
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

19. siječanj 
nedjelja 

II. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8.00 
9,30  

11,00 

†     Dragicu i Zdravka Šmit 
ČEŠLJAKOVCI: IME ISUSOVO: †  Mirka Bilanovića   
ŽUPNA:     (za sve potrebe vjernika) 

PON. 20. I. Fabijan i 
Sebastijan 18,00  †     Iliju Pavića 

UT. 21. I. Agneza, Janja 18,00  †     Stjepana Čakalića    

SRI. 22. I. SV.VINKO 11,00 
18,00 

 DOLJANOVCI: †  Tomislava Sigurnjaka 
†    Dragu Ivankovića 

ČET.  23. I. Ema, Vjera 18,00  †   Jozu i Katu Šipura  , klanjanje 
PET. 24. I. Franjo Saleški 18,00  †   Mariju Mikošić , Biblijska večer 

SU.  25. I. Obraćenje sv. 
Pavla 18,00  †    Katu, Željka i ob. Miletić , susret za mlade (SHKM) 

26. siječanj 
nedjelja 

III. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8.00 
9,30  

11,00 

†    Slavka Bilanovića   
RAMANOVCI: †   Dragicu Šljivečka 
ŽUPNA:     (za sve potrebe vjernika) 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 25. SIJEČNJA u 13,00:  Marina Vidović, Josipa 
Marić, Kaja Kanižaj, Josipa Kresovljak i Janja Jurić. Za  spriječenost se zamijenite s 
drugima koji su na redu. Đake i studente treba zamijeniti iz obitelji. 

 Hvala za potporu i doprinose za potrebe župe. 
 ŽUPNA KATEHEZA:  sudjelovanje na nedjeljnim misama i rast u osobnoj 

duhovnosti po molitvi i dobrim djelima. 
o POTVRĐENICI: ŽUPNA KATEHEZA U SUBOTU U 9,00. 
o PRVOPRIČESNICI: ŽUPNA KATEHEZA U SUBOTU U 11,00.  
o RODITELJI: SUDJELOVANJE U DUHOVNOJ PRIPRAVI ZA DOSTOJNO DUHOVNO 

SLAVLJE U OBITELJI PRISTUPA SAKRAMENTIMA VAŠE DJECE! 
o Ostali; sudjelovati na nedjeljnim slavljima, osobno i u obitelji moliti, 

činiti dobro u školi, kod kuće i na ulici. 
 MLADI: Započinje upis za SHKM 2014. (Susret hrvatske katoličke mladeži)   u 

Dubrovnik 26. i 27. travnja 2014. koje se održava pod geslom „Na slobodu 
pozvani!“ Upis traje do 5. Ožujka. Koji žele sudjelovati moraju sudjelovati na 
pripravi kroz kateheze subotom iza mise. Animirajte jedni druge! 

 TRODNEVNICA ZA SVIJEĆNICU-MARINJE: predvodi don DAMIR STOJIĆ I 
p. ZVONKO ŠEREMET. ODAZOVIMO SE ! 

 Upisujemo misne nakane, godišnjice, za veljaču i ožujak 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. 321/2014;  19. siječnja 2014. 

II.  NEDJELJA KROZ GODINU „A“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Ušli smo u Vrijeme kroz godinu koje će trajati do početka Korizme; 5. ožujka. 
Ovo vrijeme će nas povezati sa otajstvima koja smo slavili u Božićnom vremenu 
i nastaviti predstavljati Isusa, Utjelovljenu Riječ Božju: 
„Evo Jaganjca Božjeg koji odnosi grijeh svijeta!“ To je Ivanovo svjedočanstvo 
za Isusa koji je još bio nepoznat a koji je došao i sam na mjesto uz Jordan gdje je 
Ivan krstio na obraćenje. I sam će Isus zatražiti krštenje od Ivana iako će se ovaj 
protiviti tomu zbog znanja koje ima da je Isus veći i prvi; štoviše, Ivan je i poslan 
u njegovoj službi-kao Preteča. 
„Krstim vodom da se on očituje Izraelu!“ Ivan zna svoju zadaću; čistiti srce, put, 
staze za dolazak Gospodnji. Njegovo krštenje je čišćenje i pripremanje puta u 
srcima Izraela da se može prepoznati Mesiju-poslanika Božjega. To krštenje nije 
ništa u usporedbi s krštenjem koje će doći s Njime. 
„Promatrao sam Duha Svetoga kako silazi na njega-zato svjedočim; on je Sin 
Božji!“ Ivan ima viziju Božjega plana koji se ostvaruje u Jaganjcu. Duh Sveti je taj 
koji čini djelo Božje u vremenu i svijetu. On je i zajedničar djelovanja Jaganjčeva 
a sve po volji Očevoj, jer oni su jedno. Duh Sveti je jamstvo da se ovdje događa 
Božje djelo i to ono koje ljudima oduvijek treba a koje oni koji žive za Božje 
Kraljevstvo s nestrpljenjem očekuju jer je on jakost i snaga u kojoj će se to Božje 
Kraljevstvo početi i ostvarivati. 
  Mi smo pozvani surađivati s Duhom Božjim na ostvarenju spasenja nas i naših 
bližnjih, kao i ostvarivanju svijeta Istine i mira kojega Bog želi čovjeku. To je 
naša, kršćanska, zadaća. Zato POZIVAM već sada na planiranje sudjelovanja u 
programu duhovnog rasta kojega ćemo započeti TRODNEVNICOM prije 
Svijećnice a u kojoj će sudjelovati don Damir Stojić i p. Zvonko Šeremet.  

