
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

12. svibanj 
nedjelja 

VII. 
VAZMENA 

8.00  Za zdravlje   
9,30  ALILOVCI:  †  Grgu i Nadu Jurić 

11,00  ŽUPNA:    krštenje: ANĐELINA PUJIĆ 

PO. 13. V. GOSPA FATIMSKA  8,00 
19,00  

†  Jozefinu, Iliju i Antu Kljajić 
Svibanjska pobožnost 

UT. 14. V. MATIJA AP.  19,30 †  Mariju Baričević 

SRI. 15. V. SOFIJA 7,00 
19,00 

†  ob. Petraš 
Svibanjska pobožnost 

ČET. 16. V. IVAN NEPOMUK  8,00 
19,00 

†  ob. Fila 
Svibanjska pobožnost   

PET. 17. V. Paškal  19,30 †  Ivu i Jelu Kljajić;   (biblijska) 

SU.  18. V. Ivan I. pp 17,00  
19,30 

Vjenčanje: JOSIPOVIĆ-KOVAČEVIĆ 
Na čast MB. Brze Pomoći 

19. svibanj 
nedjelja 

PEDESETNICA 
DUHOVI 

8.00  †  Iliju i Katu Jurić 
9,30  DOLJANOVCI:  † ob. Rosipal;   blagoslov 

11,00  ŽUPNA:    krštenje ANTE PILIČIĆ 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 14,00:  Ana Svoboda, Marija Krupanjsky, 
Kristina Švarc, Snježana Blažević i Jasna Blahut. Tko ne može toga dana neka 
se zamjeni s drugima ili dođe narednog puta! 

 Hvala za doprinose za potrebe župe i za svaku potporu.  
 ŽUPNA KATEHEZA;   NAJVAŽNIJA JE SVIBANJSKA POBOŽNOST! 
 
 

U FILIJALAMA:  
RAMANOVCI: UTORAK u 10,00 i 15,00;  
DOLJANOVCI: UTORAK u 9,00 i 16,00; 
ČEŠLJAKOVCI: SRIJEDA u 9,00 i 16,00; 
GOLO BRDO: SRIJEDA u 10,00 i 15,00;  
 ALILOVCI: PETAK: (15,00 I.-IV.r. i  16,00 V.-VIII.r.); 

 ZA KAPTOLČANE: 
VIII.R; PETAK u 19,00; 
VII.R; ČETVRTAK u 19,00; 
VI. i V.R; UTORAK u 19,00; 
IV.R; SRIJEDA u 19,00; 
III.R; PONEDJELJAK u 19,00; 
I. i II.R; UTORAK u 13,00; 

 
 

o POTVRĐENICI,  PRVOPRIČESNICI: NEMAJU U SUBOTU KATEHEZU! 
o PJEVANJE: prema dogovoru;   
o MINISTRANTI: UTORAK iza  mise!  
o MLADEŽ: subota iza večernje mise! 
o BIBLIJSKI: PETAK iza večernje mise 
 TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK POČINJE SUTRA U 19,30 u dvorani sv. Terezije! 
 Upisujemo mise godišnjice za svibanj i lipanj! 
 

 

 
 
 
 

 
        Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol  

 
 

 
 

                  Br. 285 / 12. svibnja  2013. 

VII. USKRSNA-VAZMENA  „C“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
 

U vrhuncu smo vazmenog vremena. Približava se proslava Dara odozgor-
Pedesetnice-Duhova, kada je Crkva rođena, postala djelotvorna. 

Isus moli:“Oče, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu 
riječ povjerovati u mene!“ Znači, Isus je molio i za nas koji smo povjerovali u 
njega po svjedočenju onih koji su nam prenijeli Riječ. Nakana je da i mi 
postanemo nositelji i svjedoci Riječi. Svjesni smo potrebe Duha koji i nas 
treba ojačati da mognemo svjedočiti Isusa i da ne budemo „od svijeta“ nego 
Očevi. Ovdje posebno mislimo na naše potvrđenike koji su na pravom putu 
da to postanu. No, ne možemo zaobići njihove roditelje i kumove koji su već 
u toj zadaći ali trebaju i sami rast i napredak. 

Nadalje Isus moli: „Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja; da 
gledaju moju slavu koju si mi dao jer si me ljubio-da ljubav kojom si ti mene 
ljubio bude u njima i ja u njima!“ Ovo je molitva za našu budućnost, naše 
dostojanstvo, naše zajedništvo s Isusom sada i u vijeke vjekova. Isus nas sve 
čvrsto povezuje sa sobom i želi da uvijek budemo zajedno. On je objavitelj 
Boga koji nam je blizu, koji je s nama, koji nas vodi u zajedništvo sa Ocem, u 
nebesima. Kako je to dirljiva molitva. Tko se ne bi odazvao pa i mnoge 
nepodopštine podnio za to zajedništvo. 

