
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

18. ožujka 
nedjelja 

Četvrta 
korizmena 

(Sredoposna) 

8.00 † Stjepan Blažević 
9.30 Doljanovci: † Branko Čakalić 

11.00 ŽUPNA    
18.00 KRIŽNI PUT RODITELJA  

PON. 19. III. SV. JOSIP 
8.00 Na nakanu 

11.00 Golo Brdo: † Marko i Stipo Andrijević 
18.00 † Josip i Ana Musil 

UT. 20. III. Sv. Ivan 
Nepomuk 

17.30 KRIŽNI PUT, potom misa: 
† Obitelj Švarc i Havrda 

SRI. 21. III. Sv. Serapion 
Thmujski 

18.00 † Petar i Mara Jurić 

ČET. 22. III. Sv. Leonard 18.00 † Sofija Antolović 

PET. 23. III Sv. Oton 16.00 PRIPRAVA ZA ISPOVIJED,  misa: 
† Josip i Antonija Šimić i Elica Mamić 

SU. 24. III. Sv. Katarina 
Švedska 

10.00  PRIPRAVA ZA ISPOVIJED,  misa: 
† Ivo Subotić i Ob. Davidović i Subotić 

25. ožujka 
nedjelja 

Peta 
korizmena 

(Gluha) 

8.00 † Ruža i Đuro Bartolović 
9.30 Češljakovci: † 2 Ivana i Marija Gašpar 

11.00 ŽUPNA    
18.00 KRIŽNI PUT RODITELJA   

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 Crkvu spremaju u subotu u 14.00 u sati: Benedikta Prutki, Jelica Svoboda, Perka 

Bendra, Marica Thoha i Sanja Ronta 
 Hvala za doprinose za potrebe župe (500,00 kn ili po mogućnosti).  
 Hvala za kolače koje pravite za potrebe župnog Caritasa. 
 BOLESNICI U KAPTOLU: 9,00: Vetovačka, Ramanovačka, Majstorska, Požeška i 

Velička. U 14,00: Trg V. Korjca, Zagradska, Malca, Vinogradska i Komarovačka. 
 PJEVANJE:  UTORAK IZA MISE!  KLANJANJE ČETVRTKOM NEĆE BITI  
 ŽUPNA KATEHEZA:  SLAVLJE SAKRAMENTA POMIRENJA: PETAK U 16,00 i 

SUBOTA u 10.00 
 RODITELJI, potaknite djecu na svetu ispovijed a i sami se odazovite! 
 BIBLIJSKA SKUPINA u petak u 20.00 sati.  Dođite upoznati Bibliju još bolje! 
 MINISTRANTI: SLAVLJE SAKRAMENTA POMIRENJA! 
 MLADI: SUBOTA U 20,00: ISKUSTVA S BISKUPIJSKOG KRIŽNOG PUTA! 
 Korizmeni hod: Češljakovci 8.15; (iz župne crkve) 
 Upis misnih nakana za SVIBANJ. SAMO GODIŠNJICE! 

 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 225 / 18. ožujka  2012. 

                              ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA-SREDOPOSNA 

 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Naš korizmeni hod se nastavlja. Nakon prošlonedjeljnog čišćenja hrama i pouci o 
istinskom hramu danas imamo svjedočanstvo o obnovi hrama koja se može 
dogoditi na najčudesniji način tj. Bog može i strance ponukati na djelo obnove. Bogu 
samo treba bezuvjetno vjerovati. Čuvati se osobnog naklapanja i tumačenja, 
osobito ako nismo dovoljno uronjeni u Duha Božjeg. 
Isus govori učenog ali krivo „nasađenog“ ili zbunjenog ali, ipak, dobronamjernog 
Nikodema. Ovaj je dolazio Isusu obnoć, da ga ne vide drugovi iz općine farizeja jer bi 
ga ukratko izopćili zbog nediscipline i „partijske stege“. Isus mu rado tumači Božje 
planove jer Bog voli one koji traže. I nama je uputa razboritosti: Čuvaj se onoga tko 
sve zna a slijedi onoga tko traži. „Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina, 
Jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne nego da ima život!“ 
Znači: Vjerovati u Jedinorođenca spašava. Znak toga je naviješten još u Izlasku 
naroda iz Egipatskog ropstva kada su ih, zbog mrmljanja, napale zmije otrovnice pa 
su umirali. Kojeg li snažnog svjedočanstva: Mrmljanje truje do smrti. Tj. nevjera je 
jednaka smrtnom otrovu. Iz nevjere dolazi mrmljanje. Iz mrmljanja otrov. Iz otrova 
smrt. 
Kako li se povijest ponavlja?! Propast hrama i Jeruzalema je nadošla zbog nevjere i 
kralja Sidkije ali i njegovih pristaša koji nisu htjeli čuti riječ Božju upućenu po 
Jeremiji proroku. Bog obećava smrt i kaznu ali i obnovu i život i to na najčudesniji 
način, po stranom kralju Kir-u. Isus obećava obnovu Hrama Božjeg za tri dana nakon 
što ga pokušaju ubiti-razrušiti. 
Mi smo hram Božji. Pozvani smo to biti. Zato je upriličena korizmena obnova i u njoj 
vrhunac: SLAVLJE SAKRAMENTA POMIRENJA kojega ćemo i mi slaviti u petak od 
16,00 sati sa zajedničkom pripravom i subotu od 10,00 sati sa zajedničkom 
pripravom. NE PROPUSTIMO OBNOVITI HRAM BOŽJI U NAMA! 
NE PROPUSTIMO OVO MILOSNO OZDRAVLJENJE I OBNOVU HRAMA BOŽJEG! 

