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SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 27 (817) 11. srpnja 2021.

15. nedjelja kroz godinu - B
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 15. nedjelja kroz godinu. U ovome tjednu slavimo nekoliko
značajnijih blagdana: u utorak: Blažena Djevica Marija Bistrička, u četvrtak:
Sv. Bonaventura franjevac i crkveni naučitelj, u petak: Blažena Djevica Marija
od brda Karmela
o Za one koji se žele uključiti u molitvu Trajnog euharistijskog klanjanja u
Vukovaru, neka ispune pristupnicu u sakristiji ili u župnom uredu.
o Vrijeme je godišnjih odmora te mnogi kreću na ljetovanje. Potičemo vas na
pojačan oprez u prometu. Također ne zaboravimo na naš odnos s Bogom u
zajedničkoj nedjeljnoj svetoj misi, gdje god se nalazili. Pri tome bismo trebali
pripaziti i na odijevanje u sakralnim prostorima, iako je vruće, ne zaboravimo
dostojanstvenim odijevanjem poštivati sveti prostor.
o Ljeto je vrijeme u kojem si možemo odvojiti više vremena za čitanje.
Preporučujemo vam literaturu duhovnog i hrvatskog književnog sadržaja u
izdanju kršćanskih nakladnika.

Kako provesti slobodno vrijeme sa svojom obitelji
„Slobodno vrijeme“ mnogim zaposlenim roditeljima danas zvuči poput luksuza.
Važno je istaknuti zbog čega je važno provoditi slobodno vrijeme s obitelji.
Kada imate više vremena, s cijelom obitelji zaigrajte neku od društvenih igara.
Čitajte svojem djetetu od najranije dobi, već i prije navršene prve godine života.
Organizirajte obiteljske izlete, putovanja na more, na selo, gdje će te se osjećati
ugodno. Kad idete na godišnji odmor organizirajte ga tako da možete povesti sa sobom
svoju djecu, nemojte ih ostavljati na čuvanju bakama i/ili tetama.
Kućni poslovi su vrlo produktivan način za podučavanje odgovornosti kod djece. Ti
poslovi trebaju biti u skladu s djetetovim uzrastom.
Obiteljski hobi odličan je za provođenje slobodnog vremena: to može biti kuhanje,
pecanje, odlasci na utakmice, vrtlarstvo, voćarstvo, njega cvijeća, izrađivanje predmeta,
vožnja biciklom ili rolanje, izleti itd.
Zajedničke tjelesne aktivnosti važne su za razvoj djeteta , jer ne samo da jačaju tijelo
već pomažu u izgrađivanju ličnosti, povećavaju motivaciju i upornost.
Izvedite djecu u kino, kazalište, na koncert, klizanje ili u neku kreativnu igraonicu, ali
nemojte ga ostaviti samoga i na čuvanju tetama koje tamo rade, nego budite s njim i
podijelite to iskustvo.

Savjeti don Bosca
Ako postoji jedna činjenica o ljudskoj prirodi koju nitko ne može zanijekati, onda
je to da svi želimo biti sretni. Svi žudimo za srećom – beskonačnom,
neprestanom srećom. Problem je što za srećom često tragamo na pogrešnim
mjestima, te zbog toga bivamo frustrirani i jadni. Ekspanzija planetarno
popularnih knjiga o samopomoći govori nam kako naša nutrina čezne za
uputama o dobrom životu.
Jedan je čovjek otkrio tajnu istinske sreće. Zvao
se sveti Ivan Bosco. To je bio čovjek koji je
iskusio mnoge kušnje, ali je imao život pun
zadovoljstva i radosti. Don Bosco je bio toliko
sretan
da
ga
je taj
osjećaj
svega
obuhvaćao. “Dragi prijatelju”, pisao je jednom
svom suradniku, “ja sam čovjek koji voli radost i
koji jednako želi vidjeti sretnima i tebe i sve
druge. Ako budeš činio kako ti kažem, bit ćeš
sretan i zadovoljan u svom srcu.”
Kako je onda Don Bosco pronašao pravu sreću?
Evo njegovih šest preporuka za sretan život:
1. Živite samo za Boga – “Dajte Bogu najveću
moguću slavu i častite ga svom dušom.
Ako nosite grijeh na svojoj savjesti, riješite ga se
čim prije u dobroj ispovijedi.”
2. Budite sluge drugima – “Nikada nemojte nikoga uvrijediti. Iznad svega, budite
pripravni drugima služiti. Očekujte i tražite od sebe više nego od drugih.”
3. Budite oprezni u svojim vezama i odnosima – “Ne vjerujte onima koji nemaju
vjere u Boga i koji ne poštivaju Njegove odredbe. Oni koji se ne ustručavaju Boga
uvrijediti i koji Bogu ne daju ono što trebaju, puno će vas lakše uvrijediti, te čak i
izdati kada im se za to pruži prilika.”
4. Trošite razumno – “Ako ne želite propasti, nemojte nikada trošiti više nego što
zaradite. Uvijek ovo imajte na umu, te ispravno procijenite svoje prave
mogućnosti.”
5. Budite ponizni – “Budite ponizni. Ne pričajte puno o sebi i nikada se nemojte
pred drugima hvaliti. Onaj koji sebe uzdiže, čak i ako ima prave zasluge, riskira
da drugi prestanu o njemu misliti dobro. Onaj koji teži samo za slavom i čašću će
zasigurno skončati kao šupljoglavac… Neće imati mir duše i bit će nepouzdan u
svemu čega se prihvati.”
6. Nosite svoj križ – “Nosite na svojim plećima svoj križ i uzmite ga onakvog kakav
jest, malen ili velik, bilo da su vam ga dali prijatelji ili neprijatelji i od kakva god
drveta da je napravljen. Najinteligentniji i najsretniji čovjek je onaj koji, znajući da
mu je nositi križ čitavog svog života, radosno i suzdržano prihvaća križ koji mu je
Bog poslao.”
Nije teško pronaći pravu sreću. Bilo tko, čak i dijete, može živjeti po ovim
jednostavnim pravilima. Ipak, ovi savjeti su prilično drugačiji od onoga što nam

