
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

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) 

PON. 25. II. Donat, Darko 18.00 † Ivan i Kata Kavedžija 

UT. 26. II. Aleksandar 18.00  KRIŽNI PUT, vode prvopričesnici; 
† Stipo Zeba 

SRI. 27. II. Gabrijel od žal.G.  18,00  † ob. Marinac 
ČET. 28. II. Roman 18,00 † Anđa Kazimir   
PRVI PETAK  

1. III. Albin 18,00 KRIŽNI PUT, vode potvrđenici; 
† Pavo, Ljubica i ob. Pendžić 

PRVA SUBOTA 
 2. III. Janja Praška 

17,00 ALILOVCI:  †  Adama Petrović 
18,00 † ob. Musil 

3. ožujak 
nedjelja 

III. 
KORIZME 
„BEZIMENA“ 

8.00 † Andrija i Agata Andrijević 
9,30 ALILOVCI:  †  Petrić, Kuburdžić i Pavić 

11,00  ŽUPNA:    
15,00  KRIŽNI PUT: (sudjeluje ob. MIKIĆ) 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU 2. ožujka u 14,00:  Antonija Jurić, Biljana 
Pisarović, Magdalena Tomanović, Andrea Kliček i Katica Lončarević. 

 Hvala za doprinose za potrebe župe (500,00 kn ili po mogućnosti).  
 KORIZMENA OBNOVA: gosti su nam   g. IGOR I ROBERT BEGIĆ; 
 ŽUPNA KATEHEZA;  POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA U SVIM KAPELICAMA! 

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

o U NEDJELJU 3. OŽUJKA; GOSTI IZ ŽUPANJE: ILIJA I KATA MIKIĆ iz 
zajednice DJELO MARIJINO. Uputit će nam ljudsku i kršćansku riječ. 

o SUBOTA: POTVRĐENICI ( VIII.) u 9,00;  PRVOPRIČESNICI u 11,00; 
o PJEVANJE: prema dogovoru;   
o MINISTRANTI: sastanak u ponedjeljak u 18,00;     
o MLADEŽ:   ČETVRTAK U 20,00; slušanje poruka R. Bundala!   
o BIBLIJSKA VEČER: PETAK iza Križnog puta i mise! 

 Upisujemo misne nakane: godišnjice za  travanj 2013. 
 HODOČAŠĆE u Loreto, Ravennu, Bari, Luceru u vazmenom tjednu je još 

aktualno! Vidi plakat. 

 
 
 
 
 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 274 / 24. veljače  2013. 

II.  KORIZMENA – PAČISTA  „C“   
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Korizma je uvijek bilo jako vrijeme jer se u njoj događala završna priprava 

kandidata za sakramente. Oni su intenzivno proživljavali duh vjere i vježbali 
se u krijepostima, vrlinama; osobito vjeri, ufanju i ljubavi. Zato je ovo 
vrijeme jako važno za naše POTVRĐENIKE i PRVOPRIČESNIKE kao i za njihove 
roditelje, kumove i cijele obitelji. No, mi ne pokazujemo tu svijest. Nama su 
sakramenti postali folklor, neki običaj koji ima neku fasadu koja nije loša a o 
duhu i bogatstvu sakramenata i ne slutimo. To je, na žalost, način naše 
percepcije koja nas ostavlja sve praznijima i siromašnijima jer ne 
prepoznajemo prave vrijednosti koje su jedine kadre ispuniti naše živote 
smislom i radošću. 

Želimo li živjeti kao bića života, preobraženje života kojega nam je Bog 
nakanio, moramo uroniti u molitvu. Molitva je put ka preobraženju. Molitva 
ostvaruje most prema vječnosti. A nas se mora tjerati na molitvu?! Nas se 
mora tjerati na zajedništvo koje je izraz života i ljubavi. Pojedinačnost je 
bolest. Tko nije za zajedništvo taj je bolestan, defektan i to zato jer nije 
sposoban za zajedništvo, jer ne može doprinijeti za zajedništvo, jer ne zna za 
vrijednost zajedništva, jer ne zna da su zajedničke stvarnosti ispred osobnih. 
Moja osobnost vrijedi samo utoliko ukoliko mogu sudjelovati tj. djelovati u 
zajedništvu. 

Pokušajmo biti mudriji nego jučer jer nam se nudi jako vrijeme milosti za 
baštinu života. Ne dajmo se lijenosti, vlastitoj tromosti i rezerviranosti nego 
se naučimo darivati. Tako najviše dobivamo. Tako najbolje iskorištavamo 
darovano vrijeme od Boga. A to je i ova korizma. 

 

  Srdačno; vaš župnik Josip i svećenik Ivan! 



