
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o  Započeli smo s pobožnošću „13. utoraka“ uoči 
blagdana sv. Antuna. U 18,15 molimo pobožnost sv. 
Antunu i svečanije slavimo sv. misu uz propovijed. 

o  Danas popodne, na 5. korizmenu nedjelju, u 17 sati, 
molit ćemo Križni put i ostati u euharistijskom 
klanjanju do večernje mise. Molit ćemo da se svaki 
začeti život rodi, da se u potpunosti zaštiti 
dostojanstvo roditeljstva, da se svim roditeljima u 
potrebi osigura svakovrsna materijalna, emocionalna 
i duhovna potpora, zatim da svaki medicinski 
djelatnik, političar, zakonodavc, novinar, svaki 
hrvatski građanin doprinese izgradnji i razvoju 
kulture života. 

o  Sljedeće nedjelje je Cvjetnica - nedjelja Muke Gospodnje. Zbog pandemije 
korona virusa neće biti uobičajene procesije. Maslinovih grančica bit će za sve 
dovoljno, a blagoslov maslinovih grančica bit će na početku mise koje su 
uobičajene kao svake nedjelje (9 i 11). Kako u misi čitamo izvještaj o Isusovoj 
Muci, stoga se na Cvjetnicu ne moli pobožnost križnoga puta. Više udruga i 
zajednica prodavat će razne uskrsne motive i aranžmane. 

o  Sutra, u ponedjeljak, u 17 sati pozivamo na sastanak sve one koji se žele 
uključiti u Trajno euharistijsko klanjanje. Doći će nam gosti iz Đakova i 
Dubrovnika koji će nam predstaviti model Trajnog euharistijskog klanjanja i 
izreći svoja iskustva. 

o  U petak, 26. ožujka, u 17 sati je velika uskrsna ispovijed. Potičemo vas da 
odvojite malo vremena toga dana za ispovijed jer će biti više svećenika na 
raspolaganju, a time ćemo učiniti mirnijima i dostojanstvenijima one dane 
pred sam Uskrs. Ispovijed bolesnika po kućama biti će na veliki ponedjeljak, 
29. ožujka. Prijavite bolesne i starije u sakristiji ili župnom uredu.  

o  U subotu, u 10 sati molimo križni put na „Putu spasa“ ili Kukuruznom putu.  
o  U subotu, u 19 sati, pozivamo vas na korizmeni koncert „Stabat Mater 

dolorosa“ u izvedbi Hrvatskog nardonoga kazališta iz Osijeka. O koncertu 
saznajte više na posljednoj stranici župnog listića.  

o Preporučamo vam vjerski tisak. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 12 (802) 21. ožujka 2021. 

 5. Korizmena nedjelja - B 



AKTUALNO 
   

Savjeti nekih svećenika za sakrament ispovijedi 
- Kad radimo ispit savjesti suočeni smo sa svojim grijesima, ali kad idemo na 
ispovijed suočeni smo s Božjom ljubavi, milosrđem i oprostom. 

- Nakon što kažete kad ste se zadnji put ispovjedili kratko ispričajte svećeniku o 
sebi (jeste li samci, hodate li 
s nekim, jeste li nanovo 
vjenčani, jeste li redovnica). 
Kad poznajemo vašu 
situaciju, lakše vas 
savjetujemo. 

- Grijesi su loši izbori, a ne 
neugodne emocije. Stoga, 
ispovjedite svoje grijehe, a 
ne svoja emocionalna stanja. 

- Počinjeni grijesi su uvreda 
Bogu, ali ispovjeđeni grijesi 
su himan Bogu. Stoga kad 
ispovijedate svoje grijehe svećeniku u sakramentu pomirenja znajte da tako 
pjevate pjesmu hvale Bogu za njegovo veliko milosrđe. 

- Česte ispovijedi su poučne za vašeg svećenika i dobre za vašu dušu. Grijesi, 
osobito oni duboko ukorijenjeni ili počinjeni iz navike, zahtijevaju strpljenje i 
upornost. Nikad ne odustajte, ma koliko puta počinili isti grijeh… Ispovijed je 
sakrament izlječenja i baš kao fizičke rane, duhovne rane trebaju vremena kako 
bi u potpunosti zacijelile. 

- U ispovijedi nije riječ o tome koliko ste vi loši nego koliko je Bog dobar. 

- Svećenik je kao i liječnik: kad idete liječniku kažete mu što vas boli, s više ili 
manje detalja, tako da on zna 
kako vas je najbolje liječiti. I 
zapamtite: imao je puno 
pacijenata s istim simptomima. 
Vjerujte mu, slušajte njegove 
savjete i uskoro će vam biti bolje! 

- Bog najbolje djeluje s 
jednostavnim i skromnim 
ispovijedima. Bog ne treba 
roman – već ga je pročitao. 

Ponos i nekajanje ponekad se kriju iza mnoštva naših riječi. Kad govorimo 
jednostavno i jasno, imenujući naše grijehe, to je kao da se skidamo za Križ, za 
smrt naših grijeha i uskrsnuće oprosta. 



