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za zdravlje obitelji
ALILOVCI: za † Antuna (Tonu) Jurića
ŽUPNA: za sve potrebe župljana
za † Iliju Pezerovića
za † Matu Zeba; BLAGOSLOV VODE !
ŽUPNA: za sve potrebe župljana

POHOD PJEVAČA BETLEHEMSKE ZVIJEZDE

za † Ivu i Jelu Miškić
Za zdravlje vlč. Patrika Atamney-a; PRIDRUŽENE:
za † Zorku Perko; i za † Janju Perko; za duše u
čistilištu; KLANJANJE
za † ob. Stipić
za † ob. Grgić i Pranjković
za † ob. Bilanović
DOLJANOVCI: za † Vaclava, Antuna i
Magdalenu Rosipal
ŽUPNA: za sve potrebe župljana

ŽUPNE OBAVIJESTI:
 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Ines Delić, Marta Šimetić, Ana Augustinović, Slavica

Puškarić i Marica Kovačević. Ako netko ne može sada neka nađe zamjenu. Učenice i studentice
treba zamijeniti iz obitelji!

 HVALA ZA DOSTOJAN DOČEK I OKUPLJANJE NA MOLITVU PRIGODOM BLAGOSLOVA
o


o
o


o



OBITELJI! Hvala Vam za darove za Crkvu kao i za nagradu poslužiteljima: ministrantima i
pjevačima.
NASTAVLJAMO SLAVITI BOŽIĆ KROZ SUSRETE I MOLITVU U OBITELJIMA. NEKA TO BUDE ŠTO
DOSTOJANSTVENIJE: SVI ZAJEDNO U PJESMI I MOLITVI-DA NAS BOG BLAGOSLOVI I UZDRŽI! Od danas je s
nama i prof. dr. Dubravko Turalija koji će pomoći kod blagoslova naših obitelji.
CARITAS: HVALA SVIMA KOJI SE UKLJUČUJU U AKCIJE CARITASA!
AKCIJA „ŽETVA 2014“: FOND JOSIP KUPERTINSKI: STARI PAPIR se nastavlja!
NA BOGOJAVLJENJE ĆE „PJEVAČI BETLEHEMSKE ZVIJEZDE“ posjetiti pjesmom i druženjem
Vaše domove. Darujte ih za fond „DJECA DJECI“, „FOND SVETOG DJETINJSTVA“
ŽUPNI DOPRINOSI: Hvala za žrtvu i dar za svoju Crkvu. Doprinesite koliko možete.
Sada nam je prvo na redu uređenje fasade na župnoj kući, vjeronaučnoj dvorani i zidu dvorišta do puta.
Morat ćemo popravljati i sjeverni zid „cintora“ jer je ruševan. Limeni pokrov župne crkve nad svetištem,
„apsidom“ je također potreban popravaka.
ŽUPNA KATEHEZA; će sada biti samo za POTV RĐEN IKE I PRV OPRIČESN IKE:

o SUB OTA U 9,00 POTV RĐEN ICI u 11,00 PRV OPRIČESN ICI!
o Priprema se TRODN EV N ICA za M ARIN JE: 30. Siječnja do 1. V eljače. Predvodit će oci

KARM ELIĆAN I jer je godina svete TEREZIJE AV ILSKE, obnoviteljice karmelskog reda.

Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol
Br. 371/2015; 4. siječanj 2015.

II. BOŽIĆNA NEDJELJA „B“
Poštovani i dragi Župljani!

Vrijeme u kojem živimo snažno naglašava važnost i moć znanja.
Nitko ne može nijekati da je znanje važno i da, ispravno korišteno, može
učiniti puno dobra. No, bez mudrosti znanje može postati sredstvo
manipulacije i izvor sukoba. Kršćanin se uvijek treba oslanjati na snagu
Božje mudrosti. Samo tako neće izgubiti smisao i orijentir u svojim
traganjima i moći će biti živi svjedok Božje ljubavi u svijetu.

Sir 24,1-2.8-12; „Mudrost se Božja nastani posred izabranog naroda!“
Mudrost uvijek dolazi od Boga i uvijek je njegova dar čovjeku.
Ef 1, 3-6.15-18; „Po Isusu nas predodredi za posinstvo!“ Isus Krist je vječna
Očeva mudrost; onaj po kome je svatko od nas postao ljubljeno biće, dijete
Božje i baštinik neba.
Iz Ev: Iv 1,1-5.9-14; „Riječ tijelom postade i nastani se među nama!“ Krist,
Gospodin, vječna Očeva Riječ, ispunjenje je očekivanja o Spasitelju. On je
usavršio Zakon i donio milost. Ovaj Ivanov proslov je „lajt-motiv“ Božića iako
ne opisuje rođenje Spasiteljevo na onako idiličan način kao Matej i Luka Ivan
je preuzeo ovaj himan iz života prve Crkvene zajednice koja je u svojim
slavljenjima stvorila ovakav hvalospjev kojim izriče svoju vjeru u Božji plan i
njegovo ostvarivanje u dolasku Spasiteljevu u tijelu.
„K svojima dođe i njegovi ga ne primiše!“ Kako je teška ova spoznaja i kako
optužuje suvremenike događanja za sljepilo i samozadovoljstvo u svojoj
mudrosti koja se pokazala izuzetno slijepom i nesposobnom prepoznati
znakove vremena-događanja koja je Bog poduzeo za svoja ljubljena bića:
čovjeka. Ne dopustimo da nas zahvati sljepilo svijeta!
Srdačno; vaš župnik Josip!

