
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

22. ožujka 

nedjelja 

V. 

KORIZMENA 

NEDJELJA 

„GLUHA“  

8.00 

9,30 

11,00 

17,00 

za †  Anu Grinvald i Sofiju Antolović 

RAMANOVCI: za † Ružicu i Dragicu 

Perić 

ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

KRIŽNI PUT: OBITELJSKA KATEHEZA 

PO. 23. III. Turibije, Oton 7,30 za †  Antuna Kruljac 

UT. 24. III. Katarina Švedska 
7,30 

18,00 

za †  Božu Raguž 

POBOŽNOST KRIŽNI PUTA; 

SRI. 25. III. 
BLAGOVIJEST 

NAVIJEŠTENJE 

GOSPODNJE 

8,00 

11,00 

18,00 

za †  Andrijević i Pavić 

BEŠINCI: na čast sv. Blažu 

za †  Stipu i Mandu Davidović ;  

BIBLIJSKA 

ČET. 26. III. Emanuel, Montan 7,30 za †  Ružu i Đuru Bartulović 

PET. 27. III. 
ŽALOSNI 

PETAK 

7,30 

18,00 

za †  Jelu i ob. Petrić 

POBOŽNOST KRIŽNI PUTA; 

SU. 28. III. 
Priska, Nada, 

Renata 
18,00 za †  Josipa Šipura 

29. ožujka 

nedjelja 

NEDJELJA 

CVIJETNICA  

8.00 

10,00 

 

za †  Ružu i Peru Nikić 

BLAGOSLOV GRANČICA I 

PROCESIJA: ŽUPNA:  za sve nakane 

župljana 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Nikolina Jurić, Jela Jurić, Ljubica 

Šipura, Sofija Marijanović i Marina Svoboda.  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. Krenuli smo u organizaciju prepokrivanja svetišta župne crkve! 

 CARITAS: HVALA SVIMA KOJI SE UKLJUČUJU U AKCIJU „KOLAČI“! 

 CVJETNICA: BLAGOSLOV GRANČICA KOD STAROG GRADA I PROCESIJA 

PREMA ŽUPNOJ CRKVI: 

o VATROGASCI u ODORAMA (REGULACIJA PROMETA); NARODNE 

NOŠNJE; „TKANICA“, „IVO ČAKALIĆ“, „ČEŠKI FOLKLOR“, „HRVOJE 

VUKČIĆ HRVATINIĆ“;  LOVCI, VOĆARI, VINOGRADARI, SPORTAŠI i 

ostali! 

o POTVRĐENICI i PRVOPRIČESNICI U SVOJIM HALJINAMA: PODJELA 

U SUBOTU u 17,00; PRIJE VEČERNJE MISE I VJEŽBA HODANJA; 

 NJEGUJMO POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA: UTORAK I PETAK U 18,00; 

OSOBITO RODITELJI I VJEROUČENICI ZAJEDNO!  

o  UTORKOM SAMO KRIŽNI PUT A PETKOM KRIŽNI PUT I KATEHEZA 

GODINE SV. TEREZIJE 

 POTVRĐENICI i PRVOPRIČESNICI SUBOTA U 17,00: podjela haljina, vježba 

kretanja, hodanja, dolaska na mjesto, polazak i smještaj u klupe… 

 Misne nakane, godišnjice, upisujemo samo 40 dana unaprijed. 

 

 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 

 

 
 

           Br. 382/2015;  22. ožujka 2015. 

 V. NEDJELJA KORIZME - GLUHA  „B“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Naša svakodnevnica pokazuje da smo mi, poput Izraelskog naroda, vrlo često tek 

formalni, izvanjski vjernici koji svoje izvanjsko opredjeljenje žive tek u folklornoj, 

običajnoj razini. Daleko je to od istinske vjere. Na našu sreću, Bog nas bezuvjetno ljubi i 

prihvaća. I nama danas, kao nekoć Izraelcima, po proroku Jeremiji poručuje da će 

obnoviti naša srca i u njih upisati svoj Zakon. Ipak, to neće moći učiniti ako mu ne 

dopustimo. 

Jr 31,31-34; „Sklopit ću Novi Savez i grijeha se više neću spominjati!“    Prorok Jeremija 

naviješta Novi Savez koji će biti sklopljen u Kristu. Obećanje spasenja se širi na sve narode a 

vjera i unutarnja privrženost Bogu postaju kriteriji spasenja. 

Ps 51,3-4.12-15; „Čisto srce stvori mi, Bože!“    Naše srce je ljudsko i ima ljudske ciljeve. 

No, čovjek je pozvan na uzvišenije dostojanstvo. To znači da treba srcem prionuti na taj put. 

No, to nije jednostavno i zato psalmist vapije da Bog pomogne jer on je Stvoritelj, Spasitelj i 

Obnovitelj. 

Heb 5,7-9; „Naviknu slušati te postade začetnik vječnoga spasenja!“   Prihvaćanjem Božje 

volje u svojem životu, i onda kada je to bolno, Isus priskrbljuje spasenje svakom čovjeku. 

