
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 5. korizmena nedjelja.  
o Sljedeće nedjelje je Cvjetnica - nedjelja 

Muke Gospodnje. U župnoj crkvi imat 
ćemo prije podne samo jednu misu, u 10 
sati, zbog svečane procesije i pjevanja 
muke Gospodina našega Isusa Krista. 
Večernja misa ostaje redovno u 18:30. Prije 
mise u 10 sati biti će procesija s maslinovim 
grančicama u samostanskom dvorištu i 
oko crkve. Maslinovih grančica bit će za sve dovoljno. Time ćemo svečano 
proslaviti Isusov ulazak u Jeruzalem. Kako u misi na svečani način pjevamo 
izvještaj o Isusovoj Muci, stoga se na Cvjetnicu ne moli pobožnost križnoga 
puta. Već uobičajeno više Udruga i zajednica, prodavat će razne uskrsne 
slastice, motive i aranžmane. 

o U utorak, 05. travnja, u 17 sati, pozivamo vas na duhovni nagovor koji će 

održati Marino Restrepo koji je napustio svoju glumačku i pjevačku karijeru  
da bi svjedočio za Krista Gospodina. Priča o njegovom životu i obraćenju brzo 
se proširila i nadahnjivala mnoge katolike diljem svijeta. Nema nikakve dvojbe 
da je njegovo obraćenje djelo Duha Svetoga. Marino je već dvadest godina 
katolički misionar. U Kolumbiji je osnovao apostolat "Hodočasnici ljubavi “, 
koji se za nekoliko godina proširio u više od 30 zemalja diljem svijeta. O 
njegovom životu pogledajte više u ovom župnom listiću. 

o U srijedu, 06. travnja, u 19 sati, pozivamo roditelje na roditeljski sastanak.  
o U petak, 08. travnja, u 17 sati je velika uskrsna ispovijed. Potičemo vas da 

odvojite malo vremena toga dana za ispovijed jer će biti više svećenika na 
raspolaganju, a time ćemo učiniti mirnijima i dostojanstvenijima one dane 
pred sam Uskrs. Ispovijed bolesnika po kućama biti će na veliki ponedjeljak, 
11. travnja. Prijavite bolesne i starije u sakristiji ili župnom uredu.  

o U subotu, 09. travnja, u 10 sati, pozivamo vas na križni put koji već 
tradicionalno molimo na „Putu spasa“ ili „Kukuruznom putu“.  

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

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

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XVI; Broj 14 (854) 03. travnja 2022. 

5. KORIZMENA NEDJELJA - C 



Aktualno                                                                

TKO JE MARINO RESTREPO? 
Marino Restrepo rođen je u Kolumbiji. Umjetnost 

je studirao u Njemačkoj, a dvadeset je godina bio 

glumac i vrlo nadaren glazbenik s dugogodišnjom 

karijerom u Holywoodu. Od 16. godine živio je u 

drogi, promiskuitetu, magiji i svim ostalim 

porocima novoga doba. 

U 47. godini života, 1997. bio je otet zbog 

otkupnine te je proživio šest mjeseci mukotrpnog zatočeništva u prašumi Anda. Usred te 

patnje doživio je susret s Isusom tijekom kojega su mu dane mnoge naravne i nadnaravne 

spoznaje. Nakon mističnog iskustva spoznao je da je živio u smrtnom grijehu 33 godine 

i, kako je rekao, da je tada umro sigurno bi bio u paklu. Od tada, svakoga je dana molio 

Gospodina da ne dopusti da umre bez sakramenta ispovijedi. 

Svjedočanstvo o svome obraćenju, oslobođenju i poslanju, pod naslovom „Iz tame u 

svjetlost“ iznio je na blagdan sv. Jakova u crkvi Sv. Stjepana Prvomučenika u Opuzenu. 

“Premda sam u zatočeništvu pretrpio mnoge fizičke i psihičke torture, sve sam to uspio 

preživjeti samo zato što sam se brinuo za spasenje svoje duše. Šest mjeseci nakon što su 

me oteli, došla su šestorica gerilaca i rekla da idem s njima. Bila je noć… Kad smo došli 

do neke ceste rekli su mi da idem ravno i da se ne okrećem. Bio mi je to najduži hod u 

životu. Bio sam siguran da će me ustrijeliti”, rekao je Restrepo. 

