
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

17. veljača 
nedjelja 

I. 
KORIZME 
„ČISTA“ 

8.00  †  Miju i Anđu Laktašić 
9,30 GOLO BRDO:  † Željko Nigović 

11,00  ŽUPNA: PREDAJA SIMBOLA VJERE 
15,00  KRIŽNI PUT: vodi RAJKO BUNDALO 

PON. 18. II. Šimun Jeruz. 
Bernardica 18.00 †  Josip i Kata Medić;  

    Rheinold Schmelling 

UT. 19. II. Konrad, 
Bonifacije 18.00  KRIŽNI PUT, vode prvopričesnici; 

†  Anto Maljur; + Bošković i Aleksić 
SRI. 20. II. 

kvatre 
Jacinta 

Eleuterije  18,00  †  Kata i Mile Lujić;  
    Anđa i Mijo Laktašić 

ČET. 21. II. Petar Damjani, 
Eleonora 18,00 †  Marin i Danica Lovrić;  

    Ivana i Katu Kavedžija 
PET. 22. II. 

kvatre 
KATEDRA SV. 

PETRA 18,00 KRIŽNI PUT, vode potvrđenici; 
†  žpk. Vlado Virag; + ob. Marinac 

SU  23. II. 
kvatre 

Polikarp 18,00   † Zrilić i Tkalac;  Mile i Kata Lujić 

24. veljača 
nedjelja 

II. 
KORIZME 
„PAČISTA“ 

8.00  †  Drago i ob. Tomić 
9,30 RAMANOVCI:  † Ilko, Zdravka i Kata Glavaš 

11,00  ŽUPNA:  krštenje Moreno Šarić 
15,00  KRIŽNI PUT: (R. i I. Begić vjeroučitelji) 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU 23. veljače u 14,00:  Lucija Zeba, Zdenka 
Tomanović, Ljilja Jurić, Štefica Nemec i Lidija Makarević. 

 Hvala za brigu i doprinose za potrebe župe (500,00 kn ili po mogućnosti).  
 KORIZMENA OBNOVA: gosti su nam   g. IGOR I ROBERT BEGIĆ; 
 ŽUPNA KATEHEZA;      

o UTORAK, PETAK, NEDJELJA; KRIŽNI PUT: POTVRĐENICI (VIII., VII. i VI. 
razred), PRVOPRIČESNICI, RODITELJI i KUMOVI:  :     

o SUBOTA: POTVRĐENICI ( VIII.) u 17,30;  PRVOPRIČESNICI u 17,30; 
o PJEVANJE: prema dogovoru;   
o MINISTRANTI: sastanak u ponedjeljak u 18,00;     
o MLADEŽ:   PETAK U 20,00; pjevanje i priprava za nedjelju!   
o BIBLIJSKA VEČER: PETAK iza Križnog puta i mise! 

 Upisujemo misne nakane: godišnjice za  travanj 2013. 
 HODOČAŠĆE u Katedralu u subotu u 9,00 sati. Upis za BUS. 
 
 

 
 
 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 273 / 17. veljače  2013. 

I.  KORIZMENA – ČISTA  „C“   
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Nastavljamo upoznavati Isusa koji nam pokazuje put opredjeljenja za 

život u Bogu i prave vrijednosti istoga (vidi razmišljanje uz 1. Korizmenu 
nedjelju)!  On nam je udijelio milosne darove kojim naši životi bivaju 
oslobođeni od posljedica grijeha i smrti. Crkva te milosne darove dijeli u 
posebnim vremenima kao što je i ova Godina vjere. 

Apostolska pokorničarna je 5. listopada 2012. godine objavila dekret o 
potpunom oprostu koje možemo namijeniti za sebe ili za svoje pokojne. 

