
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je blagdan Presvetog Trojstva. Druga je nedjelja u mjesecu kada 
pomažemo stradale crkve i samostane od potresa. Danas je treći dan 
trodnevnice uoči blagdana sv. Antuna.  

o Sutra, u ponedjeljak, slavimo blagdan sv. 
Antuna za koji smo se pripremali kroz 
pobožnost „13. utoraka“. U našoj crkvi i 
samostanu je to blagdan nad blagdanima.  
Svete mise su: 
7,00: rana sv. misa 
8,00: gradska  
9,00: župna  
10,00: hodočasnička 
11,00: hodočasnička 
18,30: za djecu i mlade uz blagoslov ljiljana 
Mogućnost sakramenta svete ispovijedi je kroz cijeli dan. Svoje pobožnosti, 
zavjete i molitve možete izreći u crkvi ispred oltara sv. Antuna, kao i u 
samostanskom klaustru gdje uz novi kip sv. Antuna postoji i predviđeno 
mjesto za paljenje svijeća.  

o  U četvrtak, 16. lipnja, je svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo. 
Svečana sveta misa s procesijom je u 10 sati. Iskažimo čast i slavu našem 
Gospodinu Isusu prisutnom za nas u prilikama kruha i vina. Napose potičemo 
prvopričesnike da dođu na to slavlje u svojim bijelim haljinicama. Za one koji 
se žele uključiti u molitvu Trajnog euharistijskog klanjanja u Vukovaru u kapeli 
sv. Roka (VUTEK) jedan sat tjedno neka ispune pristupnicu.   

o U subotu 18. lipnja, u 18,30 h, zajednica "Susreti" obilježavaju svoju godišnjicu.  

o  Sljedeće nedjelje, u 10,30 sati svečana je proslava Mlade 

mise fra Vinka Brkovića iz Opatovca. Fra Vinko je 

zaređen za svećenika 28. svibnja, u Zagrebu, član je naše 

Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Kao 

župna zajednica radujemo se mladom svećeniku te ga 

preporučujemo u Vaše molitve. Podsjećamo da je misa 

pola sata ranije od uobičajene mise u 11 sati.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
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Aktualno                                                              

10 zanimljivosti o svetom Antunu 
Upoznajte deset zanimljivosti o jednom od najdražih i najpopularnijih svetaca 

1. Nije se zvao Antun, nije se rodio u Padovi niti je bio Talijan 
Rodio se u Lisabonu (Portugal), 1195. godine. Zvao se Fernando. S 25 godina, 
kada je postao franjevac, odabrao je ime Antun. 

2. Bio je augustinac prije nego je postao franjevac 
S 15 godina pristupio je regularnim kanonicima svetog Augustina. Deset godina 
kasnije pristupio je Redu manje braće – franjevcima. 

3. Mogao je biti mučenik 
Odlučio je pristupiti franjevcima kako bi propovijedao Saracenima i bio je 
spreman umrijeti za Kristovu ljubav. Otišao je u Maroko, no ozbiljna bolest je 
preusmjerila njegov put. 

4. Bio je veliki propovjednik 
Imao je jasan i snažan glas, upečatljivo držanje tijela, golemo pamćenje i veliko 
znanje, dar prorokovanja i poseban dar činjenja čuda. 

5. Prema viđenju nosi Dijete Isusa u rukama 
Bio je svjedok pojave Djeteta Isusa kojeg je držao u rukama, a Crkva ga upravo 
tako prikazuje na slikama i kipovima. 

6. Njegovo najpoznatije čudo 
U Padovi je mladić imena Leonard u navali bijesa udario nogom vlastitu majku. 
Žalostan, priznao je svoj grijeh svetom Antunu koji mu je rekao: „Noga onoga 
koji udara svoju vlastitu majku, zaslužuje biti odsječena.“ Leonard je otrčao do 
kuće i odsjekao si nogu. Kada je saznao za to, sveti Antun je uzeo odsječenu 
nogu od mladića i čudesno ju spojio s tijelom. 

