
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 3. uskrsna nedjelja, a prva je nedjelja u mjesecu kada vam 
preporučujemo brigu za naše odgojne ustanove. Vaš dar možete staviti u 
škrabicu ispod kora. Zahvaljujemo vam na molitvama i na svakom daru. 

o U utorak, 3. svibnja, proslavit ćemo 
blagdan sv. Filipa i Jakova, patrone 
naše župe i zaštitnike grada 
Vukovara. Svečana sveta misa bit će 
u 10,30 sati, a predvodit će je vlč. 
Zvonimir Martinović, župnik BDM 
Kraljice Mučenika. Ujutro nema 
jutarnje mise u 7,30.  

o U ovome tjednu osmi je utorak u nizu 
pobožnosti „13. utoraka“ uoči blagdana sv. Antuna. Molimo pobožnost i 
slavimo sv. misu uz propovijed. 

o Sljedeće nedjelje, na misi u 11 sati sudjelovat će vjernici iz Zadra koji će 
animirati glagoljašku misu, dio nematerijalne baštine Zadarske županije. 
Nakon mise slijedi svečana procesija sa sudionicima događanja do Trga RH. 

o Franjevački svjetovni red organizira hodočašće u svetište Gospe od suza u 
Pleternici, dana 21. svibnja 2022. Polazak je u 7,30, a povratak oko 17 sati. 
Cijena hodočašća je 70 kuna. Prijave primamo do 08 svibnja. 

o Preporučujemo vam da  u prve subote u mjesecu hodočastite Gospi Ilačkoj. Uz 
mogućnost ispovijedi slavi se svečana euharistija u 10 sati.  

o U mjesecu svibnju svaku večer u 18 sati molimo svibanjske pobožnosti.  
Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i 

destinacija “ Svi zaJedno Hrvatsko Naj” 
Povodom Dana Grada Vukovara na više lokacija u centru grada građani i 
posjetitelji Vukovara na jednom mjestu moći će doživjeti najbolje i 
najzanimljivije od hrvatske nematerijalne kulturne baštine i autentičnih, 
hrvatskih turističkih manifestacija i njihovih atrakcija te kušati ono najbolje 
gastronomske ponude Hrvatske.  

HOD ZA ŽIVOT 
Vinkovci – 07. 05. 2022. - Slavonski brod – 07. 05. 2022. - Osijek – 11. 06. 2022. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XVI; Broj 18 (858) 01. svibnja 2022. 

3. USKRSNA NEDJELJA - C 



Aktualno                                                              
 

Svi zaJedno Hrvatsko Naj 
 

Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, 

atrakcija i destinacija u Vukovaru.  
Ovo je 4. Festival nematerijalne 
kulturne baštine, turističkih 
manifestacija, atrakcija i destinacija 
“SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ” 
koji će se održati od 06. do 08. 
svibnja 2022.godine 
Festival svake godine u Vukovaru 
okuplja sudionike koji prezentiraju 
zaštićenu hrvatska nematerijalna 
dobra upisana na UNESCO-ov 
reprezentativni popis nematerijalne 
kulturne baštine čovječanstva. 
Tijekom nekoliko festivalskih dana 
na nekoliko lokacija više od 1000 
sudionika koji će sudjelovati u 
različitim programima i radionicama 
promijenit će sliku Vukovara –  
Vukovar, simbol hrvatskog zajedništva, postat će mjesto na kojem se okupljaju 
sudionici i gosti iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz drugih zemalja. 
Prezentacija kulturne baštine, eno-gastro prezentacije, dječji programi i kreativne 
radionice, razne atrakcije i predstavljanje turističkih manifestacija i destinacija, 
ulična kazališta, razni performeri i koncerti uz nastupe plesnih skupina jamstvo 
su dobre zabave za cijelu obitelj.  
Tijekom nekoliko festivalskih dana šetnjom po Vukovaru možete doživjeti dio 
atmosfere pojedinih turističkih manifestacija koje se tijekom godine održavaju u 
različitim dijelovima Hrvatske (od gastromanifestacija, tradicijskih i 
etnomanifestacija do uličnih festivala). Pozitivne vibracije i odlična atmosfera uz 
atraktivne programe pretvaraju ulice i trgove grada Vukovara u mjesto susreta 
različitih kultura, gastronomija i zabave, čuvajući i prezentirajući najbolje od 
hrvatske zaštićene nematerijalne kulturne baštine, povezujući Hrvate iz 
domovinske i iseljene Hrvatske, uz prezentaciju kulturne baštine nacionalnih 
manjina, ali i drugih zemalja koje će se prezentirati na sljedećim festivalima. 
Cjeloviti pogram pogledajte na portalu Turističke zajednice grada Vukovara. 

