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2. BOŽIĆNA NEDJELJA - C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je druga nedjelja po Božiću, a u
četvrtak, 6. siječnja slavimo svetkovinu
SVETA TRI KRALJA ili Bogojavljenja. Svete
mise su u 9 i 11 sati prije podne, navečer u
18,30 sati i u kapeli sv. Roka misa je u 7,30.
o U srijedu, 05. siječnja, uoči Bogojavljenja na
večernjoj misi blagoslovit ćemo vodu koju
možete uzimati tijekom cijele godine i ponijeti svojim kućama.
o Sljedeće nedjelje slavit ćemo blagdan Krštenja Gospodinova, kojim
završava božićno vrijeme.
o Ovih dana blagoslovili smo vaše obitelji i vaše domove. Ako netko nije
bio kod kuće u vrijeme redovitog posjeta i blagoslova obitelji, može nam
se naknadno javiti telefonom na broj župnog ureda 441-381. Rado
ćemo doći. Svima vama koji ste nas primili i tom prigodom podarili, od
srca vam hvala.
o U srijedu 5. siječnja, pozivamo vas na predstavljanje knjige don Josipa
Mužića "Cjepivo: da ili ne. Moralno rasuđivanje u vrijeme korone". Don
Josip će predslaviti sv. misu u 18:30 sati, a potom će u 19 sati u
Pastoralnom centru sv. Bone biti predstavljanje knjige.
o Molimo one koji su se doselili na područje naše župe da ispune
obiteljski list.
o U sakristiji možete nabaviti kalendare za 2022. godinu.
o Preporučujemo vam Glas Koncila i ostali vjerski tisak.
o Blagdanom Sveta tri kralja ili Bogojavljenje slavi se objava Boga čovječanstvu
u ljudskom liku, u osobi Isusovoj. Došli su izdaleka i tražili Krista. Prema
evanđelju po Mateju, tri kralja s istoka prateći betlehemsku zvijezdu repaticu,
došli su se pokloniti novorođenome Isusu: Gašpar, Melkior i Baltazar.
Pri tomu su mu darovali tri simbolična dara: tamjan kao Bogu, zlato kao kralju
na nebu i plemenitu mast kao čovjeku. Kao tri kralja, mudraca dolaze iz
nekršćanskoga svijeta, koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo, time što im je
javio rođenje Spasitelja.

