
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

9. veljače 
nedjelja 

V. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8.00 
9,30 

11,00 
 

†  žpk. Vladu Virag 
ALILOVCI: † ob. Vinka Ciganović 
ŽUPNA:  (za sve potrebe vjernika);  
                     KR ŠT EN JE  LUKE ČAKALIĆA  

PON. 10. II. BL. ALOJZIJE 
STEPINAC 

8,00 
18,00 

†   Peru Grgića 
STEPINČEVO U SV. LOVRI 

UT. 11. II. GOSPA 
LURDSKA 18,00  

  zahvalnica za brak 
PODJELA BOLESNIČKOG POMAZANJA 

SRI. 12. II. Damjan 18,00 †  Mariju i Stjepana Lončarević 
ČET.  13. II. Katarina Ricci 18,00 †   Mariju i Vinka Damljanović, klanjanje 
PET. 14. II. SV. VALENTIN 18,00 † Zdravka Tomića, BIBLIJSKA SKUPINA 

SU.  15. II. Klaudije 
11,00 
13,00 
18,00 

KRŠTENJE JANJE MALJUR 
KRŠTENJE LUKE VIDIĆA 
†  Mariju Ciganović, susret za mlade (SHKM) 

16. veljače 
nedjelja 

VI. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8.00 
9,30 

11,00 

†  Julu i ob. Humski 
GOLO BRDO: †  Stjepana Tomić 
ŽUPNA:  (za sve potrebe vjernika);  

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 15. veljače u 13,00:  Josipa Stipić, Nada Zeba, 
Valerija Zeba, Mihaela Zeba i Ljubica Anušić. 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: subota u 9,00; 
o PRVOPRIČESNICI: subota u 11,00; 
o OSTALI VJEROUČENICI (osobito VI. i VII. r.); redovita sveta misa! 
o RODITELJI: pobrinite se za redovito sudjelovanje djece na svetoj misi! 

 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! 

 Upisujemo misne nakane, godišnjice, za 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. 324/2014;  9. veljače 2014. 

V.  NKG.- DAN OBITELJI „A“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
„Vi ste sol zemlje-svjetlo svijeta!“ objavljuje i upozorava na zadaću našega 
života, Isus. Ne smijemo biti bezlični i „neukusni“ u svojem životu nego 
svjedočiti radost spašenih, otkupljenih. Kao miljenici Božji hodimo svjedočeći 
otkupljenje od smrti njegovim zahvatom jer nas neizmjerno ljubi. Sol je snažna i 
djelujuća. Tako treba biti i sa sljedbenikom Kristovim koji se zove kršćanin. Ne 
biti bljutav i bezličan, povodljiv za pametima ovoga svijeta nego jasan znak 
Božje blizine i ljubavi. Svijetlo je zahtjevno jer treba podlogu za izgaranje; ulje 
koje se stječe djelima ljubavi. 
Blagdan bl. Alojzija Stepinca: je svima nama znak ponosa ali i žalosti. Žalosti 
zbog mučeničke prošlosti našega naroda koji je postao „kamen smutnje“- znak 
osporavan. Žalosni smo što i danas još ne postoje objektivni uvjeti prosudbe 
povijesne istine. Ponosni smo što je naš narod dao tako snažnoga svjedoka:Sol 
zemlje-Svjetlo svijeta za sve vijeke vjekova. 
Spomen Gospe Lurdske: nam je uvijek radosna oaza spomena Božje blizine u 
našim poteškoćama osobito bolesti i nemoći. Po svojoj majci nam Gospodin 
govori da je uvijek blizu samo moramo znati otvoriti oči i uši. 
Spomen sv. Valentina: nas podsjeća na povijest Crkve koja je zasađena krvlju 
mučenika-svjedoka za Isusa Krista. Sveti Valentin je osobito čašćen kod nas i u 
Sloveniji. Zapadni svijet ga je komercijalizirao no mi se napajamo njegovim 
svjedočanstvom za Isusa Spasitelja. Divimo se njegovu žaru i izgaranju za Isusa 
Krista kojega je uzljubio do kraja. 
POŠTOVANI RODITELJI: osobito vi budite spremni rasti u duhu poziva na „Sol 
zemlje i Svjetlo svijeta!“ jer jedino tako ćete ispuniti svoju dostojanstvenu 
zadaću te se ispuniti radošću i mirom. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 

 
 

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


NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA VELJAČU: 
  OPĆA: Da Crkva i društvo poštuju mudrost i iskustvo starijih osoba.  MISIJSKA: Da svećenici, 
vjernici i laici, velikodušno rade zajedno na evangelizaciji.  BISKUPSKA: Da odbacimo svaku vrstu 
praznovjerja i idolopoklonstva koje je uzrok mnogih nedjela, nemira i zala. 

