
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

1. prosinac 
nedjelja 

I. 
NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

8.00  
9,30 

11,00 
 

†    Matu i Katu Romić 
ALILOVCI:  †    Šimuna i Barbaru Ciganović 
ŽUPNA:    za sve potrebe župljna 
REFERENDUM „ZA“ DEFINICIJU BRAKA 

PO. 2. XII. Natalija, Blanka 
6,00 
9,00 

13,00 

 †  Ivana i Ružu Rajić 
ČEŠLJAKOVCI:   † Antoniju i Josipa Percel 
BOLESNICI:  VINOGRADSKA 

UT. 3. XII. Franjo Ksaverski 
6,00 
9,00 

13,00 

 †  Kazimira i Anđu Jurić 
GOLO BRDO:  za zdravlje 
BOLESNICI: KOMAROVCI, KOMAROVAČKA 

SRI. 4. XII. BARBARA, 
Ivan Damašćanski 

 6,00 
9,00 

14,30 

 †  Franju Šimić 
RAMANOVCI:  † ob. Šag i Havrda 
BOLESNI: POŽEŠKA  

ČET.  5. XII. Saba, Krispina 
6,00 
9,00 

13,00 

 †  Šimuna i Barbaru Ciganović 
DOLJANOVCI:  † Ivanović i Čatić 
BOLESNI: VETOVAČKA, RAMANOVAČKA,MAJSTORS KA 

PET.  6. XII. NIKOLA B. 

6,00 
9,00 

13,00 
14,30 
15,30 
19,00 

 †  Anicu, Jagu i Petra Jurić   
BOLESNI: TRG V.K., ZAGRADSKA, MALCA 
BOLESNI: VELIČKA i vezane ulice  
MOLITVA ZA POGINULE KOD KRIŽA NA GROBLJU 
MISA ZA POGINULE DOMOLJUBE 
biblijska večer 

SU.  7. XII. Ambrozije B. 
6,00 

13,00 
16,00 

 †  Mariju i Milu(m) Ivanković 
STARI i BOLESNI: ALILOVCI 
ALILOVCI:  zahvalnica na čast Majci Božjoj 

8. prosinac 
nedjelja 

II. DOŠ. 
BEZGRJEŠNO 
ZAČEĆE BDM 

8.00  
9,30 

11,00 

†   Viktoriju i Vladimira Bošnjak 
GOLO BRDO:  †  Vinka, Anu i Adama Tomić 
ŽUPNA:    za sve potrebe župljna 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 7. prosinca u 13,00:  Maja Nepechal, Ana 
Petrić, Mira Petrić, Ivana Marić i Regina Puškarić. Zamjene za spriječenost. 

 Hvala za doprinose za potrebe župe i za svaku potporu i suradnju. 
 STARIJI, NEMOĆNI,BOLESNI: Ispovijed u selima prije mise u kapelicama, nakon 

mise po kućama. UKUĆANI, prijavite svoje stare i nemoćne! 
 LUKNO I DOPRINOSE MOŽETE DATI I U SELIMA PRIGODOM MISE ZA STARIJE. 
 CARITAS: akcija skupljanja papira: donijeti do nedjelje u župno skladište! 

o OSNIVAMO FOND ZA POMOĆ ĐACIMA I STUDENTIMA: Prijavite se, tko može 
mjesečno doprinijeti određeni iznos za naše siromašne đake i studente. 

 ŽUPNA KATEHEZA:  VIII.R: SUBOTA IZA ZORNICE; III.R: SUBOTA u 11,00! 
 

 

 
 
 
 

 
        Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 314;  1. prosinca 2013. 

 I. NEDJELJA DOŠAŠĆA  „A“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
„Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega!“ Neki su u 
neznanju ali ne svojom voljom i oni neće odgovarati za to. No, mi ćemo 
odgovarati ako oni zbog nas nisu spoznali jer im nismo svjedočili Isusa nego 
npr. sebe ili neku mudrost ovoga svijeta. Stoga je ovo vrijeme za našu 
obnovu: da svjedočimo još jasnije i čišće Isusa Spasitelja. 
„Bdijte, dakle, jer ne znate u koji čas dolazi Sin Čovječji!“ Ako smo svojom 
krivnjom, svojim nemarom „zaspali“ odgovarat ćemo za to i bit će nas jako 
stid jer poziv na ljubav je trud ali koji ispunjava naš život smislom i radošću 
koja će itekako biti primijećena; svjedočka. 
„Budite pripravni!“ Nikada dosta ponavljanja o pripravnosti i spremnosti. 
Nikada nismo dovoljno spremni nego uvijek napredujemo na tom putu. 
ZORNICE su osobiti znak budnosti i rasta u pripravnosti. Svatko tko ima 
iskustvo zornicâ znade koliko je to bogatstvo iskustva blizine Božje i radosti 
koja se razlijeva svakim danom nakon zornice. 
„Vrijeme je da se oda sna prenemo!“ Naša tjelesnost je balast, teret kojega 
nije lako nositi niti ga usmjeriti putem Duha i Života. No to mogu samo 
slobodna bića a mi to jesmo. Svjedočimo to i drugima da se probude! 
„Noć poodmače-dan se približi!“ Noć je simbol grijeha, zla, smrti… No Bog 
će nas pohoditi upravo u noći i tako rastjerati mrak i tmine: obasjati noć 
svjetlom spasenja i nade. 
„Odložimo djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti!“ Naša tjelesnost 
proizvodi djela koja nas nisu dostojna. No mi možemo biti služitelji života, 
svjetla, istine i ljubavi koje smo svjesni i koju svjedočimo. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 



 MLADI: subota u 19,00; susret pripremanja za Došašće i Božić! 
 Upisujemo misne nakane, godišnjice, za siječanj 2014. 
 
