
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

15. 
prosinac 
nedjelja 

III. DOŠAŠĆA 
DRINSKE MČČ. 

8.00  
9,30 

11,00 

†  Antuna Svoboda 
DOLJANOVCI:  †  Franju Musila   
ŽUPNA:    za sve potrebe župljna 

PO. 16. XII. Adela 6,00  †   ob. Šapina 
UT. 17. XII. Lazar 6,00  †   Mariju Nosić 
SRI. 18. XII. Gracijan  6,00  †   Jaroslava Štefka 
ČET. 19. XII. Urban V.,pp 6,00  †   Milana Bakarića 
PET. 20. XII. Eugen i Makarije 6,00  †  Stipu i Zorku Pavić 
SU.  21. XII. Petar Kanizije 6,00  †  Vladu, Slavka i Zdenku Ivanković 

22. 
prosinac 
nedjelja 

IV. DOŠAŠĆA 
8.00  
9,30 

11,00 

†   ob. Balen, Brekalo i Podpećan 
RAMANOVCI:  †   ob. Šarić i Ćosić 
ŽUPNA:    za sve potrebe župljna 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 21. prosinca u 13,00:  Dorotea Svoboda, 
Ivana Svoboda, Marina Oršulić, Mira Šmit i Danijela Šijan. Za  spriječenost se 
zamijenite s drugima koji su na redu. 

 Hvala za doprinose za potrebe župe i za kolače i darove za Karitas. 
 VELIKA ŽUPNA ISPOVIJED ZA BOŽIĆ: je bila. Hvala Vam za odaziv. Sada smo 

spremniji za dolazak Gospodnji. Neka se naša ljubav ujedini s Božjom i donosi plodove u 
našim obiteljima ko i u cijelom društvu 

 ŽUPNA KATEHEZA:  neće biti na uobičajen način nego smo sada pozvano 
dobro i plodonosno slaviti otajstva koja su pred nama. Osobiti poziv na 
ZORNICE stoji. To je znak spremnosti, budnosti i ljubavi. 
o Ovih dana ćete, djeco, pohoditi naše starije i nemoćne, osobito 

usamljene i čistitati im Božić te ponijeti ono što su vrijedni pripremili za 
njih kao znak pažnje. 

 MLADI: subota u 19,00; susret pripremanja za Došašće i Božić! U nedjelju 
popodne ćemo kititi borove i postavljati jaslice. Dođite! 

 POZIVAMO NA PRETPLATE ZA KATOLIČKE ČASOPISE: osobito „Glas Koncila“ (52x7=364 
KN), „Glasnik Srca Isusova i Marijina“ (77 KN), „Glasnik sv. Josipa“ (25 KN), „Kanu“ (143 
KN), „Marija“ (70 KN), „MAK“ (110 KN), „Veritas“ (110 KN), „Betanija“-za bolesnike; 
„Radosna vijest“- misijski časopis i još mnogi drugi. 
o Jako je važno da se informiramo  istinito i temeljito jer su manipulacije i obmane u 

našoj sredini vrlo prisutne i učestale. 
 Upisujemo misne nakane, godišnjice, za siječanj 2014. 
 

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.              

 

 
 

 
 
 
 

 
        Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 316;  15. prosinca 2013. 

 III. NEDJELJA DOŠAŠĆA  „A“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani! Promislimo još o poruci Bezgješnog začeća BDM! 
„Zdravo, Milosti puna, Gospodin s tobom!“ pozdravlja arkanđeo Gabrijel 
djevojku iz Nazareta. Ne naziva je imenom nego Milosti puna i time 
označava ono čega je svjestan i što je došao podijeliti sa Marijom. Bog je 
pokrenuo put utjelovljenja Sina svoga-opet s pomoću čovjeka-čovječice-žene 
jer želi suradnju-savezništvo i suradnju sa čovjekom.  Ono je narušeno 
grijehom oholosti, neposlušnosti i time je čovjek zapao u poteškoće; 
slabosti, usamljenosti, bezmilosti, nezadovoljstva, bolesti i smrti. Bog ga želi 
„iščupati“, spasiti iz toga nedostojanstva i vratiti mu puni sjaj kojega kao 
dijete Božje treba imati. 
„Ne boj se, Marijo!“ To je tako veliki zahvat u čovještvo da je Mariju, kao i 
svakog čovjeka najprije strah jer se radi o nepoznanici za koju, da bi se 
prihvatila, je potrebna vjera-povjerenje. 
„Kako će to biti kad…?“ Iz te nepoznanice, a onda, i straha nadolaze ovakva 
pitanja. Ona su više upućena radi nas i naše slabe vjere nego što proizlaze iz 
stanja Marijine vjere. Ovo pitanje i odgovor je radi nas koji smo često i 
napasti postavljati Bogu ovakva pitanja ustrajavši u svojoj sumnjičavosti jer 
se oslanjamo na „egzaktno“ tj. iskustveno. Nama se to čini sigurnim eli ne 
znamo kako je naše iskustvo samo plod posloženih stvarnosti na naš, ljudski, 
racionalni (razumski) način. No to ovdje nije dosta jer se radi o otajstvu, 
nečemu što nadilazi naše iskustvo i zato je potrebna naša vjera. 
„Duh sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti!“ To je vrhunac! Duh 
sveti je ostvarivatelj Božjeg plana sada, u ovom našem vremenu. Zato je 
izuzetno važna spoznaja i uputa na sudjelovanje sa Duhom svetim. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 

http://www.zsppa-kaptol.hr/
mailto:zu-kaptol@po.t-com.hr


 
 

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. 
 

