
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

3. ožujak 
nedjelja 

III. 
KORIZME 
„BEZIMENA“ 

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

11,00  ŽUPNA:SOLIDARNOST S CRKVOM U BiH 
15,00  KRIŽNI PUT: (sudjeluje ob. MIKIĆ) 

PON. 4. III. Kazimir 18.00 † Elizabetu i Milan Štokić; nč. BDM; 

UT. 5. III. Lucije 
9,00 ČEŠLJAKOVCI: +Gabrielu i Stjepana Miočević 

18.00  KRIŽNI PUT, vode potvđenici;† 
Šimuna i Delfu Vidić; nč. BDM; 

SRI. 6. III. Marcijan 
9,00 GOLO BRDO: + Faniku Posavčić 

18,00  † Mariju i Josipa Zubović; za zdravlje; 

ČET. 7. III. Perpetua, Felicita 
9,00 DOLJANOVCI: + ob. Pendžić i Pavić 

18,00 † Kazimira i Anđu Jurić; nč. Duhu sv. 

PET.  8. III. Ivan o Boga 18,00 KRIŽNI PUT, vode potvrđenici; 
† Luku Topalović; + Rhein. Schmelling 

SU. 9. III. Franciska Rim. 18,00 † ob Zavadil;+ ob. Marka i Vesne Zeba 

10. ožujak 
nedjelja 

IV. 
KORIZME 
„SREDOPOSNA“ 

8.00 † Karlinu, Josipa i ob. Mazanik 
9,30 ČEŠLJAKOVCI:  † Ivu Raguž 

11,00  ŽUPNA:    
15,00  KRIŽNI PUT: (  RODITELJI-DOGOVOR) 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU 9. ožujka u 14,00:  Katarina Tomanović, 
Ana Jurić, Sandra Lončarević, Mirjana Svoboda i Ljubica Miškić. 

 Hvala za doprinose za potrebe župe (500,00 kn ili po mogućnosti).  
 KORIZMENA OBNOVA: gosti su nam supruzi MIKIĆ; 
 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 DANAS; 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; KRIŽNI PUT MLADIH 9. i 10. Ožujka!   
o BIBLIJSKA VEČER: PETAK iza Križnog puta i mise! 

 BOLESNICI: ČEŠLJAKOVCI, GOLO BRDO, DOLJANOVCI-BEŠINCI! 
 
 
 

 
 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 275 / 3.ožujka  2013. 

III.  KORIZMENA – BEZIMENA  „C“   
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Ova korizma nam je donijela i iznenadni događaj smjene na vrhu naše 

Crkve. Papa Benedikt je odstupio sa Petrove stolice zbog umora i nemoći 
misleći na dobro Crkve; ostavljajući toj istoj Crkvi zastupljenoj po njenim 
kardinalima, da izaberu novog vođu; mlađeg i primjerenijeg vremenu i 
potrebama. Kolika revnost!? Kolika Ljubav!? Kolika realnost!? Kolika 
poniznost!? Kažu da vlast kvari ljude. Očito je da on nije običan čovjek nego 
zamilovan Duhom Božjim. Molimo ovih dana zahvale za papu Benedikta i za 
izbor novog pape koji će uskoro započeti dok nam zvona ne objave da 
imamo novog papu. 

Kako nama protječe korizma? Kako vama POTVRĐENICI, vama 
PRVOPRIČESNICI, vama RODITELJI i KUMOVI istih? Nastojite li se obratiti, 
obnoviti i „uglancati“ dušu i život novim duhovnim sadržajem, novom 
revnošću za vrednote života? Ili ostajemo kod starih navika i uobičajenih 
navada? 

Ne dopustimo da nam ovo milosno vrijeme prođe bez koristi za život i 
duhovni napredak. Pozvani smo na rast u Duhu; kao roditelji, kao djeca, kao 
kumovi i prijatelji. Duhovna smo bića i ne može ns zadovoljiti samo tijelo. 
Stoga otkupimo tijelo i smrtnost darujući je vječnosti po predanju vjere u 
ljubavi darivanja za spasenje sebe i bližnjih. 

Isus nam poručuje: Pazite kako tumačite znakove i događaje! „Ako se ne 
obratite svi ćete slično propasti!“ Ovo je vrijeme obraćenja i učvršćenja u 
vjeri. Stoga ga iskoristimo. Dolaze nam razni gosti koji nam svjedoče svoje 
putove vjere i iznose svoja iskustva. Iskoristimo ta svjedočanstva! 

Najvažnije je da se odazovemo-tada otvaramo prozore milosti! 

 

  Srdačno; vaš župnik Josip i svećenik Ivan! 



