
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

27. siječanj 
nedjelja III. NKG. 

8.00 † Ivu Majstorović 
9,30 RAMANOVCI: † Katu, Željka i ob. Miletić 

11,00   ŽUPNA: 

PON. 28. I. Toma Akv. 18.00 †  Luku, Matu i Mariju Šimetić; 
+  Jozu Furundžija i njegove pokojne 

UT. 29. I. Valerije 18.00  †  Pavu Stipić 
+ Stjepana i ob. Jakešević 

SRI. 30. I. I.DAN 18,00  † Andriju i ob. Mikošić 
+ Maru Marijanović 

ČET. 31. I. II. DAN 18,00 † Jelenu, Franju i Đuru Novinc 
+ Zorku Lovrić 

PRVI PETAK 
1. II. III. DAN 18,00 † Mariju, Baricu i Ivana Zubović 

Sve + Davidović 

SU.  2. II. 
SVIJEĆNICA 
PRIKAZANJE 

GNIK. 

8,00 † ob. Novak i Svoboda 
11,00 ŽUPNA  
16,00 Vjenčanje: BLUHA-MIJOKOVIĆ 

18,00  Vjenčanje. KLJAJIĆ-ANDRIČIĆ 
Krštenje: SIMON KLJAJIĆ 

3. veljača 
nedjelja 

IV. NKG. 
SV. BLAŽ 

8.00 Za zdravlje 
9,30 BEŠINCI: †  Nedjeljka Kljajić 

11,00   ŽUPNA: 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U PETAK 1. veljače u 15,00:  Mateja Mijić, 
Anamarija Derner, Katarina Sadilek, Zlatka Brižić i Branka Svoboda. 

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

o SVI VJEROUČENICI, osobito POTVRĐENICI (VIII, VII. I VI.) te 
PRVOPRIČESNICI  na TRODNEVNICU I SVIJEĆNICU!!!  

o PJEVANJE: prema dogovoru;   
o MINISTRANTI: sastanak u pondjeljak u 18,00;   Vidi obavijesti na: 

(www.facebook.com/ministranti.zupekaptol)  
o MLADEŽ:   SUDJELOVANJE NA TRODNEVNICI i na SVIJEĆNICU; vidi: 

(www.facebook.com/mladi.zupekaptol)    
o BIBLIJSKA VEČER: neće biti. 

 Upisujemo misne nakane: godišnjice za ožujak 2013. 
 
 
 

 
 
 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 270 / 27. siječnja  2013. 

                                 III NEDJELJA KROZ GODINU „C“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Nastavljamo upoznavati Isusa, Pomazanika kao Spasitelja. On se 

predstavlja svojima, u Nazaretu i tamo doživljava ono što je neugodno 
svakom proroku; njegovi ga ne prepoznaše. Nazarećani su mislili da znaju 
tko je on. Što više, nisu htjeli čuti i prepoznati nešto drugo nego ustrajali u 
svojem znanju. Sačuvao nas Bog od takvih predrasuda! 

Ono što je osobito važno jest spoznaja da smo i mi pomazanici, po 
krštenju-krištenju. Postali smo ne samo Kristovi nego smo i sami kristijani-
kršćani tj. nositelji Isusa Krista u ovome svijetu i ovome svijetu. To je zadaća 
radosti i ispunjenja života; ponajprije Isus donosi nama radost spašenih, 
spasenja a onda mi tu radost širimo dalje. 

Dolazi nam SVIJEĆNICA-PRIKAZANJE GOSPODINOVO. To je naše 
proštenje, dan naše molitve Bogu za milost vjere s Marijom, ženom vjere, 
Nove Eve. Pater, Dominikanac Ljudevit J. Jeđud će nas voditi putem vjere i 
pomoći da rastemo u vjeri koja nam je neophodno potrebna za spasenje, 
radost i ispunjenje života. 

Zato ste pozvani osobito vi RODITELJI a posebno RODITELJI 
PRVOPRIČESNIKA I POTVRĐENIKA jer vaša vjera je sda najdjelatnija, 
najpresudnija i treba biti najdjelotvornija. Dakako da to ne isključuje druge 
od obaveze rasti u vjeri i spašenosti te djelovati u obitelji i društvu kao 
vjernici, nositelji spašenosti a ne beznađa i kukanja nemoći. 

Moć nam daruje Bog a od nas traži samo povjerenje. Ono donosi život i 
spašenost koja jedina može ispuniti dostojanstvom naše postojanje. Ne 
dopustimo da nas išta odvoji od života i spasenja. 

