
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o  Nalazimo se u molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana pod biblijskim 
geslom: „Učite se dobrim djelima: pravdi težite“. U kapeli sv. Roka u 
trajnom euharistijskom klanjanju molimo na ovu nakanu. Molimo i 
tražimo putove jedinstva.  

o  U ovome tjednu naš Franjevački muzej Vukovar bit će otvoren u okviru 
velike muzejske manifestacije „Noć muzeja“. Sve vas pozivamo da nas 
posjetite i na taj način sudjelujete u ovome muzejskome programu. 
U NOĆI MUZEJA FRANJEVAČKI MUZEJ VUKOVAR BIT ĆE OTVOREN 
OD 19 DO 21 SATI (27. siječnja).  

o  Krizmanike i druge mlade pozivamo, da se uključe u Framu, zajednicu 
mladih u našoj župi. Susreti su petkom u 20:15 sati.  

o  Najavljujemo tečaj priprave za brak koji će se održati u našem 
Pastoralnom centru sv. Bone: 7., 8 i 9.; 14.,15. i 16. ožujka u 19 sati. 
Upis je na samom početku tečaja, i ne treba se unaprijed prijavljivati. 

o  Preporučamo vam vjerski tisak, Glas Konsila i ostale časopise. 

 

NOĆ MUZEJA U FMV 
FRANJEVAČKI MUZEJ VUKOVAR (FMV) s radošću sudjeluje u 

manifestaciji Noć muzeja. Cilj manifestacije je istknuti vrijednost muzeja 

kao baštinske ustanove, ustanove koja čuva identitet, ali i dinamične 

ustanove otvorene prema svima. U našem muzeju ističemo sakralno 

blago kao što je crkveno posuđe, misno ruho, knjige i umjetničke slike. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XVII; Broj 4 (895) 22. siječnja 2023. 

3. NEDJELJA KROZ GODINU - A 

 



Aktualno  za vjernike

ZARUČNIČKI TEČAJ  

ZA BRAK 
Zaručnički tečaj je prije svega “crkvena 
priprava na crkveni brak”, namijenjena 
onima koji su članovi Crkve, dakle 
vjernici, koji žele sklopiti sakramenat 
kršćanske ženidbe. Stoga u toj pripravi 
sudjeluju oni koji će o bračnoj i 
obiteljskoj tematici govoriti u ime Crkve, 
u skladu s crkvenim naukom i na temelju 
svojeg osobnog kršćanskog, vjerničkog 
iskustva. 

Bračnoj i obiteljskoj tematici pristupa se interdisciplinarno i nastoji se obuhvatiti 
je i izložiti s različitih aspekata: biblijsko-teološkog, medicinskog, psihološko-
pedagoškog, duhovnog te svjedočenjem bračnih parova koji tu stvarnost u 
svjetlu vjere nastoje živjeti već određeni broj godina. 

Teme koje se obrađuju na Zaručničkom tečaju su sljedeće:  

1. Izvor i razvoj ljubavi. Pravila dijaloga. Motivi i izbor bračnog druga. 
2. Živjeti zajedno različiti. Komunikacija u braku. Psihologija bračnog para. 
3. Prirodne metode planiranja obitelji. Naličje kontracepcije. Prenatalni život i 
odgoj djeteta. 
4. Božji poziv – biti odgovorni roditelji. 
5. Božji plan o braku i obitelji (Sakramentalnost ženidbe). Obitelj i župna 
zajednica. 
6. Vjera – temelj braka i obitelji. Kršćanski odgoj djece. 
*Pravna dimenzija kršćanskog sakramenta ženidbe – administrativni postupak 

Zaručnički tečaj Vukovaru, za Vukovarski dekanat, se održava u šest susreta, 
po dva puta tjedno. 
Tih nekoliko sati pripreme, naravno, nije dovoljno za kvalitetan i uspješan brak, 
niti za sretnu obitelj. Nitko ne bi trebao tečaj shvatiti kao priliku gdje se dobivaju 
recepti za sretan i uspješan brak. Ova priprava je zaista samo prilika da mladi 
uđu u brak s određenim spoznajama, s određenom sviješću, i s velikim 
pouzdanjem da (i) njihov brak može uspjeti! 



