RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE
18. siječnja
nedjelja

II. NEDJELJA
KROZ GODINU
IME ISUSOVO

PO. 19. I.
UT. 20. I.
SRI. 21. I.

Mario, Marta
Fabijan i Sebastijan
Agneza, Janja

ČET. 22. I.

SV. VINKO

PET. 23. I.
SU. 24. I.

Ema, Vjera
Franjo Saleški

25. siječnja
nedjelja

III. NEDJELJA
KROZ GODINU

8.00
9,30
11,00
18,00
18,00
18,00
11,00
18,00
18,00
18,00
8.00
9,30
11,00

za † Matu i ob. Marijanović i Lučić
ČEŠLJAKOVCI: za † Đuru i Božicu Milanović
ŽUPNA: krštenje: MARIJE PAULE PEROUTKA
za † Mihaela Šveda
za † Anu, Stjepana i ob. Lončarević
za † Iliju Pavića
DOLJANOVCI: za sve † Ane čakalić
Za † Stjepan čakalića; PRIDRUŽENE: za † obitelji
Čolić ; za duše u čistilištu;
za † Jelenu Manović
za † Ivan i Katu Kavedžija
za † Branka Pavića
RAMANOVCI: za † Vinka Miletića
ŽUPNA: za sve nakane župljana

ŽUPNE OBAVIJESTI:
 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Marija Nepechal, Brigita Kruljac, Ana Petrić, Mira Petrić i

Ivana Marić. Ako netko ne može sada neka nađe zamjenu. Učenice i studentice treba zamijeniti iz
obitelji!

 ŽUPNI DOPRINOSI: Hvala za žrtvu i dar za svoju Crkvu. Doprinesite koliko možete.

o 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.
 CARITAS: HVALA SVIMA KOJI SE UKLJUČUJU U AKCIJE CARITASA!
o AKCIJA „ŽETVA 2014“: FOND JOSIP KUPERTINSKI: STARI PAPIR se nastavlja!
 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 TRODNEVNICA za MARINJE: 30. Siječnja do 1. V eljače. Predvodit će otac

KARM ELIĆAN IN AN ĐELKO JOZIĆ jer je godina svete TEREZIJE AV ILSKE, obnoviteljice
karmelskog reda.

o RODITELJI, osobito djece koja ove godine primaju neke sakramente KRŠĆANSKE
INICIJACIJE (UVOĐENJA)-PRVU PRIČEST ili SVETU POTVRDU-KRIZMU; TRODNEVNICA JE
PRVENSTVENO ZA VAS. Potrebno se je dostojno pripremiti za slavlje sakramenata; duhovna priprema daje
sukus svemu događanju. Bez duhovne pripreme će slavlje sakramenta ostati siomašno-samo na folklornom
i sociološkom planu. Sakramenti to nisu!

 ŽUPNIH KALENDARA JOŠ IMA! MOŽETE NABAVITI ZA SVOJE POTREBE I POTREBE SVOJIH, osobito onih u
inozemstvu.
 Misne nakane, godišnjice, upisujemo samo 40 dana unaprijed.
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

Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol
Br. 373/2015; 18. siječanj 2015.

II. NEDJELJA KROZ GODINU „B“
Poštovani i dragi Župljani!

Bog kroz cijelu povijest spasenja prati svoj narod i šalje m,u svoje
proroke i one koji prenose Božju riječ. Poziv svakog vjernika jest
osluškivati Božju volju i truditi se živjeti u skladu s njom. Često imamo
nejasne predodžbe o tome što je volja Božja i mislimo kako, možda,
trebamo činiti izvanredne stvari. Kao kršćani smo, prije svega, pozvani
živjeti, što vjernije nasljedovati Krista u svojim vlastitim životnim
okolnostima i stvarnostima i svjedočiti Božju ljubav i svojom tjelesnošću
a ne bježati od svijeta. Iskren i otvoren susret s Bogom u njegovoj riječi i
sakramentima su najbolji put za ostvarivanje onoga što nam je Bog
namijenio-zajedništvo s njima sada i u vječnosti.

1Sam 3,3b-10.19; „Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša!“ Bog poziva mladića
Samuela u svoju službu i prati njegov hod na tom putu.
Ps 40; „Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!“ To je ono najvažnije i
najvrjednije što možemo ponuditi-svoju odanost. Ne pamet, ne djela, ne
uspjehe nego- vršiti volju Božju, kako god ona izgledala.
1Kor 6,13c-15a.17-20; „Tijela vaša su udovi Kristovi!“ I naše tijelo, a ne
samo duša, hram su Duha Svetoga. Kršćanin je pozvan proslavljati Boga
cijelim svojim postojanjem.
Iz Ev: Iv 1,35-42; „Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega!“ Isus poziva
prve učenike, stasale u školi svojeg preteče. Bog nas uvijek poziva u našim
vlastitim životnim okolnostima i očekuje da mu povjerimo cijeli naš život.
Ivan i Andrija su, kao najmlađi poslani od svojih obitelji vidjeti i čuti što se to
događa na Jordanu. Uz pomoć Ivana Krstitelja su prepoznali onoga zbog
kojega je i Ivan poslan i uvjerili se.
Srdačno; vaš župnik Josip!