današnja kultura sugerira za sretan život, zar ne? Dapače, u potpunoj su
suprotnosti s pojmom sreće današnjeg društva. Sigurno ih nećete pronaći u
popisu najprodavanijih knjiga u razvikanim svjetskim magazinima.
No, istina je kako nije bitno ono što nam društvo kaže. Najsretniji su ljudi sveci,
muškarci i žene poput Don Bosca. Oni su bili istinski i neprestano sretni jer su
otkrili tajnu po kojoj je svetost prava sreća i želja im je da ju i vi otkrijete.
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 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

dan i spomen

MISE I NAKANE
sat nakana

Ponedjeljak
12. srpnja 2021.
Proklo, Hilarije

07:30 + Marija Jelenić

Utorak
13. srpnja 2021.
BDM Bistrička

7:30 + Mislav Manojlović

18:30 + Pavle, Zvezdanka i ob. Berišić

18:30 + Mladen Andrić

Srijeda
7:30 Za misionare naše Provincije
14. srpnja 2021.
Kamilo, Angelina 18:30 + ob. Vukšić i Medić
Četvrtak
15. srpnja 2021.
Bonaventura

07:30 + Vlado Žanić

Petak
16. srpnja 2021.
BDM od brda
Karmela

7:30 + Ana Lukčević

18:30 + ob. Zeljko

18:30 Nestali Vladimir i Josip Jurčić

Subota
7:30 + Slavko Brajko
17. srpnja 2021.
Aleksa, Branimir 18:30 + Ilija, Drina i Ivan Kovač
Nedjelja
18. srpnja 2021.
16. nedjelja kroz
godinu

09:00 Pro populo
11:00 + Mladen, Ana i Jela Andrić
18:30 + Marijan i Božo Topić

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Samuel Vilić
Mateo Čorak
Mirko Kupanovac (1942.)
Leo Ištuk
Josip Kos
VJENČANI
Ivan Marijanović & Mirna Žerebni
Tomislav Fernbach & Ana Vrančić

Aktualno preko ljeta

DUHOVNI ŽIVOT KROZ LJETO
Najsnažnija stvar koju roditelji mogu učiniti za svoju
djecu jest naučiti ih moliti. To može biti lagan, ali
istovremeno i težak zadatak. Učeći dijete molitvi
dajete mu mogućnost jake povezanosti s Bogom i
pomažete u ostvarenju konačnog cilja – dolazak k
Bogu.
Uvedite zajedničku molitvu. Započnite s osnovnom molitvom kao Oče naš i
usredotočite se samo na tu molitvu nekoliko dana ili tjedana, ovisno o
djetetovim godinama. Ova molitva prvenstveno nas uči pokazivati poštovanje,
tražiti svakodnevne potrebe, te tražiti oprost i zaštitu.
Učite ih zahvalnosti. Za vrijeme večere zamolite djecu da riječima podijele s
drugima ono za što su zahvalni. To pomaže u razvoju duhovnog života.
Čitajte Bibliju zajedno. Čitanje Biblije, i to ne samo Biblije za djecu, vrlo je važno.
Čitanjem Božje riječi djeca će to prije uvidjeti, a pogotovo uz uzbudljive priče,
osobito priče uz koje smo svi odrasli: o Noi, Abrahamu, Mojsiju, Joni itd. Bilo bi
dobro da dječju Bibliju djeca sama čitaju. Upustite se i u čitanje izvornog Svetog
pisma jer ono može na djecu ostaviti još dublji utjecaj.
Pjevajte. Učite djecu moliti kroz pjesmu. Uz glazbu koristite i ruke – mlađa djeca
to vole, a starija će izići iz svojih „čahura“. „Molitva s hvalom“ na taj način potaknut
će djecu da koriste svoje glasove i tijelo u svrhu hvale Gospodina.
Molite krunicu. Bitno je da i dijete nauči moliti krunicu. Možda nećete moći
izmoliti krunicu svaki dan s malim djetetom, ali i samo desetica na dan, ili cijela
krunica jednom na tjedan može pomoći
vašem djetetu da mu molitva krunice
prijeđe u naviku.
Naučite vaše dijete da Bogu ništa
nije nemoguće. Dajte vašem djetetu
na znanje da je uz Božju pomoć je sve
moguće.
Molite zajedno. Obitelj koja moli
zajedno, ostaje zajedno. Ako dijete vidi
svoju majku ili oca kako moli, trebat će
mu nekoliko sekundi da i ono moli.
Uredovno vrijeme župnog ureda:
Ponedjeljak - petak: 8:00 – 15:00; subota: 8:00 – 12:00 sati. Tel. 032/441-381
Izdaje: Župa sv. Filipa i Jakova, www.filipjakov-vu.com. Odgovara: fra Ivica Jagodić, župnik.

