
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

5. siječanj 
nedjelja II. BOŽIĆNA 

8.00 
9,30  

11,00 
13,00 

†   Iliju Pezerovića 
ALILOVCI: †  Vinka Ciganovića 
ŽUPNA:    krštenje: ANJE IVANKOVIĆ i BENA ĐUREKOVIĆA 
BLAGOSLOV: Vetovačka 

PON. 6. I. TRI KRALJA 
BOGOJAVLJENJE 

8,00 
11,00 
13,00 

 †   Jicha, Metzger i Schmeiling  (BLAGOSLOV VODE) 
ŽUPNA:    za sve potrebe župljna  
BLAGOSLOV: Novi Bešinci 

UT. 7. I. Lucijan 

7,00 
8,00 

 
 

 †   Antu Marića 
BLAGOSLOV: Vlč. BORIS:   Golo Brdo (prema običaju) 
ŽUPNIK: Češka, Trg V.K. i  Zagradska (od Vrba); pa 
Velička       

SRI. 8. I. GOSPA OD 
BRZE POMOĆI 

7,00 
8,00 

 
 

 †  Viktora Oršulića 
BLAGOSLOV: ŽUPNIK:   Bešinci (od Kapelice pa do susreta u 
Doljanovcima) 
Vlč. BORIS:  Doljanovci (od Miletić) 

ČET.  9. I. Julijan 7,00 
8,00 

 †   Jakova i Ivanku Štavlić 
 BLAGOSLOV: ŽUPNIK:  Malca 

PET. 10. I. Agaton 18,00  †   Klaru Čolić 
SU.  11. I. Honorat 18,00  †   Anu i Ivana Hodulak 

12. siječanj 
nedjelja 

NEDJELJA 
KRŠTENJA 

GOSPODNJEG 

8.00 
9,30  

11,00 

†    Franju Grinwalda i roditelje 
DOLJANOVCI: †   Vladu i Peru Čakalić 
ŽUPNA:     (za sve potrebe vjernika) 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 11. SIJEČNJA u 13,00:  Mara Vazler, Ružica 
Vrban, Julija Nitraj, Marica Martinović i Kata Jurinović. Za  spriječenost se 
zamijenite s drugima koji su na redu. 

 Hvala za doprinose za potrebe župe i za molitvu kod blagoslova! 
 ŽUPNA KATEHEZA:  sudjelovanje u Božićnim programima. 

o NA BOGOJAVLJENJE NOSIMO BETLEHEMSKU ZVIJEZDU i pjevamo 
Božićne pjesme svojim susjedima. Pjevači i ministranti: pozvani ste se 
organizirati u skupine po tri-pet u pratnji odrasle osobe. Prijave u 
sakristiji! To je DJELO SVETOG DJETINJSTVA! Tko može i želi darovati 
„Djelo svetog djetinjstva“ može to učiniti tada. 

 MLADI: Angažirajte se u pratnju Pjevača Betlehemske zvijezde! 
 Upisujemo misne nakane, godišnjice, za veljaču 2014. 
 
 
 
 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola (Požeška biskupija); Vetovačka  2, 34334 Kaptol 
Uređuju: župljani župe sv. Petra i Pavla; Odgovara: Josip Klarić, župnik. 
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. 319/2014;  5. siječnja 2014. 

II. BOŽIĆNA NEDJELJA   „A“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
„U početku bijaše Riječ-Iskoni be slovo!“ Tako je vjerovala prva Crkva a sveti 
Ivan zapisao na početku svojega Evanđelja koje će završiti sa isprikom da 
cijeli svijet ne bi mogao obuhvatiti knjiga da se to otajstvo opiše. 
„Riječ bijaše Bog- po njoj sve postade!“ Ta Božja poruka-Riječ je od početka, 
od stvaranja. Njen govor je prisutan oduvijek. Svijet je stvoren i postoji samo 
kao govor te Riječ od početka. 
„U Riječi bijaše život!“ To nije obična, pogotovo isprazna riječ nego 
stvaralačka. Iz nje proizlazi sam život. Ako netko želi život onda ga mora 
tražiti samo u njoj, u njenoj poruci i govoru. 
„Život bijaše ljudima svjetlo!“ Mi bismo život stavili ispred svjetla no ovdje 
je život stavljen u službu svjetla koje obasjava istinu, život, tamu. 
„Svjetlo istinsko bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne 
upozna!“ jer svijet nema te oči niti te uši da bi mogao vidjeti to svjetlo. Za 
nju je potrebno čisto oko, čiste uši, čisto srce; čisto od natruha svijeta i 
njegovih mudrosti. 
„K svojima dođe i njegovi ga ne primiše!“ Kako to žalosno zvuči. Za te 
njegove i tragično. Etiketa i društveno pripadnost nekoj skupini ne jamči 
sposobnost prepoznavanja svjetla i istine. 
„Onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja!“ No neki 
drugi, od kojih se nije očekivalo, prigrliše Riječ i gle: postadoše djeca i 
baštinici Božji. 
„Nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu!“ Vjernici vide više nego 
drugi, makar i uz sve moguće instrumente ovoga svijeta. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 

 
 

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


NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA SIJEČANJ: 
  OPĆA: Da svi promiču istinski ekonomski razvoj koji poštuje dostojanstvo svih naroda.  MISIJSKA: 
Da kršćani, različitih denominacija idu prema jedinstvo koje želi Krist.  BISKUPSKA: Da oni koji bez 
nade gledaju na budućnost našega naroda ponovno nađu ohrabrenje pouzdajući se u Gospodina. 

