
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je Cvjetnica - nedjelja muke Gospodnje. 

Zbog pandemije korona virusa nažalost nemamo 
uobičajenu procesiju. Maslinove grančice 
blagoslivljamo na početku mise koje su uobičajene 
kao svake nedjelje (9 i 11). Kako u misi čitamo 
izvještaj o Isusovoj Muci, stoga na Cvjetnicu ne 
molimo pobožnost križnoga puta. Više udruga i 
zajednica danas nudi razne uskrsne motive i 
aranžmane. 

o  Na početku smo Velikoga tjedna u kojem slavimo 
temeljne događaje naše vjere: Isusovu muku, smrt i 
uskrsnuće napose kroz obrede Svetoga ili 
Vazmenoga trodnevlja:  

o  Ispovijed bolesnika po kućama biti će na veliki ponedjeljak, 29. ožujka od 9 
do 12 sati. Prijavite bolesne i starije u sakristiji ili župnom uredu.  
o Veliki četvrtak - misa Večere Gospodnje je u 18:30. Nakon mise nastavit 

ćemo bdijenje s Isusom kojemu zahvaljujemo na neprocjenjivom daru 
euharistije u kojem nam se ostavio za „hranu i piće“. Bit će otvoren 
tabernakul s hostijama u oltaru sv. Franje, a crkva će biti otvorena do 23 
sata prije ponoći. Pozivamo vas da dođete, bdijete i zahvaljujete. 

o Veliki petak - pobožnost križnoga puta u 9; obredi Muke Gospodnje u 17 
sati. Svi ćemo se pokloniti Kristu na križu kao Spasitelju svijeta.  

o Velika subota - Vazmeno bdijenje u 19:30. U misi bdijenja katekumeni će 
primiti sakramente kršćanske inicijacije, a svi mi ostali obnovit ćemo svoj 
krsni savez Uskrslom Gospodinu zbog čega je potrebno ponijeti svijeću.  

o USKRS - mise u župnoj crkvi su u 7 i 8 sati (uz blagoslov jela), te u 9, 11 i 
18:30; u kapeli na Mitnici u 7 (uz blag. jela), u sv. Roku u 7:30 (uz blag. jela).  

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  U organiziranju smo Trajnog euharistijskog klanjanja (TEK) koje ćemo 
započeti od jeseni u kapeli sv. Roka. Sada prikupljamo zainteresirane koji se 
žele uključiti u ovo klanjanje jedanput tjedno jedan sat. Pristupnica je u 
sakristiji ili u župnom uredu.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 13 (803) 28. ožujka 2021. 