Vidimo se! 



GLAGOLJAŠKA MISA - Glagoljaška misa u Vukovaru 

je dio nematerijalne baštine Zadarske županije u izvedbi KUD-a 

Radovin i KUD-a Sv. Šime iz Rtine uz Gradsku glazbu Zadar. 

Glagoljaško pučko crkveno pjevanje spada u narodnu baštinu 

izravno vezanu s inkulturacijom evanđelja u našu povijest.  

  

 
 
 
 
 

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 

2. svibnja 2022. 
Atanazije 

7:30  + Đurđica i Stjepan Bogner 

18:30 + Svjetlana i ob. Rubil 

Utorak 

3. svibnja 2022. 
Filip i Jakov 

10:30  Pro populo 

18:30 + Anđa Vukojević 

Srijeda 

4. svibnja 2022. 
Julijan iz Bala 

7:30 + Slavko Vukojević 

18:30  Na nakanu OFS-a  

Četvrtak 

5. svibnja 2022.  
Anđelo, Irena 

7:30 + Đuro i Manda Peterković 

18:30 
+ Terezija, Zvonko, Andrija Vulčik, 
Stjepan, Elizabeta Kiralj, Franjo i 
Julijana Pšenica 

Petak 

6. svibnja 2022.  
Dominik Savio 

7:30 + Lovro i ob. Tomašić 

18:30 + Snježana Čuljak 

Subota 

7. svibnja 2022. 
Dujam 

7:30 + Stjepan i Stana Kolar 

18:30 + Marija Kolarić 

Nedjelja 

8. svibnja 2022. 
Četvrta vazmena 

nedjelja 

09:00  Pro populo 

11:00 + Željko Lijović 

18:30 + Miroslav, Marko i Kata Vlaho 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Tomislav Brizgalo 
Antun Ašperger (1943) 
Dalibor Beširević (1975) 

VJENČANI 

Matej Šota & Matea Vukojević 

 



  
                                                        Aktualno 

DANA GRADA VUKOVARA 
3. svibnja 2022. – PROGRRAM OBILJEŽAVANJA 

Već prema tradiciji započet ćemo simbolično izvedbom Johanna Straussa „Na 
lijepom plavom Dunavu“ koja će mobilnim razglasom u ranim jutarnjim satima 
proći ulicama Vukovara. Uslijediti će odavanje počasti na Memorijalnom 
groblju žrtava iz Domovinskog rata svim hrvatskim braniteljima Vukovara i  
svečana euharistija u crkvi sv. Filipa i Jakova  

 7,00 sati „Na lijepom plavom Dunavu“ – Johann Strauss 
 Ulicama grada 
9,30 sati Odavanje počasti poginulim i nestalim i ubijenim Hrvatskim 

braniteljima grada Vukovara u Domovinskom ratu. 
 Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata 
10,00 sati  CVJETNI KORZO „Mladost i radost Vukovara“ 
 Pješačka zona 
10,30 sati  Svečano euharistijsko slavlje u crkvi sv. Filipa i Jakova 
 predvodi vlč. Zvonimir Martinović, župnik Župe BDM Kraljice Mučenika 

12,00 sati  Svečana sjednica Gradskog vijeća grada Vukovara 
 Hrvatski dom Vukovar 

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