Nedjelja Caritasa (3. nedjelja došašća) 

Odlukom hrvatskih biskupa 3. nedjelja 
Došašća je proglašena Nedjeljom Caritasa u 
svim hrvatskim biskupijama. To je dan 
razmišljanja o potrebnima, a još više poziv i 
prilika da ljudi dobre volje, a napose katolici, 
u cijeloj Hrvatskoj daju svoje priloge za 
potrebne i oskudne. Svake godine Upravno 
vijeće Hrvatskog Caritasa, odabire moto ili 
geslo dotične nedjelje. S obzirom da u svim 
krajevima ima velik broj ljudi koji su u 
potrebi, svaki dijecezanski biskup svojom 
okružnicom u svojoj biskupiji poziva sve 

župne zajednice i pojedince dobre volje da se uključe u akciju prikupljanja 
priloga za Caritas: Skupljanje organizira Hrvatski Caritas u suradnji s 
biskupijskim Caritasima. Prikupljaju se novčani prilozi putem prigodnih 
kasica i kuverti, darovima na svim nedjeljnim misama ili na neki drugi način, 
koji može odrediti svaki pojedini župnik. Na misnim slavljima dotične 
nedjelje redovito se čitaju ili tumače prigodna okružnica dijecezanskog 
biskupa. i poticajna Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa.  
 

CAR IT ASOV  FON D „ JOSIP  KUPER T IN SKI“  
Za sirom ašne studente i đake župe  

CARITAS župe, uvidjevši potrebu, je incirao a Župno pastoralno vijeće se složilo da se 
osnuje  ovaj fond za potrebe đaka i studenata. Troje naših župljana je dobilo stipendiju 
od biskupijskog fonda. Mi smo uvidjeli potrebu za još barem dvoje iz naše župe koje bi 
stipendirali sa 500 KN. mjesečno za pomoć plaćanja stanovanja i režija u mjestu studija 
ili školovanja Fond je nazvan po sv. Josipu Kupertinskom, tzv. „letećem svecu“ koji je 
imao velikih poteškoća u školovanju ali ga to nije smetalo u napredovanju u svetosti.  

Stoga pozivamo: sve koji mogu obećati neki mjesečni iznos za potporu ovoga fonda da se 
jave. Tako ćemo imati sigurnost da možemo mjesečno poduprijeti našu subraću koja 
trebaju pomoć. 
Do sada imamo 11 podupiratelja koji su obećali određeni mjesečni iznos u ovu svrhu. 
Pridružite se i Vi, ako možete i želite! Na taj način ste najbolje oplemenili svoje 
mogućnosti. Dar sudjeluje u vječnosti jer je ljubav! 
 
 
 
 
 

Pismo našega biskupa vjernicima prigodom  
Nedjelje Caritasa 2013. 

Poštovana braćo i sestre, dragi vjernici! 
Na svršetku Godine vjere papa Franjo objavio je Apostolsku 

pobudnicu pod naslovom »Radost evanđelja«. U njoj nas podsjeća da se 
dobro i dobrota žele drugima priopćiti i da nam se Bog u Sinu objavio zato 
što je on ljubav sama koja nas oslobađa porobljenosti zlom i uzdiže u 
zajedništvo svoga života. Što god nam se dogodilo, ostaje nam ljubav Božja u 
Isusu Kristu od koje nas ništa ne može rastaviti, pa ni smrt, uvjerava sv. 
Pavao (usp. Rim 8, 31-39). Razlog je to naše najdublje radosti i pokretač 
želje da dobro koje smo primili posvjedočimo drugima. Zahvalan sam Bogu 
za sve vas koji unatoč brojnim poteškoćama vjerujete Bogu dobrote i ne 
dopuštate da vas zarobe dnevne ponude zla te u duhovnoj slobodi svjedočite 
radost što pripadate Isusu Kristu u njegovoj Crkvi. Tu svijest očitovali ste i 
nedavno svojim velikodušnim odgovorom na moj poziv da iskažete svoju 
suosjećajnu molitvenu blizinu nastradalima u nevremenu na Filipinima i 
dadnete za njih novčani prilog. 

Božić nas čini dionicima velikoga dara Božje ljubavi u Sinu 
rođenome od Marije Djevice i poziva nas da ga na različite načine priopćimo 
drugima, napose djelima dobrote. Nedjelja Caritasa koju slavimo usred 
Došašća potiče nas da progovorimo srcem te se sjetimo onih koji će Božić 
provesti u siromaštvu. Podsjeća nas da ih uključimo u zajedništvo naše 
molitve i da im pružimo dar ljubavi te tako njihovo siromaštvo pretvorimo u 
prigodu za naše duhovno ispunjenje i radost, kao što je Isusovo rođenje u 
siromaštvu urodilo našim obogaćenjem (usp. 2 Kor 8,9). Unaprijed vam 
zahvaljujem za dobrotu koju ćete posvjedočiti. 

Neka Bog ljubavi i dobrote bude sa svakim velikodušnim 
darivateljem za braću u nevolji. Uz srdačan pozdrav i blagoslov u Gospodinu 
– vaš biskup Antun. 
                Antun Škvorčević,  požeški biskup 
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