
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

4. kolovoz 
nedjelja XVIII. NKG. 

8.00  
9,30 

11,00 
19,00 

† Želja, Ivanku i Ivu Nigović 
ALILOVCI:  zahvalnica za djecu 
ŽUPNA:   (na sve nakane župljana) 
POBOŽNOST I film:  SVETI TOMA 

PO. 5. VIII. 
DAN 

ZAHVALNOSTI 
GOSPA SNJEŽNA 

8,00 
19,30 

ZA SVE POGINULE ZA DOMOVINU 
Za blagoslov djece i unučadi 

UT. 6. VIII. PREOBRAŽENJE 19,30 †  Dragu Treger 
SRI. 7. VIII. Siksto pp. 19,30 †  Mariju i Ivana Špejić 

ČET. 8.VIII. Dominik 19,30 †  Filipa Juranović, klanjanje 

PET. 9. VIII. Terezija Benedikta 19,00 
19,30 

MOLITVA I KLANJANJE U CRKVI SV. LOVRE U POŽEGI 
†  Jelu Andrijević,  biblijski 

SU. 10. VIII. SVETI LOVRO 
Zaštitnik biskupije 

10,00 
19,30 

PROSLAVA SV. LOVRE U POŽEGI 
†  Anđu i Marka Maljur 

11. kolovoz 
nedjelja XIX. NKG. 

8.00  
9,30 

11,00 
19,00 

†  ob. Benko i Kranjec 
ČEŠLJAKOVCI:   † Delfu i Đuru Kovačević 
ŽUPNA:   (na sve nakane župljana) 
POBOŽNOST I film:    

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 10. kolovoza u 15,00:  Ivka Manović, Mira 
Peroutka, Jelica Juranović, Katarina Ivanković i Slavica Matešić. Tko ne može 
toga dana neka se zamjeni s drugima ili dođe slijedeći put!   

 Hvala za doprinose za potrebe župe i za svaku potporu.   
 SUTRA u 8,00: MISA ZAHVALNICA za sve poginule i dobročinitelje 

domovine. Nakon mise molitva kod centralnog križa na groblju. Pozivam sve 
udruge branitelja i sve udruge župe: Vatrogasce, lovce, voćarsko-vinogradarsku, 
sportaše, učitelje i nastavnike te sve folklorne udruge. IZVJESIMO BARJAKE! 

 SVETI LOVRO: U PREDVEČERJE: Klanjanje u svetom Lovri u Požegi. NA SAM 
DAN u 10,00: svečana misa u crkvi sveca. Predvodi križevački vladika: mons. 
NIKOLA KEKIĆ. Pozvani su osobito CARITASOVI VOLONTERI! Nakon mise je 
program za Caritasove volontere u dvorani sv. Terezije. 

o DUHOVNI ŽIVOT KROZ LJETO;   Njegujmo redoviti duhovni život. 
Povezanost s Bogom treba biti svakodnevna. Neka molitva bude odraz vjere i 
povezanosti s Bogom i zajednicom. Osobito brinimo za djecu da rastu u 
istinskom ozračju povezanosti s Bogom.  

o PJEVANJE: Dječji zbor u subotu u 18,00;     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
        Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol  

 
 

 
 

                  Br. 297 / 4. kolovoza  2013. 

XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU  „C“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
 

Najgore što se čovjeku može dogoditi je živjeti isprazno, živjeti bez smisla-
promašiti smisao života. To je ono što nazivamo pakao. Bog nas sačuvao te 
sudbine! Knjiga Propovjednikova upozorava na teret i muku kojom je 
opterećen naš život i koja, ako se ostane samo na tome, postaje izvor 
promašenog života. 
Odgovor na taj pesimistički izvještaj daje Isus nakon što ispriča prispodobu o 
promašaju bogataša kojemu je obilno urodila ljetina riječima: „Tako se 
događa s onim tko se ne bogati u Bogu!“  
Mi imamo najvrjedniju stvarnost koja nam je darovana od Boga-dušu, duha 
Božjeg kojega nam je udahnuo kod stvaranja i na nju trebamo uvijek paziti 
da je ne izgubimo. Ona je naša povezanost sa vječnošću. On je nositelj naše 
besmrtnosti-trajnog postojanja. No, to postojanje može biti i put u vječnost 
u zajedništvo s Bogom, našim izvorom i uvirom, alfom i omegom ali i put u 
promašaj ako se posvetimo ispraznosti. 
„Ondje gdje ti je blago ondje će ti i srce biti!“ Ako je tvoje blago ono što Bog 
nudi i tome posvećuješ sav svoj život onda će i tvoja budućnost biti u Bogu. 
Ako, naprotiv, posvetiš svoj život ispraznosti onda će i tvoja vječnost biti 
označena promašajem, paklom. 
Prepoznajmo istinske vrijednosti života i posvetimo im se. Otvorimo oči i 
srce duše-života te usmjerimo svoj život njegovim blagotvornim putem. 
„Ako ste suuskrsli s Kristom tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desne Očeve! 
Ta umrijeste zemaljskom da biste živjeli s Kristom u slavi!“ 
Neka nas prati Božji Duh da izaberemo istinske vrijednosti kao zalog života. 

