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23. ožujka 
nedjelja 

III. KORIZMENA 
NEDJELJA   

„BEZIMENA“ 

8.00 
9,30 

 
11,00 
17,00 

†  Stipu i Jelu Majstorović 
RAMANOVCI: † Matu i Maricu Došen;  
                                     HODOČAŠĆE U FILIJALU 
ŽUPNA:  krštenje:   FRANA SVOBODA; 
KRIŽNI PUT I OBITELJSKA KATEHEZA  

PON. 24. III. Katarina Švedska 18,30 †  Ružu i Peru Nikić 

UT. 25. III. 
BLAGOVIJEST 
NAVIJEŠTENJE 
GOSPODNJE 

8,00 
18,00 
 

† Anu i Ivu Stipić 
KRIŽNI PUT (predvode Prvopričesnici i IV.r.)  
i misa za †   Ružu i Đuru Bartolović 

SRI. 26. III. Montan i Maksima 18,30 †  Božu Raguž 

ČET.  27. III. Rupert, Lidija 18,30 

† Josipa i Šteficu Soudek , k lanjanje 
SPOM EN  N AKAN E: † Lucu Mišić; † Karla i Mariju 
Krupansky; † Matu, Anu, Antuna i Milana Zubović;  
† Josipa Čolića; † Katu Manović; 

PET 28. III. Siksto III., Priska, 
Nada 

18,00 
 

KRIŽNI PUT (predvode Prvopričesnici i IV.r.) 
 i misa za † Jelu i ob. Petrić , B IB LIJSKA večer 

SU.  29. III. Jona, Bertold 18,30 †  Josipa Šipuru,  m ladež za SHKM ; 

30. ožujka 
nedjelja 

IV. KORIZMENA 
NEDJELJA   

„SREDOPOSNA“ 

8.00 
9,30 

 
11,00 
17,00 

†  Andriju i Agatu Andrijević 
BEŠINCI: †  na čast sv. Blažu;  
                                     HODOČAŠĆE U FILIJALU 
ŽUPNA:   za sve nakane župljana; 
KRIŽNI PUT I OBITELJSKA KATEHEZA  

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 29. ožujka u 13,00:  Ivka Majstorović, Josipa 
Sas, Ljerka Sas, Mara Perić, Valentina Majstororvić i Luca Zeba. Za  spriječenost 
se zamijenite s drugima koji su na redu. Đake i studente treba zamijeniti iz obitelji. HVALA! 

 Hvala za potporu i doprinose za potrebe župe. OSOBITO ZA KOLAČE ! 
 ŽUPNA KATEHEZA: Sudjelovanje na  KRIŽNOM PUTU (utorkom, petkom, 

nedjeljom), nedjeljnim misama s roditeljima i rast u osobnoj duhovnosti. 
o POTVRĐENICI: subota u 9,00;  PRVOPRIČESNICI: u 11,00;  
o OSTALI VJEROUČENICI ( .); redovita sveta misa! 
o KRIŽNI PUT I OBITELJSKA KATEHEZA NEDJELJOM: SVI RODITELJI, 

KUMOVI I KANDIDATI ZA SAKRAMENTE; predvode RODITELJI. Poslije 
sastanak s roditeljima! 

o RODITELJI: pobrinite se za redovito sudjelovanje djece na svetoj misi! 
 MLADI: Nastavljamo pripravu za SHKM DUBROVNIK 2014., 
 DANAS ZAVRŠAVA TJEDAN SOLIDARNOSTI SA CRKVOM U BiH! 

Molitvom i milostinjom ćemo pomoći braći i sestrama u BiH! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
        Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 330/2014;  23. ožujka 2014. 

III.  KORIZMENA NEDJELJA „A“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Potrebu za Božjom blizinom u svojem životu uglavnom nazivamo „žeđu“. Riječ 
„glad“ rabimo rjeđe. U fiziološkom smislu bez hrane možemo opstati duže nego 
bez vode i možda je u tome razlog takvog govora. Današnja nam čitanja upravo 
govore o vodi, vodi koja krijepi tjelesni život ali i o vodi koja ima simbolično 
značenje; daje život koji ne prolazi, koji nema svršetka. Izvor takve vode uvijek 
je samo Bog. 
„Narod je žeđao i mrmljao!“ Put u slobodu je naporan i samo ga oni s vjerom 
mogu podnijeti. Slabovjerni mrmljaju na svaku sitnicu i umiru. 
„Dok još bijasmo grješnici Krist je za nas umro!“ I tu je izvor i temelj vjere 
kojom se može i treba osloniti na njega. 
„Daj mi piti!“ Isus pita ženu jer je žedan njezine vjere a ne samo vode za tijelo. 
Inače to jedan Židov nikada ne bi tražio pogotovo od takve žene. 
„Kad bi znala za dar vode života?!“ Isus skreće njezino čuđenje na druge teme, 
one puno egzistencijalnije, koje joj jako trebaju. 
„Vidim da si prorok; Koje je mjesto klanjanja?“ Nakon što joj je Isus rekao 
istinu i ona uvidjela da je poznaje ona pita najgorljivije pitanje prijepora između 
Židova i Samarijanaca. Samarijanci nisu bili dobrodošli u Jeruzalem pa su si 
sagradili drugi hram. To je još povećalo razdor koji traje. Zato žena pita Isusa o 
tom najvažnijem pitanju. Iznenađena je odgovorom jer nije kao u Židova nego 
nešto sasvim drugo. Žena je toliko oduševljena da širi glas o Isusu tako da su ga i 
drugi željeli čuti i upoznati. 
„Ostani kod nas!“ To je molba koju Isus najviše voli i koju ne odbija. On je zato 
došao da zapali želju znanja u ljudima. Maleni, odbačeni i poniženi imaju 
prednost i u mogućnosti vjere (radi poniznosti) ali i u Isusovom srcu. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 
 
 



 
 

 PLANINARSKI KRIŽNI PUT MLADIH POŽEŠKE BISKUPIJE: B. STUPNIK-NOVA 
KAPELA-POŽEGA: 29-30. ožujka. Prijave u župni ured: na susretu subotom! 