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. 

------------------------------------------- 
 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 Vjernicima koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine preporučamo „Katolički 

tjednik“. Cijena je 8 KN. Godišnja pretplata 400 KN. 
o Jako je važno da se informiramo  istinito i temeljito jer su manipulacije i 

obmane u našoj sredini vrlo prisutne i učestale. 
----------------------------------- 

Sv. Franjo Saleški 
Sv. Franjo Saleški rođen je 1567. godine u 
plemičkom dvorcu svojih roditelja u Savoji. 
Roditelji su mu omogućili kvalitetno školovanje. 
Franjo se u to vrijeme bavio razmišljanjima o 
kalvinskom nauku prema kojemu je određen broj 
onih koji će biti spašeni. Franjo se bojao da nije u 
onom broju koji će biti osuđeni na vječnu propast. 
Otac mu se silno usprotivio kada je izjavio da želi 
postati svećenik. Nakon što je završio teološki 
studij i postao svećenik Franjo odlazi u pokrajinu 
pored Ženevskog jezera koja je bila središte 
kalvinizma i tu je ispravno naučavajući uspio 

vratiti 70.000 duša nazad u katoličku vjeru. Izašavši na glas kao izvanredan 
dušobrižnik i veliki borac za pravovjerje papa ga imenuje ženevskim 
biskupom. Kao biskup osniva dvije Družbe i razvija veliku spisateljsku 
djelatnost. Umire u 55. godini 1622. godine. Njegovo najpoznatije pisano 
djelo 'Filotea' namijenjena je onima koji žive u obiteljima, jurnjavama života 
i stoga smatraju da svetost nije za njih. Ovo veliko djelo doživjelo je više od 
tisuću izdanja, a već 1656. godine biva prevedeno na 17 jezika. Bio je 
naučitelj koji pobožnost unosi u svijet i svijet u nju. Proglašen je zaštitnikom 
katoličkih novinara i pisaca. 

Misli sv. Franje Saleškog 

Sve za Boga. 
Poniznost je magnet Srca Božjega. 

Naša bijeda je prijestolje Božjeg milosrđa. 
Poniznost i blagost su temelji svetosti. 

U svom srcu usadi Isusa raspetoga i svi križevi i trnje bit će ti kao ruže. 
Nasljedujmo blaženu Djevicu Mariju, idimo kao ona, veselo, desno ili lijevo, 

kamo nas Gospodin hoće voditi. 
Neka živi Isus čija je smrt pokazala kako je jaka ljubav. 

Ljubav je među krijepostima ono što je Sunce među planetima; ono im daje 
njihov sjaj i ljepotu. 

Jedini je temelj prave pobožnosti ljubav prema Bogu. 
Radije sve izgubimo, samo ne odvažnost, pouzdanje i dobru volju. 

Za istinsko duhovno vodstvo i izgradnju svaki čovjek treba posvetiti barem 
pola sata molitvi-svakog dana. 

Oni koji nemaju vremena trebaju posvetiti svaki dan cijeli sat! 
 

Razmisli… 

“Evo dolazim, Gospodine, vršiti 
volju tvoju!” (Ps 40) 

Dragovoljni pristanak na ulogu žrtvenog 
jaganjca i spremnost da  prihvati odbačenost, 
krivnju naroda, te najzad i smrt - što će se 

dogoditi na koncu Isusova puta – već 
odzvanjaju u Ivanovim riječima na samom 

početku služenja. 
 
 
 

“Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh 
svijeta!” (Iv 1,29) Grijeh svijeta je 

okrenutost svijeta od svoga Stvoritelja. 
 

 

Gospodine! Pohodi nas svojom milošću da uvijek umijemo čuti Tvoju riječ i 
prepoznati Tvoje lice! I raspoloži nas da te u radosnom služenju vjerno slijedimo. 

http://js-cdn.bitno.net/wp-content/uploads/2013/01/Franjo-Saleski.jpg
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