
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 6. nedjelja kroz godinu. 

Druga je nedjelja u mjesecu 

kada prikupljamo pomoć za 
nastradale samostane i crkve od 
potresa. Svoj dar solidarnosti 
možete staviti u kasicu pokraj 
oltara sv. Franje.  

o Po prvi puta vas upoznajemo da 
će u listopadu ove godine papa 
Franjo označiti početak sino-
dalnoga hoda koji će trajati tri 
godine, a završiti će sinodom 
koja će se održati u listopadu 
2023. godine u Rimu.  
Za ovaj sinodalni hod pripreme 
su već počele na biskupijskoj i 
župnoj razini. U ovome vremenu pred nama i naša će se župna 
zajednica uključiti da sagledamo i vrednujemo postignute korake, 
uzroke poteškoća i kriza u dosadašnjem zajedničkom hodu. Za tu 

ulogu angažirali smo kao koordinatorice dvije naše vjernice (Marija 
Hardi i Antonija Zaoborni). Sinoda na općem planu Crkve je dar 
crkvenoj zajednici za njezin rast i unutarnju životnost.  

o Najavljujemo tečaj za brak koji će se održati u našem Pastoralnom 
centru sv. Bone: 8.,9 i 10.; 15.,16. i 17. ožujka u 19 sati. Upis je na 
samom početku tečaja, i ne treba se unaprijed prijavljivati.  

o Preporučujemo vam Glas Koncila i ostali vjerski tisak. 

OBAVIJEST O TERMINIMA PRVE PRIČESTI I KRIZME 

Obaviještavamo sve krizmanike i prvopričesnike naše župe, kao i 
njihove roditelje i kumove o terminima ova dva sakramenta: 
KRIZMA će biti 29. svibnja 2022., u 11 sati.  
PRVA PRIČEST će biti 22. svibnja 2022., u 11 sati.  

Svima želimo blagoslovljenu pripravu za ove sakramente. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XVI; Broj 7 (847) 13. veljače 2022. 

6. Nedjelja kroz godinu - C 



Aktualno                                                                

SINODA U KATOLIČKKOJ CRKVI 
Sinoda označava jedan poseban put 

kojim Božji narod kroči. U užem 

smislu to znači da će se na konačnom 

zasjedanju skupiti svi biskupi svijeta 

kako bi mogli odrediti kamo Crkvu 

treba usmjeriti. Ali, to je tek konačno 

događanje. Sve ono što prethodi je 

isto tako bitan put do ostvarivanja 

samog sinodskog zasjedanja. Upravo 

je to ono što nazivamo sinodalnost 

Crkve – pažljivo osluškivanje svakog 

od vjernika, ali i otvorenost vjernika spram potrebe čitave Crkve. Zbog toga je i 

izabrana tema ovog sinodskog hoda Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, 

sudjelovanje i poslanje. II. vatikanski koncil za Crkvu tvrdi da je ona narod Božji 

u kojoj su svi kršteni na određen način pomazani Duhom Svetim te su zbog toga 

nezabludivi u vjeri. Za Crkvu to znači da ona nije tvrda institucija zatvorena u 

samu sebe, nego zajedništvo svih onih koji su kršteni.  

Papa Franjo pozvao je sve biskupe da osluhnu svoj narod kako bi prepoznali 

današnju situaciju Crkve. Ono što se stavlja pred nas jest da je Crkva danas 

spremna napraviti potrebne korake prema svakom čovjeku, razumjeti njegove 

žalosti, tjeskobe i nade te nastojati s njime hoditi u ovom povijesnom trenutku. Da 

bi to mogla učiniti, potrebna je otvorenost vjernika spram pitanja koja su Crkvi 

potrebna kako bi znala usmjeriti svoje korake. Zbog toga je Sinoda stavila pred 

nas određene teme: tko su suputnici na našem zajedničkom putovanju, a tko oni 

koji su odvojeni? Kako saslušati Božji glas u svakom čovjeku? Kako u ime Crkve 

govoriti iskreno i odgovorno? Kako potaknuti svakog vjernika na sudjelovanje u 

slavlju euharistije? Kako možemo svoju službu u društvu živjeti na misionarski 

način? Kojim problemima današnjice, bilo u Crkvu ili u društvu, bismo trebali 

pridavati više pozornosti? Kakav je odnos naše crkvene zajednice s pripadnicima 

drugih kršćanskih, ali i nekršćanskih tradicija i konfesija? Promiče li se timski rad 

i suodgovornost u mjesnoj zajednici? 