Žalosna je činjenica da mi od zajedništva činimo često razjedinjenost jer 
ne prepoznajemo Božju volju te svoju pamet stavljamo ispred nje. Sveti 
LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ je sav svoj život posvetio za izgradnju toga 
zajedništva-osobito s istočnim kršćanima. Svaku žrtvu i molitvu je posvetio 
tome cilju. Vjerujemo da neće biti uzalud. 

 Srdačno; vaš župnik Josip i svećenik Ivan! 



Sv. Leopold Mandić – promicatelj jedinstva kršćana 

Leopold Bogdan mandić rodio se 1866. u vrlo pobožnoj hrvatskoj obitelji u 
Herceg  Novom kao dvanaesto dijete. Kao šesnaestogodišnji mladić postao je 
franjevac. Živio je i djelovao u Italiji, ali do kraja života ostao je odan 

svojemu hrvatskom narodu. Kao svećenik bio 
je traženi ispovjednik pa je prozvan 
„apostolom ispovjedaonice“. Četrdeset godina 
neumorno je obavljao tu službu. Imao je moć 
viđenja u tuđe savjesti, moć proricanja i 
liječenja. Od ranoga jutra do kasnoga 
poslijepodneva dolazili su mu mnogi iz svih 
slojeva društva, a on ih je sve jednako primao, 
slušao, tješio i pomirivao s Bogom. Bio je 
prema svima blag, susretljiv, odlikovao se 
strpljivošću i brigom za sve nesretne i 
ožalošćene. Osobito se zalagao za jedinstvo 
kršćana. Zato ga s pravom nazivaju „apostolom 
crkvenog jedinstva“ te „apostolom 
razumijevanja među narodima“ jer je uporno 

isticao prijateljstvo među ljudima bez obzira na nacionalnu pripadnost, 
naobrazbu, društveni položaj i imovno stanje. Često je znao reći da nijedan 
čovjek nije tako od blata da ne bismo u njemu mogli otkriti zrnce zlata. Papa 
Ivan Pavao II. proglasio ga je svetim 1983. Njegov se blagdan slavi 12. 
svibnja.     

Molitva sv. Leopoldu za jedinstvo kršćana 

Bože, jedina prava ljubavi i savršeno jedinstvo. Ti si Svetoga Leopolda, 
kapucina i svećenika, ukrasio krepošću velikog milosrđa prema grešnicima 

i potaknuo ga da gorljivo promiče jedinstvo kršćana; daj da po njegovu 
zagovoru, duhom i srcem obnovljeni svima iskazujemo tvoju ljubav i puni 

nade radimo za jedinstvo svih vjernika. Amen. 

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 
Kaže sveti Pavao: "Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu 

(...) Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu" (Ef 5.32). 
Ženidbenim savezom, muškarac i žena vezuju se u prisno zajedništvo života 

i ljubavi. Bog Stvoritelj 
zasnovao je ženidbu i vlastitim 

je zakonima opskrbio. Po svojoj 
naravi ženidba je određena za 
dobro ženidbenih drugova i za 
rađanje i odgoj djece. Među 
krštenima Krist Gospodin 
uzdignuo je ženidbu na 

dostojanstvo sakramenta. 
Sakrament ženidbe znak je 
sjedinjenja Krista i Crkve. 

Ženidbenim drugovima daje 
milost da se ljube onom 

ljubavlju kojom Krist ljubi 
Crkvu. Tako milost sakramenta 
usavršuje ljudsku supružničku 

ljubav, učvršćuje njihovo 
nerazrješivo jedinstvo i posvećuje ih na putu u vječni život. Ženidba se 
sklapa privolom ugovornih stranaka, što znači voljom da se uzajamno i 

neopozivo daruju, da bi živjeli u savezu vjerne i plodne ljubavi. Budući da 
ženidbom bračni drugovi stupaju u jedno javno stanje života u Crkvi, 

prikladno je da sklapanje ženidbe bude javno, u okviru liturgijskog slavlja, 
u nazočnosti svećenika (ili ovlaštenog predstavnika Crkve), svjedokâ i 

vjerničke zajednice. Po naravi ženidba je bitno jedinstvena, nerazrješiva i 
otvorena plodnosti. Mnogoženstvo je nespojivo s jedinstvom ženidbe; 
razvod rastavlja ono što je Bog sjedinio; odbacivanje plodnosti lišava 

bračni život njegova "najdragocjenijeg dara", djeteta. Novi brak 
rastavljenih, dok još živi zakoniti supružnik, protivi se Božjem naumu i 
zakonu, kako ih je Krist učio. Oni nisu od Crkve odijeljeni, ali ne smiju 

primati svetu pričest. Svoj će kršćanski život živjeti osobito odgajajući djecu 
u vjeri. Kršćanski je dom mjesto gdje djeca primaju prvi navještaj vjere. 

Zato se obitelj s pravom zove "domaća Crkva", zajednica milosti i molitve, 
škola ljudskih kreposti i kršćanske ljubavi. 

 

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