- Samo otiđite na ispovijed bez obzira na sve. Božja je ljubav jača od naših 
grijeha. 

- Za mnoge bi ljude najveći napredak bio kad bi ispovijed prestali gledati kao 
obavezu i apstraktno nabrajanje grijeha i počeli ju promatrati kao obnovu odnosa 
s Bogom. 

- Ispovijed nije samo brisanje grijeha već susret s Kristom. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE U KAPELAMA NAŠE ŽUPE 
Sv. Rok - Centar 

 nedjeljom u 7:30 sati 

Bl. Alojzije Stepinac - Mitnica

 subotom u 8:00 sati 

Bolnička kapela  

 zadnji četvrtak u mj. u 15:00 sati 

Kapela Doma za starije i nemoćne

 prvog četvrtka u mjesecu u 11:30 

  POBOŽNOSTI … 
• Molitva krunice  
svakoga dana prije večernje sv. mise 

• Antunovska pobožnost 
utorkom prije večernje sv. mise 

• Molitva časoslova srijedom u 18:15 

• Pobožnost sv. Boni  
srijedom prije večernje sv. mise 

• Euharistijsko klanjanje  
četvrtkom poslije večernje sv. mise 

   SUSRETI … 
  Za djecu… 
• Glasnici sv. Bone subotom u 10 
• Ministranti subotom u 11 
 

  Župna kateheza… 
• 1. r. četvrtkom u 9 ili 15 

• 2. r. utorkom u 9 ili 15 

• 3. r. (A. Bauer) utorkom u 10 ili 16 

• 3. r. (D. Tadijanović) četvrtkom u 9 ili 16 

• 3. a r. (Mitnica) svaki drugi pon od 16-
17.15; 3.b svaka druga sri od 16-17.15  

• 4. r. četvrtkom u 10 ili 16 

• 5., 6. r. petkom u 16 

• 7.r. petkom u 17 

  Za mlade… 
• FRAMA petkom u 20:15 
• VIS Damjan četvrtkom u 19:30 

  Za odrasle… 
• Mješoviti zbor sv. Cecilije  

utorkom i petkom nakon večernje mise 
• Zajednica sv. Marte ponedjeljkom u 8 
• Molitvene zajednice  
ponedjeljkom nakon večernje mise 

• Franjevački svjetovni red (OFS) prve 
srijede u mjesecu nakon večernje mise 

• Obiteljska zajednica treće srijede u 

mjesecu nakon večernje sv. mise 
• Zajednica Vjera i svjetlo  
druge nedjelje u mjesecu u 17 

 

 

MISE I NAKANE  

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

22. ožujka 2021. 
Lea Rimska 

7:30  
+ Ivan, Jure, Kata Palijan, Ivan i 
Agneza Majer 

18:30 + Ana i Vjekoslav Hofšuster 

Utorak 

23. ožujka 2021. 
Oton, Rebeka 

7:30 + Evica i Ilija Dumendžić 

18:30 + Ana i Josip Mađarević 

Srijeda 

24. ožujka 2021. 
Katarina Švedska 

7:30 + Anka, Antun i Josip Jovanović 

18:30 + Ante Erak 

Četvrtak 

25. ožujka 2021.  
Blagovijest 

7:30  + Marija Bilušić 

 18:30 + Ivo Ramljak 

Petak 

26. ožujka 2021.  
Emanuel, Maksim 

7:30   + Ana i Josip Jurčić 

18:30  + ob. Matković i Matijašević 

Subota 

27. ožujka 2021. 
Rupert, Peregrin 

7:30  + Mara, Mijo, Ruža, Ana i Ivo Miličević 

18:30  + Đurđica i Stjepan Bogner 

Nedjelja 

28. ožujka 2021.  
CVJETNICA  

9:00  Pro populo 

11:00  + ob. Keser 

18:30 + Jozo Raguž 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Pokoj vječni daruj im 
Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Ono+%C5%A1to+se+doga%C4%91a+u+Lourdesu+je+znanstveno+i+medicinski+neobja%C5%A1njivo%21:%20https://duhovnost.net/ono-sto-se-dogada-u-lourdesu-je-znanstveno-i-medicinski-neobjasnjivo/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ono+%C5%A1to+se+doga%C4%91a+u+Lourdesu+je+znanstveno+i+medicinski+neobja%C5%A1njivo%21:%20https://duhovnost.net/ono-sto-se-dogada-u-lourdesu-je-znanstveno-i-medicinski-neobjasnjivo/


 
                                                                                          Aktualno 

 

Uredovno vrijeme župnog ureda: 
Ponedjeljak - petak: 8:00 – 15:00; subota: 8:00 – 12:00 sati. Tel. 032/441-381 
Izdaje: Župa sv. Filipa i Jakova, www.filipjakov-vu.com. Odgovara: fra Ivica Jagodić, župnik. 