Vaš župnik Josip 



 
ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA, 18. ožujka 2012. 
 Podsjetimo se na specifičnost ove korizme, u kojoj se nastoje ljudima posredovati iskustva, uvjerena i uvjerljiva 
vjera kroz novu evangelizaciju. 
 Zainteresirajmo se za katehezu i probudimo na dobro obavljeni pokornički dio nedjeljne mise: 
- Znaš li da je duhovna besmrtna duša specifično čovjek? Nema čovjeka bez besmrtne duše! 
- Da li si svjestan da ona može biti teže bolesna i ranjena od psihe i tijela? 
- Jesi li već čuo da znanstvenici kažu da 70% naših bolesti potječe od ranjenosti čovjekove osobnosti? 
- Što te najviše boli u životu? Kako se susrećeš sa boli koja te spopada? Jesi li iskusio Isusa kao liječnika? 
- Što ne možeš podnijeti kod ljudi? Možeš li ih voljeti takve kakvi jesu, da ozdrave pomoću tvoje ljubavi? 
- Zašto ne možeš oprostiti? Oslanjaš li se previše na pravdu a zaboravljaš da je ljubav veća od nje? 
- Zašto je tako mlaka i površna tvoja vjera? Koji su temelji tvoje vjere? Običaj? Navika?  
- Što misliš zašto si ovisan o cigaretama, alkoholu, seksu, psovci, televiziji, srdžbi, novcu, drogi? 
- Kako iz zla u dobro, iz ropstva u slobodu? 
 

RAZMIŠLJANJE:   Bog bezuvjetno ljubi čovjeka. Ako dopušta muku, progonstvo i bol, onda samo zato da se obrati. 
Sedamdeset godina su Židovi bili u progonstvu, a onda ih je Bog vratio u njihovu zemlju. Bog se rasplače nad 
našim patnjama i grijesima. On je ljubav. Zar može čovjek zaboraviti domovinu, majku, oca, braću i sestre? Zar 
može ostaviti svoje korijene i svoje srce, a to je sam Bog. Kad smo s Bogom sve imamo, bez njega gubimo i ono 
što imamo. Bog je naša sudbina. Bez njega čovjek ne funkcionira, naš mozak ne živi, naša osoba nema kamo. Isus 
na križu je otkupljenje, spasenje i ozdravljenje čovjeka. Tko je pogledao u zmiju koju je Mojsije objesio na stup u 
pustinji, ozdravio je od otrova. Isus je liječio svaku bolest i svaku nemoć. Sada želi tebe izliječiti. Važno je da 
ljubiš istinu, a ne laž, svjetlo a ne tamu. Budi pravedan, čestit i dobar. To te spaja s Bogom i životom. Zlo te odvaja 
od tebe, života, Boga, ljudi, uspjeha i budućnosti. 
 

Zaključak: Moralnost i dobrota su uvjet našeg sveukupnog zdravlja. To danas i neuroznanstvenici utvrđuju, jer 
negativne riječi i nemoralan život razaraju mozak i čovjekovu osobnost. Zamoli Isusa da u ovoj sv. Misi ozdravi 
najprije tvoju dušu. 
  

