
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

28. rujna 
nedjelja XXVI. NKG. 

8.00 
9,30 

11,00 
17,00 

za †  Katu i Matu Romić 
RAMANOVCI: za † Jozu, Šimu i Stjepana Brekalo 
ŽUPNA:  za sve potrebe župljana   
Pobožnost; FILM:  SVETA MALA TEREZIJA 

PO. 29. IX. MIHAEL, GABRIEL, 
RAFAEL ark. 18,30 za †  Jozu Augustinovića 

UT. 30. IX. Jeronim n. 18,30 za †  ob. Stjepana Brekalo 

SRI. 1. X. Terezija „Mala“ 18,00 
 

LISTOPADSKA POBOŽNOST; pa misa: 
za †  Miju i Anu Poljanac 

ČET. 2. X. Anđeli čuvari 18,00 
za †  Željka Bošnjaka; PRIDRUŽENE: n.č. sv. 
Antunu za obitelj; n.č. BDM. Za obitelj; za † 
Mariju i Stepana Lončarević; KLANJANJE 

PET. 3. X. Dionizije 18,00 za †  Nedjeljka Perića ; BIBLIJSKA 

SU. 4. X. FRANJO AS. 17,00 
18,00 

ALILOVCI: za † Grgu i Nadu Jurić 
za †  Maru i Antu Pavić; MLADEŽ 

5. listopad 
nedjelja XXVII. NKG. 

8.00 
9,30 

11,00 
17,00 

za †  Katu Manović 
ALILOVCI: za † Tomaš i Vranić 
ŽUPNA:  za sve potrebe župljana   
Pobožnost; FILM:   

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Marija Hruška, Nikolina Mazanik, 
Marija Ivanković, Marija Valentić i Lidija Novinc. Ako netko ne može sada neka 
nađe zamjenu. Učenice i studentice treba zamijeniti iz obitelji! 

 LISTOPADSKE POBOŽNOSTI: SVAKE VEČERI U 18,00 sati-PRIJE MISE! 
 CARITAS: AKCIJA „ŽETVA 2014“: STARI PAPIR-ZA NOVE UDŽBENIKE: FOND JOSIP KUPERTINSKI: 

POMOĆ RODITELJIMA ZA ŠKOLSKE KNJIGE:  
 ŽUPNA KATEHEZA;  SAMO AKO JE LIJEPO VRIJEME ! 
o POTVRĐENICI (VIII.R): SUBOTA U 9,00! (treća, druga i prva godina priprave!?) 

PRIPRAVA ZA KRIZMU TRAJE TRI GODINE! Te godine treba ispuniti duhovnim 
rastom: REDOVITOM MISOM, VJERONAUKOM i ŽUPNOM KATEHEZOM I 
MOLITVOM; OSOBNOM I ZAJEDNIČKOM! NE ZANEMARIMO DUHOVNO! 

o PRVOPRIČESNICI u 11,00!  
U FILIJALAMA:  
DOLJANOVCI: UTORAK u 9,00 i 16,00; 
RAMANOVCI: UTORAK u 10,00 i 15,00;  
ČEŠLJAKOVCI: SRIJEDA u 9,00 i 16,00; 
GOLO BRDO: SRIJEDA u 10,00 i 15,00;  
 ALILOVCI: PETAK:(15,00 I.-IV.r. i 16,00 V.-
VIII.r.); 

 ZA KAPTOLČANE (NOVE BEŠINCE i KOMAROVCE): 
VIII. R; ČETVRT. u 18,00; 
VII. R; PETAK u 18,00; 
VI. R; SRIJEDA u 18,00; 
V. R: UTORAK U 18,00; 

IV. R; PETAK u 13,00;   
III. R; ČETVARTAK u 13,00; 
II.R; UTORAK u 13,00,prije škole! 
I.R; SRIJEDA u 13,00, prije škole! 

Vratiti tunike i haljine! 

 Misne nakane, godišnjice, upisujemo samo 40 dana unaprijed.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 357/2014;  28. rujna 2014. 

  XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU„A“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Često u životu podlegnemo iskušenju da prosuđujemo i 

osuđujemo druge vodeći se pri tom uvjerenošću u vlastitu pravednost. 
Ipak, dok god živimo, podložni smo činjenju pogrešaka i padovima. 
Stoga naše očekivanje spasenja treba biti ukorijenjeno u povjerenju u 

Božju dobrotu a ne u oslanjanju na vlastitu umišljenu izvrsnost. Isto tako, 
naši odnosi prema drug ima trebaju biti prožeti ljubavlju i prihvaćanjem a 

ne procjenjivanjem i osuđivanjem. Gospodin Isus nam je dao primjer 
odnosa prema Bogu i prema bratu čovjeku; savršena poniznost i 

povjerenje u Boga te djelatna ljubav prema svakom čovjeku. Jesmo li ga 
spremni nasljedovati? 

