
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o  Danas je 25. nedjelja kroz godinu. Danas, na misi u 11 sati, obilježavamo 

početak nove školske godine ili Katehetsku nedjelju sa „Zazivom Duha 

Svetoga“.  

o Sljedeće nedjelje, na misi u 11 sati, bit će predstavljanje kandidata za Prvu 

pričest koji će se kroz cijelu školsku godinu pripremati za svoje 

prvopričesničko slavlje.  

o  Sljedeće nedjelje objavit ćemo raspored župnog vjeronauka.  

o  Prema našem župnom planu danas objavljujemo datum slavlja: 

 Prve pričesti za 21. 05. 2023.,  

 Svete Potvrde ili Krizme 28. 05. 2023.  

o  U utorak, 20. listopada, u Pastoralnom centru Sv. Bone, u 19 sati, pozivamo 

novoizabrane članove Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća na susret 

formacije novoizabranih članova župnih pastoralnim vijeća koji se održava na 

razini našega Vukovarskog dekanata.  

o  Nakon ljetnog perioda u ovome tjednu nastavljamo s nizom aktivnosti i 

skupina. Srijedom, nakon večernje molitve, molimo večernju molitvu iz 

Božanskog časoslova, a četvrtkom euharistijsko klanjanje. Glasnici sv. Bone i 

ministranti subotom imaju svoje probe. 

o  Pozivamo mlade iz prvoga i drugoga razreda srednje škole da se prijave za 

pripremu primanja sakramenta svete krizme. Prvi razredi započet će daljnju, 

a drugi razredi neposrednu pripravu. Svi koji žele primiti sv. krizmu trebaju 

se prijaviti već od prvog razreda srednje škole. Prijave su kroz mjesec rujan 

svakoga dana, osim četvrtka, u 19 sati u Pastoralnom centru sv. Bone.  

o U petak 23. rujna 2022., pozivamo na predstavljanje knjige „Strategijska 

obrambena operacija 91./ 92. godine“.  

Dva su autora knjige, umirovljeni general Vinko Vrbanac i umirovljeni brigadir 

Stjepan Antolašić. Obojica su hrvatski branitelji i izravni sudionici, u  planskom  

i izvršnom dijelu,  "Strategijske obrambene operacije", što je garancija istinitog  

prikaza borbenih događanja iz vremena operacije. 
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25. Nedjelja kroz godinu - C 



Aktualno                                                         

UZ KATEHETSKU NEDJELJU 

TATA I MAMA  

NAJBOLJA KATEHEZA KOJU MOŽETE PRENIJETI DJECI 
JEST VAŠ DOBRO PROŽIVLJEN ŽIVOT 

Oni žele biti kao ja. Ja sam primjer koji 
prate, model koji imitiraju. Oni pažljivo 
promatraju sve što ja kažem ili radim; 
kako se odnosim prema drugima, gdje 
provodim vrijeme, kako molim i kako 
se odnosim prema drugima.  
Nema koristi govoriti im da budu dobri 
i suosjećajni ako sam ja okrutan i 
bezosjećajan. Nema koristi govoriti im 
da dijele i budu velikodušni ako sam ja 
sebičan i pohlepan. Nema koristi 
govoriti im da ljube i služe Bogu ako ja 
jedva obraćam pozornost na Njega. 
Ono što ja radim radit će i oni bez 
obzira na to što ih ja naučim ili što čuju od drugih. 