Potpuni oprost vremenitih kazni koje smo zaslužili svojim grijesima 
možemo dobiti ako se: iskreno pokajemo i propisno ispovjedimo, 
pričestimo te izmolimo molitvu na nakanu vrhovnog svećenika i to;  

a) svaki puta kad sudjelujemo na tri susreta duhovne obnove ili na tri 
predavanja o II. Vat. Koncilu ili Katekizmu katoličke Crkve;  

b) svaki puta kad pohodimo neku od papinskih bazilika, kršćanskih 
katakombi ili katedralu, crkvu sv. Lovre, jedno svetište biskupije;  

c) kada sudjelujemo na svetkovinu BDMarije ili apostola ili zaštitnika župe 
na euharistijskom slavlju i ispovjedimo vjeru;  

d) kada pohodimo crkvu krštenja i obnovimo svoju ispovijest vjere;  
e) bolesnici i oni koji su ozbiljno spriječeni sudjelovati na slavljima mogu 

se pokajati i u duhu povezati sa zajednicom vjernika ili kada slušaju riječi 
Vrhovnoga svećenika ili biskupa koje se prenose putem medija i izmole Oče 
naš, ispovijest vjere i druge molitve u skladu s Godinom vjere prikazujući 
svoje patnje i trpljenja s ljubavlju prema Isusu. 

Evo, rastimo u odlučnosti slijediti Isusa na našem životnom putu jer je 
radi nas došao i naš životni put prošao spasenjski, spasonosno za nas. 

 

  Srdačno; vaš župnik Josip i svećenik Ivan! 



Razmišljanje uz 1. korizmenu nedjelju… 
  
Korizma je vrijeme autentičnog života. I mi smo kršćani pozvani u bespuće 
pustinje da namjestimo svoj životni kompas i svoj hod usmjerimo Bogu. I 
nama se postavlja pitanje: teži li moje srce samo za zabavom, provodom, 
ugledom, uspjehom i karijerom ili je još nešto više u igri? Četrdesetodnevna 

korizma poziv je i nama da se okrenemo 
pustinjskom traženju svojih odgovora. Ne 
da bi se mučili ili trpjeli, nego kako bi 
jasnije shvatili svoj život. Na početku svog 
javnoga djelovanja Isus nije podlegao 
napasti: hrane, časti i vlasti. Te tri napasti 
su uvijek aktualne, pa se stoga uvijek 
iznova traži od nas obraćenje kroz služenje 
drugima. Isus nas upućuje kako to činiti. On 

očituje svoje poslanje: služiti ljudima u sveopćoj vjernosti Ocu. Isus je u 
pustinji napastovan od Zloga. I današnji odlomak evanđelja, Božje riječi, 
poziva nas da sa svom ozbiljnošću razmotrimo tajnu Zloga. Isus je pravi 
čovjek. Postao je čovjekom da bi nama u svemu bio jednak, osim u grijehu. 
Dakle, i kušnja i napast i tjeskoba i strah i agonija: sve su to dijelovi Isusova 
ljudskoga života. Kao što su napast i kušnja sastavni dijelovi našega života, 
tako su i dio Isusovih borbi i njegove zemaljske stvarnosti. Međutim, sve što 
Isus čini, čini kao Otkupitelj. To znači da Isus, premda kušan, pobjeđuje 
đavla. Ali, on to čini i u naše ime, to čini i za nas. Tako, to nije više samo 
njegov osobni okršaj sa začetnikom grijeha i laži, zla i tame, nego je to i 
pobjeda u ime svih nas i za sve nas. Isus je jamstvo vjernicima koji će, 
oslanjajući se na njegovu ljubav, pobjeđivati napast i đavla. Đavao nije 
svemoćan, nije nepobjediv. Nismo prepušteni sebi i svojim slabostima, nismo 
plijen đavla i njegovih spletki. Isus ga je pobijedio za nas! Ponovimo sebi, 
Isusove kušnje. Prva kušnja: Pretvori ovo kamenje u kruh! Isuse, unatoč 
svojoj gladi nisi pristao na ovaj izazov. Ne želiš svoju božansku moć sebično 
okrenuti samo sebi. Rekao si, Isuse, da čovjek ne živi samo o kruhu. Da je 
tvoja riječ temelj svakoga života. Druga kušnja: Dat ću ti sve, ako se meni 
pokloniš! Čudno Isuse. Tebi koji imaš sve od Oca, tebi od kojega je sve i 
pokome je sve, đavao nudi slavu ovoga svijeta. Ti naravno ne prihvaćaš 
ponudu. Treća kušnja: Baci se s vrha hrama; ne boj se! Divan si i jasan, 
Isuse! Đavao te želi potaknuti da provjeriš koliko te Otac ljubi. Međutim, tebi 
je jasno: ti si Sin Božji i Bog je uvijek tvoj Otac. U njegovoj si ruci, kao što 
smo po tebi i mi na njegovu dlanu. Ti ne želiš iskušavati Oca! 

