
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o  Danas, na četvrtu adventsku nedjelju, u našoj 

župnoj crkvi samo je jedna misa prije podne u 

10 sati. Svete mise u 9 i 11 sati spajamo u jednu 

misu u 10 sati koju izravno prenosi Hrvatska 

radiotelevizija. Želimo ju proslaviti u svečanom 

zajedništvu iščekujući božićne blagdane. 

Večernja misa u 18,30 sati je redovita, kao i u 

kapeli sv. Roka u 7,30.  

o  Sutra, u ponedjeljak, u prijepodnevnim satima od 9 sati obići ćemo bolesne i 
nemoćne po kućama. Prijavite sve koji ne mogu doći u crkvu, a željeli bi se 
ispovjediti i pričestiti uoči Božića. 

o  Sutra, predvečer u 17 sati je velika božićna ispovijed u našoj crkvi. Molimo 

vas da svoje vrijeme prilagodite za svetu ispovijed kad će biti više svećenika 

na raspolaganju.   

o  U subotu je Badnjak. Mala ili "dječja polnoćka" je u 17 sati. Najprije ćemo 

dočekati i primiti Betlehemsko svjetlo, a predbožićni program bit će u izvedbi 

djece iz osnovnih škola.  

o  Misa velika polnoćka bit će točno u ponoć, u 24 sata. Molimo vas da dođete 

malo ranije, a ujedno možete sudjelovati i na predbožićnom programu. Neka 

nam Božić svima bude pun mira i radosti. 

o U badnjoj večeri, na 1. programu HRT-a, u 23,05 bit će prikazana snimka 

božićnog koncrta "Tiha noć u Vukovaru". 

o  U sljedeću nedjelju slavimo najveći blagdan kršćanske ljubavi Božić – Rođenje 

Isusovo. Na Božić svete mise su u župnoj crkvi kao i nedjeljom, u 9, 11 i 18:30, 

u crkvi sv. Roka u 7:30, a u kapeli bl. A. Stepinca u 8 sati. 

o  Još do utorka prikupljamo pomoć sestrama klarisama. Oni koji još žele pomoći 

neka to učine do utorka jer nakon toga nosimo našu adventsku pomoć.  

o  Blagoslov obitelji ove godine započinje u utorak, 27. prosinca. Raspored 

blagoslova po ulicama bit će sljedeće nedjelje ili na sam Božić. 

o  Preporučamo vam novi Katolički kalendar Vukovarskog dekanata za 2023.  

o  Preporučamo vam vjerski tisak, Glas Konsila i ostale časopise.
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4. ADVENTSKA NEDJELJA – A – 



Aktualno pred Božić

Deset savjeta kako se ovog došašća 
pripremiti za najbolji Božić ikad 
Često proletimo kroz došašće zadubljeni u predbožićne 

brige: pokloni, čišćenje, posjet rodbini… Savjeti hrvatskog 

svećenika mogli bi vam pomoći kako prebroditi to stresno 

vrijeme 
 

Kada se u prosincu spomene Božić, mnoge često oblije hladan znoj, jer 
im odmah na pamet padne sve što još treba napraviti u kratkom periodu, 
koje poklone kupiti, kuću počistiti, nezgodnu rodbinu susresti, gužve u 
koje će upasti… Stoga bih ponudio svima nekoliko savjeta kako što bolje 
iskoristiti ovo razdoblje došašća za što ugodniju i bolju proslavu Božića: 

• Obavite sezonsko čišćenje. Ispitajte savjest i detaljno se ispovjedite. 
Nemojte zaboraviti na sitnice, kako bi vam duša zaista blistala kada vam 
Isus dođe u goste. 

• Prozračite dobro sve prostorije u kući. Neka uđe svježina Duha Svetoga 
u vaš život. 

• Operite zastore na svome srcu. Uklonite s njega brigu i tjeskobu, te ga 
ukrasite nadom i radošću. 

• Ona rasklimana ladica čiji ste popravak stalno odgađali? Sada je pravo 
vrijeme da se suočite sa svojim sitnim slabostima. 

• Želite počastiti drage prijatelje? Odlično! Nema boljeg poklona od 
strpljivosti i brižnog slušanja. 

• Ne znate koje kolače odabrati za Božić? Nešto tradicionalno ili želite 
iznenaditi obitelj nečim novim? Koju god pobožnost odaberete, svaka 
molitva je susret s Bogom, a to je ono najvažnije. 

• Izvucite onaj predivni bakin porculan koji čuvate negdje duboko u 
ormaru. Obradujte Isusa molitvama iz svoga djetinjstva kojima ste radili 
prve korake u vjeri. 