------------------------------------------- 
 DJELO SVETOG DJETINJSTVA je djelo Djece djeci: odazovimo se, potaknimo djecu; 

prijavimo se za pratnju! 
 BLAGOSLOV OBITELJI: Neka to bude susret molitve za blagoslov Novorođenoga 

Spasitelja. Na stolu neka bude svijeća, raspelo, blagoslovljena voda i Sveto 
Pismo. Dobro bi bilo da netko iz kuće pročita neki odlomak iz Svetog Pisma. Ako 
netko želi počastiti toga dana doručkom ili ručkom neka se javi u ured da to 
znamo planirati.  

 KALENDARE smo napravili sa našim svecima tako da imate uspomenu iz svih 
naših kapelica i župne crkve u svojim domovima. Svaki kućni broj dobiva jedan 
kalendar a ako žele drugi mogu ga dobiti uz naknadu. Preporučam osobito da 
nabavite kalendare za našu iseljenu braću. Na kalendarima su www i e-mail 
adrese pomoću kojih naši iseljeni mogu pratiti događaje u našoj župi. Isti motiv je 
i na sličici za ovaj blagoslov kuća sa istim adresama. Podijelite ih našima. Na 
sličici je i „Ispovijest vjere Hrvata katolika“ da se možemo prisjetiti tko smo. 

 POZIVAMO NA UKLJUČENJE U FOND „JOSIP KUPERTINSKI“ za pomoć našim 
studentima i đacima za školovanje. 

 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. 
----------------------------------- 

Djelo Svetog Djetinjstva 
vo Djelo je u Francuskoj osnovao biskup Charles de Forbin-Janson 1843. 
godine. Preko misionara u Kini do njega su dopirale vijesti o stradanjima 

djece koja su umirala od gladi zbog krajnjeg siromaštva i oskudice u 
njihovim obiteljima. Sazvao je djecu Pariza i predložio im plan spašavanja: 
svaki dan za djecu u Kini izmoliti jednu Zdravomariju, da po krštenju 
postanu djeca Božja te svakog mjeseca darovati jedan novčić za njihove 
potrebe. Djeca su to prihvatila s oduševljenjem i tako je nastalo Djelo svetog 
djetinjstva. Djelo svetog djetinjstva ima za zadaću učiti kako drugima 

pomoći, zatim kod djece stalno buditi univerzalnu misijsku svijest za svoju 
vjeru te kako materijalna dobra trebaju dijeliti s djecom iz ugroženih područja 
svijeta. Djeca trebaju već od rane mladosti izgrađivati svijest o misijskom 
pozivu služenja. Geslo djela je: djeca pomažu djeci. 

 
Ovaj duh 
pastoralne 
aktivnosti 
pokazuje se u 
tisuću 
inicijativa i 
projekata te su 
tako vrlo 
raširene 
takozvane 
misijske 
kutijice u koje 
djeca i odrasli 
prikupljaju 
svoje priloge 
za siromašnu 

djecu. Želja nam je da na organiziran način tijekom godine nosimo svoj dio 
odgovornosti za siromašnu i gladnu djecu diljem svijeta. Možda se odlučimo 
za jedan takav projekt koji negdje daleko vode naši hrvatski misionari 
misionarke. Pogledajmo malo dalje od svoje obitelji, redovničke zajednice, 
župne zajednice, nad/biskupije i domovine. Možda smo navikli primati, a 
zaboravili davati. Možemo li svojom malom gestom obrisati suzu djetetu 
koje ne poznajemo i koje je daleko i koje ima puno manje od nas. Ili možda 
nemaju ništa. Jesmo li spremni nahraniti jedno od te gladne djece kako bi 
punog stomaka pošla na spavanje. Tijekom godine to možete učiniti preko 
misijskih kasica koje možete dobiti u Misijskom uredu ili na Dan Djela 
svetog djetinjstva. 
 
 

Dan Djela svetog djetinjstva u Hrvatskoj se slavi 6. siječnja na blagdan 
Bogojavljenja – Tri kralja. Sva prikupljena sredstava raspodjeljuju se 
najpotrebnijim projektima za djecu cijeloga svijeta. Ako se samo malo 
prelistaju izvješća o potpori koju je ovo Djelo dalo brojnim projektima za 
izgradnju škola, raznih ustanova za izobrazbu, zanatskih škola i škola za 
vjeronauk možemo vidjeti sve učinke misijskog rada.  

------------------------------------------------- 

O 
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