
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 
 

3. kolovoza 
nedjelja XVIII. NKG. 

8.00 
9,30 

11,00 

 za † Željka, Josipa i Katu Nigović 
ALILOVCI: za † ob. Pavičić 
ŽUPNA:  krštenje IVANA VIDOVIĆA 

PO. 4. VIII. Ivan Vianey 20,00  za †  Alojza Medeka 

UT. 5. VIII. 
Gospa Snježna 

DAN DOMOVINSKE 
ZAHVALNOSTI 

8,00 
9,00 

 

za DOMOVINU i BRANITELJE  
MOLITVA ZA DOMOVINU I BRANITELJE KOD 
KRIŽA NA GROBLJU 

SRI. 6.VIII. PREOBRAŽENJE 20,00  za †  Dragana Tregera 
ČET. 7. VIII. Siksto, Donat 20,00  za †  Antuna Marića 
PET. 8. VIII. Dominik 20,00  za †  Mariju i Bartola Devčić 
SU. 9. VIII. Edit Stein 20,00 za  †  Jelu Andrijević i Jelenu Carasco 

10. 
kolovoza 
nedjelja 

XIX. NKG. 

8.00 
9,30 

11,00 
 

 za †  Marka Hodaka 
ČEŠLJAKOVCI: za †  Jelenu i Jozu Lisić 
ŽUPNA:  krštenje LARE KLADNJAK  
                                 i ANE MARKOVIĆ 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Ivanka Kunkera, Kata Grgić, Ankica 
Pavlović, Nada Ivanković i Ivka Lujić. Ako netko ne može sada neka nađe 
zamjenu. Učenice i studentice treba zamijeniti iz obitelji! 

 Hvala za angažman, potporu, pozitivno mišljenje i doprinose za potrebe župe, 
Caritasa za poplavljene, ljetovanja djece u potrebama, posta i molitvene 
potpore potrebnima! 

 Za potrebe se ovih dana obratite u župu Velika! (233 098) 
 AKCIJA „ŽETVA 2014“: Pšenicu koju želite dati za Caritas župe možete predati u 

mlinu (Jakšić) s naznakom za Caritas a nama donijeti izvještaj. 
 ŽUPNA KATEHEZA;  je sada redoviti župni duhovni život: nedjeljna misa, 

osobna i obiteljska molitva te ostale djelatnosti kršćanskoga života: 
o Ne zaboravimo nedjeljnu svetu misu, osobnu i zajedničku molitvu. 

Okupljajmo se na večernje mise, molitvu krunice i druženje. 
o Još dosta haljina i tunika nije vraćeno! Upisati vraćene bez upisa! 

 STARI PAPIR-ZA NOVE UDŽBENIKE MOŽETE ODLOŽITI U GARAŽU U ŽUPNOM DVORIŠTU: 
Službeno, akcija je završila ali ćemo svejedno sakupljati jer će se još primati. 

 IZVJESIMO BARJAKE NA DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI! 
 Misne nakane, godišnjice, upisujemo 40 dana unaprijed.  
 
 
 
 

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 
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           Br. 349/2014;  3. kolovoza 2014. 

XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU„A“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Čovjek se našega vremena često osjeća usamljnim, otuđenim i 

neshvaćenim. Žedan je zajedništva i bliskosti, g ladan pažnje i ljubavi. 
Ove potrebe može u konačnici ispuniti samo Bog. I nesebično nam nudi 

svoju ljubav i blizinu. Na nama je odluka hoćemo li ga prihvatiti. 
Današnja nam liturgija riječi pokazuje da naš mali dar predan s ljubavlju i 

povjerenjem može uroditi čudesnim plodovima. 
 „O, svi vi koji ste žedni, dođite na vodu!“ Prorok Izaija naviješta buduća 
vremena koja Bog priprema za svoj narod. To će biti vremena istinske hrane 
i istinskog pića. Život je prepun-preotrovan surogatima (nadomjescima) koji 
ne utažuju žeđ i ne site za vječnost. Puno je ispraznih ponuda. Bog obećava 
pravu hranu i piće. 
„Ništa nas neće moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu!“ Kako god izgledale 
moćne i nesavladive moći ovoga svijeta one nikako ne mogu otuđiti od Boga 
i njegove ljubavi ako smo se uz Boga vezali i prionuli vjerom. 
„Isus vidje silan svijet!“ koji je pohrlio za njim jer je željen i žedan i gladan 
nečega što naslućuje da je u Isusu prisutno. Moćnici ovoga svijeta ubijaju 
svoje neistomišljenike kao npr. Herod Ivana Krstitelja. Ljudi se osjećaju 
nesigurnima kada moćnici ubijaju proroke. Isus ih stoga hrabri da to nije 
ništa prema onome što je Bog pripravio za ljude. Neće ova epizoda još biti 
dosta da shvate sve ali će pomoći na putu sazrijevanja vjere. 
„Nemamo nego pet kruhova i dvije ribe!“ Kada čovjek primijeti potrebe 
često se uplaši jer one nadilaze njegove mogućnosti. No, i mali doprinos 
ljubavi čini s Božjom milošću velike stvari. Činimo ih! 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 
 
 

 

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


NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA KOLOVOZ: OPĆA:  Da izbjeglice koji su nasiljem prisiljeni 
napustiti svoje domove, pronađu velikodušnu dobrodošlicu i zaštitu svojih prava; MISIJSKA: 
Da kršćani Oceanije radosno objavljuju vjeru svim ljudima tog područja; BISKUPSKA: Da svi 
vjernici njeguju osjećaj solidarnosti prema bližnjima koji su u nevolji i trpe duhovno i 
materijalno siromaštvo. 

