RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE

NEDJELJA
USKRSNUĆA
GOSPODINOVA

8.00
11,00
19,00

UT. 7. IV.
SRI. 8. IV.

USKRSNI
PONDJELJAK
Ivan de la Salle
Dionizije

8,00
11,00
18,30
19,00

za sve † za koje nitko ne moli
ŽUPNA: za sve nakane župljana
USKRSNI KONCERT DJEČJEG ZBORA
ŽUPE
za † Đuru i Mariju Vichodil
za † Emiliju Sadilek
Pobožnost; Nema mise
za † Mihaela Šveda

ČET. 9. IV.

Marija Kleofina

18,30

Pobožnost; Nema mise

PET. 10. IV.

Bonifacije

19,00

SU. 11. IV.

Stanislav

10,00
18,30

12. travnja
nedjelja

II. VAZMENA
BIJELA

8.00
11,00

za † Franju i ob. Švarc i Havrda
POŽEGA: SUSRET MINISTRANATA VII. i
VIII. R.
Pobožnost; Nema mise
za † Nevenku Božić
ŽUPNA: za sve nakane župljana

5. travnja
nedjelja
PO. 6. IV.

ŽUPNE OBAVIJESTI:










CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Ivana Krupanjsky, Marina Samardžić,
Jadranka Blažević, Jasna Blahut i Ankica Kljajić. Za spriječenost se zamijenite s drugima
koji su na redu. Đake i studente treba zamijeniti iz obitelji. HVALA!
Hvala za potporu i doprinose za potrebe župe! OVOGA TJEDNA POČINJE
PREPOKRIVANJE KROVA NAD „APSIDOM“ SVETIŠTA. Za te radove imamo sredstava
ali nećemo moći raditi uređenje fasade župne kuće i vjeronaučne dvorane. STOGA SE
PREPORUČAMO!
o DOPRINOSE MOŽETE DATI I U SAKRISTIJI. Preporučam barem mali doprinos onih
koji nisu do sada dali (dvije trećine obitelji župe!). Uključite se u potrebe svoje župe!
HVALA CARITASOVIM VOLONTERIMA:
o OSOBITO ZA CARITASOVE KOLAČE, SPOMEN POKLONE ZA NAŠE STARE I
NEMOĆNE !
o HVALA DJECI KOJA SU POSJETILA BOLESNIKE I ČESTITALA U NAŠE IME!
o HVALA ZA DAROVE ZA CARITAS KOD BLAGOSLOVA USKRSNOG JELA!
o HVALA ZA PRILOGE ZA USKRSNO GNIJEZDO!
ZA VRIJEME HODOČAŠĆA ĆE ZAMJENA BITI preč. TOMO MRNJEC, župnik u
Vetovu. Hvala mu, unaprijed!
PRVOPRIČESNICI: Pozivam vas zajedno s roditeljima na večernje pobožnosti. Neka to
bude priprava za PRVU PRIČEST!
Upisujemo misne nakane, godišnjice, samo 40 dana unaprijed!
……………………………………….

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA TRAVANJ: OPĆA: Da ljudi nauče poštivati i
cijeniti stvorenu prirodu i brinuti se za nju kao dar Božji; EVANGELIZACIJSKA
(MISIJSKA): Da progonjeni kršćani osjete utješnu prisutnost Uskrslog Gospodina i solidarnost

cijele Crkve; BISKUPSKA: Da u našim obiteljima ljudski život bude, od začeća do prirodne
smrti, poštovan kao najsvetiji dar i najveća vrijednost.

Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol

Br. 384/385/2015; 5. travnja 2015.
NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA „B“
Poštovani i dragi Župljani i svi čitatelji!
ŽELIM VAM SRETAN USKRS!
NEKA BUDE ISPUNJEN SVJETLOM USKRSLOGA GOSPODINA DA
BUDETE JAKI U VJERI, USTRAJNI U DOBRU I MILOSRDNI POPUT USKRSLOG
JAGANJCA!
Kristovo uskrsnuće je središnji događaj naše vjere. Bez uskrsnuća bi cijeli Isusov život
a, posebno okrutna smrt, bili, gotovo, uzaludni. Mogao bi biti ubrojen u velikane duha,
zapamćen po veličanstvenom Govoru na gori i zaštitnikom u odnosu prema potlačenima. No,
njegovo je uskrsnuće usmjerilo cijelu ljudsku povijest u novome smjeru. Postalo je izvorište
nade za sve potlačene, zanemarene, odbačene, za svakog čovjeka koji srcem osjeća da je ovaj
svijet, unatoč svojim neupitnim ljepotama, pun nesavršenosti i nepravde i da mu je potrebno
ozdravljenje i preobrazba koji mogu doći samo odozgor.
Dj 10,34a.17-43; „S njime smo zajedno jeli i pili nakon što uskrsnu od mrtvih!“ Šimun-Petar
uspjeva biti navjestitelj događaja tek nakon dara „odozgor“, Duha Svetoga. I nama treba za
uvjerljivost našega života.
Ps 118; „Ovo je dan što ga učini Gospodin; Kličimo i radujmo se njemu!“
Kol 3,1-4; „Tražite što je gore gdje Krist sjedi s desna Bogu!“ Iako je to teška borba ne
posustajmo jer imamo jamstvo „isplativosti!“
Iz Ev: Iv 20,1-9; „Trebalo je da Isus ustane od mrtvih!“ Apostoli su zbunjeni pred praznim
grobom. Unatoč vremenu provedenom s njim i sudjelovanja u događajima Velikog tjedna,
mogućnost da Gospodin ipak nije u grobu, da je uskrsnuo, ostavlja ih zatečenima. Vjera u
Gospodinovo uskrsnuće je mjrilo naše vjere!
Srdačno; vaš župnik Josip!

RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE
12. travnja
nedjelja
PO. 13. IV.
UT. 14. IV.
SRI. 15. IV.

II. VAZMENA
BIJELA
Martin I. pp., Ida
Valerijan
Anastazija, Stošija

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

ČET. 16. IV.

Benedikt

13,00
19,00

PET. 17. IV.

Šimun

7,30
13,00
17,00

Euzebije

11,00
12,00
13,00
17,00
19,00

SU. 18. IV.

19. travnja
nedjelja

III. VAZMENA
PRVA PRIČEST

8.00
10,00

za † Nevenku Božić
ŽUPNA: za sve nakane župljana
Pobožnost; Nema mise
Pobožnost; Nema mise
Pobožnost; Nema mise
PRIPRAVA PRVOPRIČESNIKA (prije
škole)
MISA: za † Jagu, Anicu i Petra Jurić;
klanjanje
MISA: za † Katu Martinović
PRIPRAVA PRVOPRIČESNIKA (prije
škole)
KRIZMA U JAKŠIĆU
ISPOVIJED PRVOPRIČESNIKA I
RODITELJA
Krštenje: LOVRO JELUŠIĆ
PREDVOĆINSKA NATJECANJA
Vjenčanje: KRESOVLJAK KMETIĆ
MISA: za † Vinka i Maru Kalauz
za † Andriju i Agatu Andrijević
ŽUPNA: PRVA PRIČEST

ŽUPNE OBAVIJESTI:


CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: MAJKE POTVRĐENIKA IZ KAPTOLA.
Majke Prvopričesnika će vam uzvratiti za Krizmu! Za spriječenost se zamijenite s drugima
koji su na redu. Đake i studente treba zamijeniti iz obitelji. HVALA!
 PRVOPRIČESNICI: Pozivam vas zajedno s roditeljima na večernje pobožnosti. Neka to
bude priprava za PRVU PRIČEST!
o ZAVRŠNE PRIPREME: ČETVRTAK (16.IV.) I PETAK (17.IV.) U 13,00 (prije
škole); Roditelji; dovedite djecu prije škole na Vjeronauk!
o NA PRVU PRIČEST: doći u 9,30 radi formiranja procesije djece i roditelja! Obavezno
doručkovati (1 sat prije) da djeci ne bude slabost utjecala na raspoloženje.
 Upisujemo misne nakane, godišnjice, samo 40 dana unaprijed!
--------------------------------IZ USKRSNIH PORUKA:
- Kršćani su "uskrsnici", njihova je egzistencija bitno određena Kristovom smrću i uskrsnućem.
Pozvani su na neprestano umiranje grijehu i zlu te na "trajno dostizanje slobode novog života,
života uskrsnuća". Tumačeći značenje Uskrsa, kao nove Pashe, prijelaza iz ropstva u slobodu,
sisački biskup Vlado Košić u uskrsnoj poruci posebno ističe važnost krsnog oslobađanja čovjeka
od robovanja grijehu. "Uskrs ili nova Pasha označuje naše potpuno duhovno oslobođenje jer Krist
nas je svojom smrću i uskrsnućem oslobodio od grijeha da budemo novi, Božji ljudi i to već na
zemlji".
Prisjećajući se hrvatske povijesti, kao jedno od najtežih razdoblja biskup navodi "osam desetljeća
zajedništva s istočnim susjedima koji nisu nikada Hrvate smatrali ravnopravnima te su osobito u
komunističkoj pedesetogodišnjoj diktaturi naš narod tlačili na svaki način, ponižavali i progonili.
Ipak, prije 25 godina kucnuo je čas slobode... Kratko je trajalo to slavlje izlaska na slobodu".

Prošlo je 20 godina od oslobođenja domovine, piše
biskup, a teškoće su se tako umnožile, da mnogi ne
vide više ni cilj ni načina kako do njega doći. Teške
pljačke, gubitak morala javnih ljudi, zabavljenost
vlastitim interesima a ne interesima naroda... pravi
pravcati demografski slom! Da bi se to zaustavilo
ukupno društvo, a posebno država, treba dati niz
povlastica mladim obiteljima i tako ulagati u
budućnost naroda ako ne želi ne samo njegov
nestanak nego i gospodarski napredak, ističe biskup.
Podsjećajući da smo znali i u težim okolnostima
uspjeli preživjeti, nadvladati i nemoguće, biskup Košić ističe da upravo zahvaljujući našem duhu,
našoj motivaciji, čežnji za slobodom i zahvaljujući velikoj vjeri u Božju pomoć, možemo i sada
uspjeti prevladati sve ove nevolje.
"Mi ipak vjerujemo da je Kristovo uskrsnuće i naše uskrsnuće, da po Kristu i s Kristom i mi
umirući ustajemo na novi život, život koji ne prolazi, koji je vječan i koji nitko i ništa ne može
uništiti", zaključuje biskup VLADO KOŠIĆ.
-------------------------------------"Evo puta obraćenja i obnove! Koliko god smo zarobljeni u
strahu i nesigurnosti, koliko god su naši životni problemi i brige
teški, koliko god se dogodi da i sami padnemo, možda kao i Isus
ne jednom, nego triput, uvijek nam se kao izlaz koji ima smisla
nudi svjetlo Isusova uskrsnuća. Uskrsno svjetlo nas osposobljava
za drugačiji pogled na naše životne probleme", ističe biskup. To
svjetlo otkriva Gospodina koji je i sam prošao ovim svijetom, koji
se u svojim padovima pod križem susreo sa svim ljudskim
padovima, da bi u svome uskrsnuću svima pružio nadu osobnog
uskrsnuća. U prihvaćanju s vjerom Isusa Krista uskrsloga događa
se preobrazba svih ovozemaljskih križeva i dobiva smisao svako
ustajanje i neodustajanje jer "uskrsnuće postaje i naša životna
stvarnost", pojašnjava biskup. "Osobni susret u vjeri s uskrslim
Gospodinom, koji nas otvara za ljubav i daje nam nadu da se
usprkos svemu možemo ostvariti, osposobljava nas za preobrazbu
nas samih, naših obitelji, Crkve i naroda. Tada postajemo slobodni
poput Gospodina koji se i u najtežim trenucima svoga života
darivao drugima, ljubio ih, opraštao im, svjedočeći na taj način, pa i u doživljaju napuštenosti od
Oca, da smrt nema posljednju riječ", ističe mons. Uzinić.
Čestitajući Uskrs dubrovački biskup poželio je svima da im Uskrs postane izvorom snage
darivanja Bogu i bližnjima.
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 231080