“Svaki korak bio je kao vječnost, ali oni su me jednostavno ostavili na toj cesti. Dugo 

sam hodao. Pojavio se stari autobus i odvezao me iz prašume. Došao sam svojim sestrama 

i otišao na ispovijed svećeniku franjevcu. Kad mi je svećenik dao odrješenje znao sam da 

se događa nešto doista veliko. Bilo je to najveće oslobođenje moga života. Bilo mi je 

važno što sam se oslobodio od gerilaca, ali prava sloboda koju sam tražio i želio bila je 

oslobođenje od Sotone. Znao sam da sam bio zatočenik Đavla zbog svojih grijeha. Vratio 

sam se Crkvi i počeo mijenjati svoj život”, istaknuo je Restrepo. 

Dvije godine nikome nije ni riječi rekao o svome iskustvu s Gospodinom, a onda je na 

misi na Cvjetnicu, između ostalih, imao još jedno misteriozno iskustvo s Isusom. Ono je 

došlo s raspela koje se nalazilo iznad oltara crkve. Isus mu je rekao da će ga odvesti po 

cijelome svijetu i da je već odabrao svako mjesto u koje će doći te imenovao svaku osobu 

koja će ga slušati. 

Tada je imao 49 godina, bio je iscrpljen i umoran jer je u prašumi u zatočeništvu doživio 

mnogo psihičkog i fizičkog mučenja. Nije mogao shvatiti kako je moguće krenuti na tako 

velik put. Potražio je franjevca koji ga je ispovijedio te mu je ispričao svoje mistično 

iskustvo. Dok je razgovarao s njim, Isus mu je jasno pokazao da je on njegov duhovni 

otac. Napustio je svoju pjevačku karijeru i već je dvadeset godina katolički misionar laik, 

svjedok Božje ljubavi. 



Za kraj Marino Restrepo zamolio je Duha Svetoga da vjernicima podari najveći dar – da 

shvate koliko je ovaj život kratak, koliko je važno biti pripravan na prijelaz iz ovoga u 

onaj svijet te kako je najveća varka Sotone protiv Božjih ljudi kada se čovjek potpuno 

zaokupi svim mogućim poslovima i izgubi osjećaj za vječni život.  “Jedini put u Nebo 

jest put da budemo poslušni i vjerni katolici koji poštuju sakramente. Katolik treba biti 

čovjek molitve, darežljiva srca, osoba koja zna da je Isus Gospodin i koja ima osobni 

odnos s Isusovom Majkom”, zaključio je Restrepo. 

  

 
 
 
 
 

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 

04. travnja 2022. 
Izidor Seviljski; 
Strahimir; Maja 

7:30  + Ivka Nikolić 

18:30 + Krešimir Karaula 

Utorak 

05. travnja 2022. 
Vinko; Irena; 

Julijan; Vedran  

7:30 + Mile, Niko, Šime i Joso Ledenko 

18:30 + iz ob. Luketić 

Srijeda 

06. travnja 2022. 
Vilim; Celestin; 
Rajko; Katarina 

7:30 + iz ob. Bilić 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

07. travnja 2022.  
Ivan de la Salle; 
Herman; Teodor 

7:30 + Ljerka i Marinko Vukoja 

 18:30 + Marin i Marija Ceranac 

Petak 

08. travnja 2022.  
Donizije; Timotej; 

Denis; Alemka 

7:30   + Nikolina Kolak 

18:30  + Stjepan i Katica Mađarević 

Subota 

09. travnja 2022. 
Marija Kleofine; 

Dmitar; Demetrije 

7:30  + Stipe Gelo 

18:30  + Pavica i Zvonko Šeremet 

Nedjelja 

10. travnja 2022. 
CVJETNICA - 

NEDJELJA MUKE 
GOSPODNJE 

10:00 + Mladen, Ana i Jela Andrić 

  

18:30 Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo" 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Darko Nikolić (1961) 
Ivan Pančić (1936) 
Milka Lovrić (1926) 

Stephane Milorad (1947)  

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



  
                                                        Aktualno 

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

