
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

2. rujna 
nedjelja 

XXII. 
KROZ 

GODINU 

8.00 †  Stjepan i Marija Lončarević 
9.30 GOLO BRDO: †  ob. Tomić i Nemet  

11.00 ŽUPNA:  krštenje EME KRZNARIĆ 
PON.3.IX. Grgur Veliki 19,00 † Milan i ob. Jurčić 
UTO.4. IX. Ruža Viterbska 19,00 † Rezu i ob. Kuburdžić 
SRI. 5. IX. Majka Tereza 8,00 † Stjepana Davidović 
ČET. 6. IX. Zaharija pr. 8,00 † Iliju i Jozefinu Kljajić 

PET. 7. IX. MARKO 
KRIŽEVČANIN 8,00 † Janju, Klaru i Antu Čolić 

SU. 8. IX. ROĐENJE 
BDM 

8,00 † ob. Mandić 
16,00 Vjenčanje: CIGANOVIĆ-MIKIĆ 
19,00 Na nakanu 

9. rujna 
nedjelja 

XXIII. 
KROZ 

GODINU 

8.00 † Stjepana Miletić 
9.30 RAMANOVCI: † Veseljko i Delfina Grgić 

11.00 ŽUPNA:    
 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U PETAK, 7. rujna u 13,00: Martina Marić, Ivana 
Ivanković, Stanislava Domić, Marija Jelušić i Katica Kosina. 

 Hvala za brigu i doprinose za potrebe župe (500,00 kn ili po mogućnosti).  
 ŽUPNA KATEHEZA:   

o RAMANOVCI: UTORAK u 10,00; I. – IV; 16,00; V. – VIII. razred 
o SUBOTA: 18,00 III. R. (prvopričesnici); 19,00: VIII. R. (potvrđenici); 

Kateheza, sudjelovanje na misi i potom susret za VIII. 
o PJEVANJE: utorak: MALI ZBOR U 18,00, VELIKI iza mise. 
o MINISTRANTI: sastanak u subotu iza jutarnje mise. Pozivamo nove! 
o MLADEŽ: Subota iza večernje mise. Poziv na hodočašće u KUTJEVO. 
o  Pješaci kreću u petak u 13,00 ispred župne crkve. 
o BIBLIJSKA VEČER: neće biti ovoga tjedna! 

 CARITAS: AKCIJA ŽETVA 2012; Sastanak u utorak iza večernje mise. 
 NACIONALNO HODOČAŠĆE U RIM: 5. do 9. Studenog 2012. 
 TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK U POŽEGI: započinje 17. Rujna u 20,30. 
 
 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla (Požeška biskupija); Vetovačka  2, 34334 Kaptol/ tel: 231-080 
Uređuju: župljani župe sv. Petra i Pavla; Odgovara: Josip Klarić, upravitelj župe. 
Tisak: Župa sv. Petra i Pavla/ e-mail:zu-kaptol@po.t-com.hr / Listić je besplatan.                 

 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 249 /  2. rujna  2012. 

                                  DVADESETDRUGA NEDJELJA KROZ GODINU „B“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
 „Ovaj me narod časti usnama a srce mu je daleko od mene! Uzalud me časte 
naučavajući nauke-uredbe ljudske! Napustili ste zapovijed Božju a prionuli uz 
ljudske predaje!“ 

Kako je teška ova konstatacija koju izreče Isus na temelju primjedbi i 
razmišljanja svojih suvremenika i to onih najpobožnijih; farizeja i saduceja. 
Opomena je to za nas-ljude današnjice. Ima li ovdje mjesta za razmišljanje i 
nad našom situacijom i nad našim ponašanjem? 

Ima nas preko 3000 župljana a na nedjeljnoj Euharistiji sudjeluje oko 500! 
Roditelja je na nedjeljnoj Euharistiji ispod 15%. 
Djece na nedjeljnoj Euharistiji je oko 50. Mladeži još manje! 
Koji su razlozi za to da se predstavljamo nekim a to nismo potpuno? Da li 

je dovoljno da na misu i župnu katehezu idemo samo zato što moramo a to 
nam je teško? Kako se osjećaju djeca koja moraju ići a roditelji im ne 
svjedoče svoju privrženost i ne idu s njima olako propuštajući činiti korake 
vjere i tako pomagati rast svoje djece svjedočeći? 

Na razne inicijative koje nas žele poučiti, podići, promijeniti na bolje 
reagiramo obrambeno kao da je to atak na našu slobodu i komotnost a ne 
poziv na rast. Tko nam to nameće svoje stavove a mi ih uopće nismo 
sposobni kritički promotriti i temeljno se opredijeliti te ustrajno svjedočiti 
svoj kršćanski identitet? Nisu i to uredbe ljudske koje slijedimo a Božje 
stavljamo u kraj ili rezervu za ono malo što od vjerske zajednice trebamo; a 
to je najčešće samo vanjska manifestacija i neki folklorni kolorit i običaj. 

Ne dopustimo da nas zavede ispraznost (ljudske uredbe) a odvoji nas od 
istinskog života ljubavi koja se hrani našom privrženošću i odanošću.                         