Pismo vjernicima prigodm blagoslova obitelji
Dragi župljani!
Dok jedna godina završava, pred nama je sljedeća. Tako je to stoljećima, a u nizu godina
i mi smo dobili svoj ljudski vijek, svoju priliku. Kao vjernici usmjeravamo pogled na ono
što je pred nama. Konačno, i živimo u nadi života vječnoga. Ipak, dok živimo na zemlji,
darovani smo drugima i drugi su darovani nama. Nismo sami, Bog nas je stvorio za
zajedništvo, da bismo i u dobrim i u lošim danima, kroz blizinu drugih ljudi, osjetili
njegovu prisutnost. Godina na izmaku jedna je od onih ne baš lijepih i u potpunosti sretnih
godina, satkana od okolnosti i događaja koji ne pogoduju našim planovima. Kakva god
ona bila, završetak jedne godine uvijek nas poziva da posložimo prioritete za godinu i
godine pred nama. Koliko god se možda ljutimo na proživljene lekcije o užurbanosti, o
vrijednostima, o vremenu, o blizini, o prolaznosti i samodostatnosti, kao vjernici dobro
znamo da time nismo kažnjeni, nego poučeni. Kad sami više nismo vidjeli što trebamo
najviše cijeniti, stara nam je godina pokazala ono bitno. Kad više nismo imali vremena
jedni za druge, ona nas je povezala. Kad smo mislili da sve možemo sami, ona je
prokazala našu malenost i uputila nam poziv da malo češće usmjerimo pogled na drugoga
i u njemu prepoznamo Božji dar i blizinu.
Božićni dani vraćaju nam u misli ljepotu otajstva Božje blizine iskazane ljudima.
U liku malog djeteta, Isusa, Bog se približio svakom čovjeku. Bog se tako rodio u
vremenu i započeo život kao čovjek koji osjeća i suosjeća. Kategorijom vremena, u smislu
prolaznosti, Bog se i u našim danima očito služi da nam pokaže one stare, zaboravljene
vrijednosti. Da probudi u nama, po ne znam koji put, osjećaj da život ne koristi ništa ako
nije ispunjen malim koracima dobrote koji nas vode do drugih ljudi. Zato svaku staru
godinu trebamo sačuvati u sjećanju kao jedan trenutak u kojemu smo bili pozvani
prepoznati razliku bitnog i nebitnog u životu. I dok će neki u osvrtu na minulu godinu
reći: „Što prije zaboraviti!“, ipak bi bilo bolje potruditi se sačuvati sjećanja za „Ne daj,
Bože“ i prisjetiti se kako smo bili veliki i jaki upravo kad nam se činilo da ne možemo
biti manji i slabiji.
Pred nama je nova godina, nova stranica u knjizi našega života, života naših
obitelji, naših župnih zajednica i društva općenito. Novu stranicu nikada ne možemo čitati
bez poznavanja one prethodne i imajući u mislima cijelo poglavlje. Nova stranica može
donijeti neke nove detalje, ali radnja je već u prethodnim poglavljima dala obrise
mogućeg nastavka. Ipak, kao što nas u knjizi vrlo često iznenadi neočekivani rasplet, tako
i u životu moramo biti spremni na više opcija u nastavku. Bog je autor koji zna što želi
postići, a njegova su djela usmjerena prema našem dobru.
Dragi vjernici, neka vam nova godina i dani pred vama budu vrijeme vedrih tema,
optimizma i radosti. Okrenite se Bogu i bližnjima, napustite svoj mali svijet negativnih
misli, probudite ono već pomalo zaboravljeno obiteljsko zajedništvo i molitvu.
Svetkovina Božića pred nas često stavlja sliku Svete Obitelji u punom sjaju i radosti zbog
rođenja Djeteta, a dobro znamo da ni oni nisu svakodnevno primali lijepe vijesti i živjeli
idealno. Ipak, znali su prepoznati i iskoristiti Božju blizinu. Marija nikada nije sumnjala,
a Josip nikada nije odustao. Utječite se svetom Josipu, zaštitniku obitelji! Mariju častite

moleći obiteljski krunicu! Od Isusa crpite snagu pred Presvetim oltarskim sakramentom!

Molitva je jedini put koji nas može, i kao pojedince i kao narod, izdići iznad svih
nevolja, to je put na koji nas poziva slavlje Božića. Pojačajmo svi zajedno
povjerenje u Boga, u njegovu providnost, vjerujući da on naše korake vodi onom
stazom koja je za nas najbolja.
Vaši vukovarski svećenici
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

dan i spomen
Ponedjeljak
3. siječnja 2022.
Presveto Ime
Isusovo

MISE I NAKANE
sat nakana
7:30 + Borna Togonal
18:30 + Matija Kolarić

Utorak
7:30 + ob. Došen i Pančić
4. siječnja 2022.
Anđela Folinjska 18:30 U zahvalu
Srijeda
5. siječnja 2022.
Gaudencije,
Emilijana
Četvrtak
6. siječnja 2022.
Bogojavljenje

7:30 Za sve poginule iz ob. Bosanac
18:30 Na nakanu OFS-a
9:00 Pro populo
11:00 + ob. Karaula i Križan
18:30 Za zdravlje obitelji

Petak
7. siječnja 2022.
Rajmund
Penjafortski
Subota
8. siječnja 2022.
BDM od Brze
Pomoći
Nedjelja
9. siječnja 2022.
Krštenje
Gospodinovo

7:30 Na nakanu sv. Antunu
18:30 + Aleksandar Nađ
7:30 Za zdravlje Ivanke Rakuljić
18:30 + Rudolf i Manda Štraub
9:00 Pro populo
11:00 + Mladen, Ana i Jela Andrić
18:30 Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo"

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Jednom kršten zauvijek
Pokoj vječni daruj im
kršten. Dijete Božje.
Gospodine.
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

Aktualno događanje

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-