Za očekivati je da ova i ovakva priprava za brak bude shvaćena 
kao ozbiljna stvar, a ne tek jedna formalnost koju zaručnici prije 
ženidbe moraju “obaviti” kao nekakav uvjet. 

 

 

 

 

  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 

23. siječnja 2023. 
 Ema, Vjera 

7:30   Za zdravlje unučadi 

18:30 + Zdenko Kešnjer 

Utorak 

24. siječnja 2023. 
Franjo Saleški 

7:30 + Julijana Farkaš 

18:30 + Zlatko Travančić 

Srijeda 

25. siječnja 2023. 
Obraćenje sv. 

Pavla 

7:30 + ob. Leutar i Mardžan 

18:30 + Tomislav Pavlić 

Četvrtak 

26. siječnja 2023.  
Timotej i Tito 

7:30 + Stjepan i Julijana Farkaš 

18:30 + Amalija, Mato i Tomislav Pavliček 

Petak 

27. siječnja 2023. 
Anđela Merici 

7:30 + ob. Martinić i Čavarina 

18:30 + Franjo i Stana Ramljak 

Subota 

28. siječnja 2023. 
Toma Akvinski 

7:30 + Mihael Farkaš i Josip Groman 

18:30 + Anđa i Žarko Leko 

Nedjelja 

29. siječnja 2023. 
4. Nedjelja kroz 

godinu 

09:00  Pro populo 

11:00 + Ilija i Ivan Buovac 

 18:30 + Luca i Tomo Kalinić 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

 
Ivan Korač (1952) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



  
                                                        Aktualno za našu crkvu  

NOĆ MUZEJA  

U FRANJEVAČKOM MUZEJU VUKOVAR 
Crkveno posuđe i misno ruho, vidikovac u zvoniku i kripta,  

knjižnica i galerija slika,  

vinoteka i klaustar, 

uz zvuke orgulja i gitare.   
 
Franjevački muzej Vukovar (FMV) svoja je 
vrata svečano otvorio 3. svibnja 2019. godine 
i tako darovao jednu novu dimenziju u 
bogatoj kulturnoj i povijesnoj baštini 
Vukovara.  
Muzej se proteže na nekoliko etaža pa, 
počevši od prve, posjetitelji mogu razgledati 
prostore kripte i vinoteke, crkvu sv. Filipa i 
Jakova s „okućnicom” -  klaustrom, zatim 
knjižnicu, galeriju slika te posebno vrijednu 
riznicu u kojoj se čuvaju liturgijsko posuđe i 
misna ruha. Također je moguće obići 
vidikovac koji se nalazi u tornju crkve, dok u 
večernjim satima posebno do izražaja dolazi 
novopostavljeni osvjetljeni kenotaf (popis 
vukovarskih žrtava) u samostanskom 
dvorištu. 
Noć muzeja jedan je od najznačajnijih dosega manifestacije promocija muzeja i 
stvaranje nove publike jer su brojni posjetitelji, koji su u Noći muzeja 'otkrili' 
muzeje, kasnije postali stalna publika. 
Pošto je Franjevački muzej Vukovar najnoviji muzej u našem području, vjerujemo 
kako mnogi još nisu uspjeli posjetiti ga, stoga vas pozivamo da iskoristite priliku 
Noći muzeja 27. siječnja 2023. te upoznate kulturno i liturgijsko bogatstvo našega 
Grada i crkve. Posjetitelje će animirati različiti popratni sadržaji u crkvi te u 
klaustru u kojem će biti posluženo kuhano vino i čaj. Vidimo se! 

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