 
 

   Srdačno; vaš župnik Josip 



 
 

Rođenje Blažene Djevice Marije (Mala Gospa) 
 
Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. Zove se tako, budući da 
se slavi "mala Marija", spomendan Marijinog rođenja, za razliku od "Velike 
Gospe", blagdana Marijinog uznesenja na nebo, 15. kolovoza. Blagdan Male 

Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. 
stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema 
predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena 
crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao 
spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast 
Male Gospe: najprije na kršćanskom Istoku, a od 
7. stoljeća i na Zapadu. Za crkveni kalendar je 
karakteristično da za kalendarske spomendane 
svetaca uzima njihov "rođendan za nebo", to jest 
njihov smrtni dan. U tri slučaja se, naprotiv, kao 
blagdan slavi početak zemaljskog života: Isusovo 
rođenje na Božić, rođenje Ivana Krstitelja 24. 
lipnja i Marijino rođenje - Malu Gospu 8. rujna. 
Drugim blagdanom slavi se i završetak njihova 

zemaljskog života. To je prije svega zbog zasebne uloge koju su u Božjem 
djelu spasenja imale ove tri osobe. Davna latinska izreka to ovako sažima: 
"Joannes fuit lucifer, Marija aurora, Christi nativitas ortus solis. - Ivan je bio 
zvijezda, Marija jutarnja zora, Kristovo rođenje sunčev izlazak." Iako je Mala 
Gospa manji blagdan, nezapovijedan, vrlo je drag puku. Toga dana mnogi 
hodočaste u marijanska svetišta ili barem na misu u najbližu crkvu. Mala 
Gospa donosi jesen pa se u puku kaže "Gospa Mala - jesen prava!" O Maloj 
Gospi se lastavice skupljaju za odlazak. U puku je riječ, da ih Marija odvodi 
u tople krajeve, kao što ih i vraća na proljetni marijanski blagdan Blagovijest 
(25. ožujka). Sijeno do Male Gospe treba biti spremljeno, jer nema više 
pravog sunca i teško će ga biti sušiti. I pčele donose med do Male Gospe, a 
onda prestaju, znaju reći pčelari. Mala Gospa je vremenski međaš i 
pokazatelj: ako je toga dana lijepo vrijeme, bit će cijeli mjeseca lijepo. Ljeto 
jenjava, vrijeme je jesenskih plodova. 

Trodnevnica u čast Male Gospe započinje u Kutjevu 5. rujna u 18.15 
krunicom i nakon toga misom u 19.00. Trodnevnicu predvodi naš bivši 

sumještanin i od nedavno župnik u župi sv. Leopolda Mandića u Požegi, 
vlč. Jozo Jurić. 

 

Sveti Marko Križevčanin 
 
Marko Stjepan Krizin (Križevčanin) rodio se u Križevcima u Zagrebačkoj 
biskupiji 1558. godine. Studirao je teologiju u rimskom kolegiju 
Germanicum et Hungaricum, a nakon studija djelovao je kao svećenik 
Zagrebačke biskupije. Na poziv ostrogonskog nadbiskupa kardinala Petra 
Pazmanyja prihvatio je službu ravnatelja sjemeništa u Trnavi u Slovačkoj i 
postao ostrogonski kanonik. Kao kanonik upravljao je nekadašnjom 
benediktinskom opatijom kod Košica, koja je bila u vlasništvu ostrogonskog 

Kaptola. Uz dvojicu isusovaca Ištvana (Stjepana) 
Pongracza i Melkiora Grodzieckog brinuo se za 
katoličke vjernike u Košicama i okolici. Košice su u 
to vrijeme bile pod velikim kalvinističkim utjecajem. 
Za vrijeme jedne bune i vjerskog "čišćenja" protiv 
katolika 7. rujna 1619. godine sva trojica su mučena 
i okrutno ubijena, jer nisu htjeli odustati od katoličke 
vjere. Ubijeni su kao "papisti". Marka Križevčanina 
su kao kanonika posebno nastojali nagovoriti da se 
odrekne vjernosti papi i da prihvati "ugarsku 
vjeroispovijest", kako su sebe nazivali, ali je on 
ustrajao u svojoj vjernosti papi, braneći ne samo 
svoju osobnu vjeru nego i slobodu ispovijedanja 
vjere. Papa Pio X. je svu trojicu proglasio blaženima 

15. siječnja 1905. godine. Marku Križevčaninu u čast sagrađena je župna 
crkva Bl. Marka Križevčanina koju je blagoslovio zagrebački nadbiskup dr. 
Alojzije Stepinac 21. prosinca 1941. godine u Zagrebu. Kongregacija za 
pitanja svetosti odlučila je da će blaženi Marko Križevčanin, Stjepan 
Pongracz i Melkior Grodziecki biti proglašeni svetima 2. srpnja 1995. 
godine. Svečano liturgijsko slavlje u sklopu kojeg je papa Ivan Pavao II. 
proglasio mučenike svetim održano je na aerodromu u Košicama. Bilo je 
prisutno oko tristo tisuća ljudi. Hodočasnika iz Hrvatske bilo je oko dvije i 
pol tisuće, a predvodio ih je zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić, 
zajedno s vrhbosanskim nadbiskupom Vinkom Puljićem. Nakon pokajničkog 
čina na početku svečane mise, koju je predvodio sveti otac Ivan Pavao II. 
održan je obred kanonizacije. Domovinska proslava kanonizacije sv. Marka 
Križevčanina održana je 10. rujna 1995. g. u Križevcima. Na svečanosti je 
bilo nazočno oko 20 tisuća ljudi. 
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