Iz Ev: Iv 12,20-33; „Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod!“    
Isusovo kraljevanje se nikada nije odnosilo na zemaljsku vlast. On dragovoljno prihvaća 

bolnu i sramotnu smrt nagovješćujući da će svojom žrtvom jednom zauvijek spasiti palog 

čovjeka. Mi se bojimo smrti jer je ona gubitak no Isus nam kroz svoju smrt pokazuje da ta 

smrt i nije prava smrt koje se trebamo bojati jer i ona je pobijeđena ljubavlju. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

………………………………………. 



 

 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA OŽUJAK: OPĆA:  Da oni koji su uključeni u 

znanstvena istraživanja služe dobru cijele ljudske osobe; EVANGELIZACIJSKA 

(MISIJSKA): Da jedinstveni doprinos žena u životu Crkve bude uvijek prepoznat i 

vrjednovan; BISKUPSKA: Da se svi kojima je u našem društvu povjerena odgovornost 

upravljanja i gospodarenja daju voditi nesebičnošću služenja i brigom za opće dobro. 

……………………………. 

  

IZ DIREKTORIJA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE 

ZA PASTORAL SAKRAMENATA U ŽUPNOJ ZAJEDNICI 

(za pripravu i orijentaciju roditeljima XI.) 

SAKRAMENT POTVRDE: PRIPRAVA NA SAKRAMENT POTVRDE: 

72. Slavlje sakramenta Potvrde. –  (nastavak)  Neka se slavlje ne 

opterećuje nepotrebnim sadržajima da se istakne bitno: duh obreda 

Krizme 

73. Potvrda-blagdansko ozračje.-  …je izraz zajednice koja 

doživljava radost vjere u Uskrsloga i takvo mora biti obilježje 

cijelog slavlja. Sav Božji narod okupljen oko Potvrđenika, 

roditelja, braće, sestara i rodbine očituju svoju vjeru po plodovima 

koje po njima izvodi Duh Sveti (RP 4). 

74. Izbor pjesama. -  je isto prilagođen tome ozračju: Vazmenom i 

Duhovskom. 

75. Navještaj Riječi Božje.- će biti brižno pripravljen. Čitači neka 

budu oni koji to redovito čine ali se mogu uključiti i roditelji i 

kumovi koji su tome vični. 

…………………………. 

 

 

Iz Evanđelja po Ivanu (V. KORIZMENA „B“) 

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni 

pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« 

Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je 

čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na 

zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će 

ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće 

služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, 

počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga 

časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio 

sam i opet ću proslaviti!« Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« 

Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, 

nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad 

budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.« To reče da označi kakvom će smrću 

umrijeti. 

 

 

Jesi li ikada razmišljao o daru vjere? 

Što je za tebe vjera? 

Kakvo mjesto zauzima u tvom životu vjera? 

Čini li ti se da ljudi oko tebe vjeruju u Boga? 

Jesi li se osvjedočio o razlici u životu i nošenju životnih križeva između ljudi koji vjeruju i 

onih koji nemaju vjeru? 

Sjećaš li se nekoga trenutka za koji bi mogao reći da je bio Božja intervencija u tvom 

životu? 

Pristupaš li trpljenjima i svakodnevnim poteškoćama u duhu vjere? 

Vjeruješ li da te Bog voli i da sve što se događa čini i okreće na tvoje veće dobro? 

Svjedočiš li vjeru svojim životom svima, osobito svojim najbližima? 

Možda si i sam doživio od drugih poticajne primjere vjere i tome se radovao? 
 

 

Čovjek je vječni putnik, hodočasnik, a samo oni koji vjeruju, koji žive za velike 

ideale Crkve i svijeta, hodočasnici su vjere.  

Vjera je najveći milosni Božji dar, uz dar života, što nam ga je Gospodin podario. 

Čitav naš život počiva na istinama svete vjere, na Božjoj Riječi i Božjoj objavi, kao i na 

našem odgovoru na tu Riječ, na Božju ljubav.  

Sv. Terezija Avilska bila je osobasnažne vjere. Terezijin duhovni i molitveni život 

bio je utemeljen na živoj vjeri u Krista Gospodina. Ona sama kaže: „U vjeri pronalazim, 

kako mi se čini, puno više snage. Čini mi se da bih se sama suprotstavila svim luteranima i 

natjerala ih da uvide svoju pogrešku.“ 

 Sveta Terezija je snagom vjere najprije mijenjala sebe, a onda je mogla Bogom 

obdariti druge. Vjera je bila za Tereziju najveća pokretačka snaga njezine duše kojom je 

oplemenjivala Crkvu i svijet. 

Osluškujući govor Božji u svom srcu sv. Terezija je svoju vjeru pretočila u akciju, 

posebice osnivajući mnoge samostane.  

      „Vjera preobražava čitavu osobu u mjeri u kojoj se ona otvori ljubavi. 

Razumijevanje vjere javlja se kad primamo veliku Božju ljubav koja nas preobražava iznutra 

i osposobljava da stvarnost gledamo potpuno novim očima.“ Kaže sv. Franjo. 

Vjera, kao i duhovni život rastu i razvijaju se dok smo god ovdje na zemlji. 

Dao Gospodin da i mi u svom hodočašću vjere doživimo Terezijine vrhunce, te da 

možemo sa papom Benediktom XVI. ponoviti: „Vjera nam je vjerna suputnica na životnom 

putu koja omogućuje uvijek iznova zamjećivati čudesa koja Bog čini za nas.“ 

 

 

 

 

 

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