 Srdačno; vaš župnik Josip ! 



o MOLIM TRENERE i VODITELJE SKUPINA I UDRUGA: nemojte planirati 
djelatnosti u vrijeme večernje mise zbog djece, osobito ministranata ! 

 Akcija „ŽETVA“ se nastavlja. 
 Upisujemo mise godišnjice za kolovoz i rujan! 
 POTVRĐENICI i PRVOPRIČESNICI: vratiti tunike i haljinice u sakristiju! 

…………………… 
Sveta Terezija Benedikta od Križa 

(Edith Stein) 
 
Edith Stein se rodila na židovski blagdan 
Pomirenja 12. listopada 1891. kao najmlađe 
dijete brojne ortodoksne židovske obitelji. Njezin 
životni put slijedit će simboliku njena rođendana. 
U potrazi za znanjem i sigurnošću, u djevojačkoj 
je dobi prestala moliti, potpuno se predala 
filozofiji ne bi li pomoću fenomenologije stekla 
jasnu spoznaju cjelovite stvarnosti. Ipak, upravo 
je dosljedna fenomenologija njen istine željni 
duh iznova približila k religiji i kršćanskoj vjeri. 

Susret s djelom Terezije Avilske u 30. godini života definitivno joj je otkrio 
jedan novi svijet i jedan novi život – svijet u kojem se očituje Bog koji je 
Ljubav i Život. Prihvativši iskreno istine katoličke vjere 1. siječnja 1922. prima 
sakrament krštenja. Otad joj je glavna želja sjediniti se sa živim Bogom u 
predanom služenju i sabranosti klauzurnog karmela. Tu svoju čežnju nosi u 
srcu 11 godina jer se (kao dr. phil.) prema uputama svojih duhovnih 
savjetnika bavi nastavnom i odgojnom djelatnošću. Kada je 14. listopada 
1933. napokon stupila u karmel u Kölnu, duša joj je nahranjena spokojem i 
radošću. Za nju se tajna života u Karmelu sastojala u tome da se čovjek s 
povjerenjem prepusti Božjem zahvatu ljubavi. U potpunoj se slobodi 
suobličiti Kristu i s njime iskusiti i dubinu radosti ali i tajnu patnje i “ludost 
križa”. Uzima ime s. Terezija Benedikta od Križa ("blagoslovljena križem") jer 
dragovoljno prihvaća križ kako bi ostvarila glavni cilj: biti neovisan o svemu 
što nije Bog. Ujedinjenje s Kristom sestra Benedikta od Križa – Editha Stein 
ostvarila je upravo “na drvu križa”, što joj je omogućilo da svoje redovništvo 
i svoje konačno mučeništvo prinese kao žrtvu za mnoge. Proživljavajući kao 
kršćanka strašnu agoniju svoga židovskog naroda napokon i sama postaje 
žrtvom mržnje, nepravde i nasilja. Ostaje mirna i pouzdana: sve to može 

ubiti samo tijelo, ali ne i dušu – vječnu bit čovjekovu. Neprijatelji križa 
Kristova otvorili su ovoj neumornoj tražiteljici istine 9. kolovoza 1942. u 
Ausschwitzu vrata ka vječnoj Istini. Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je 1. 
svibnja 1987. u Kölnu blaženom, 11. listopada 1998. u Rimu svetom, a 1. 
listopada 1999., zajedno sa sv. Brigitom Švedskom i sv. Katarinom Sienskom 
suzaštitnicom Europe.  

“Bože otaca naših, napuni nas mudrošću križa, kojom si 
čudesno obogatio svetu Tereziju Benediktu u času mučeništva, i 
po njenom zagovoru daj nam da uvijek tražimo Tebe, najveću 
Istinu, te da budemo do smrti vjerni vječnom savezu ljubavi, 

kojega je zapečatio tvoj Sin svojom krvlju za spas svih ljudi. Po 
Kristu Gospodinu našemu. Amen.” 

 
……...................... 

Ukratko iz nedjeljne kateheze 
 

"Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom 
i svom snagom svojom!". 

Prva zapovijed čovjeka poziva da vjeruje u Boga, da se ufa u nj, da ga ljubi 
iznad svega.  

"Gospodinu Bogu svom se klanjaj!" Klanjati se Bogu, moliti mu se, 
iskazivati mu dužno štovanje, obdržavati zadana obećanja i zavjete - to su 

čini kreposti bogoštovlja, koji izražavaju posluh prvoj zapovijedi.  
Iskazivati Bogu pravo štovanje dužnost je čovjeka pojedinca i ljudskog 

društva.  
Čovjeku mora biti moguće "slobodno ispovijedati vjeru privatno i javno". 

Praznovjerje je zastranjenje štovanja što ga iskazujemo pravome Bogu. 
Najviši mu je izraz idolopoklonstvo, i razni oblici gatanja i magije.  

Iskušavanje Boga riječima ili djelima, svetogrđe, simonija jesu grijesi 
nevjere, zabranjeni prvom zapovijedi .  

Ateizam, ukoliko odbacuje ili niječe Božje postojanje, jest grijeh protiv prve 
zapovijedi.  

Štovanje svetih slika temelji se na otajstvu utjelovljenja Riječi Božje, i nije 
oprečno prvoj zapovijedi. 

 
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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