Razmišljanje uz 2. korizmenu nedjelju… 
 
 „Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni.“ I nama treba preobraženje da bismo s 
Isusom ušli u njegovu slavu. To je mukotrpan put svakodnevnih napora, praštanja, 
odluka, borbe za dobro. To je put trpljenja za istinu i za poštenje. To je put koji je 

prožet vjerom i nadom. Tada on postaje sigurnim putem koji 
ima samo jedan cilj: preobraženje! Jer u vjeri i nadi možemo 
iskustvo preobraženja osjetiti i u ovozemaljskom životu. Bože 
moj, molim te za preobraženje. Preobraženje – prethodi 
Kristovoj muci. Učenicima je bilo teško prihvatiti činjenicu 
Kristove muke. On ih jača svojim preobraženjem: očituje se 
pravim Sinom Božjim. Isus se s trojicom izabranih učenika 

povukao u osamu – na goru, pomoliti se. U svim važnim trenucima svoga života Isus 
moli. Molitva je otvaranje srca tajni nevidljive Božje prisutnosti. To je razgovor s 
Bogom. To je uzdignuće duše k Bogu. Zato se u molitvi događaju divne stvari. Molitva 
nas preporađa, osposobljava nas za novo viđenje stvarnosti, hrani našu nadu. I dok 
se Isus molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. TO JE 
PREOBRAŽENJE! Preobraženje nas odmah treba upozoriti na snagu MOLITVE. 
Molitva zahtjeva od čovjeka hrabrost i otvorenost za istinu. Molitva nas dakle, otvara 
istini, svega što živimo i onoga što jesmo. U našem životu često smo zarobljeni 
stvarnošću oko nas i ne prepoznajemo više pravo lice života. Zahvaća nas 
pesimizam, misli su nam crne i negativne. Takvi ne vidimo ljude oko sebe u pravom 
svjetlu. Pitanje je kako se osloboditi negativnih misli? Nama vjernicima molitva može 
pomoći da uđemo u istinu života, a to znači u pravu stvarnost. Samo tako možemo 
postati realni. Molitva nas upozorava na temeljne istine koje su nas sposobne ponijeti 
iznad mraka naše ograničenosti. Molitvom otkrivamo da smo ljubljena djeca Božja, da 
nam je Bog Otac, da nismo sami i da nismo prepušteni sami sebi. Molitva nas 
upozorava na to da ima netko tko nas neizrecivo ljubi. Ono što je nad Isusom 
izrečeno, neprestana je istina i nad tajnom našega života: „Ti si sin moj ljubljeni! Ti si 
kći moja ljubljena!“ U tu nas istinu uvodi molitva. Zato nam molitva otkriva svjetlu 
stranu našeg života, našeg lica. Iz toga slijedi: kroz molitvu je moguće da i naše lice 
postane bijelo kao snijeg, da se i naše haljine izmijene. To je iskustvo preobraženja 
koje nas može dalje nositi kroz život. Po molitvi možemo osjetiti kako se pročišćava 
naša slika o svijetu (zlom svijetu) i ljudima, za koje molimo. Posljednja poruka 
evanđelja, danas je: „Njega slušajte!“ To je poziv da Isusa slijedimo, da njegovu riječ 
prihvatimo kao pravilo života. To je i poruka: on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i 
suobličiti ga slavnome tijelu svome! On će preobraziti ovaj naš život i suobličiti ga 
svojem životu. On će preobraziti sve ono što nas plaši i od čega bježimo, ono što nam 
čini bol i što ne prihvaćamo. On Sin Božji! On, naš Veliki Brat, će to učiniti! 

Ukratko iz nedjeljne kateheze 
  

Crkva je "općinstvo svetih": ta riječ označava ponajprije "svete stvari" 
["sancta"], nadasve Euharistiju, koja "predočuje i izvršuje jedinstvo vjernika, 

koji tvore jedno Tijelo u Kristu". 
Ista riječ označava također zajedništvo "svetih osoba" ["sancti"] u Kristu, 
koji je "umro za sve", tako da sve ono što svatko čini ili trpi u Kristu ili za 

Krista donosi plod svima. 
"Vjerujemo u općinstvo svih Kristovih vjernika: 
putnika na zemlji, pokojnika koji dovršuju svoje 
čišćenje i blaženika u nebu; svi oni zajedno čine 

jednu Crkvu. Vjerujemo da u tom zajedništvu 
premilosrdna ljubav Boga i njegovih svetih 

stalno prima naše molitve". 
Izgovarajući svoj "Da" pri Navještenju i dajući 

pristanak na otajstvo Utjelovljenja, Marija već surađuje u čitavom djelu koje 
će njezin Sin izvršiti. Ona je svugdje Majka gdje je on Spasitelj i Glava 

otajstvenog Tijela. 
Presveta Djevica Marija, pošto je ispunila tijek svog zemaljskog života, bi 

dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu, gdje već sudjeluje u slavi 
Uskrsnuća svog Sina, anticipirajući uskrsnuće svih udova njegova Tijela. 

"Vjerujemo da Presveta Bogorodica, nova Eva, Majka Crkve, na nebu 
nastavlja svoju majčinsku ulogu prema Kristovim udovima". 

Sve oko nas se mijenja! I ti se mijenjaš! Svaki dan... 
 

Razmisli… 
 

Tko mijenja mene i tebe? Kako me mijenja!? 
Jesam li tom promjenom bolji čovjek? Bliže Bogu? 

Abraham je povjerovao Bogu i promijenio sebe i cijelu povijest... 
Mogu li ja promijeniti sebe? Što mogu učiniti za svoju budućnost? 

Može li moja molitva promijeniti mene, moju obitelj, svijet? 
Vjerujem li ono što molim? 

Znam li uopće moliti ili samo brbljam? 
Isus može i želi preobraziti naše živote! 

Smijemo ga moliti da nas on oblikuje svojim svjetlom i učini svjedocima vjere još danas. 
 
 
 

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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