
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 4. korizmena nedjelja. Papa Franjo uputio je opći 
poziv na molitvu za mir i posvetu čovječanstva, posebno 
Rusije i Ukrajine Bezgrješnomu Srcu Marijinu na svetkovinu 
Navještenja Gospodinova, 25. ožujka. Tim povodom u 
našem župnom listiću donosimo cijeli tekst čina posvete. 

o Križni put u našoj crkvi molimo uobičajenim rasporedom.  
o U ovome tjednu treći je utorak u nizu pobožnosti „13. 

utoraka“ uoči blagdana sv. Antuna. U 18,15 molimo 
pobožnost i slavimo sv. misu uz propovijed.  

o Mlade pozivamo na nadbiskupijski križni put (Dragotin – Ovčara) koji će se 
održati 2. travnja 2022. Prijave su u sakristiji ili u župnom uredu.   

o Najavljujemo duhovni nagovor Marina Restrepa koji je napustio je svoju 
glumačko i pjevačku karijeru, već je dvadeset godina katolički misionar laik. 
Jedna od njegovih izjava je: „katolik treba biti čovjek molitve, darežljiva srca, osoba 
koja zna da je Isus Gospodin i koja ima osobni odnos s Isusovom Majkom“ U našoj 
crkvi, kao svjedok Božje ljubavi, nastupit će u utorak, 5. travnja, u 17 sati. 

o Novoizabrano Župno pastoralno vijeće i Župno ekonomsko vijeće potvrdio je 
naš Nadbiskup. Nove članove u vijećima objavljujemo u ovome župnom 
listiću.   

o Preporučujemo vam Glas Koncila, vjerski tisak, kao i Radio Mariju i HKR. 

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE 
Odbor za naviještanje: 
s. Mirela Štraub 
s. Ana Cvitanušić 
Marina Živić 
Dražen Živić 
Krešimir Raguž 
Petar Elez 
Ivica Šuvak 
Odbor za ligurgijski život: 
Mateja Đumić 
Slaven Katić 
Kristina Sabo 
Luka Suman 

Odbor za karitativno djelovanje: 
Ninoslav Jolić 
Antun Karaula 
Zlatko Kolarić 
Božana Maul 
Krunoslav Šeremet 
Vilma Vidović 
 
ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE 
Anita Beljo 
Anto Đapić 
Tadija Ištuk 
Pavle Vukas 
 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XVI; Broj 13 (853) 27. ožujka 2022. 

4. KORZMENA NEDJELJA - C 



Aktualno                                                                

ČIN POSVETE  

BEZGRJEŠNOME SRCU MARIJINU 
Marijo, Majko Božja i Majko naša, u 

ovome se času nevolje utječemo tebi. 

Ti si Majka, voliš nas i poznaješ: 

ništa ti nije skriveno što nosimo u 

srcu. Majko milosrđa, toliko smo 

puta iskusili tvoju brižljivu nježnost, 

tvoju prisutnost koja donosi nanovo 

mir, jer nas uvijek vodiš k Isusu, 

Knezu mira.  
Međutim, mi smo izgubili put mira. 

Zaboravili smo opomenu tragedija iz 

prošloga stoljeća, žrtvu milijuna 

poginulih u svjetskim ratovima. 

Zanemarili smo napore Zajednice država i izdajemo snove mira naroda i nade mladih. 

Razboljeli smo se pohlepom, zatvorili smo se u nacionalističke interese, uvenuli smo u 

ravnodušnosti i onesposobili se egoizmom. Htjeli smo radije zanemariti Boga, živjeti s 

našim lažima, njegovati agresivnost, zatrti živote i gomilati oružje, zaboravljajući da smo 

čuvari svoga bližnjeg te istog zajedničkog doma. Ratom smo razorili perivoj Zemlje, 

grijehom smo povrijedili srce našeg Oca koji nas želi kao braću i sestre. Postali smo 

ravnodušni prema svima i svemu, osim prema nama samima. I sa sramom govorimo: 

oprosti nam, Gospodine! 

U bijedi grijeha, u našim naporima i u našoj krhkosti, u otajstvu bezakonja zla i rata ti 

nas, Majko sveta, podsjećaš da nas Bog ne ostavlja, nego nas nastavlja gledati s ljubavlju, 

željan oprostiti nam i podignuti nas. On je taj koji nam je darovao tebe i položio je u tvoje 

bezgrješno Srce utočište za Crkvu i čovječanstvo. Po božanskoj si dobroti s nama te nas 

i u naizgled bezizlaznim situacijama povijesti nježno vodiš. 

Utječemo se dakle tebi, kucamo na vrata tvoga Srca mi, tvoja draga djeca, koju se ne 

umaraš posjećivati u svako doba i pozivati na obraćenje. U ovome tamnome času dođi 

nam pomoći i utješiti nas. Ponovi svakome od nas: “Nisam li možda prisutna ovdje ja, 

koja sam tvoja Majka?ˮ Ti znadeš kako razvezati vezove našega srca i čvorove našega 

vremena. Darujemo ti naše povjerenje. Sigurni smo da ti, osobito u trenutku kušnje, ne 

odbijaš naše molitve i dolaziš nam u pomoć. 