Najbolja kateheza  
Kada govorimo o katehezi, obično mislimo na vjeronauk ili na programe u župi. 
Iako ove dvije stvari imaju svoje mjesto i vrijednost, djeca uče mnogo više 
slušajući i gledajući svakodnevne odabire i životne obrasce nego uz pomoć 
formalnog prenošenja znanja. 
Navike i ponašanja roditelja sačinjavaju svojevrsnu katehezu i sve što mi kažemo 
ili napravimo u velikoj mjeri oblikuje ono što će naša djeca postati. 
Ako kažemo da je naša vjera važna, a preskačemo svetu misu radi nogometne 
utakmice, to šalje važnu poruku našoj djeci o tome što je stvarno važno u životu. 
Ako kažemo svojoj djeci da trebaju biti čista i čedna, a provodimo svoje slobodno 
vrijeme gledajući zabavne programe ispunjene nemoralom, to uči našu djecu o 
onome što je moralno prihvatljivo. Ako ih učimo da trebaju voljeti druge, no 
istovremeno smo više zainteresirani za svoj mobitel ili seriju na TV-u nego za 
njih, oni će učiti iz toga. 
Sa svakim osobnim izborom mi katehiziramo svoju djecu o onome što je važno. 
Možemo reći sve prave stvari i učiti ih katekizam, zapovijedi i crkvene propise, 
no to neće imati važnosti ako mi sami ne živimo te istine. Moramo ih živjeti. 
Najveće nasljedstvo koje otac može ostaviti svojoj djeci je dobro proživljen život. 



Djeca vole i gledaju svoje roditelje. Oni žele, na jedan opipljiv način, biti 
kao vi. Vi ste njihov uzor. Vi ste njihov voditelj. Vi ste njihov glavni 
odgojitelj. Što ćete napraviti s ovom velikom snagom? 

Preuzeto: Sam Guzman | Catholicgentleman.net / Bitno net 

 

  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 

19. rujna 2022. 
Januarije 

7:30  + Stjepan Bačić 

18:30 + Cvita Karaula 

Utorak 

20. rujna 2022. 
Andrija Taegon i 

dr. mučenici  

7:30 + Ivo Ramljak 

18:30 + Mijo Balić  

Srijeda 

21. rujna 2022. 
Matej apostol 

7:30 + Marija Mačković 

18:30 + Ana, Stana, Stipan i Niko Duić 

Četvrtak 

22. rujna 2022.  
Salvador Lilli i dr. 

mučenici 

7:30 + Roko i Ivanica Pašara 

18:30 + Antun i Manda Knežević 

Petak 

23. rujna 2022.  
Pio iz Pietrelcine 

7:30 + Antun Laslo  

18:30 + Petar Ravlić 

Subota 

24. rujna 2022. 
Pacifik od sv. 

Severina 

7:30 + Tomislav Lung 

18:30 + Pero Ljubas 

Nedjelja 

25. rujna 2022. 
26. Nedjelja kroz 

godinu 

09:00  Pro populo 

11:00 + Mladen, Ana i Jela Andrić 

18:30 + ob. Vukšić i Medić 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Niko Kolar 
Sara Živaljić 

Nikola Inić (1928) 
Anto Pavlović (1973) 
Ljubomir Jarić (1961) 

VJENČANI 

Davor Krznarić & Petra Jakulj 
 

 



  
                                                        Početak školske godine 

KATEHETSKA NEDJELJA 
U našoj župnoj zajednici, 18. rujna 2022., na misi u 11 sati obilježavamo Katehetska 

nedjelju, tj. početak nove školske godine. Cilj Katehetske nedjelje je vjeroučenicima i 

njihovim roditeljima naglasiti važnost nedjeljnog euharistijskog slavlja i župne kateheze. 

Posebno je lijepo vidjeti i doživjeti blagoslov školskih torba našim prvašima. Ovime 

nastojimo od malih nogu našu najmanju dječicu učiniti Kristovim učenicima.  

Kako bi predstojeća školska godina bila što radosnija i plodonosnija u ovoj Katehetskoj 

nedjelji pod okriljem Duha Svetoga želimo biti svi zajedno: vjeroučenici, vjeroučitelji i 

katehete, svećenici i časne sestre, roditelji, prosvjetni djelatnici i svi vjernici. 

S kim se družiš takav postaješ, a oni koji se druže s Isusom postaju bolji. Želimo li doista 

nasljedovati Isusa, onda pođimo njegovim putem s uvjerenjem da je to jedini put našega 

spasenja.  

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

