
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 25. nedjelja kroz godinu. Katehetska je nedjelja kada na misi u 11 sati 

imamo Zaziv Duha Svetoga za početak nove školske godine. Našim školarcima 

poželimo Duha Božjega za dobar uspjeh. Uskoro započinjemo sa župskim 

vjeronaukom, raspored će 

biti u našem župnom 

listiću. 

o Nakon ljetnog perioda u 

ovome tjednu nastavljamo 

s nizom aktivnosti i 

skupina. Srijedom, nakon 

večernje molitve, molimo 

večernju molitvu iz 

božanskog časoslova, a četvrtkom euharistijsko klanjanje. Glasnici sv. Bone i 

ministranti subotom imaju svoje probe.  

o Pozivamo mlade iz prvoga i drugoga razreda srednje škole da se prijave za pripremu 

primanja sakramenta svete krizme. Prvi razredi će započeti daljnju, a drugi razredi 

neposrednu pripremu za primanje sv. krizme. Svi koji žele primiti ovaj sakramenat 

trebaju se prijaviti kroz mjesec rujan i proći kroz predviđenu pripravu. Prijave su 

svakoga dana, osim četvrtka, u 19 sati u Pastoralnom centru sv. Bone.  

o U ovome tjednu, 22. rujna 2021. u 17 sati, započinje Jesenska molitvena inicijativa 40. 

dana za život, a traje do 31. listopada 2021. Podržimo ovu inicijativu angažmanom i 

molitvom.  

o Pozivamo mlade da se uključe u program „72 sata bez kompromisa“ koji će se održati 

od 14. do 17. listopada. Prijave su on-line.  

o Najavljujemo trodnevnu duhovnu obnovu u kući susreta „Tabor“ u Samoboru od 

29. do 31. listopada 2021. Duhovnu obnovu vodi fra Ivan Matić. Cijena je 650 kn 

(autobus, noćenje, doručak, ručak, večera). Zainteresirani neka se jave.  

o Naši framaši ove nedjelje organizirali su prodaju kolača. Možete ih pronaći na izlazu 

u samostansko dvorište sa ukusnim slasticama.   

o Preporučujemo vam vjerske časopise, a monografiju „Kapela čudotvorne Gospe od 

Hrasta u Vukovaru“ autora Zlatka Karača, možete nabaviti u sakristiji. 
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25. nedjelja kroz godinu - B 



Aktualno                                                                

DUHOVNA OBNOVA U TABORU 

SAMOBOR 

Ukratko o Taboru 
Kuća susreta Tabor pripada Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda 
sa sjedištem u Zagrebu. U organizaciji Kuće susreta Tabor najčešće su događaju 
duhovne obnove i seminari ozdravljenja i oslobođenja, ali isto tako često i za 
osnovno kršćansko iskustvo, pa zatim seminari obraćenja, te biblijski, 
franjevački, euharistijski i slično. 
Seminare takve vrste vodi fra Ivan Matić sa svojim suradnicima. Uz njega su 
brojni suradnici, kao poslužitelji koji svoje vrijeme i dobru volju rado darivaju 
svemu onome čemu ova kuća služi. 
Kuća je na raspolaganju i drugim grupama i pokretima koje koriste kuću za 
svoje duhovne programe. 
Ovo mjesto je nadasve posvećeno Gospodinu Isusu za sva divna djela 
obnovljene vjere, radosti i utjehe, ozdravljenja i oslobođenja koja se događaju 
kroz sakramente i molitvu, te kroz slušanje Božje riječi i zajedništvo na Taboru. 

Fra Ivan Matić 
Fra Ivan Matić svećenik je Hrvatske 

franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda 

sa sjedištem u Zagrebu. Životni ga je put iz 

rodnog Janjeva vodio u Zagreb, gdje 

otkriva svoj franjevački poziv u Redu 

manje braće, te 1989. godine započinje 

svoju franjevačku formaciju. Studirao je u 

Asizu, gradu sv. Franje, a nakon toga, od 

1995. do 2000., živi i djeluje u Zagrebu. 