Sva nas ova pitanja u konačnici usmjeravaju prema onom temeljnom, koji se 

nalazi u samom središtu sinode, a ono je: kako se danas ostvaruje ovaj 

zajednički hod koji Crkvi omogućuje naviještati evanđelje u skladu s 

poslanjem koje joj je povjereno? Svim postavljenim pitanjima želimo 

produbiti vlastita iskustva kako bismo mogli doći do srži potreba Božjeg 

naroda. Međutim, to ne znači da je jedini cilj puko prikupljanje podataka i 



informacija. Sinoda je jednako tako i jedan duhovni proces koji od nas 

zahtijeva razlučivanje i sudjelovanje molitvom, razmišljanjem, slušanjem i 

razgovorom. Naposlijetku, od nas iziskuje vrijeme kako bismo mogli 

saslušati drugoga, a isto tako i hrabro izreći ono što nam je na srcu. Sve nas 

to zajedno vodi prema dijalogu koji će nas usmjeriti i voditi daljnjim putem 

kojem će Bog biti temelj, a čovjek čovjeku suputnik.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

14. veljače 2022. 
Valentin 

7:30  + Ivo, Anđa, Ivica i Drago Sekić 

18:30 + Ivo i ob. Beljo 

Utorak 

15. veljače 2022. 
Klaudije, Colomb 

7:30 + Zvonimir Jurčić 

18:30 + Ivan Marijanov 

Srijeda 

16. veljače 2022. 
Julijana 

7:30  Za zdravlje djece i obitelji 

18:30 + Mirko Karaula 

Četvrtak 

17. veljače 2022.  
Utemeljitelji Reda 

slugu BDM 

7:30 + Stjepan i Stipo Komšić 

 18:30 + Anica, Milan i Sanja Turkalj 

Petak 

18. veljače 2022.  
Šimun, Bernardica 

7:30   + ob. Rajšić i Grgić 

18:30  + Pavao Vicina 

Subota 

19. veljače 2022. 
Konrad, Rajko 

7:30  + Ivan Benke 

18:30  + Eva, Drago i ob. Stanić 

Nedjelja 

20. veljače 2022. 
7. nedjelja kroz 

godinu 

9:00  Pro populo 

11:00  + Franjo i Jelica Merkaš 

18:30 + ob. Sablić i Bošnjak 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Damir Marko Đurović 

 

+ Anka Dalić (1935) 
+ Dragica Kalozi (1943) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



  
                                                        CILJ SINODE 

 
Cilj Sinode koja je pred nama jest 
približiti se svakom čovjeku i 
Božjem narodu osvijestiti kako je 
svatko od nas potreban Crkvi. Ti i ja 
zajedno tvorimo mi koje izgrađuje 
ovo crkveno zajedništvo. Upravo je 
to ono što papa Franjo od nas traži 
putem ove Sinode: da čuje glas 
svakoga od nas. Zajedno kročimo 
putem Božjim, a ta činjenica od nas 
traži da zajedno izgrađujemo i 
usmjeravamo taj isti put.  
Svaka župa odredila je svoje 
koordinatore koji će na ovom hodu 
pomoći biskupima. Svatko će dobiti 
priliku biti saslušan, stoga vas sve 
pozivamo da kad se susretnete sa 
svojim župnim koordinatorima, u 
slobodi izreknete svoje probleme, ono 
što vas muči, ali i ono što 
prepoznajete kao dobro u Crkvi, što 
vas potiče da se okupljate oko 
Gospodina i prepoznajete sve 
vjernike kao braću i sestre. 
Zasjedanje II. vatikanskog koncila 
započinjalo je molitvom „Stojimo 
pred Tobom, Duše Sveti“ koju je 
napisao sveti Izidor Seviljski, a 
koristila na koncilima, sinodama i 
drugim skupovima Crkve. I nama 
danas stoji na raspolaganju kako 
bismo prihvatili sinodski proces, 
prizvali Duha Svetoga da djeluje u 
nama, a sve kako bismo bili zajednica 
i narod milosrđa, te kako bi se mogla 
lakše moliti u svakoj skupini, 
liturgijskom okupljanju i obitelji. 

MOLITVA ZA SINODU: STOJIMO 

PRED TOBOM, DUŠE SVETI 

Stojimo pred tobom, Duše Sveti, 

sabrani u tvoje ime. Povjeravamo 

se samo tebi da nas vodiš: nastani 

se u srcima našim, pokaži nam put 

kojim nam je ići i nauči nas njime 

pravo hoditi. Slabi smo i grješni, 

ali ti nas čuvaj da ne budemo 

nositelji nesklada. Ne dopusti da 

nas neznanje odvede na pogrješan 

put i da površnost ravna našim 

djelima. Udijeli nam da u tebi 

pronađemo mjesto jedinstva kako 

bismo zajedno kročili prema 

vječnomu životu, ne udaljujući se 

nikada od puta istine ni od onoga 

što je ispravno. Za sve to molimo 

tebe, koji djeluješ na svakome 

mjestu i u svakome vremenu, u 

zajedništvu s Ocem i Sinom, u 

vijeke vjekova. Amen. 

 

Uredovno vrijeme župnog ureda: 
Pon - pet: 8:00–15:00; sub: 8:00–12:00; Tel. 032/441-381; E-mail: filipjakov.vukovar@ofm.hr 
Izdaje: Župa sv. Filipa i Jakova, www.filipjakov-vu.com; Odgovara: fra Ivica Jagodić, župnik. 

mailto:filipjakov.vukovar@ofm.hr