……………………….. 
 

Gospa Snježna 

Obljetnica posvete bazilike sv. Marije Velike (Santa Maria Maggiore) u 
Rimu u narodu je slavljena kao Gospa Snježna ili Gospa od Snijega. Ovaj 
naziv dolazi 0iz legende po kojoj je usred ljeta, 5. kolovoza, u Rimu pao 

snijeg. Po toj legendi koja je nastala u XIII. stoljeću, 
Bogorodica se ukazala u noći 3. kolovoza 352. tadašnjem 
papi Liberiju i rimskome patriciju Ivanu naređujući im da 
joj u čast izgrade crkvu na onome mjestu koje će biti 
označeno snijegom, koji će padati te noći. Na Eskvilinu, 
jednom od sedam brežuljaka papa Liberije toga dana 
osobno obilježi granice u kojima je kasnije podigao 

veličanstvenu baziliku. Ona je po njemu nazvana i liberijanskom bazilikom. 
Nju je kasnije preuredio papa sv. Siksto III. i posvetio ju Presvetoj 
Bogorodici na spomen Efeškoga sabora koji je održan 431. Na tome koncilu 
donesena je dogma o Marijinom Bogomajčinstvu. A crkva je prozvana 
bazilikom sv. Marije Velike jer je najčasnija bazilika na kršćanskome Zapadu 
posvećena Majci Božjoj. Ona je danas jedna od četiri velike rimske bazilike. 
Građena je u starokršćanskome stilu s monumentalnim stupovima i velebnim 
mozaicima. Jedan od naziva za tu veličanstvenu građevinu je i S. Maria ad 
praespe – Gospa od jaslica jer je u njoj već koncem IV. st. načinjena špilja 
nalik onoj iz Betlehema u kojoj se rodio Isus. U njoj su duhovni velikani XX. 
st., kao što su: papa Pio XII, i naš blaženik i mučenik Alojzije Stepinac služili 
svoju prvu svetu misu. Davno prije njih učinio je i utemeljitelj Družbe 
Isusove sv. Ignacije Loyolski. U njoj se nalazi i grob sv. Jeronima i sv. pape 
Pija V. Umjetnici prikazuju Gospu Snježnu okruženu anđelima koji u rukama 
ili na pladnjevima nose grude snijega. Neki umjetnici prikazuju viđenje pape 
u snu. U ikonografiji često je prikazan i patricije Ivan i njegova supruga kako 

se klanjaju pred papom. U samoj bazilici nalazi se i najstariji prikaz sv. 
Marije Snježne na mozaiku iz 1308.  

Gospa Velikoga hrvatskog krsnog Zavjeta 

Za Hrvatsku je posebno značajan i blagdan Gospe Velikog 
hrvatskog krsnog zavjeta, zaštitnice Vojne biskupije. 1975. 
godine započela je Godina Velikoga zavjeta i tada su se u 
Solinu okupila biskupijska hodočašća iz svih biskupija 
Crkve u Hrvata s ciljem obnove cjelokupnog kršćanskog 
života Hrvata, da se ojača vjernost Crkvi i Apostolskoj 
Stolici, utvrdi pradjedovska vjera i obnovi katolički život, 

kako bi izmolili plodnu budućnost Crkvi u Hrvata i cijelom hrvatskom 
narodu. Zavjetni simbol i jubilarni spomen Godine Velikoga zavjeta je pralik 
Gospe Velikoga zavjeta - najstariji poznati Gospin lik u hrvatskoj umjetnosti 
iz crkve kralja Zvonimira u Biskupiji kod Knina iz XI. stoljeća. Prema tome 
liku izliven je u zlatu i srebru lik Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta, 
kao zavjetni dar svega hrvatskog naroda i svih naših vjernika (prinosom svih 
Hrvata katolika iz cijeloga svijeta). Ovaj zlatno-srebrni Gospin lik 
blagoslovio je papa Ivan Pavao II. na svehrvatskom jubilarnom hodočašću u 
Rimu, 30. travnja 1979. U tom liku Gospe Velikoga zavjeta je simbolizirana 
sva naša zavjetna godina, taj lik postao je i ostaje novom svetinjom, u kojoj je 
sjedinjena sva naša prošlost. 

 
MOLITVA GOSPI VELIKOGA ZAVJETA 

Presveta Bogorodice i Majko naša! Kraljice Hrvata, najvjernija Odvjetnice 
Hrvatske! Izručujemo Ti, posvećujemo Ti narod i Crkvu Hrvata. 

Povjeravamo se Tvojoj zaštiti. Umnoži nam vjeru, učvrsti nadu, ojačaj našu 
ljubav da prolazimo zemljom čineći dobro, da ustrajemo u pradjedovskoj 
vjernosti Petrovu Nasljedniku u zajedništvu Katoličke Crkve. Najvjernija 

odvjetnice Hrvatske, to Te molimo! 
Amen! 

(Iz jubilejske molitve Gospi velikoga zavjeta, 
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