
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

7. listopada 
nedjelja 

XXVII. 
KROZ 

GODINU 

8.00 †  Blagica Brekalo 
9.30 ALILOVCI:  †  Šimuna i Barbaru Ciganović i Milana Benić 

11.00 ŽUPNA:     
PON.  8.X. Šimun Bogopri. 18,00 †  Jelenu Petrović 
UTO.  9. X. Dionizije Par. 18,00 † Elicu Mamić 
SRI.  10. X. Franjo Borghia 18,00 † Lucu, Peru i Mirka Miškić  
ČET.  11. X. Bl. Ivan XXIII. 18,00 † Ivu Majstorović,  klanjanje 

PET.  12. X. Maksimilijan  
7,30 † Anu i Miju Poljanac 

18,00 †  Augustina Draguljić 

SU.  13. X. Eduard 
5,00 Hodočašće u Mariju Bistricu 

18,00 Vjenčanje: BARIĆ-VIDOVIĆ 

14. listopada 
nedjelja 

XXVIII. 
KROZ 

GODINU 

8.00 †  Antuna Gril 
9.30 GOLO BRDO:  †  Vinka Kavedžija 

11.00 ŽUPNA:     
 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U PETAK, 12. listopada u 13,00: Nataša Komljenović, 
Dubravka Matić, Cvita Marijanović, Mirjana Jelušić i Mira Jelušić. 

 Hvala za brigu i doprinose za potrebe župe (500,00 kn ili po mogućnosti).  
 ŽUPNA KATEHEZA:  Listopadske pobožnosti u župi u 17,30 i filijalama: 

neka bude u 19,00 u svim selima! SVI SU POZVANI SVAKI DAN! 
U FILIJALAMA:  
RAMANOVCI: UTORAK u 10,00 i 15,00;  
DOLJANOVCI: neće imati radi obnove kapelice! 
ČEŠLJAKOVCI/GOLO BRDO: ČETVRTAK u 10,00 i 
15,00 u GOLOM BRDU; 
ALILOVCI: PETAK: (15,00 I.-IV.r. i 10,00 V.-VIII.r.); 

 ZA KAPTOLČANE: 
VIII.R; ČETVRTAK u 12,00; 
VII.R; SRIJEDA u 12,00; 
V. i VI.R; UTORAK u 12,00; 
IV.R; UTORAK u 17,15; 
III.R; ČETVRTAK u 17,15;  
I. i II.R; SRIJEDA u 17,15; 

o PONEDJELJAK: PRVOPRIČESNICI U 11,00; POTVRĐENICI U 9,00;   
o PJEVANJE: VELIKI ZBOR, po dogovoru. MALI ZBOR u nedjelju u 10,00,  
o MINISTRANTI: sastanak u PONEDJELJAK, poslije mise! 
o MLADEŽ: Subota u nedjelju na misi u 11,00.   
o BIBLIJSKA VEČER: Petak iza večernje mise! 

 CARITAS: AKCIJA ŽETVA 2012;   
 NACIONALNO HODOČAŠĆE U RIM: 5. do 9. Studenog 2012. 
 HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU 13. Listopada 2012. Subota u 5,00; 
 Upis misnih nakana za studeni. (godišnjice) 

 
 
 
 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 254 / 7. listopada  2012. 

                                  DVADESETSEDMA NEDJELJA KROZ GODINU „B“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Danas Vam donosim misli iz Poruke prigodom otvorenja godine vjere 

našega biskupa koja se danas čitala u župnoj crkvi na svim misnim slavljima. 
Papa Benedikt XVI. je proglasio Godinu vjere povodom 50-te obljetnice II. 

Vatikanskog koncila i 20-te obljetnice izdanja Katekizma katoličke Crkve. 
Vjera-dar Božji: Vjera je čudesna moć čovjekova slobodnog duha kojim se 

on povjerava Božjim naumima. Vjera obogaćuje ali i oslobađa od smrti. Ona 
vodi u život. Nevjera je nemoć i odraz nemogućnosti: vinuti se iznad sebe-
svijeta. 

Za dar vjere treba moliti: Mi imamo blago u glinenim, slabim posudama 
stoga molimo onoga koji nas pozva da nas učvrsti jer sami ne možemo. 
Stoga smo pozvani moliti i pojedinačno i zajednički jer smo na to pozvani a 
plodovi neće izostati. 

Upoznati cjeloviti sadržaj vjere: koji je sadržan u Katekizmu katoličke 
Crkve. U Godini vjere ćemo se sustavno upoznavati sa sadržajem katekizma. 

Živjeti po vjeri: Veličine i sigurnosti ovoga svijeta su slabe i podložne 
propadanju. Vjera nas utemeljuje na snažnim vrijednostima koje nadilaze 
sve nesigurnosti ovoga svijeta. Ne smijemo biti nesigurni i mlaki jer nismo na 
ruševnim nego vječnim temeljima utemeljeni. 

Vjeru ljubavlju odjelotvoriti: „Pozivam sve vas koji  se smatrate katoličkim 
vjernicima da vam Godina vjere bude snažan poticaj da na svim razinama i u 
svim situacijama svjedočite vjernost Bogu kako bi Hrvatska po vama iskusila 
bogatstvo, ljepotu i smisao života po Isusovu modelu.“ Potičem osobito na 
djela Caritasa koja će primijetiti one koji su najpotrebniji. 