Tako si učinila u Kani Galilejskoj, kada si požurila trenutak Isusovog posredovanja te si 

uvela u svijet njegovo prvo znamenje. Kada je slavlju prijetio kraj, u žalosti si mu kazala: 

«Vina nemaju» (Iv 2,3). Majko, ponovi to Bogu opet, jer danas smo iscrpili vino nade, 

iščezla je radost, razvodnilo se je bratstvo. Izgubili smo čovječnost, rasuli smo mir. Postali 

smo sposobni za svako nasilje i razaranje. Žurno nam treba tvoj majčinski zahvat.  



Primi stoga, o Majko, ovu našu prošnju:Ti, Zvijezdo mora, ne dopusti da potonimo u 

ratnoj oluji. Ti, Škrinjo novoga saveza, nadahni planove i putove pomirenja. Ti, 

“Zemljo Nebeskaˮ, ponovno donesi Božju slogu u svijet. Iskorijeni mržnju, smiri 

osvetu, nauči nas oprostu. Oslobodi nas od rata, sačuvaj svijet od nuklearne prijetnje. 

Kraljice Krunice, probudi u nama potrebu za molitvom i ljubavlju. Kraljice ljudske 

obitelji, pokaži narodima put bratstva. Kraljice mira, isprosi svijetu mir. 
  

 
 
 
 
 

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 

28. ožujka 2022. 
Siksto III, Renata 

7:30  + Branko i Željko Plišo 

18:30 
+ Ružica Marinković i + iz ob. 
Marinković 

Utorak 

29. ožujka 2022. 
Eustazije, Bertol, 

Vilim 

7:30 + Mato Pehar 

18:30 
+ Irma i Mišo Kamenjaš i + Mihajlo 
Binec 

Srijeda 

30. ožujka 2022. 
Kvirin, Vlatko, 

Viktor 

7:30 + Ivan Jeger 

18:30 + Franjo Bogojević i + iz ob. Bogojević 

Četvrtak 

31. ožujka 2022.  
Kornelija, 
Benjamin 

7:30 + Ruža i Josip Plišo 

 18:30  + iz ob. Jovanović i Stassny 

Petak 

01. travnja 2022.  
Anastazije, 
Venancije 

7:30   Na nakanu 

18:30  + iz ob. Klasan i Vukojević 

Subota 

02. travnja 2022. 
Franjo P., Leopold, 

Sandra 

7:30  Na nakanu za zdravlje 

18:30  + Josip i Jozefina Varga 

Nedjelja 

03. travnja 2022. 
5. Korizmena 

nedjelja 

9:00  Pro populo 

11:00  + Šimun i Klara Romić 

18:30 Za dobročinitelje samostana i župe 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Vesna Bosanac (1949) 
Pavica Jakovljević (1932) 

Mijo Adžaga (1956) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



  
                                                        Aktualno 

ČIN POSVETE  

BEZGRJEŠNOM SRCU MARIJINU 

Tvoj plač, Majko, neka pokrene 

naša otvrdnula srca. Suze koje 

si za nas prolila neka učine da 

procvjeta ova dolina koju je 

naša mržnja isušila. I dok 

zveckanje oružja ne šuti, tvoja 

molitva neka nas raspoloži za 

mir. Tvoje majčinske ruke neka 

zagrle one koji pate i koji bježe 

pod naletom bombi. Tvoj 

majčinski zagrljaj neka utješi one koji su primorani napustiti svoje kuće i svoju 

Domovinu. Tvoje ožalošćeno Srce neka nas potakne na suosjećanje te nas odvaži da 

otvorimo vrata i da se pobrinemo za ranjene i odbačene ljude. 

Sveta Majko Božja, dok si pod križem stajala Isus ti je, gledajući učenika pored tebe, 

rekao: «Evo ti sina» (Iv 19,26): tako ti je povjerio svakoga od nas. Zatim učeniku, 

svakome od nas, reče: «Evo ti majke» (r. 27). Majko, želimo te sada primiti u naš 

život i u našu povijest. U ovome času čovječanstvo, iscrpljeno i uznemireno, stoji s 

tobom pod križem. Ima potrebu povjeriti se tebi, po tebi Kristu se posvetiti. 

Ukrajinski i ruski narod koji te časte s ljubavlju, utječu se tebi, dok tvoje srce kuca za 

njih i za sve narode pogođene ratom, glađu, nepravdom i bijedom. 

Mi zato, Majko Božja i naša, svečano povjeravamo i posvećujemo tvom bezgrješnom 

Srcu nas same, Crkvu i svekoliko čovječanstvo, a na poseban način Rusiju i Ukrajinu. 

Primi ovaj naš čin kojeg izvršavamo s povjerenjem i ljubavlju, učini da prestane rat, 

providi svijetu mir. Ono „da“ koje je niknulo iz tvoga Srca otvorilo je vrata povijesti 

Knezu mira; vjerujemo da će iznova, posredstvom tvojega Srca, doći mir. Tebi dakle 

posvećujemo budućnost cijele ljudske obitelji, potrebe i očekivanja naroda, tjeskobe 

i nade svijeta. 

Neka se po tebi na Zemlju izlije božansko Milosrđe i neka slatki otkucaj mira 

ponovno odjekuje našim danima. Ženo onoga “daˮ, nad koju je sišao Duh Sveti, 

donesi među nas Božji sklad. Napoji naše usahnulo srce, ti koja si “živo vrelo nadeˮ. 

Vezla si Isusu tkivo čovještva, učini i nas tkalcima zajedništva. Hodila si našim 

putevima, vodi nas stazama mira. 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

