ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XVI; Broj 16 (856) 17. travnja 2022.

USKRS-C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Nedjelja je USKRSNUĆA GOSPODINOVA. Želimo vam sretan i
blagoslovljen Uskrs. Našu uskrsnu čestitku pročitajte u ovome župnom listiću.
o Zahvaljujemo svima koji su se svojim darom srca uključili da nam obredi
Velikoga tjedna i Uskrsa budu sveto proživljeni. Hvala ministrantima,
mladima, zborovima, sestrama, svima koji su pomagali u čišćenju i spremanju
crkve i svima koji su darovali cvijeće za crkvu i Božji grob.
o Danas na USKRS – uskrsne mise uz blagoslov jela su u župnoj crkvi u 7, u
kapeli na Mitnici u 7, u sv. Roku u 7:30, te svečane mise u 9, 11 i 18:30.
o Sutra, na Uskrsni ponedjeljak, mise u našoj crkvi su u 10 i u 18:30 sati, a u
kapeli sv. Roka misa je u 7:30.
o U ovome tjednu šesti je utorak u nizu pobožnosti „13. utoraka“ uoči blagdana
sv. Antuna. Molimo pobožnost i slavimo sv. misu uz propovijed.
o Sljedeće nedjelje, misu u 11 sati, predvodit će fra Ivan Matić, voditelje Kuće
susreta „Tabor“. On će zajedno sa svojim poslužiteljima boraviti na
trodnevnom posjetu u našem samostanu.
o Preporučujemo vam Glas Koncila, vjerski tisak, kao i Radio Mariju i HKR.

USKRSNA ČESTITKA
Slavimo uskrsnuće Spasitelja
našega, Isusa Krista. To je najveća tajna
naše vjere jer je u njoj čovjeku
otklonjena granica vremena, otvorena
su mu vrata vječnosti. Da, tako je,
čovjek je stvoren za Nebo.
Osnaženi vjerom u uskrsni
događaj kadri smo sada »stajati čvrsto
u Gospodinu« (Fil 4, 1). Pred nama je Isus koji je uskrsnućem pobijedio
grijeh i smrt, On je naša nada, snaga, svjetlo, središte i smisao svega.
U toj vjeri i radosti, želimo vam sretan Uskrs!
Vaša braća franjevci i milosrdne sestre sv. Križa!!

Aktualno

Uskrsni narodni običaji
Uz liturgijsko uskrsno slavlje vezani su i različiti narodni obiteljski običaji
kojima se obilježava radost kršćanskoga Uskrsa. Evo nekoliko najpoznatijih
običaja!
Uskrsni blagdanski stol
Uskrs postaje obiteljsko slavlje za obiteljskim
stolom. Unos proljeća u obiteljski dom, osobito
kroz cvjetne bukete, najčešće od bijeloga cvijeća,
i ukrasne voštane svijeće, redovito bijele boje,
bijeli stolnjak, dekorativni prilozi na stolu, u
zajedništvu s pisanicama i ostalim darovima iz
prirode, stvara uskrsno ozračje.
U svečanom obiteljskom ozračju prvo jutarnje jelo
koje se posluživalo bio je uskrsni blagoslov, iz
uskrsne košarice, odnosno hrana koje se nosila na blagoslov na uskrsnu večernjicu
(uskrsnu subotu) ili na uskrsnu jutarnju misu na Uskrs. Uskrsno jelo posluživalo se kao
uvod u uskrsni objed koji je bio posebno svečarski
pripremljen.
Bojenje jaja
Jedan od najpoznatijih običaja vezanih uz Uskrs je bojenje
jaja. Taj običaj potječe od poganskih naroda kojima su jaja
bila simbol života koji se rađa s proljećem. Ova je simbolika
povezana s proljećem kada se nakon zimskoga mirovanja
priroda ponovno budi. Za kršćane jaje slikovito izražava
„grobnu tišinu“ iz koje izlazi novi život, tj. Isusov izlazak iz
groba na uskrsno jutro. Kao što pile samo razbija ljusku
jajeta i izlazi u život, tako je i Krist raskinuo tamu groba,
„razbio“ grobni kamen i izišao u život. Jaja su se u prošlosti
bojila prirodnim bojama od kojih je najraširenije bojenje
ljuskama luka.
Uskrsno janje
Jedan od najpoznatijih uskrsnih simbola je janje. Obično se slika
uz zastavicu sa znakom križa i naziva se na latinskom “Agnus
Dei” (Jaganjac Božji). Simbol je povezan sa židovskom Pashom.
U davnini su Židovi žrtvovali janje za taj blagdan. Prvi kršćani,
koji su većinom bili Židovi, povezali su tu žrtvu s Kristovom
žrtvom na križu. Radosno pashalno slavlje, kojim se slavilo
oslobođenje Židova iz egipatskog sužanjstva, kršćani su
usporedili s oslobođenjem od smrti koje im donosi Uskrsnuće.
Blagovanje janjeta na uskrsnom ručku u srednjem vijeku postalo je običajem na papinu
dvoru, a u mnogim europskim zemljama i dalje traje ta tradicija.

