ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XVI; Broj 15 (855) 10. travnja 2022.

CVJETNICA-C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je Cvjetnica - nedjelja muke Gospodnje. Druga je nedjelja u mjesecu
kada mislimo, molimo i darujemo za obnovu od potresa.
o Danas, na Cvjetnicu, u župnoj crkvi prije podne je samo jedna misa, u 10 sati,
dok večernja misa ostaje redovito u 18:30. Kako u misi na svečani način
pjevamo izvještaj o Isusovoj Muci, danas se ne moli pobožnost križnoga puta.
Već uobičajeno više udruga i zajednica, prodaju razne uskrsne suvenire i
aranžmane, a prihodi su namijenjeni za humanitarne svrhe. Svečanom
procesijom i blagoslovljenim maslinovim grančicama obilježavamo Isusov
ulazak u Jeruzalem i početak Velikoga tjedna u kojem slavimo temeljne
događaje naše vjere: Isusovu muku, smrt i uskrsnuće, napose kroz obrede
Svetoga ili Vazmenoga trodnevlja:
o Veliki četvrtak - misa Večere Gospodnje je u 18:30. Nakon mise nastavit ćemo
bdijenje s Isusom kojemu zahvaljujemo na neprocjenjivom daru euharistije u
kojem nam se ostavio za „hranu i piće“. Bit će otvoren tabernakul s hostijama
u oltaru sv. Franje, a crkva će biti otvorena do 22 sata prije ponoći. Pozivamo
vas da dođete, bdijete i zahvaljujete.
o Veliki petak - pobožnost križnoga puta u 9; obredi Muke Gospodnje u 17 sati.
Svi ćemo se pokloniti Kristu na križu kao Spasitelju svijeta.
o Velika subota - Vazmeno bdijenje u 19:30. U misi bdijenja katekumeni će
primiti sakramente kršćanske inicijacije, a svi mi ostali obnovit ćemo svoj krsni
savez Uskrslom Gospodinu zbog čega je potrebno ponijeti svijeću.
o USKRS - mise u župnoj crkvi su u 7 sati (uz blagoslov jela), te u 9, 11 i 18:30;
u kapeli na Mitnici u 7 (uz blag. jela), u sv. Roku u 7:30 (uz blag. jela).
o Sutra, na veliki ponedjeljak, ispovijed bolesnih po kućama bit će od 9 sati.
o U ovome tjednu peti je utorak u nizu pobožnosti „13. utoraka“ uoči blagdana
sv. Antuna. Molimo pobožnost i slavimo sv. misu uz propovijed.
o U utorak, 12. travnja obilježavamo spomen-dan žrtava komunističkog terora
u Vukovaru na spomen 12. travnja 1945. Tim povodom u PC sv. Bono, u 17
sati, prikazat ćemo film o fra Marku Maloviću „Svećenik – čuvar Hrvatskog
Podunavlja“, nakon filma bit će molitva kod križa ispred crkve, a potom sveta
misa koju će predvoditi biskup mons. Josip Mrzljak, biskup u miru.
o Preporučujemo vam Glas Koncila, vjerski tisak, kao i Radio Mariju i HKR.

Aktualno

FRA MARKO MALOVIĆ
SVEĆENIK – ČUVAR
HRVATSKOG
PODUNAVLJA
Premijerno predstavljamo novi film o fra
Marku Maloviću „Svećenik – čuvar Hrvatskog
Podunavlja“ – Jedini katolički svećenik koji je
ostao u istočnoj Slavoniji i Srijemu, u tom malom
dijelu Hrvatske. Zaštitnik onih koji su u Iloku
ostali tijekom okupacije kao riječ i utjeha, no
iznad svega kao nada.
Film prikazuje fra Marka koji je ostao uz svoj
narod u Iloku. U tim tamnim vremenima ostajao
je dosljedan svjetlu i vjeri živeći misiju pastira,
dajući potporu i pomoć, djelići sudbinu svoga naroda. Pravi je sat povijesne istine o životu
Iločana u Domovinskom ratu. Istina o egzodusu Iločana, ali i o povratku u Ilok.

Utorak, 12. travnja u 17 sati - Pastoralni centar sv. Bone.

