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29. nedjelja kroz godinu - B
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 29. nedjelja kroz godinu.
o NEDJELJA je ZAHVALNICA –
zahvala za dar kruha i plodove
zemlje u ozračju kruha i plodova
zemlje, narodnih nošnji i narodne
glazbe,
čemu
će
osobito
pridonijeti HKGD „Dunav“ na sv.
misi u 11 sati.
o Danas u našoj župi obilježavamo
Misijsku nedjelju. Naša misijska
zajednica pripremila je prodajnu
izložbu kolača i različite suvenire. U sredini crkve nalazi se i kutija za
dobrovoljni prilog. Sav prihod namijenjen je misijama u Peru gdje živi i
djeluje naš franjevac u službi biskupa Gerard Žardin. Na posljednjoj
stranici saznajte više.
o Danas na misi u 11 sati obilježavamo i završetak projekta „72 sata bez
kompromisa“ koji je uspješno proveden po prvi puta u našem Gradu.
Hvala svim volonterima koji su se uključili u ovaj projekt za mlade.
o Danas završavaju prijave za trodnevnu duhovnu obnovu koja će biti u
kući susreta „Tabor“ u Samoboru od 29. do 31. listopada. Polazak je
12,30 sati iz dvorišta samostana.
o Kako uskoro započinjemo s katekumenatom, molimo one odrasle koji
do sada nisu primili sakramente kršćanske inicijacije da se jave u župni
ured.
o Za one koji još nisu stigli u ovoj godini primamo doprinos za župu:
obiteljski dar ili lukno. Upisuje se u župsku knjižicu.
o Najavljaujemo predstavljanje molitvenika „Novena Croatica“ za dan
24.10.2021. u 17 sati, u Pastoralnom centru sv. Bone. U molitveniku
se nalazi 69 devetnica koje se mole u našem narodu, a sada su
dostupne svima koji žele moliti.
o Sljedeće nedjelje izlazi Vukovarski katolički kalendar za 2021. g.
o Preporučujemo vjerski tisak, Glas Koncila i ostale časopise.

Aktualno – misa zahvalnica za dar kruha i plodove zemlje
Današnjom nedjeljom posebno zahvaljujemo za sve čime
nas je darežljivi Bog obdario brinući za našu svagdašnjicu
– za naš kruh, plodove zemlje i našega rada, tjelesnoga i
duhovnoga.
Zahvaljujemo Stvoritelju za sve što je Njegova dobrota
izvela među nama, za ljepotu stvorenja oko nas koja često
ne primjećujemo, nadasve za Božje darežljive ruke i
veliko očinsko srce koje ćuti našu stvarnost i proviđa nam
sve potrebno. Unatoč tome što mislimo da je dalek nama
i nasušnim potrebama. U ovom danu Gospodnjem pozvani smo, u daru kruha i svega
darovanoga za život, otkriti kako je naš Bog konkretni Bog, Bog naše svagdašnjice –
uvijek bliz u svojoj domišljatoj ljubavi kojom silazi u našu stvarnost, tako i u vremenima
koja tolikima nose terete, nezaposlenost i oskudicu.
Današnjega čovjeka koji se prekomjerno pouzdaje u svoja znanja, vještine, tehniku i
drugo Mudrost Božja uči da je to nedostatno, štoviše i ludo. Pouzdanje u Boga, u Njegovo
vodstvo i blagoslov treba biti naš temeljni stav. Kod radnika i seljaka, ratara i vrtlarice,
znanstvenika i učenika…
Ova „nedjelja zahvalnica“, koju je iznjedrila hrvatska katolička tradicija, te istu s
ljubavlju slavi, podsjeća nas kako je nekoć čovjek ovoga podneblja na početak svakoga
rada zazivao rosu blagoslova s neba, te klečeći pored požnjevenoga snopa zahvaljivao
Gospodaru žetve za urod. Jer, bez Božje volje i darežljivosti, ništa ne može roditi. Svoje
pouzdanje u Boga naši su pređi svjedočili moleći zaštitu „od munje, leda i groma… od
poplava…“ Da se to danas tako čini i promišljeno ponaša, kako bi se očekivalo u
današnjem vremenu s obzirom na mogućnosti, vjerujem, da bi bili pošteđeni ovogodišnjih
poplava, kiša i nepogoda, koje su na tolikim mjestima utjecale na urod zemlje, vrtova i
vinograda. Da se u svakom drugom poslu u našim obiteljima i društvu istinski računa s
Bogom i ravna po Njegovim zapovijedima, tada nam ne bi stvarnost bila bremenita
aferama, korupcijom, kriminalom…
Bog nas kršćana, kako svjedoči Isus iz Nazareta, spušta se u našu stvarnost i u njoj nas
dotiče, podiže i posvećuje. Po svome Sinu. Stoga ćemo i mi dotaknuti samoga Boga, tek
kada se pred Njim duboko prignemo, spustimo na koljena, kada mu do kraja povjerujemo.
Zato se na „nedjelju zahvalnicu“ katkada preponosni Slavonac prigibao pred Stvoriteljem
zahvalan za dobru žetvu i rod polja, a uznosita Slavonka za novo brašno od kojega će
umijesiti kruh, rod vrta i toliko toga drugoga. Pred velikoga Boga i danas donosimo od
svojega krhkoga ljudskoga i zemaljskoga da On preobrazi i posveti, te bude na korist
svima, a u daru Tijela i Krvi Kristove, lijek besmrtnosti svima.
Današnji dan, u svojoj ljepoti i bogatstvu, koje tek mali dio promatramo oko oltara i u
prinosu darova kod ove euharistije, vraća nas na naše korijene – ljudske, kršćanske,
narodne… Oni su u srođenosti s Bogom, s Crkvom, s hrvatskim rodom. Hrvatska tradicija
uvijek je bila vezana s kršćanskom vjerom i porukom.
Katolička Crkva u hrvatskom narodu i slavonskom podneblju, uvijek je bila čuvarica
blaga tradicije koju je također stvarala u povezanosti s Bogom, u odanosti Kristu, u
slavljenju otajstava vjere i čašćenja Majke Isusove.