Uskrsnu Gospodin, doista Uskrsnu - Aleluja!

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
10:00 + Ivo i Anđa Sekić
18. travnja 2022.
Vazmeni
18:30 + Pero i Ivka Dalić
ponedjeljak
Utorak
7:30 + Janja i Stjepan Dioši
19. travnja 2022.
Vazmeni utorak 18:30 + Jelka Tadić
Srijeda
7:30 + Agata i Jelena Černadi
20. travnja 2022.
Vazmena srijeda 18:30 + Boris Jantol
Četvrtak
7:30 + Marko Bilić
21. travnja 2022.
Vazmeni četvrtak 18:30 + Marija, Frajno i Ivan Kefer
Petak
7:30 + ob. Jozić
22. travnja 2022.
Vazmeni petak 18:30 + Ana i Stjepan Kovač
Subota
7:30 Za zdravlje Lidije i ob. Subotić
23. travnja 2022.
Vazmena subota 18:30 + Kata Sečkar
09:00 Pro populo
Nedjelja
24. travnja 2022.
Nedjelja Božjeg 11:00 + Josip Belobrajdić
Milosrđa - Bijela
nedjelja
18:30 + Franjo Mandić

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Jednom kršten zauvijek
Marija Štimac (1940)
kršten. Dijete Božje.
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

Aktualno

USKRS
NAJVEĆI BLAGDAN

Kako istinski proslaviti i doživjeti otajstvo Uskrsa u obitelji
Naš je duhovni život utjelovljen: ne
postoji s jedne strane molitva, a s
druge svakodnevni život. U Bogu je
cijela naša osoba ujedinjena jer nas
on u svakom trenutku ljubi kroz
male stvari koje čine naš život.
Slavljenje Uskrsa dakle ne može se
svesti na odlazak na misu: sve
dimenzije naše ljudskosti, čak i
najprozaičnije,
osvijetljene
su
radošću uskrsnuća.
Uskrs počinje u subotu navečer. Prisutnost sasvim male djece u obitelji ne će
uvijek dopustiti da obitelj ode na uskrsno bdjenje koje traje relativno dugo. Ako
je to slučaj, u toj “presvetoj noći u kojoj je naš Gospodin Isus Krist prešao iz smrti
u život”¹ obitelj može organizirati posebnu molitvu kod kuće. Ta molitva može
preuzeti neke elemente iz liturgije: jednu veliku svijeću na kojoj će svatko upaliti
svoju malu svijeću, posudu s blagoslovljenom vodom u koju ćemo umočiti ruku
i prekrižiti se prisjećajući se tako svojega krštenja, čitanje evanđelja o uskrsnuću,
nekoliko radosnih pjesama, naravno uz veliko “aleluja”. Kao u crkvi, možemo
početi u sasvim zamračenoj prostoriji i postupno paliti sva svjetla.
Po povratku kući možemo se okrijepiti uskrsnim kolačem, ili nekim drugim
blagdanskim jelima. Lijepo pripremljeno jelo, lijepa odjeća, kuća puna cvijeća i
svjetla, mala iznenađenja, sve je to važno i obilježit će djecu, pa će im Uskrs ostati
u sjećanju kao velik i lijep blagdan.
U nekim obiteljima za Uskrs se razmjenjuju jaja. Ukrasi u kući, molitveni kutak,
pjesme i glazba, doručak na uskrsnu nedjelju, čestitke za rođake i prijatelje koji
su daleko, sve su to važne pojedinosti kojima će Uskrs biti obilježen na sasvim
poseban način.

Sretan Uskrs! Felix Alleluia!
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.