 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA PROSINAC: 
  OPĆA: Da djeca, žrtve odbacivanja i nasilja, pronađu potrebnu ljubav i zaštitu.  MISIJSKA: Da 
kršćani, prosvijetljeni Utjelovljenom Riječju, priprave čovječanstvo za Spasiteljev dolazak.  
BISKUPSKA: Da u poklonstvu pred otajstvom Kristova utjelovljenja prepoznamo snagu Božje ljubavi te 
radosno prihvatimo novost života koji nam Krist daruje. 
NAJAKTUALNIJA NAKANA: M OLIT V A ZA SPAS OB IT ELJ I-USPJEH  R EFER EN D UM A : 
molimo svako jutro prije zornice! 
 
 

Liturgijska 
godina 
Crkva od svog početka 
slavi spomen Kristova 
spasiteljskog djela svakog 
prvog dana u tjednu, tj. u 
nedjelju, kada se posebno 
spominje njegove muke, 
smrti i uskrsnuća. Nedjelja 
je temeljni i najstariji 
kršćanski blagdan. Ona je 
»prvi dan u tjednu«, kako 
je zove Sveto pismo Novog 
zavjeta, spomen Kristova 
uskrsnuća, djelotvorni znak 
Krista uskrsnuloga među 

svojima i »predokus« konačnog susreta s Kristom o njegovu slavnom 
dolasku. Zato je nedjelja dan kada se prestaje s redovnim radom, kako bismo 
svoju radost, u prisutnosti Uskrsnuloga, mogli doživjeti u zajednici Crkve 
koja se okuplja na slavljenje euharistije. Tijekom povijesti razvio se osim 
nedjeljnih slavlja i poseban raspored, red slavljenja Kristovih spasiteljskih 
otajstava kroz cijelu godinu. Tako se svake godine slavi čitavo Kristovo 
otajstvo od utjelovljenja i rođenja do uzašašća i Duhova te do iščekivanja 
drugoga Kristova dolaska. To slavljenje nije puko sjećanje na događaje 
spasenja, nego Crkva tim slavljenjem zajedno s Kristom te događaje ponovno 
otajstveno doživljava, postaje dionicom njihova duhovnog bogatstva i tako se 
ostvaruje njezino spasenje. Crkvena godina ima tri velika dijela ili ciklusa: 
božićni, vazmeni i kroz godinu. Crkvena (liturgijska) godina započinje 

nedjeljom koja je najbliža blagdanu sv. Andrije (slavi se 30. studenoga). To 
je prva nedjelja došašća. 
Osnovni raspored gradi se oko dva glavna blagdana; Božića i Uskrsa, a 
ostatak se zove vrijeme kroz godinu. 
 

Božićno vrijeme 
Nova liturgijska godina započinje 1. nedjeljom Došašća. Računa se unatrag, 
jer su četiri nedjelje Došašća. Ono nas vodi prema svetkovini Božića, koje se 
slavi osam dana, završavajući na blagdan Marije Bogorodice, 1. siječnja. U 
božićno vrijeme spada još i blagdan sv. Tri Kralja, te završava blagdanom 
Krštenja Gospodinova. 
 

Uskrsno vrijeme:  
Uskrs je središnji kršćanski blagdan. Ima dva razdoblja; korizmu, kao 
pripravu i pouskrsno vrijeme do Duhova. Korizma traje 40 dana, a Uskrs se 
slavi prve nedjelje nakon prvog punog mjeseca nakon proljetnog ekvinocija. 
Korizmeno vrijeme doživljava svoj vrhunac u Velikom tjednu kada slavimo 
Isusovu muku, smrt i uskrsnuće. Poslije Uskrsa traje sedmotjedno vrijeme, 
koje završava Uzašašćem, odnosno silaskom Duha Svetoga, kada Crkva slavi 
rođendan. 
 

Vrijeme kroz godinu: 
Gornja dva ciklusa, božićni i uskrsni, ne zauzimaju sve vrijeme kroz godinu. 
To ostalo vrijeme tvori, ono što se naziva, vrijeme kroz godinu, a sadrži 34 
tjedna. 
U Došašću slavimo nadu u ispunjenje Božjih obećanja. Božić slavi Isusovo 
rođenje, dolazak Boga među nas u našu povijest. Korizmeno vrijeme 
podsjeća nas na to tko smo kao stvorenja? Središte godine je Veliki tjedan i 
Uskrs kada slavimo otajstva otkupljenja i Isusovu pobjedu nad smrću. Duh 
Sveti održava život vjernika u hodu prema vječnosti, što želi podržati u 
svijesti vrijeme kroz godinu. 
Tako, jedna  crkvena godina završava svetkovinom Krista Kralja, a druga 
započinje 1. nedjeljom Došašća. 
Nedjeljna biblijska čitanja u novoj liturgiji obuhvaćaju tri slusljedna godišnja 
kruga. Svaki je krug najizrazitije označen po jednim sinoptičkim evanđeljem: 
GODINA A – Matejem, GODINA B – Markom, GODINA C – Lukom. 
Ivanovo se evanđelje zgodno umeće u sva tri kruga, najljepše u u uskrsno 
vrijeme kada se čitaju tzv. Oproštajne besjede Isusove. 
 
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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