Razmisli… 

Kada danas dođemo doma u pogledamo dnevnik, novine,... vidjet ćemo 
nekoliko katastrofa..., iznenadnih,razornih, smrtonosnih... U našim očima to 
su bezimeni ljudi, a u očima Božjim oni su ljubljena bića, poput tebe i mene! 

U očima Božjim svatko ima svoje 
ime, svoje dostojanstvo i svetost! 
Kako ja gledam na brata svoga? 
Koliko nesreća, patnje i boli sam ja 
nanio drugima? Ima li u mome 
životu nešto što je sveto? Bog? 
Život brata ili sestre? Smrt je stalna, 
tko od nas može svojom snagom 
sebi osigurati sutrašnje jutro? Sutra 
ne postoji, samo danas imamo, samo 
sada. Sada budi od onih koji ljube 
Boga! Sada budi od onih koji ljube 

bližnjega svoga, odbaci svaki prezir, mržnju, predrasude,... Sada budi od onih 
koji svoje slabosti predaju Isusu... Sada budi kršćanin... u svome gradu, selu, 
župi, obitelji,... Sada budi onaj koji donosi plodove za život vječni! Sada budi 
Isusov i ne boj se! Tvoje sutra će doći u slavi!  

Križni put mladih – „Umnoži nam vjeru“ Lk 7,15 

Program križnog puta započinje 9. ožujka 2013. godine okupljanjem u Staroj 
Gradiški ispred crkve. Sv. Mihaela arkanđela u 8,00 sati. Potom nastavljamo 
do Nove Gradiške (Crkva Bezgrješnog začeća BDM) gdje ćemo imati misno 
slavlje i večernji program te noćenje u Gimnaziji i sportskoj dvorani po 
potrebi. Drugi  dan 10. ožujka 2013. godine nastavljamo iz Nove Gradiške u 
7.30 sati, prema Rešetarima kroz Drežnik te preko Požeške Gore do 
Baćindola, zatim kroz Brestovac do Požege. Završetak Križnog puta 
predviđen je večernjom sv. Misom u Katedrali u 17.30 sati koju će predvoditi 
naš požeški biskup msgr. Antun Škvorčević. Svi zainteresirani neka se 
prijave do 4. ožujka.  

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.             

Ukratko iz nedjeljne kateheze… 
  
Vjerovanje povezuje "oproštenje grijeha" s vjerom u Duha Svetoga. Kad im 
je dao Duha Svetoga, uskrsnuli je Krist apostolima povjerio vlast da opraštaju 
grijehe. Krst je prvi i glavni sakrament za 
oproštenje grijeha: ujedinjuje nas s umrlim i 
uskrsnulim Kristom i daje nam Duha Svetoga. Po 
Kristovoj volji, Crkva ima vlast opraštati grijehe 
krštenima; po svojim biskupima i svećenicima, 
ona to vrši obično u sakramentu pokore. 
"Svećenici i sakramenti samo su sredstva 
otpuštanja grijeha, kojima se naš Gospodin Isus 
Krist, jedini uzrok i djelitelj spasenja, htio 
poslužiti, da briše naše krivnje i daje nam milost 
opravdanja". "Tijelo je stožer spasenja." Mi 
vjerujemo u Boga koji je stvoritelj tijela; 
vjerujemo u Riječ koja je postala tijelom da otkupi tijelo; vjerujemo u 
uskrsnuće tijela, dovršetak stvorenja i otkupljenja tijela. Smrću se duša dijeli 
od tijela, ali u uskrsnuću će Bog našemu preobraženom tijelu dati 
nepokvarljiv život sjedinjujući ga s našom dušom. Kao što je Krist uskrsnuo i 
vječno živi, tako ćemo i mi svi uskrsnuti u posljednji dan. "Mi vjerujemo u 
pravo uskrsnuće ovoga tijela koje sada imamo."Ipak, u grob se sije tijelo 
raspadljivo, a uskrsava tijelo neraspadljivo,"tijelo duhovno" (1 Kor 15,44). 
Zbog istočnog grijeha, čovjek mora podnijeti "tjelesnu smrt, od koje bi bio 
pošteđen, da nije sagriješio". Isus, Sin Božji, dragovoljno je za nas podnio 
smrt u potpunom i slobodnom podlaganju volji Očevoj. Svojom je smrću 
pobijedio smrt i tako svim ljudima otvorio put spasenju. 
 
Poziv u život na zemlji, poziv u Crkvu i život za druge. Bog 
ima inicijativu. On zove, mi mu odgovaramo. Vjera je pravi 

odgovor, a to znači raditi u smjeru poziva. 
Umjesto formalne vjere nastojati oko  stvarne, životne, 

uvjerene i uvjerljive vjere. Gospodin oprašta i iscjeljuje. 
Svima nam je na vrata obraćenja i vjere. 

Možda je ova korizma tvoja zadnja prilika da preživiš sve 
smrti. 

 
 

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