NA SPOMEN VUKOVARSKIM
ŽRTVAMA U II. SVJETSKOM RATU
Ovim spomenom za nevino stradale žrtve u II. svjetskom
ratu zadržavamo u pamćenju, molitvi i u vjerničkom
zajedništvu. Tu smo uz naše vjernike, koji za neke svoje
najbliže, još uvijek ne znaju gdje su, kojima se ime još
uvijek nigdje ne spominje. Poimenični popis od 888
žrtava postavljen je na dvije staklene stijene uz zavjetni
križ svim nevinim žrtvama iz Drugog svjetskog rata, koji
je 2008. godine postavljen u parku ispred crkve sv. Filipa
i Jakova. Do ovoga križa i svih žrtava na spomen pločama vodi puteljak istine jer istina
ne smije ostati bez glasa u Vukovaru. Taj spomen na vukovarske žrtve svake godine
obnavlja Franjevački samostan Vukovar, Ogranak Matice hrvatske Vukovar i Institut
društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Udruga Nijemaca i Austrijanca,
Udruga Mađara, Udruga Zavjet, Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. U
perivoju ispred našeg samostana i crkve sv. Filipa i Jakova stoji spomen svake žrtve gdje
se za sve njih možemo pomoliti.

„Ništa nije Bogu daleko, i poznato mu je mjesto,
gdje će nas probuditi na život“ Sv. Augustin

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

MISE I NAKANE
dan i spomen

sat

nakana

Ponedjeljak
7:30 + ob. Gelo
11. travnja 2022.
Veliki ponedjeljak 18:30 + Milica Bosanac
Utorak
7:30 + Pavao i Agica Vukas
12. travnja 2022.
Veliki utorak
18:30 + Ivan Galeković i Stjepan Romić
Srijeda
7:30 + Jurka i Mijo Tomić
13. travnja 2022.
Velika srijeda
18:30 + Šimun Sučić
Četvrtak
14. travnja 2022. 18:30 MISA VEČERE GOSPODNJE
Veliki četvrtak
Petak
9:00 KRIŽNI PUT
15. travnja 2022.
Veliki petak
17:00 OBREDI VELIKOG PETKA
Subota
16. travnja 2022. 19:30 VAZMENO BDIJENJE
Velika subota
07:00 Jutarnja misa uz blagoslov jela
Nedjelja
17. travnja 2022. 09:00 Pro populo
VAZAM USKRSNUĆE
GOSPODNJE

11:00 + ob. Sauka
18:30 + ob. Kefer i Berišić

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Jednom kršten zauvijek
kršten. Dijete Božje.

Terezija Kalina (1937)
Sofija Koja (1925)
Marija Novosel (1935)
Nikola Dubović (1923)
Stjepan Vagner (1934)
Zoran Štefanac (1976)

VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

Aktualno

CVJETNICA
ISUSOV ULAZAK U JERUZALEM
Sveto trodnevlje predstavlja vrhunac crkvene liturgije.
Zbog toga sudjelujemo u obredima svetoga trodnevlja.

Osam dana prije Uskrsa je Cvjetnica ili Nedjelja
muke Gospodnje. Njom započinje Veliki ili Sveti
tjedan, kada u osam dana slavimo najveće tajne
kršćanstva: Isusovu muku, smrt, pokop i
uskrsnuće.
Cvjetnica je uvod u to slavlje. Sadržaj Cvjetnice
otkriva svećenikov pozdrav kojim započinje
vjernički susret u crkvi, a glasi: "Danas se
skupljamo kako bi započeli slavlje vazmenog
otajstva, to jest muke i uskrsnuća Kristova."
Isus je zato i ušao u svoj grad Jeruzalem, spreman prihvatiti križ kako bi otkupio
ljude od zla za slobodu sinova i kćeri Božjih.
Običaj je nositi maslinove grančice u svoje domove da bi podsjećale kako je Isus
svojom mukom, smrću i uskrsnućem stekao život s Bogom, život u milosti. Te
graničice ostavljaju se u kući i nakon što su se osušile. Preostale grančice u crkvi
će se na godinu spaliti čime ćemo dobiti pepeo za pepeljenje na Pepelnicu.
Na Veliki četvrtak – svečana misa Večere Gospodnje je u 18:30 sati. Nakon mise
je prijenos Svetootajstva i molitva pred Presvetim (klanjanje/Getsemanska ura).
Ostanimo uz Isusa u trenucima njegove agonije u Getsemanskom vrtu.
Na Veliki petak KRIŽNI PUT je u 9 sati sati.
Obred Muke Gospodnje počinje u 17 sati. U središtu obreda je klanjanje križu.
Dođite i poklonite se. Darovane priloge šaljemo u Svetu Zemlju za održavanje
svetih mjesta, Božjega groba, ali i kao pomoć kršćanima koji tamo žive.
Na Veliku subotu – Uskrsno bdijenje započinje u 19:30 sati blagoslovom ognja
i uskrsne svijeće. U toj svetoj noći bit će krizmanje odraslih, a mi svi ostali obnovit
ćemo svoju pripadnost uskrslom Kristu, stoga je potrebno ponijeti svijeće.
Na Veliku subotu tijekom cijeloga dana Božji grob je mjesto molitve. Dođite!
Urdovno 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.