 

  Srdačno; vaš župnik Josip i svećenik Ivan! 

http://www.facebook.com/ministranti.zupekaptol
http://www.facebook.com/mladi.zupekaptol


Radosno hrlimo Spasitelju u susret 
 

Uočimo da se današnji blagdan zove Prikazanje Gospodnje. Uprisutnjuje 
događaj kad su Marija i Josip prikazali dječaka Isusa u hramu 40 dana nakon 
njegova rođenja i on se tom prilikom susreo sa Šimunom i Anom. Počeli su 

ga slaviti kršćani Jeruzalema od 17. stoljeća kao 
susret Isusa i svetih staraca, a uveli su ga na 
traženje hodočasnika koji su željeli molitvom i 
razmišljanjem obilježiti mjesta Isusova života. 
Kršćani Istoka vrlo rano uveli su i procesiju na 
ovaj blagdan koja je označavala spremnost 
sudionika za susret s Gospodinom koji dolazi. Kad 
je tokom VII. stoljeća blagdan uveden i u Rimu, 
pape su procesiji dale pokorničko obilježje. 
Početkom veljače pogani Rima pravili su svečani 
ophod kroz grad uz popratne nemoralne običaje. 
Kršćani su zapaljenim svijećama željeli izraziti 
vjeru u Krista kao svjetlo svijeta. Obred 

blagoslova svijeća za tu procesiju nastao je u Francuskoj u X. stoljeću i 
postupno je prihvaćen u cijeloj crkvenoj zajednici Zapada. Od blagoslova 
svijeća i procesije nastao je hrvatski naziv "Svijećnica" za ovaj blagdan. Na 
početku se obavlja svečani blagoslov svijeća kod kojega celebrant u uvodu 
podsjeća na susret dječaka Isusa sa Šimunom i Anom te potiče: "Tako i mi, 
Duhom Svetim sabrani, pođimo u dom Božji u susret Kristu. Naći ćemo ga i 
prepoznati u lomljenju kruha čekajući njegov slavni dolazak." U blagoslovnoj 
molitvi istaknuta je misao da svijeće nosimo na slavu Božjeg imena te 
prošnja da "idemo putem vjere i ljubavi dok ne prispijemo tebi, Svjetlu 
neugasivom". Evanđelje donosi Lukin izvještaj o prikazanju Isusa u hramu, 
Marijinu čišćenju te susretu sa Šimunom i Anom. Uz susret Krista s 
vjernicima možemo u ovom izvještaju nalaziti poticaj na ljudsko i vjerničko 
susretanje između mladih i starih. 

 
Danas je Majka Marija tvoga vječnog Sina prikazala u 

hramu,  a starac Šimun, nadahnut Svetim Duhom, 
proglasio ga slavom Izraela i svjetlom naroda. 

Stoga danas i mi radosno hrlimo Spasitelju u susret 
i s anđelima te i svetima hvalimo bez prestanka. 

Ukratko iz nedjeljne kateheze 
"Budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha 

Sina svoga, koji kliče: Abba-Oče!" (Gal 4,6). 
Od početka do svršetka vremena, kad Bog šalje 

Sina, uvijek šalje i svoga Duha: njihovo je poslanje 
združeno i nerazdvojivo. 

U punini vremena, Duh Sveti je u Mariji izvršio sve 
pripreme za Kristov dolazak u Božji narod. Djelovanjem 
Duha Svetoga u njoj Otac dariva svijetu Emanuela, "Boga s 

nama" (Mt 1,23). 
Sin Božji je u Utjelovljenju posvećen za Krista (Mesiju) pomazanjem 

Duha Svetoga. 
Svojom smrću i uskrsnućem Isus je uspostavljen `Gospodinom i 

Kristom' u slavi (Dj 2,36). Od svoje punine on izlijeva Duha Svetoga na 
apostole i na Crkvu. 

Duh Sveti, kojega Krist, Glava, izlijeva u svoje udove, izgrađuje, 
oživljava i posvećuje Crkvu, koja je sakrament zajedništva Presvetog 
Trojstva i ljudi. 

 
TRODNEVNICA ZA SVIJEĆNICU 

 
 

Trodnevnu pripravu za proslavu SVIJEĆNICE-PRIKAZANJA GOSPODINOVA vodit 
će nam P. LJUDEVIT JOSIP JEĐUD OP. 

 
 

SRIJEDA: 18,00 krunica. Potom misa i propovijed na temu: 
„GODINA VJERE“ 

ČETVRTAK: 18,00 krunica. Potpm misa i propovijed na temu:  
„OBITELJ, MJESTO VJERE“ 

PETAK: 18,00 krunica. Potom misa i propovijed na temu: 
„CRKVA-SAKRAMENTI-PUT VJERE“ 

SVIJEĆNICA: U 11,00: „S MARIJOM U GODINI VJERE“ 
 
OVA TRODNEVNA PRIPRAVA NAM JE PONUĐENA MILOST ZA NAŠ 
DUHOVNI RAST. OSOBITO SU POZVANI RODITELJI I TO OSOBITO 
ONI ČIJA DJECA OVE GODINE SLAVE PRIMANJE SAKRAMENATA. 
 

 

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/ www.zsppa-kaptol.hr; e-mail:zu-kaptol@po.t-com.hr;/tel: 034 231-080 
 Listić je besplatan.             

http://www.zsppa-kaptol.hr/
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