Iz Iz 18,25-28; „Ako se bezbožnik obrati od svoje bezbožnosti, živjet će i neće 
umrijeti!“ Prorok Izaija već u Starom Zavjetu prepoznaje dimenzije Božje 
veličine u univerzalnosti poziva svima. 
Iz Fil 2,1-11; „Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Isusu Kristu!“ Učite 
se od njegova primjera poniznosti i čistog predanja Božjem Kraljevstvu. 
Iz Ev: Mt 21,28-32; „Carinici i bludnice vas pretekoše u kraljevstvo Božje!“ 
U trećem otajstvu krunice Svjetla častimo Isusa koji nam je Kraljevstvo Božje 
navijestio i na obraćenje ns pozvao. Ono nije naviješteno samo izabranima, 
koji bi, tobože, bili prikladni jer su učinili nešto što ih čini prikladnima, 
zaslužnima. Nitko nije sam po svojim djelima prikladan niti je zaslužan da bi 
mu se navijestilo i ponudilo Kraljevstvo Božje zbog zasluga nego: Ono je 
ponuđeno svima. Svi ga mogu baštiniti po obraćenju. Obraćenje je potrebno 
svima. Tako i onima koji su rekli „Neću!“ Kraljevstvo Božje je dar Božji a ne 
plod zasluga naše pravednosti. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 



 
 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA LISTOPAD: OPĆA:  Da Gospodin podari mir onim 
dijelovima svijeta koji su najviše pogođeni ratovima i nasiljem; MISIJSKA: Da svjetski misijski 
dan zapali u svakom vjerniku revnost za donošenje Radosne Vijesti cijelome svijetu; 
BISKUPSKA: Da svi koji su u svome srcu osjetili da ih Krist zove na nasljedovanje u 
svećeničkome ili redovničkome služenju u Crkvi u sebi ne guše taj Božji poziv. 

……………………….. 
 

Uz nedjeljno evanđelje (Mt 21, 28-32) 
 

Gospodine, prispodoba o dva sina i danas snažno govori. Svaki je čovjek kao 
prvi ili drugi sin, ili - tijekom života malo prvi, malo drugi sin. A Ti si onaj 

koji neprestano zoveš u svoj vinograd - u svako doba, u svako vrijeme života. 
Često sam prvi sin. Učinio je Tvoju volju, premda mu je prvi odgovor bio 

grub. Ti si kazao: Neće se spasiti oni koji samo govore Gospodine! 
Gospodine!, nego oni koji vrše volju Božju. Utješen sam što ne računaš moje 
buntovne misli, krive riječi, i što mi još uvijek vjeruješ. A još sam češće drugi 

sin. On je odgovorio: Evo me, a nije otišao u vinograd. Koliko sam puta 
kazao: odričem se grijeha, a onda iznevjerio zadanu vjernost Tebi. Moje 

predanje je slabo. Želio bih biti svjedokom Tvoje ljubavi u svijetu... no tko 
pored mene tu ljubav osjeća? Mogao bih nizati cijeli život: život obećanja i 

nevjere, čekanja i praznih riječi... Ono jedino što smijem reći s pouzdanjem u 
Tvoju dobrotu je hvala što primaš i obraćenog grješnika. S tom nadom 

iščekujem svaki, pa i onaj posljednji Tvoj poziv, vjerujući da će Tvoja milost 
pobijediti. 

 
Poziv na molitvu za Sinodu o obitelji 

Nedjelja 28. rujna bit će posvećena molitvi za III. 
Izvanrednu opću Biskupsku sinodu koja će se održavati 
od 5. do 19. listopada i ima za temu "Pastoralni izazovi 
vezani uz obitelj u kontekstu evangelizacije", priopćeno 
je iz tajništva Biskupske sinode. Pozivaju se krajevne 

Crkve, župne zajednice, ustanove posvećenoga života, društva i udruge da, u 
danima prije Sinode i tijekom održavanja sinodskih radova, mole na 
euharistijskim slavljima i drugim slavljima. U Rimu će se svaki dan moliti u 
kapeli Salus Populi Romani bazilike Svete Marije Velike (Santa Maria 
Maggiore). Vjernici se toj nakani mogu pridružiti svojom osobnom 
molitvom, napose molitvom u obitelji. Preporučuje se Molitva Svetoj Obitelji 
za Sinodu, koju je sastavio papa Franjo, te neke indikativne prošnje za 

sveopću molitvu koje se mogu uvrstiti u nedjeljnu misu 28. rujna, te moliti 
tijekom održavanja Sinode. Preporučuje se, nadalje, također molitva krunice 
za sinodske radove. 

Molitva pape Franje Svetoj Obitelji za Sinodu  
 

Isuse, Marijo i Josipe  
u vama promatramo 
sjaj istinske ljubavi, 

vama se s pouzdanjem 
obraćamo.  

 

Sveta Nazaretska obitelji, 
učini i naše obitelji 

mjestima zajedništva i 
prostorom molitve, 

istinskim školama evanđelja 
i malim domaćim Crkvama.  

 

Sveta Nazaretska obitelji, 
neka u obiteljima nikada više ne bude 

nasilja, zatvorenosti i podjele: 
neka svatko tko je povrijeđen i sablažnjen 

brzo osjeti utjehu i doživi ozdravljenje.  
 

Sveta Nazaretska obitelji, 
neka predstojeća Biskupska sinoda 

ponovno probudi u svima svijest 
o svetom i nepovredivom značaju obitelji 

i njezinoj ljepoti u Božjoj promisli.  
 

Isuse, Marijo i Josipe, 
čujte našu poniznu molitvu i uslišite nas. 

Preporuča se ovu molitvu moliti uz jutarnju i večernju molitvu, osobito od 5. do 19. listopada. 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola (Požeška biskupija); Trg dr. Franje Tuđmana 1, 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
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