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

 
 

 
 

Bl. Alojzije Stepinac 
 

Rođen je 8. svibnja 1898. godine u selu 
Brezarić kraj Krašića. 
Zaređen je za svećenika 25. listopada 1930. 
godine u Rimu. 
Posvećen je za biskupa 24. lipnja 1934. 
godine u Zagrebu. 
Zagrebačkim nadbiskupom proglašen je 7. 
prosinca 1937. godine. 
Osuđen je na političkom procesu 11. 
listopada 1946. godine na 16 godina zatvora. 
Robijao je u lepoglavskoj tamnici do 5. 
prosinca 1951. godine. 
Imenovan je kardinalom Svete Rimske Crkve 
29. studenoga 1952. godine. 
U Krašiću je zatočen do svoje smrti. 
Umro je 10. veljače 1960. godine u Krašiću. 

8. svibnja 1998. godine za svečane proslave stote obljetnice rođenja 
najavljena je beatifikacija. 
3. listopada 1998. godine papa Ivan Pavao II. proglašava u Mariji Bistrici 
Alojzija Viktora blaženikom. 

Majci Božjoj Bistričkoj 
 

Obećajemo da ćemo Ti ostati vjerni i iskreni štovatelji.  
Vjerni dok budu žuborili potočići naši,  

šumile rijeke naše,  
dok se bude pjenilo sinje more naše.  

Vjerni dok se budu zelenile livade naše,  
dok se budu zlatile njive naše,  

dok se budu sjenile tamne šume naše,  
dok bude mirisalo cvijeće domovine naše! 

 
(Bl. A. Stepinac u zavjetnoj propovijedi 7. srpnja 1935.) 

Gospa Lurdska 
Gospino ukazanje u Lurdu u jednom pismu opisala je sama vidjelica sv. 
Bernardica ovako: "Jednog dana pođoh k obali rijeke Grave pobirati drva 
s dvije djevojčice kadli začuh nekekav šum. okrenuh se k livadi, ali ne 
vidjeh da bi se stabla iole micala. Na to podigoh glavu i ugledah pećinu. I 
opazih Gospođu odjevenu u bijele haljine: bila je obučena u bijelo i 
opasana plavim pojasom, na obadvjema nogvama imala je žutu ružu iste 
boje kao i njezina krunica. Kad to ugledah, protrljah oči, misleći da se 
varam. Trgnuh ruku u krilo svoje haljine i tu nađoh svoju krunicu. Htjedoh 
se prekrižiti ali ne mogoh dići ruku ka čelu. A pošto se ona gospođa 
prekrižila, pokušah to i ja, premda drhtave ruke, napokon sam uspjela. 
Odmah počeh moliti krunicu. Gospođa je prebirala zrnca krunice ali nije 
micala usnama. Kad završih krunicu, viđenje odmah nestade." Druge dvije 
djevojčice nisu ništa vidjele. Vidjelica ističe da joj je Gospođa progovorila 

tek za trećeg viđenja i pitala je hoće li dolaziti na isto mjesto kroz petnaest dana. Također je rekla da 
prenese svećenicima da joj na tom mjestu izgrade kapelicu. Bernardici je zapovijedila da se napije vode 
iz male lokvice koja se pretvara u potok u kojemu su mnogi bolesnici našli ozdravljenje. Zato današnji 
dan i proglašen svjetskim danom bolesnika. Nakon više upita Bernardice da se predstavi Gospođa je sa 
smiješkom odgovorila: "Ja sam Bezgrješno Začeće" što je kasnije proglašeno i kao dogma Katoličke 
crkve. Gospa je prigodom ukazivanja Bernardici povjerila i tri tajne. 10 godina nakon ukazivanja tj. 
1868. Bernardica stupa u Družbu karitativnih i školskih sestara iz Niversa. Lurd je prodor neba na 
zemlju, poziv na molitvu, pokoru i obraćenje. Gospa se za izvršenje svoje poruke poslužila siromašnom 
i neukom mlinarevom kćerkom. Da smo mi birali, vjerojatno bi izabrali nekoga drugoga. Ali Gospodnji 
su putovi i misli drugačiji od naših. On, a tako i Majka Božja, izabiru malene i ponizne. U njihovim očima 
povlašteno mjesto mogu imati samo ponizne duše. I to je jedna od velikih poruka Lurda. Neraspadnuto 
Bernardičino tijelo u Neversu svjedoči i danas kako su Gospodinu mile djevičanske, ponizne i patničke 
duše. Lurdske ukazanja potiču cijelu Crkvu na čistoću, skromnost, spremnost na žrtvu te na molitvu i 
ljubav prema bolesnicima i siromasima.  
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