CVJETNICA - B 



AKTUALNO 
Iz misli don Luigi Maria Epicocoa   

Dodirujući rukom patnju, dodirnuo sam svoju vlastitu ljudskost, svoju malenost. Bio sam 
prisiljen pružiti korak i shvatiti da ja ipak ne držim pod kontrolom svoj vlastiti život te da je 
Bog bio posve, posve drugačiji od onoga što sam si zamišljao o njemu. To zato, jer kad 
si netko zamišlja Boga, zamišlja si ga dobro. Budući da On treba odgovarati svemu 
onome što ja trebam – svim mojim potrebama, Bog je netko tko bi nas trebao “osigurati” 
u svemu. 
Na primjer. Često se čuje: “Budi miran. Loše stvari ti se neće nikad dogoditi. Patnja te 
neće nikada pogoditi. Kontradiktornost boli nećeš nikada osjetiti.” Zatim, kada ti se sve to 
dogodi, koje pitanje ostaje unutar tebe? “Dakle, Bog možda ne postoji!? Ili ako postoji nije 
tako dobar? Ili, možda sam si ja zamislio Boga na svoju sliku i priliku?” Stoga, osobno 
obraćenje sastoji se u brisanju svega onoga što sam si ja zamišljao o Bogu te u “staviti 
se” u osluškivanje Boga Isusa Krista koji mi govori također kroz patnju, štoviše, upravo 
ondje. Zašto? Zato jer, znamo, postoji vjerodostojnost koja se rađa iz patnje. Jer kada 
neka osoba pati, strahovito stoji s nogama na zemlji. Ne vrijede više brbljanja, lijepe misli, 
obrazlaganja. To nije ništa drugo doli gubitak vremena, jer kada neka osoba trpi ide 
odmah na bit pitanja. Ona želi dokučiti smisao svega i ne zanima ju više ono što je “okolo”, 
sporedno. Upravo tada treba dopusti da Gospodin sve ponovno posloži prema nekom 
prioritetu, a da bi On to i učinio treba srušiti sve u svakom smislu i području. 
Ja ne znam razlog patnje i boli… ne znam odgovor na pitanje tisuću “zašto” koji se rađaju 
u nama dok gledamo tužna lica ljudi u svijetu i sve njegove nevolje. Ne znam. Niti 
obraćenje o kojemu govorim NE donosi odgovor na to. Ipak, mogu reći da je bol ona koja 
je promijenila mene, a ne moje odgovore. Promijenila je mene. Promijenila je moja 
pitanja. Zato jer je možda ipak lakše tražiti Boga da odgovori na sva moja pitanja, nego li 
si postaviti ta ista pitanja kako bih vidio što ja želim biti pred svom tom svojom životnom 
pričom.  
Uvijek sam se uvjerio da način na koji nas Bog ljubi jest “zdrav način” jer onaj koji te zaista 
ljubi ne suočava stvari umjesto tebe. Dobar roditelj nije netko tko otklanja život sa svim 
njegovim problemima od djeteta čineći sve da ih dijete nikad ne susretne. Jer kad se 
pojave problemi, a tamo su uvijek mama i tata da riješe te poteškoće… to dijete će istina 
imat riješen neki problem, ali će (od)rasti kao jako nesigurno i nesposobno zato jer su 
upravo poteškoće one koje nas izgrađuju izvlačeći ono najplemenitije pohranjeno u 
nama. Najteža iskustva umiju izvući iz nas ono najbolje.  
Prava ljubav je ona koja nikada ne suočava umjesto nas život i patnju. Prava ljubav nam 
ne daje niti objašnjenja na “zašto patnja”. Ljubav koju Bog ima prema nama je ljubav koja 
kaže: “Ne dajem ti odgovor na tvoje “zašto”, ali vjerujem ti da možeš stajati pred tom 
stvari. Sposoban si. Možeš proći kroz taj mrak.” To je Bog koji nas ohrabruje, ne koji nam 
objašnjava. To je Bog koji nas potiče na iskustvo stvari. Nije netko tko nam, sjedeći za 
stolom, otkriva karte. Ma kad bi nam netko i “otkrio karte”, ne bi nam to, dobro znamo, 
riješilo niti jedan problem. Stoga, veliki dio stvari koje vrijede u našem životu vrijede zato 
jer smo imali njihovo iskustvo. U tom smislu i papa Franjo kaže: “Stvarnost je superiornija 
od misli“. To će reći, stvari koje kušamo vrijede više nego li ideje. Ideje služe kao 
koordinate, ali one ne mogu nikada biti zamjena za stvarnost. To bi bilo kao da želiš 
putovati imajući GPS, a da se u biti nisi uopće stavio na put. GPS, ne znam kako dobar, 
ne zamjenjuje putovanje. Tako je ponekad i s našim objašnjenjima. Koristimo ih samo 
zato da ne učinimo nikakav put. Ali ideje ne služe tomu. Služe zato da nas vode u 
putovanju, a ne da budu njegova zamjena.  