 Upisujemo misne nakane, godišnjice, za SVIBANJ i SKUPNE SPOMEN-NAKANE 
za ČETVRTAK. Na misi se imenuju sve nakane koje imate ali se one služe 
drugdje. Svećenik služi za prvu nakanu a ostale šalje drugdje!  

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

 POZIVAMO NA PRETPLATE ZA KATOLIČKE ČASOPISE:  
----------------------------------- 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA OŽUJAK: 
  OPĆA: Da sve kulture poštuju prava i dostojanstvo žena.  MISIJSKA: Da mnogi mladi ljudi mogu 
prihvatiti Gospodinov poziv da posvete svoj život naviještanju Evanđelja.  BISKUPSKA: Da naše 
obitelji poštuju otajstvo i dar ljudskog života od začeća do prirodne smrti. 

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

Iz korizmene kateheze 
OBITELJ – NJEZINO POSLANJE U CRKVI 

 Reče Isusu neki zakonoznanac: „Tko je moj  
bližnji?“. Isus prihvati i reče: »Čovjek neki silazio 
iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike 
koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga 
polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki 

svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i 
zaobiđe. Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu 
pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje 
živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Sutradan izvadi dva denara, 
dade ih gostioničaru i reče: ‘Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, 
isplatit ću ti kad se budem vraćao.’« »Što ti se čini, koji je od ove trojice bio 
bližnji onomu koji je upao među razbojnike?« On odgovori: »Onaj koji mu 
iskaza milosrđe.« Nato mu reče Isus: »Idi pa i ti čini tako!«                                                                                 
(Lk 10, 29-37) 

Ostvaruje li moja obitelj evangelizacijsko poslanje da svojim životnim 
primjerom navješćuje i širi Evanđelje ljudima oko sebe? 

Postoji li u mojoj obitelji suradnja ili svatko radi samo za sebe i svoje 
interese? 

Ispovijedam li vjeru samo riječima ili je ona odraz mog osobnog života i 
života moje obitelji? 

Odgajam li svoju djecu da ljube Boga i svoje bližnje? 

Pomažem li potrebama Crkve u misijama? 
Koliko sudjelujem u karitativnim i socijalnim pothvatima župe, mjesne 

zajednice, države pa i međunarodnih organizacija? 
Vrednujem li ljudski rad i cjelokupnu ljudsku djelatnost u svijetu? 

Koliko svojim kršćanskim životom doprinosim posvećivanju društva u 
kojem živim, osobito njezine kulture? 

Prožimam li i usavršujem li svoj rad (posao) evanđeoskim duhom? 
---------------------------------------------- 

U bračnoj i obiteljskoj ljubavi izražava se i ostvaruje njezino 
sudjelovanje u proročkom, svećeničkom i kraljevskom poslanju Isusa 
Krista i njegove Crkve. 

Time što kršćanska obitelj sudjeluje u životu i poslanju Crkve ona 
svojim naviještanjem Božje riječi postaje zajednica koja vjeruje, ispovijeda 
vjeru, svjedoči je i na taj način evangelizira. 

Već time što kršćanska obitelj prihvaća Evanđelje i sazrijeva u vjeri, 
ona postaje zajednica koja evangelizira. 

Služba evangelizacije kršćanskih obitelji počinje od roditelja i ona je 
izvorna i nezamjenjiva. 

Kao što se u Crkvi djelo evangelizacije nikada ne ostvaruje bez 
trpljenja, tako isto valja imati na umu da se i u kršćanskoj obitelji roditelji 
moraju odvažno i spremno suočiti s teškoćama na koje nailazi njihova 
služba prenošenja vjere katkada i kod njihove vlastite djece. 

Živjeti vjerskim životom i biti blagovjesnik Evanđelja kod kršćanskih 
obitelji poprima i misionarski duh posebno u situacijama kada oni članovi 
obitelji koji vjeruju i žive Evanđelje pružaju svjedočanstvo svoje vjere, koje 
onoga što ne vjeruje može potaknuti na traženje Boga. 

Kršćanska obitelj koja je prožeta i vođena Duhom Svetim, te 
ispunjena njegovom ljubavlju pozvana je da tu istu ljubav koju prima od 
Boga iskazuje prema bližnjima služeći im u njihovim različitim potrebama. 
To se naziva kraljevska zadaća koju Crkva, a onda i obitelj, po uzoru na 
Krista ostvaruje svakodnevno šireći tako na zemlji kraljevstvo istine i 
života, svetosti i milosti, pravde, ljubavi i mira. Kristu Isusu kraljevati znači 
služiti. 

Obitelj je stoga pozvana, izvršujući upravo kraljevsku zadaću, da 
svjesno i aktivno sudjeluje u stvaranju društvene zajednice, boljih struktura i 
bolje obiteljske politike. 

 
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 
 

http://www.zsppa-kaptol.hr/
mailto:zu-kaptol@po.t-com.hr
http://amdg.eu/wp-content/uploads/2012/08/samaritan.bmp
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