
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

16. 
prosinac 
nedjelja 

III. NED. 
DOŠAŠĆA 

8.00 † Milenu Mikec 
9,30 DOLJANOVCI:  †  Anu Juranović 

11,00  ŽUPNA:    
PON.17.XII. Lazar, Izak 6,00 †  Johna  Finna 
UT.  18. XII. Malahija pr. 6,00 †  Stjepana Blažević 
SRI.  19. XII. Urban 6,00 †  Julu Ćošić i Snježanu Čurčić 
ČET. 20. XII. Amon 6,00 †  Ljubicu i Stipu Maljur 
PET. 21.XII. Petar Kanizije 6,00 †  Peru i Anu Šapina 
SU.  22. XII. Honorat 6,00  †  Milana Bakarić 

23. 
prosinac 
nedjelja 

IV. NED. 
DOŠAŠĆA 

8.00 †  Slavicu Mazanik 
9,30 RAMANOVCI:  † Maru i Miju Klarić 

11,00  ŽUPNA:    
 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU 22. prosinca u 13,00: Lidija Novinc, 
Marija Ivanković, Jelena Golić, Marija Valentić i Anđa Pavić;   

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

(ako se nismo ispovjedili možemo prije zornice), molitva, zornice, 
nedjeljna sveta misa, marljivost, djela ljubavi za Isusove jaslice… 

 BOLESNICI: ako još ima neposjećenih; javite da ih pohodimo! 
o POTVRĐENICI (VIII., VII. I VI. r.) te PRVOPRIČESNICI; župna kateheza je 

sada program Došašća tj. zornice kao žrtva i znak spremnosti. 
o PJEVANJE: prema dogovoru; 
o MINISTRANTI: sastanak u SUBOTU u 6,00! 
o MLADEŽ:   SUSRET: prema dogovoru;  (vježba igrokaza) 
o BIBLIJSKA VEČER: neće biti! 

 Upisujemo misne nakane: godišnjice za  siječanj i veljaču 2013. 
 Pozivamo na pravljenje kolača za Caritas! Donijeti u subotu do 14,00; 

Hvala svima koji su Isusovo Došašće oplemenili kolačima! 
 
 
 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola (Požeška biskupija); Vetovačka  2, 34334 Kaptol 
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  /tel: 034 231-080 
 Listić je besplatan.             

 
 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 264 / 16. prosinca  2012. 

                                 III.  NEDJELJA DOŠAŠĆA „C“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Naš hod kroz Došašće ide k vrhuncu. Imali smo prilike izbrisati „staro“ da 

lakše može u nama zaživjeti „novo“. Nadam se da smo iskoristili priliku za 
sakrament Pomirenja. Ako nismo, možemo još u jutarnjim terminima, prije 
zornice. Sada smo dvojica svećenika pa će biti više mogućnosti. Prema 
potrebi ispovijedat ćemo i iza zornice. Samo nemojte odgađati nepotrebno 
susret sa Božjom milošću koja nam je dana. Vlč. Ivica Mitrović će biti neko 
vrijeme kod nas (daj Bože što duže) i pomoći koliko bude mogao. 

Danas nam i prorok Sefanija i Pavao Filipljanima i psalam koji je uzet iz 
Izaijine knjige upućuju riječ poziva na radost: „Kliči od radosti kćeri 
Sionska!“ (Sefanija); „Kličite i radujte se stanovnici Siona!“ (Izaija); „Braćo; 
radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!“ (Pavao Filipljanima). 
Dira li nas ovaj poziv? Možemo li se radovati ili smo udubljeni u ono što 
vidimo običnim očima: želju da više imamo, želju s gorčinom da se riješimo 
nepravde, prigovaramo li Bogu za neke posljedice koje nas sustignu? Jesmo 
li slobodni ili sputani željama, ambicijama, htijenjima? Možemo li u miru 
prihvatiti stanje koje imamo, naravno želeći uvijek napredovati ali u miru; ne 
s gorčinom? Jesmo li zauzeti za dobro, nesebični i uvijek na raspolaganju ili 
nas je zahvatila lijenost, rezignacija, uvjerenje da smo nemoćni? 

Oslanjamo li se mi na Boga ili smo ga otpisali kao nemoćnoga? Vjerujemo 
li mi njemu vidjevši kolika nam je dobra djela pokazao? Vidimo li mi ta djela 
ili gledamo samo ljudskim očima? Pitamo li se mi kao i ljudi Ivana Krstitelja: 
„Što mi je činiti?“ ili mislimo da nam nitko ne treba govoriti jer sve znamo a 
od svojega ne odustajemo? Nemojmo zatvarati put obraćenju koje nam je 
svima potrebno! Obraćenje je znak veličine i dostojanstva a ne poniženosti! 

  Srdačno; vaš župnik Josip i svećenik Ivica! 



3. NEDJELJA DOŠAŠĆA 
Sve više se približavamo Božiću. Došašće je poziv na nadu, na obraćenje i 

promjenu gledišta, a nakon poziva na nadu i obraćenje, slijedi poziv na 
radost. Ove svete riječi su poziv ljudima da oni, međusobno, jedni drugima 
stvaraju radost u duši. A radost u duši oslobađa čovjeka od bolesti u tijelu. 