Ukratko iz nedjeljne kateheze 
 "Po božanskoj ustanovi među vjernicima u Crkvi ima posvećenih 
službenika, koji se u pravu nazivaju i klerici; ostali se pak zovu laici." Među 
jednim i drugima ima vjernika koji se, prihvaćanjem evanđeoskih savjeta, 
osobito posvećuju Bogu i tako služe spasiteljskom poslanju Crkve. Da 
navijesti vjeru i učvrsti svoje Kraljevstvo, Krist šalje apostole i njihove 
nasljednike, dajući im udjela u svome 
poslanju. Oni od njega primaju vlast da 
djeluju u njegovoj osobi. Gospodin je od 
svetoga Petra učinio vidljivi temelj svoje 
Crkve. Predao mu je ključeve. Rimski 
biskup, nasljednik svetog Petra, "glava je 
biskupskog zbora, namjesnik Kristov i 
pastir sveopće Crkve na zemlji". "Po 
Božjoj uredbi Papa ima vrhovnu, potpunu, neposrednu i opću dušobrižničku 
vlast za dobro duša". Biskupi, uspostavljeni Duhom Svetim, nasljednici su 
apostola. "Pojedinačno uzeti, oni su vidljivo počelo i temelj jedinstva u 
svojim partikularnim Crkvama". Biskupima je dužnost da, pomognuti od 
prezbitera, svojih suradnika, i od đakona, vjerodostojno poučavaju vjeru, 
slave sveto bogoslužje, napose euharistiju, i kao pravi pastiri upravljaju 
svojom Crkvom. Na njihovu službu, s Papom i pod Papom, spada i briga za 
sve Crkve. "Budući da je laičkom staležu svojstveno da živi posred svijeta i 
svjetovnih poslova, laici su od Boga pozvani da, ispunjeni kršćanskim 
duhom, poput kvasca u svijetu vrše svoj apostolat". Laici imaju udjela u 
Kristovu svećeništvu: s njim sve više sjedinjeni, oni razvijaju milost krštenja 
i potvrde u svim dimenzijama osobnog, obiteljskog, društvenog i crkvenog 
života, te tako ostvaruju poziv na svetost upućen svim krštenima. Po svojem 
proročkom poslanju, laici su također "pozvani da u svemu, usred ljudskog 
društva, budu Kristovi svjedoci". Po svojem kraljevskom poslanju, laici 
imaju moć da samoprijegorom i svetošću života u sebi i u svijetu pobijede 
kraljevstvo grijeha. Bogu posvećeni život je bitno određen javnim 
zavjetovanjem evanđeoskih savjeta siromaštva, čistoće i poslušnosti u 
stalnom od Crkve potvrđenom staležu. Izručen Bogu, i ljubeći ga iznad 
svega, onaj koji mu već po krštenju pripada nalazi se u staležu posvećenog 
života intimnije posvećen Božjem služenju i dobru cijele Crkve. 

 
 

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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