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.
…………………………….

IZ DIREKTORIJA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE
ZA PASTORAL SAKRAMENATA U ŽUPNOJ ZAJEDNICI
(za pripravu i orijentaciju roditeljima II.)
SAKRAMENT POTVRDE: PASTORALNA NAČELA:
62. Potvrda-sakrament koji potvrđuje krsnu milost – Ovaj
sakrament ima dva imena: Krizma i Potvrda. Naziv Krizma
označava čin pomazanja i tvar kojom se krizmanik pomazuje
(ulje), a naziv Potvrda izražava sakrament po učinku koji od
njega dolazi. U stvari; „tim se darom Duha Svetoga vjernici

savršenije suobličuju Kristu i jačaju snagom da dadu
svjedočanstvo za Krista u izgradnji njegova tijela u vjeri i
ljubavi“ (RP 2). „Ako se kadšto govori o Potvrdi kao
sakramentu kršćanske zrelosti koja zahtjeva ozbiljan izbor
vjere, ne smije se odrasla dob vjere poistovjetiti s odraslom
dobi naravnog rasta niti zaboraviti da je krsna milost čist i
nezaslužen dar kojoj nije potrebno neko `ovjerovljenje` da bi

postala djelotvornom“ (KKC 1308) (To znači da zrelost ne ide sa dobi jer i dijete može
biti zrelije u vjeri nego odrasla osoba. To, također, znači da to što smo osmi razred
osnovne škole ne znači da smo spremni za sakrament svete Potvrde. To također ne
znači da ako sam tjelesni roditelj ne znači da sam i duhovni roditelj. No to mogu
postati; zato i pripremamo duhovnu obnovu i rast u spremnosti koju želimo povećati
jer smo ozbiljni-želimo biti ozbiljni i autentični a ne nevjerodostojni kršćani! To,
također znači da krsna milost sama po sebi postoji kao dar kojega nismo ničim
zaslužili a kojoj smo se podložili. Ona je tu i stalno se nudi na suradnju jer Bog hoće
Savezništvo i partnerstvo s nama; da i mi nešto učinimo. Ako ne marimo ta milost
čeka, tavori i ne donosi blagoslov u punini!)

63. Potvrda-sakrament Duha Svetoga. – Potvrda se slavi u Duhu Svetom i daje puninu
darova Duha Svetoga koji u Crkvi čini, nekako trajnom, milost Pedesetnice (Duhova)
(KKC 1288). Obred izražava izlijevanje dara Duha Svetoga polaganjem ruku i

pomazanja svetom Krizmom. U Potvrdi se prima onaj isti Isusov Duh kojega je on
primio samim Utjelovljenjem („Riječ je tijelom postala u Mariji po Duhu Svetom!“),
koji je, također, sišao na njega u krštenju na Jordanu u liku goluba a koji ga je,
također, vodio na njegovu poslanju naviještanja i objavljivanja Božjega Kraljevstva
(usp. Lk 4), sve do njegove smrti i uskrsnuća. To je „njegov“ Duh kojega je Isus
obećao i dao svojima na dan Vazma (Uskrsa) uvečer (Iv 20).
……………………………………..

Molitveni tjedan za jedinstvo
kršćana
Od 18. do 25. siječnja održava se u sjevernom
dijelu zemljine hemisfere tjedan molitve za
jedinstvo kršćana. Započeo ga je godine 1907.
Pavao Wattson, tadašnji član i službenik
Episkopalne crkve u Americi, i nazvao ga
"Molitvena osmina za sjedinjenje", i obavljao ga
u tjednu između tadašnjega blagdana Katedre sv. Petra u Rimu i obraćenja
sv. Pavla. Wattson je godine 1909. stupio u Katoličku crkvu i osnovao pokret
zvan "Atonement" tj. pokret pomirenja. Umro je godine 1940. u Rimu, ali je
njegova molitvena osmina kao njegov duhovni testament ostala i poslije
njega. Odobrili su ga pape od Pija X. do Pavla VI. Pokret "Atonement" ima
svoju središnjicu u Rimu u jednom samostanu na Janikulu. Od Wattsonova
doba su se shvaćanja o radu za jedinstvo promijenila, pa je tako i Svjetska
molitvena osmina poprimila nove naglaske. Najmjerodavniji nam je
dokument o toj stvari Dekret o ekumenizmu II. vatikanskog sabora. On u
broju 8. kaže: "Obraćenje srca i svetost života, zajedno s privatnim i javnim
molitvama za jedinstvo kršćana, valja smatrati kao dušom svega ekumenskog
gibanja i mogu se s pravom nazvati duhovnim
ekumenizmom". Te zajedničke molitve su bez
dvojbe vrlo uspješno sredstvo da izmole milost
jedinstva, one su izvorno očitovanje veza kojima
su katolici još povezani s rastavljenom braćom:
jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime,
tu sam ja među njima, kaže sam Krist.

U susretu s predstavnicim a vlasti i diplom atskog zbora
prije m ise Papa je uputio zahtjev za "odlučnim odbacivanjem svih oblika korupcije koja
otim a sredstva od sirom ašnih"