7. Poznaju ga kao najčudesnijeg sveca 
Glas da čini nevjerojatne stvari nikada nije utihnuo, a čak je i u današnje vrijeme 
poznat kao najveći čudotvorac svih vremena. 

8. Poznat je kao „Svetac cijelog svijeta“ 
Leon XII. ga je nazvao „Svecem cijelog svijeta“ zato što se na svim dijelovima 
svijeta može pronaći njegova slika i pobožnost.  

9. Utječu mu se u molbi za dobroga muža ili ženu 
Neke osobe okreću njegovu sliku naopačke moleći ga za dobrog muža ili ženu, 
no to je praznovjerje i nekršćanski običaj. 

10. Njegova je kanonizacija bila najbrža u povijesti 
Papa Grgur IX. kanonizirao ga je za manje od godinu dana nakon njegove smrti 
u Pentecostesu, 30. svibnja 1232.godine. 



Molitva sv. Antunu Padovanskom - Spomeni se, sv. Ante, da si uvijek pomagao 
i tješio sve koji su se tebi utjecali u svojim potrebama. S čvrstim pouzdanjem 
preporučujem se i ja tvom moćnom zagovoru kod Boga. Pomozi mi u mojoj 
potrebi….! Blagoslovi mene i sve moje, moj rad i moju obitelj, čuvaj nas od bolesti 
i pogibli duše i tijela! Sve nas krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i 
ustrajni u ljubavi. Amen. 

 
 
 

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 

13. lipnja 2022. 
Sv. Antun 

Padovanski 

7:00  + Mislav Manojlović 

8:00 + ob. Vrbić 

9:00  U čast sv. Antunu 

10:00 + Tadija Leutar 

11:00  U zahvalu sv. Antunu 

18:30 + ob. Travančić i Marković 

Utorak 

14. lipnja 2022. 
Rufin, Elizej 

7:30 + Ivo Juričev 

18:30  Zahvala sv. Antunu i BDM 

Srijeda 

15. lipnja 2022. 
Vid, Čedomil 

7:30  Za zdravlje obitelji 

18:30 + Anica, Nikola i Vinko Marić 

Četvrtak 

16. lipnja 2022.  
TIJELOVO 

10:00  Misa i tjelovska procesija 

18:30 + Marija i Petar Leko 

Petak 

17. lipnja 2022.  
Laura, Nevenka 

7:30  Za duše u čistilištu 

18:30 + Laura Inhof 

Subota 

18. lipnja 2022. 
Marko i Marcelijan 

7:30  Za zdravlje obitelj 

18:30 + Marija i Nenad Kelić 

Nedjelja 

19. lipnja 2022. 
12. Nedjelja kroz 

godinu 

09:00  Pro populo 

10:30 + Mladen, Ana i Jela Andrić 

18:30 + Borna Togonal 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Lea Paula Gottfried 
Rita Paulić 
Nikol Lučić 

Gašpar Heđi (1941) 
 

 



  
                                                        Aktualno 

Četvorica naše braće primila      
SVETI RED SVEĆENIŠTVA 

Na misnom slavlju održanom u župnoj crkvi sv. pape Ivana XXIII. u 
zagrebačkoj Dubravi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 
predvodio je u subotu 28. svibnja euharistijsko slavlje tijekom kojega 
je zaredio četvoricu braće franjevaca.  

Među mladomisnicima koji su se zaredili četvorica su iz naše 
Hrvatskle franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda:  

fra Ivan Ivanković 

fra Marko Ćosić 

fra Antonio Kirin  

fra Vinko Brković 

Kroz sljedećih mjesec dana, 
u lipnju, oni će proslaviti 
svoje mlade mise u rodnim 
župama.  

Fra Vinko Brković iz 
Opatovca svoju mladu 
misu proslavit će u našoj 
vukovarskoj crkvi sv. Filipa 
i Jakova. 

Želimo im od srca mir i ustrajnost na započetom putu 
posvećenja. Neka ih Gospodin prati svojim blagoslovom,         

a Majka Marija čuva svojim majčinskim zagovorom. 

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

