ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XVI; Broj 32 (872) 07. kolovoza 2022.

19. Nedjelja kroz godinu - C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 19. nedjelja kroz godinu. Prva je u
mjesecu kada se preporučamo Vašim
molitvama i dobroti za naše sjemenište i
odgojne ustanove. Zahvaljujemo vam na
molitvama i na svakom daru.
o U ovome tjednu slavimo:
 U ponedjeljak - blagdan sv. Dominika,
osnivača Reda dominikanaca;
 U srijedu - blagdana sv. Lovre;
 U četvrtak – blagdan sv. Klare Asiške,
zaštitnicu medija i utemeljiteljicu drugog
franjevačkog reda, klarisa.
o Sljedeće nedjelje, povodom Dana logoraša,
molit ćemo i zahvaliti za izlazak i razmjenu
logoraša (14. 08. 1992.) koji su u srpskim
koncentracijskim logorima prošli najteži
period svoga života.
o Povodom Velike Gospe preporučujemo vam hodočašće u Ilaču. Naša najbliža
marijanska svetišta su Aljmaš i Ilača. Već je lijepa tradicija da Vukovarci u
predvečerje svetkovine Velike Gospe, 14. kolovoza, hodočaste u marijansko
svetište „na Vodici“ u Ilaču. Već od 16,30 sati počinje ispovijed, a svete mise
su u 19, 21 i 23 sata. Nakon mise u 21 je već tradicionalna procesija sa svijećama
oko Gospina svetišta. Na sam dan Velike Gospe svete mise bit će u 7, 9, 10,30,
te poslije podne u 16,30 i 19 sati.
o Autobus za Hodočašće vjere i svetosti u Zaljev hrvatskih svetaca je
popunjen. Predbilježbe moguće jedino u slučaju nečijeg odustajanja. Prije
odlaska na hodočašće održat ćemo susret kao prepremu na hodočašće
(otprilike tjedan dana ranije).
o Najavljujemo blagdan sv. Roka za 16. kolovoza u kapeli sv. Roka u 9 sati.
o Preporučujemo vam vjerski tisak: Glas koncila i ostale katoličke časopise.

Aktualno

STRADALE SESTRE KLARISE
Samostan sv. Klare u zagrebačkom naselju Mikulići stradao je u potresima u
ožujku i prosincu 2020. godine. 18 sestara živi u nesigurnim prosotrima.

ODVAŽIMO SE UKLJUČITI U OBNOVU SAMOSTAN KLARISA

Samostan svete Klare, Kvaternikova 167, 10000 Zagreb
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR9223400091511081839

Klarise su dragulj Zagreba i Crkve u Hrvatskoj i treba naći
načina kako im pomoći u obnovi njihova samostana.
A one će znati uzvratiti svojom moćnom molitvom,
kao što su i dosad činile.
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 I NAKANE
dan i spomen

sat

nakana

Ponedjeljak
7:30 + Stjepan Farkaš
8. kolovoza 2022.
sv. Dominik
18:30 + Ilija i Mara Barba, i ii iz ob. Barba
Utorak
7:30 Na nakanu
9. kolovoza 2022.
Sv. Terezija
18:30 Na nakanu za duše u čistilištu
Benedikta od Križa
Srijeda
7:30 + i Rade Planinić i + Stana Šarac
10. kolovoza 2022.
Sv. Lovro
18:30 + Šimun Romić
Četvrtak
7:30 + ii iz ob. Vlaho i Planinić
11. kolovoza 2022.
+ Marko i Ana Čikanović, i ii iz ob.
Sv. Klara Asiška 18:30 Čikanović i Čengel
+ Petar i Šima Vlaho
Petak
7:30
12. kolovoza 2022.
Sv. Ivana
18:30 + Marija, Josip i Danijel Miler
Franciska de Chan.

Subota
7:30 Za duše u čistilištu
13. kolovoza 2022.
Sv. Poncijan, papa 18:30 + Mile Maslač
Nedjelja
14. kolovoza 2022.
20 . Nedjelja kroz
godinu

09:00 Pro populo
11:00 + Tomo Bilić
Za sve poginule i nestale branitelje i

18:30 logoraše

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Lota Horvatinović
Katarina Čeh
Ilija Klarić
Dragica Geušić
Hana Nikolić
Zdenko Kešnjer (1972.)
VJENČANI
Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. (Mt 19, 6)

Hodočašće

DJEVICA MARIJA - KRALJICA HRVATA
Najviše crkava i kapela na
našem
tlu
sasvim
sigurno
posvećeno
je
Presvetoj
Bogorodici, Blaženoj Djevici
Mariji. Bedeković piše (g. 1752.) o
Hrvatima da su izvanredno pobožni
prema Blaženoj Djevici Bogorodici
Mariji, i da nju sasvim osobitom
pobožnošću časte kao svoju
Pokroviteljicu,
Odvjetnicu
i
Zaštitnicu, pa citira Andriju
Eggerera iz g. 1673. koji hrvatsko
kraljevstvo zove »katoličkim i
marijanskim kraljevstvom«.
Hrvati joj pjevaju Kraljice
Hrvata; pjesma je, doduše, nastala u
novo doba, ali ideja je starija. Po
Bedekoviću vjernici su u njegovo
vrijeme Mariji u čast; - pa i seljaci, makar slomljeni od dnevnog posla – svaki tjedan u
subotu postili, a u predvečerje njezinih blagdana nisu jeli ništa kuhano.
Marijanska svetišta već odavna postadoše žarišta duhovnog osvježenja za
vjernike, i ona su to još danas. Hodočašćenje je bilo jedan od veoma važnih oblika
duhovnog zalaganja na našem tlu: u ova vremena ključni hodočasnički punktovi na osobit
način ostaju marijanska svetišta, gdje se ponajčešće štuju stare Marijine slike (ikone) ili
kipovi uz koje je vezano vjerničko iskustvo o čudotvornoj pomoći u nevoljama i
stiskama.(...)
Marijanska hodočašća uključuju u pojedinim krajevima zavjetne pokorničke
čine, a u pravilu znače mjesta gdje se vjernici u sakramentu pokore od grijeha čiste i
pričešćuju Tijelom Kristovim za osobno obraćenje i obnovu duha.
Nije moguće ukratko opisati opsežnost duhovnih ponuda koje duhovnom životu i danas
pruža u našem hrvatskom katoličkom narodu sve ono religiozno događanje koje se stječe
oko Bogomajke kao svoga žarišta i nadahnuća, od svakodnevne molitve Marijine krunice,
pojedinačno ili u obiteljima, pobožnosti Marijina svibnja ili listopada, do nošenja
škapulara ili medaljice, pobožnosti prvih subota i molitve anđeoskog pozdrava Anđeo
Gospodnji nekoliko puta na dan – ujutro, u podne i navečer.
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.