S ostalim preporukama i inicijativama ćemo biti upoznati u tijeku godine. 
  Srdačno; vaš župnik Josip 



 

 

 
Apostolskim pismo Porta fidei od 11. 

listopada 2011., Sveti Otac Benedikt XVI. proglasio je Godinu vjere. Ona će 
započeti 11. listopada 2012., na pedesetu obljetnicu otvorenja Drugoga 
vatikanskog koncila a završit će 24. studenoga 2013., na svetkovinu 
Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega stvorenja. Godina vjere će biti 
prava prilika vjernicima da dublje shvate kako je temelj kršćanske vjere 
"susret s događajem, sa Osobom, koja životu daje novi obzor i zajedno s time 
konačni pravac" . Vjeru, utemeljenu na susretu s Isusom Kristom uskrslim, će 
se moći ponovno otkriti u cjelini i svem njezinu sjaju. "I u našim danima 
vjera je dar koji treba iznova otkriti, njegovati i svjedočiti", da Gospodin 
"udijeli svakom od nas da živimo ljepotu i radost svoje pripadnosti Kristu" 
kaže papa. Godina vjere želi pridonijeti novom obraćenju Gospodinu Isusu i 
ponovnom otkrivanju vjere, kako bi svi članovi Crkve bili vjerodostojni i 
radosni svjedoci uskrsloga Gospodina u današnjem svijetu, koji su kadri 
mnogim ljudima koji traže Boga pokazati "vrata vjere". Ta "vrata" širom 
otvaraju čovjekov pogled na Isusa Krista, prisutnog među nama "u sve dane - 
do svršetka svijeta" (Mt 28, 20). On nam pokazuje kako se "umijeće 
življenja" uči "u snažnom odnosu s njim".  "Svojom ljubavlju, Isus Krist 
privlači sebi ljude svih pokoljenja: u svakom dobu on sabire svoju Crkvu 
povjeravajući joj naviještaj evanđelja, s nalogom koji ne zastarijeva. Vjera je 
"vjerna suputnica na životnom putu koja omogućuje, uvijek iznova, 
zamjećivati čudesa koja Bog čini za nas. Kao ona koja ima za cilj pomoći 
nam uočavati znakove vremena u današnjoj povijesti, vjera obvezuje svakog 
od nas da postane živi znak prisutnosti Uskrsloga u svijetu". Vjera je osobni i 
ujedno zajednički čin: ona je Božji dar, koji se živi u krilu velike zajednice 
Crkve i kojeg se mora prenositi svijetu. Sve inicijative u prigodi Godine vjere 
trebaju biti osmišljene tako da potpomognu radosno otkrivanje i obnovljeno 
svjedočenje vjere. Smjernice i preporuke imaju za cilj pozvati sve članove 
Crkve da se zauzmu da ova Godina bude povlaštena prigoda za dijeljenje  
 

 
 
 
 

onoga što je kršćanskim vjernicima 
najdraže: Isusa Krista, Otkupitelja čovjeka, Kralja svega stvorenja, 
"Početnika i Dovršitelja vjere" (Heb 12, 2). 

Iz Note s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere 
 
 
 

U nedjelju, 14. listopada 2012. godine na euharistijskom slavlju u Požeškoj 
katedrali u 17,00 sati otvorit će se Godina vjere za Požešku biskupiju. U 
skladu sa zaključkom Prezbiterskog vijeća, na slavlju će sudjelovati svi 
svećenici i predstavnici iz svih župa biskupije. Među hodočasnicima u 

Požegi bit će prvenstveno članovi župnih ekonomskih i pastoralnih vijeća, 
kojima će župnici organizirati putovanje da ne izostanu s tog važnog 

događaja, a njima će se pridružiti i drugi koji to mogu i žele. Očekuje se 
brojniji dolazak vjernika iz župa Katedralnog arhiđakonata. Slavlje će se 

održati u dvorištu Doma Pape Ivana Pavla II. pokraj katedrale. Danas,  7. 
listopada 2012. u svim župama pročitat će se poruka dijecezanskog biskupa 

prigodom početka Godine vjere, a u njoj će među ostalim biti objavljen i 
program Godine vjere u Požeškoj biskupiji. Ona se slavi u našoj mjesnoj 

Crkvi pod geslom „Umnoži nam vjeru“ (Lk 17,5),  
a napjev gesla pjevat će se prije otvorenja Godine vjere u Požegi te redovito 

u liturgijskim slavljima tijekom toga vremena. 
Tijekom Godine vjere organizirat će se posebni programi za svećenike, 

među kojima su i duhovne vježbe. U Velikoj će se održati duhovne vježbe za 
svećenike od utorka, idućega 23. listopada navečer do petka, 26. listopada u 
podne, a predvodit će ih mostarsko-duvanjski biskup msgr. Ratko Perić. Na 

njihovu programu dužni su sudjelovati svi svećenici do deset godina 
svećeništva, a pozivaju se i svi ostali svećenici. 

 

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.                 
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