 ŽUPNIH KALENDARA JOŠ IMA! MOŽETE NABAVITI ZA SVOJE POTREBE I POTREBE SVOJIH, osobito onih u
inozemstvu.
 Misne nakane, godišnjice, upisujemo samo 40 dana unaprijed.
NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA SIJEČANJ: OPĆA: Da ljudi različitih vjerskih tradicija i svi
ljudi dobre volje mogu zajedno raditi za mir; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da u ovoj godini
posvećenog života; redovnici i redovnice mogu otkriti radost nasljedovanja Krista te nastoje
revno služiti siromašnima; BISKUPSKA: Da hrabrošću za istinom i brigom za kršćansko lice
hrvatskog društva umijemo odgovoriti na sva protivljenja i netrpeljivost prema Crkvi.
…………………………….

NAVIJEŠTAJ SVETKOVINA U 2015. GODINI!
Koji se naviješćuje na svetkovinu Bogojavljenja

Predraga braćo i sestre;
Objavila nam se slava Gospodnja i uvijek će se objavljivati dok On
ponovno ne dođe.

Djeca pomažu djeci: 6. siječnja, na
blagdan Bogojavljenja, u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini obilježava se Svjetski dan svetog
djetinjstva, a riječ je o danu kada djeca (i
odrasli) na razne načine, posebno materijalnim
prilozima i molitvom, pomažu siromašnoj djeci
diljem svijeta.
Djelo svetog djetinjstva osnovao je u
Francuskoj biskup Charles de Forbin-Janson
1843. godine, kada je sazvao djecu Pariza i
zajedno s njima molio i prikupljao materijalna sredstva za djecu Kine, a koja su, kako je
saznao preko misionara koji su ondje djelovali, umirala od gladi zbog krajnje neimaštine.
Svjetski dan svetog djetinjstva (ili Svjetski misijski dan djece) ustanovio je papa Pio XII.
1950. god., a poseban mu je cilj kod djece razvijati osjećaj za misije i za sve one koji žive
u siromaštvu. Djeluje pod geslom: “Djeca pomažu djeci!”
RASPORED BLAGOSLOVA KUĆA 2014/15 GODINA
Nastavljamo po uređenom rasporedu!

U tijeku i rasporedbi vremena spominjemo se i živimo otajstva
spasenja:
Središte čitave liturgijske godine uskrsno je Trodnevlje našega
Gospodina raspetoga, ukopanog i uskrsloga a vrhunac mu je Uskrs:
Nedjelja uskrsnuća Gospodnjega, 5. Travnja.
Svake nedjelje tog tjednog Uskrsa, uprisutnjuje sveta Crkva ovo veliko
otajstvo u kojem je Krist pobijedio grijeh i smrt.
Od Uskrsa proistječu svi sveti dani: početak Korizme, na Pepelnicu 18.
Veljače; Uzašašće Gospodinovo, 14. Svibnja; nedjelja Pedesetnice,
Duhovi, 24. Svibnja; svetkovina Presvetog Srca Isusova, 12. Lipnja; a
početak Došašća u nedjelju 29. Studenoga.
I na blagdan Presvete Bogorodice, apostola i svetih, te na spomen
vjernih mrtvih, naviješćuje Crkva na svom putu zemaljskom Gospodnje
pashalno otajstvo.
Kristu, koji bijaše, koji jest i koji dolazi, Gospodinu vremena i povijesti,
neprolazna slava u vijeke vjekova. Amen!
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

DATUM

MJESTO/ULICA

4. siječnja
NEDJELJA
5. siječnja
ponedjeljak
6. siječnja

Dr. Turalija: Novi Bešinci (Najprije udaljene kuće pa od križa)
ŽUPNIK: Bešinci (od kapelice )
Dr. Turalija: Ramanovci (istočnom stranom)
ŽUPNIK: Malca
Dr. Turalija: Doljanovci (od Miletić);
ŽUPNIK: od Bešinaca
Dr Turalija: Češljakovci (prema običaju)
ŽUPNIK: Golo Brdo (prema običaju)

BOGOJAVLJENJE

7. siječnja
srijeda

Od?
13,00
8,00
13,00
8,00

Pohod obitelji i blagoslov se dočekuje u sabranosti i s poštovanjem.
Na stolu neka bude križ, svijeća, čaša s blagoslovljenom vodom, Biblija ili
Novi Zavjet ili molitvenik i obiteljska (ili župna) knjižica.
Preporučljivo je pripremiti neki kraći tekst iz Svetog Pisma kao poruka i
poticaj na molitvu za blagoslov.
Dok traje molitva ostavimo sve druge brige i obaveze,
Dar koji dajete je za župu. Preporučamo i dar za poslužitelje; ministrante i
pjevače.