Njegov franjevački put obilježen je 

evangelizacijom mladih, studenata i 

radničke mladeži, pripravom katekumena 

za sakramente, a na poseban način radom s Franjevačkom mladeži i 

Franjevačkim svjetovnim redom. Od 2000. do 2013. boravi u Rimu u generalnoj 

kuriji Reda manje braće, gdje je na službi generalnog asistenta za Franjevački 

svjetovni red i Franjevačku mladež u svijetu. Nakon povratka iz Rima najprije 

pomaže fra Zvjezdanu Liniću u vođenju duhovne obnove, a od 2013. službeno je 

namješten u Kući susreta  Tabor. 



Molitva za duhovnu obnovu 
Oče Nebeski, ljubim Te, hvalim i slavim. Hvala ti što si nam poslao svoga Sina 

Isusa koji je pobijedio grijeh i smrt meni na spas. Hvala Ti što si nam poslao 

Duha Svetoga koji mi daje snagu, čuva me i vodi prema punini života. Hvala Ti 

za Mariju, moju nebesku Majku, koja za mene posreduje s anđelima i svetima. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

20. rujna 2021. 
Andrija Kim i dr. 

mučenici 

07:30  + Stjepan Ferenci 

18:30 + Stjepan Bačić 

Utorak 

21. rujna 2021. 
Matej apostol i 
evanđelist 

7:30 + Marija Mačković 

18:30 + Iva i Stipo Soldo 

Srijeda 

22. rujna 2021. 
Mauricije i dr. 
mučenici 

7:30 + Ivan i Kata Ruženić 

18:30 + Antun i Manda Knežević 

Četvrtak 

23. rujna 2021.  
Padre Pio 

07:30  Na nakanu 

 18:30 + Ivanica i Roko Pašara 

Petak 

24. rujna 2021.  
Rupert i Virgil 

7:30   + Stjepan i Janja Dioši 

18:30  + Tomislav Lung 

Subota 

25. rujna 2021. 
Kleofa, Firmin 

7:30  + Ante, Stipan i Stana Duić 

18:30  + Pero Ljubas 

Nedjelja 

26. rujna 2021.  
26. nedjelja kroz 

godinu 

09:00  Pro populo 

11:00  + Kata, Marko i Miroslav Vlaho 

18:30 + Karlo i Kata Pinter 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Noel Matković 
Bruno Adžaga 

+ Ljubica Božanović (1940) 
+ Štefica Bekić (1931) 
+ Krunoslav Piri (1950) 

VJENČANI 

Bog je ljubav, tko ostaje u ljubavi,  
u Bogu ostaje i Bog u njemu. 

 

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 događanje 

Nova školska godina 

KATEHETSKA NEDJELJA 
Katehetskom nedjeljom želimo 
naglasiti važnost nedjeljnog 
euharistijskog slavlja i župne 
kateheze, upis školskog vjeronauka 
i vjerskog odgoja u predškolskim 

ustanovama, te istaknuti važnosti 
cjelovitog vjerskog odgoja.  

U ovome divnom apostolatu 
najvažniju ulogu imaju roditelji i 
vjeroučitelji jer se upravo preko njih 
ostvaruje nastojanje crkve da djecu 
učinimo Kristovim učenicima.  

Mnogobrojni vjeroučenici, uz pomoć 
vjeroučiteljica i kateheta, zazivaju 
Duha Svetoga i  mole zajedno sa 
svojim roditeljima, prosvjetnim 
djelatnicima i vjernicima, kako bi 
predstojeća školska godina bila što 
radosnija i plodonosnija. 

Na katehetsku nedjelju blagoslivljamo školske torbe prvašima.  

S kim se družiš takav postaješ, a oni koji se druže s Isusom postaju bolji. 
Mi imamo Isusa kao najbolje Učitelja.  

Pozvani smo nasljedovati Isusa u vjeri i 
ljubavi, predanju i vršenju volje Božje. 
Želimo li doista nasljedovati Isusa, onda 
pođimo njegovim putem s uvjerenjem da je 
to jedini put našega spasenja. Usmjerimo 
svoj pogled prema križu i gledajmo u križ, 
jer u njemu ćemo sresti ljubav koja će nam 
pomoći da u životu činimo samo dobra 
djela, po kojima će naša vjera biti živa. 

 

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. 