Tko nema radosti u duši, taj je bolesnik tijelom već prije, nego doista 
postane teški bolesnik. Isus Krist je Spasitelj ljudi od bolesti duše i tijela. 

Slušajmo ga! 

Božić je blagdan Božjeg darivanja. Isus se darovao nama ljudima do smrti. I 
mi moramo dijeliti s drugima – dati svoj suvišak, ali i ono što nam treba – 
otkinuti od neophodnog. Podijeliti s drugima polovicu onoga što imamo, 
znači dati sebe. Potpun sam i sretan tek onda kad dijelim s drugim, kad sebe 
dajem drugome. Tada je drugi onaj, drugi ja. Darivati drugima možemo i 

svoju radost, svoje vrijeme, svoju odanost, svoje 
povjerenje, svoje sposobnosti i…dakako, poštujući 
uvijek osobnost drugoga. Čovjek je pred stalnim 
životnim pitanjem: „Što mi je činiti?“ Ljudska se 
životnost očituje u dimenziji činjenja. Iščekivanje 

Gospodinova dolaska, ponovnog dolaska, trajno je oživljavanje pitanja: „Što 
nam je činiti?“ i „Tko nam je biti?“ i „Što nam je činiti pred dolazak 
Gospodnji?“ Trebam se osloboditi grijeha i zla koje tišti našu dušu. Zato nam 
je potrebno obraćenje. To je unutarnja promjena našeg mentaliteta. Od svojih 
negativnih misli, nakana i djela valja se otvoriti mislima i nakanama Božjim, 
njegovu djelovanju u nama. Isus Krist nam daje pravilo kako treba živjeti, on 
će nam ponuditi sebe. „Ja sam Put, Istina i Život!“ (Iv 14,6), reći će svima. 
Isus je naš Zakon, naš primjer, naš ideal, naš Put, naš Život – samo ga 
trebamo prihvatiti. Isus nije pokleknuo pred mržnjom, nepravdom, zlobom. 
Da bi Božić osjetili kao blagdan, kao događaj Božje dobrote, kao svetkovinu 
radosti, moramo se obratiti. Obratiti se znači sjediniti se s Isusovim mislima, 
djelima, osjećanjima, s njegovim stavovima. To znači, vjerovati evanđelju! 
Neka nam Isus, našim sudjelovanjem u nedjeljnoj svetoj misi, udijeli za to 
potrebnu snagu. Isus nas želi uvjeriti da konačna pobjeda pripada ljubavi! 
(djelatnoj ljubavi). Isus nas zove na ljubav! Odazovimo se! AMEN! 

UKRATKO IZ NEDJELJNE KATEHEZE 
 

Ime "Isus" znači "Bog koji spašava". Dijete rođeno od djevice Marije 
nazvano je "Isus" "jer će spasiti narod svoj od grijeha njegovih" (Mt 1,21). 

"Nema ni u kome drugom spasenja; nema, uistinu, pod nebom drugog imena 
dana ljudima po kojemu se možemo spasiti" (Dj 4,12). 

 
Ime "Krist" znači "Pomazanik", "Mesija". Isus je Krist jer ga je Bog 

"pomazao Duhom Svetim i snagom" (Dj 10,38). On bijaše onaj koji je imao 
doći, iščekivanje "nade Izraelove" (Dj 28,20). 

 
Ime "Sin Božji" označuje jedincati i vječni odnos Isusa Krista s Bogom 

njegovim Ocem: on je jedinorođeni Sin Očevi Bog sam. Da budemo kršćani, 
moramo vjerovati da je Isus Krist Sin Božji. 

 
Ime "Gospodin" označuje božansko vrhovništvo. Ispovijedati ili zazivati 

Isusa kao Gospodina znači vjerovati u njegovo božanstvo. "Nitko ne može 
reći: `Gospodin Isus', osim u Duhu Svetom" (1 Kor 12,3). 

 

Djela, ne samo riječi 
Naše je vrijeme, kao i sva dosadašnja, prepuno lijepih riječi. O djelima se to 
ne bi moglo reći. Lakše je govoriti nego djelovati. Ali još je lakše propuštati. 

Za nekoga se pobožnog čovjeka 
govorilo kako je prolazio gradom i 
susreo djevojčicu pohabane odjeće 
koja je tražila milostinju. Prolazeći kraj 
nje pomisli: “Gospodine, kako možeš 
dopustiti takvo nešto? Poduzmi nešto!” 
Uvečer za vrijeme televizijskog 
dnevnika opazi jezive prizore djece 
koja umiru od gladi. Ponovno se obrati 
Bogu: “Gospodine, kakva sirotinja! 
Daj, učini nešto!” Odjednom je čuo 

jasan glas: ”Ja sam već nešto učinio – stvorio sam tebe!” Pravo je netko 
rekao: “Moli Boga da blagoslovi tvoj rad, ali ne zahtijevaj da ti ga On i 
napravi.”  (K.H.Waggerl) 
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