Cijelo Evanđelje i sva kršćanska egzistencija jest jedan trajni govor: Bog je istinit i istinit 
je baš onda kada je sve upereno protiv Njega kao što je patnja, bol, križ. Kako može Otac 
dopustiti smrt Sina? Kako to može? Ipak najveće očitovanje ljubavi Oca je u križu svoga 
Sina. Znati to, otvara unutar nas jedan novi horizont. Nema toga djelića našega života 
gdje Bog ne bi mogao ući. Nema toga dijela naše egzistencije u kojemu trpimo i u kojemu 
smo odgovorni, a da tamo Gospodin ne bi bio već prisutan. On je već ondje… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

29. ožujka 2021. 
Veliki ponedjeljak 

7:30  + Adam, Paulina i Zvonko Hok 

18:30 + ob. Almaši i Blažeković 

Utorak 

30. ožujka 2021. 
Veliki utorak 

7:30  Za duše u čistilištu 

18:30 + ob. Gelo 

Srijeda 

31. ožujka 2021. 
Velika srijeda 

7:30 + Franjo i Stana Ramljak 

18:30 + Kata Sečkar 

Četvrtak 

1. travnja 2021.  
Veliki četvrtak 

18:30  MISA VEČERE GOSPODNJE 

Petak 

2. travnja 2021.  
Veliki petak 

9:00    Križni put 

17:00   OBREDI MUKE GOSPODNJE 

Subota 

3. travnja 2021. 
Velika subota 

19:30   VAZMENO BDIJENJE 

Nedjelja 

4. travnja 2021.  
USKRS – Nedjelja 

Uskrsnuća 
Gospodnjega 

7:00  Blagoslov jela 

8:00  Blagoslov jela 

9:00  Pro populo 

11:00  + Krešimir Karaula 

18:30  Za dobročinitelje samostana i župe 

 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 

CVJETNICA 
ISUSOV ULAZAK U JERUZALEM 

Sveto trodnevlje predstavlja vrhunac crkvene liturgije. 
Zbog toga sudjelujemo u obredima svetoga trodnevlja. 

Osam dana prije Uskrsa je Cvjetnica ili Nedjelja 
muke Gospodnje. Njom započinje Veliki ili Sveti 
tjedan, kada u osam dana slavimo najveće tajne 
kršćanstva: Isusovu muku, smrt, pokop i 
uskrsnuće.  
Cvjetnica je uvod u to slavlje. Sadržaj Cvjetnice 
otkriva svećenikov pozdrav kojim započinje 
vjernički susret u crkvi, a glasi: "Danas se 
skupljamo kako bi započeli slavlje vazmenog 
otajstva, to jest muke i uskrsnuća Kristova."  
Isus je zato i ušao u svoj grad Jeruzalem, spreman prihvatiti križ kako bi otkupio 
ljude od zla za slobodu sinova i kćeri Božjih. 
Običaj je nositi maslinove grančice u svoje domove da bi podsjećale kako je Isus 
svojom mukom, smrću i uskrsnućem stekao život s Bogom, život u milosti. Te 
graničice ostavljaju se u kući i nakon što su se osušile. Preostale grančice u crkvi 
će se na godinu spaliti čime ćemo dobiti pepeo za pepeljenje na Pepelnicu. 

Na Veliki četvrtak – svečana misa Večere Gospodnje je u 18:30 sati. Nakon mise 
je prijenos Svetootajstva i molitva pred Presvetim (klanjanje/Getsemanska ura). 
Ostanimo uz Isusa u trenucima njegove agonije u Getsemanskom vrtu. 

Na Veliki petak KRIŽNI PUT je u 9 sati sati.  
Obred Muke Gospodnje počinje u 17 sati. U središtu obreda je klanjanje križu. 
Dođite i poklonite se. Darovane priloge šaljemo u Svetu Zemlju za održavanje 
svetih mjesta, Božjega groba, ali i kao pomoć kršćanima koji tamo žive. 

Na Veliku subotu – Uskrsno bdijenje započinje u 19:30 sati blagoslovom ognja 
i uskrsne svijeće. U toj svetoj noći bit će krizmanje odraslih, a mi svi ostali obnovit 
ćemo svoju pripadnost uskrslom Kristu, stoga je potrebno ponijeti svijeće.  

 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. 

Na Veliku subotu tijekom cijeloga dana Božji grob je mjesto molitve. Dođite! 