PETAK, 23. ožujka 2012. 
 Sada slijedi put do susreta s Isusom Kristom. Počinje pitanjima na koja trebamo sebi odgovoriti: 
- Što misliš pod riječju „vjera“? Oslanjaš li se više na pravila i propise ili njeguješ povjerenje u osobu Isusa 
Krista? 
- Vjeruješ li ti u Boga ili u Isusa Krista ? Praviš li uopće razliku ili ti i jedan i drugi idu skupa? 
- Bog je nepoznat, a Isus poznati Bog i čovjek, znaš li to? Kakvog Boga ti Isus objavljuje? 
- Je li tvoja vjera živa ili mrtva, jaka ili slaba? Koji čini proizlaze iz tvoje vjere? 
- Razlikuješ li vjeru od praznovjerja? Imaš li strahove zbog nepoznanica života? 
- Razlikuješ li vjeru kao sadržaj u koji vjeruješ i vjeru kao tvoj čin? Dali je vjera tvoj osobni stav ili običaj? 
- U čemu se razlikuje vjera od povjerenja? Što ti je jače i životvornije? 
- U čemu se prepoznaje tvoja vjera? Gdje ljudi mogu prepoznati tebe kao vjernika? 
- Kada bi čovjek vjerovao da li bi činio čudesa? Čemu služe čudesa? Vidiš li ih oko sebe? 
- Što ti očekuješ od vjere? Praviš li uvjete da bi vjerovao ili si slobodan za vjerovanje? 
- Kome si povjerovao? Na što se oslanjaš najviše? Nisu li to, možda, prolazne vrijednosti? 
 
 

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

Sveti Josip 
Sveti Josip je bio jednostavan, pozadinski čovjek, radnik, tesar komu je u dio 
palo da bude hranitelj Isusa Krista i Blažene Djevice Marije. Nema u 

njegovom životu velikih govora, veličanstvenih djela. On 
nije vodio neku ustanovu ili činio socijalnu i duhovnu 
obnovu u ljudima. Nije bio poznat čovjek niti u bilo čemu 
izvanredan. Ili bolje, izvanredan je bio samo u tome što je 
bio spreman raditi po savjesti, što je bio spreman činiti 
onako kako je Božja volja. Drugim riječima, Josip nije bio 
velik u ljudskom, materijalnom pogledu, ali je bio genijalan 
i velik u duhovnom pogledu. On je vjerovao da Bog može 
istom snagom kojom je stvarao gene, stanice i živote ljudi, 
svoga Sina utjeloviti u krilu njegove zaručnice. On je 

povjerovao da se u nj egovu braku s Marijom treba roditi Spasitelj čitavog 
svijeta. On je pristao na nešto takvo, što je bilo nevjerojatno za ljudski rod. 
On je dakle bio čovjek genijalne vjere. Za njega kaže evanđelje da je bio 
pravednik. A pravednik je čovjek koji hodi s Bogom, kaže Stari zavjet... 
Drugim riječima, Josip je bio dobro upućen u Božje govore i drugovanja s 
ljudima. On je znao ocijeniti koji mu to duh govori, a to znači da je bio 
čovjek pobožan, da je znao razlikovati duhove i uvijek ići pravim putem. 
Pokraj sve jednostavnosti na izvanjskom planu i genijalnosti na duhovnom 
planu Josip je bliz našem čovjeku, on jednako nadahnjuje intelektualca, 
političara, seljaka, radnika, bogatog i siromašnog, neukog i učenog. Josipov 
život danas stoji pred nama kao veličanstveno duhovno umjetničko djelo. 
Diveći se njemu, gledajući kako je živio, mi postajemo plemeniti, sposobni i 
sami biti umjetnici života, ali i stvarati za novi život. 

Dr. Tomislav Ivančić, "Oaze života" 
 

Pozdravljam Te, Josipe, koji si pun Božje milosti! Spasitelj se 
odmarao na tvojim rukama i rastao pod tvojim pogledom. 

Blagoslovljen ti među svim ljudima i Isus, božansko Dijete tvoje 
djevičanske Supruge, neka bude uvijek blagoslovljen!  Sveti Josipe, 
tebi je bilo dano da budeš otac Sinu Božjemu, moli za nas u našim 
obiteljskim brigama, za naše zdravlje i za naš posao sve do naših 

posljednjih dana i udostoji se prići nam u pomoć u času smrti naše! 
Amen! 
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