Dok zahvaljujemo providonosnom Bogu, za
sve čime podržava naše življenje, molimo
da čuvamo svoj identitet i korijene, te s više
ljubavi budemo odgovorni graditelji svoje
sadašnjosti i budućnosti za napredak naših
obitelji i naroda.
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 1617.15; 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 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

MISE I NAKANE
sat nakana

dan i spomen

Ponedjeljak
07:30 + Ana Lemunović
18. listopada 2021.
Luka Evanđelist 18:30 + Ilija Križić
Utorak
7:30 + Ivan Palijan
19. listopada 2021.
Pavao od Križa 18:30 + Zvonko, Marica i ob. Marijanović
Srijeda
7:30 + Martina Štefančić
20. listopada 2021.
Kornelije satnik 18:30 + Ladislav Balog
Četvrtak
07:30 Za duše u čistilištu
21. listopada 2021.
Uršula mučenica 18:30 + Ana i Mirko Fabri, Eva i Matej Terek
Petak
7:30 + Josip Žeravica
22. listopada 2021.
Ivan Pavao II.
18:30 + Antun i Krsitina Mađarević
papa
Subota
7:30 + Ivan Knežević, Bara i Ivan Danka
23. listopada 2021.
Ivan Kapistranski 18:30 + Franjo i Marija Vukas
Nedjelja
24. listopada 2021.
30. nedjelja kroz
godinu

09:00 Pro populo
11:00 + Marko, Kata i Miroslav Vlaho
18:30 Za misionarska zvanja

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Luka Volić
Nora Nota

Blanka Nadaš (1945)

VJENČANI

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

Aktualno događanje

Peruanski misionar biskup Žerdin
Mons. Gerard Anton Žerdin misionar je u
dalekom Peruu gotovo punih 45 godina. Iz
Hrvatske je otišao još kao franjevački
bogoslov, u 25. godini života. Ondje je
zaređen za đakona, za svećenika, a
naposljetku i za biskupa te upravlja
Apostolskim vikarijatom San Ramon u
središnjem Peruu. Član je Hrvatske
franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda.
Rođen je u Župi Lendava u slovenskom Prekmurju, odrastao u Subotici, a
posebno je vezan uz Čakovec. Jedna od najvećih poteškoća s kojom se susreo je
svakako bilo svladati jezik? Kada je došao na misijsko tlo tadašnji njegov biskup
ga je ohrabrio: Ja nisam zabrinut za tebe, jer činimo sve da to izađe na dobro,
ostalo je Božja stvar. Uspjeh daje Bog. To mi sebi ne možemo osigurati.
“Prva zadaća čovjeka na Zemlji bila je biti vrtlar, čuvati zemaljski raj. Stoga
svakako možemo reći da je jedna od dužnosti čovjeka, i kršćanina i nekršćanina,
da čuva prirodu”, naglasio je mons. Žerdin.
U ovom Izvanrednom misijskom mjesecu mons.
Žerdin nas podsjeća kako je Crkva baš
uspostavljena da bude misionarska i otvorena.
“Trebamo živjeti vjerski život, život s Bogom, život
s braćom, a i biti otvoreni na svjedočenje. Trebamo
imati povjerenja da Duh Sveti vodi Crkvu, jer neki
imaju velike bojazni i strahove te kao da ne vjeruju
da Duh Sveti vodi Crkvu. Upravo zato trebamo biti
oni koji će svjedočiti nadu ovome svijetu.
Kršćanska nada je velika stvar. Ona nas zapravo i
vodi prema potpunom susretu s Isusom Kristom i sa
svim drugim prijateljima svecima”, ističe biskup iz
Perua mons. Gerard Anton Žerdin.
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.