• Napravite novu obiteljsku fotografiju i postavite je na zid. Neka vam 
Isusovo lice uvijek bude pred očima. 

• Stavite zimske gume, pripremite lopatu i sol, da vas nevrijeme ne bi 
zateklo. Ostanite postojani u molitvi i izbjegavajte grešne prigode. 

• Na kraju, morate malo i na sebe misliti. Nakon naporne godine u redu 
je priuštiti i sebi nešto, primjerice par sati s Biblijom. 



Sav potreban shopping možete obaviti u lokalnoj crkvi radnim 

danom u 6,30 sati. Ako putujete automobilom, dođite koju minutu 
ranije kako biste našli parking. Za plaćanje se ne brinite, račun je 
već odavno podmiren. 

Tomislav Šagud | 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 15 

• 2. r. utorkom u 15 

• 3. r. (A. Bauer) utorkom u 16 

• 3. r. (D. Tadijanović) svaki drugi utorak 
od16 do 17:15 

• 3. a r. (Mitnica) svaki drugi četvrtak od 
14:50 do 16:10; 3.b r. svaki drugi 
četvrtak od 16 do 17:20  

• 4. r. utorkom u 15:30 

• 5., 6. r. petkom u 16 

• 7.r. petkom u 17 

• 8. r. ponedjeljkom u 19:15  

  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 
 

 

 

MISE I NAKANE  

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

19. prosinca 2022. 
Urban V. papa 

6:30  + Ljubica Kolak 

18:30 + Tonkica Matić 

Utorak 

20. prosinca 2022. 
Eugen, Makarije 

6:30 + Stana Rubil i + iz ob. Rubil 

18:30 + Josip i Emil Zaobornij 

Srijeda 

21. prosinca 2022. 
Petar Kanizije 

6:30 + Stipo Zlatunić 

18:30 + Ančica Grdić 

Četvrtak 

22. prosinca 2022.  
Honorat, Časlav 

6:30 + Branko Štimac 

18:30 + Ljuba Skoko 

Petak 

23. prosinca 2022.  
Ivan Kentski 

6:30 
 Na čast Isusovom smrtnom strahu u 
Gecemanskom vrtu 

18:30 + Mijo Bendra 

Subota 

24. prosinca 2022. 
Badanjak 

17:00  Dječja polnoćka 

24:00  Polnoćka 

Nedjelja 

25. prosinca 2022. 
BOŽIĆ - ROĐENJE 

GOSPODINOVO 

09:00  Pro populo 

11:00 + Marko Skoko 

 18:30 + Stevo i Štefica Kuđerski 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Ivan Milošević (1944) 
Nevenka Posavec (1945) 

Zlatica Rak (1939) 
Blaženka Knežević (1930) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



  
                                                        Aktualno u došašću 

Dječja polnoćka u 17 sati 
Velika polnoćka u 24 sati 
 

DJEČJA POLNOĆKA - U našoj je Župi 
svetih Filipa i Jakova, na Badnjak, u 17 sati, bit 
će večernja sveta misa bdijenja ili dječja 
polnoćka. Bog se rađa kao dijete, pa je zato 
blagdan Božića i najbliži djeci.   

Dječja polnoćka počet će dočekom i 
primanjem Betlehemskog svjetla koje će 
nam donijeti izviđači iz Jarmine, a potom 
će uslijediti prigodni predbožićni 
program koji će nam izvesti djeca iz naših 
osnovnih škola, a pripremaju ih je naše časne sestre Mirela i Ana i 
vjeročiteljica marina. U programu će sudjelovati i dječji zbor „Glasnici sv. 
Bone“.  

 VELIKA POLNOĆKA - Polnoćka za 
odrasle započet će prigodnim glazbenim 
programom koji će izvesti naš župski zbor sv. 
Cecilije, a potom slijedi svečana božićna 
polnoćka. Velika polnoćka bit će točno u 
ponoć, u 24 sata. Molimo vas da dođete malo 
ranije, a ujedno možete sudjelovati i na 
predbožićnom programu.  

Ako nam ičega nedostaje u životu onda je to u tminama ovoga svijeta i u 
tminama naših obitelji i našega vlastitoga srca da unesemo Boga. Zbog toga u 
ulaznoj procesiji, svećenik s uzdignutim rukama unosi dijete Isusa što je znak da 
na Bog s neba prilazi, u naš svijet, u našu obitelj i u naše srce. Bog nam dolazi 
jednostavno, nama blizak u obliku čovjeka, što je primjer da i mi postanemo i 
budemo jednostavni i dobri ljudi.  

Neka nam Božić svima bude pun mira i radosti. 

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

