
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

17. svibnja 

nedjelja 

VII. VAZMENA-

USKRSNA 

8.00 

9,30 

11,00 

19,00 

za †  Petra Bilanovića 

DOLJANOVCI: za †  Anicu i Ivana Macek 

ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

PROJEKCIJA USKRSNOG KONCERTA 

GLASIĆA NADE 

PO. 18. V. Venancije 19,00 SVIBANJSKA P., misa za duše u čistlištu 

UT. 19. V. Teofil 19,00 
SVIBANJSKA P., misa za †  Janju i Matu 

Marinović 

SRI. 20. V. Bernardin Sienski 19,00 
SVIBANJSKA P., misa za †  Josipa i Anku 

Sadilek 

ČET. 21. V. Kristofor M. 
19,00 

 

 

 SVIBANJSKA P.,  za †  Ivanku Mikić.  

PRIDRUŽENE: za duše u čistilištu; sve † Marte 

Bartulović; za † Stjepana i Mandu Davidović;      

klanjanje 

PET. 22. V. Rita, Helena 
8,00 

19,00 

 za † Dragu Kopunića  

SVIBANJSKA POBOŽNOST    

SU. 23. V. Željko, Deziderije 

16,30 

19,00 

21,00 

 

 Vjenčanje: MARTINOVIĆ-KOŽIĆ 

SVIBANJSKA P.;  misa za †  Maricu i Ivu 

Šljivička 

BDIJENJE IŠČEKIVANJA: ZA DAROVE 

DUHA SVETOGA; MLADI i POTVRĐENICI! 

24. svibnja 

nedjelja 

PEDESETNICA-

DUHOVI 

8.00 

9,30 

11,00 

za †  Nedeljka i Serafina Majdandžić 

RAMANOVCI: za ob. Jagodić i Korman    

ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Romana Ronta, Lara Vrba, Bernardica Guzanović, 

Dubravka Šimić i Klaudija Mikić. 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! PREPOKRIVANJE KROVA NAD „APSIDOM“ 

SVETIŠTA JE ZAVRŠENO. Za uređenje fasade župnog dvora i vjeronaučne dvorane za sada 

nemamo sredstava! Prvo bi trebalo popraviti krov i iznad svetišta! Preporučamo se! 

o DOPRINOSE MOŽETE DATI I U SAKRISTIJI I U SELIMA NAKON VJERONAUKA. 

Preporučam barem mali doprinos onih koji nisu do sada dali a to je polovica obitelji župe!. 

Uključite se u potrebe svoje župe! 

 NASTAVLJAMO ŽUPNU KATEHEZU PO KAPELICAMA: 

o SVIBANJSKE POBOŽNOSTI: neka se organiziraju u svim kapelicama u 19,30! Pastoralni 

vijećnici i molitelji Žive krunice, koji mogu, neka predvode! 
o POTVRĐENICI: SUBOTA U 9,00; nastavljamo pripravu za Krizmu!  

 Upisujemo misne nakane, godišnjice, samo 40 dana unaprijed!  
 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 

 

 
 

           Br. 390/2015;  17. svibnja 2015. 

VII. USKRSNA-VAZMENA-NEDJELJA   „B“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Iako nam je kao vjernicima sasvim jasno da je naša domovina na nebesima, znamo, 

također d nam je zemaljska domovina dar i zadatak. Gospodin nas je pozvao u određenom vremenu 

na određeno mjesto kako bismo bili njegovi suradnici u preobrazbi ovoga svijeta. Taj zadatak i 

poslanje možemo ostvariti samo ako smo oslonjeni na Njega, ako osluškujemo što nam želi reći i ako 

budemo istinski svojim životima zrcalili njegovu ljubav u svijetu. 

Iz čitanja današnje nedjelje! 

Dj 1,15-17.20a.20c.-26; „Svjedoci Kristova uskrsnuća!“   Prva kršćanska zajednica se sastaje izabrati 

učenika koji će biti pribrojen Dvanaestorici, umjesto Jude. Zadaća je apostola svjedočiti Kristovo 

uskrsnuće i nastavljati njegovo djelo naviještanja evanđelja-Radosne vijesti. 

Ps 103,1-2.11-12.19-20ab.; „Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!“   Ovaj psalam pjeva o 

posebnom odnosu Božje ljubavi i ljudske slabosti. Hebrejska riječ „raham“ označava majčinsku ljubav 

od utrobe, a koju Bog ima prema svojem stvorenju. 

1Iv 4,11-16; „Ljubav-snaga svjedočenja!“   Pripadnost Kristu se očituje djelima ljubavi. Bog je 

najizvrsnija ljubav a posvjedočio ju je Isus. Bog svoju nazočnost i istinitost objavljuje svijetu u 

ostvarenju jedinstva njegova Duha ljubavi u kršćanskoj zajednici. Ako ljubimo tada svjedočimo 

jedinstvo s Bogom i među nama. 

Iz Ev: Iv 17,1b-19; „Živjeti s ljudima ali drugačije!“   Isus u svojoj Velokosvećeničkoj molitvi moli 

Oca za jedinstvo svojih učenika. Kršćani žive s ljudima u ovome svijetu i dijele sve njihove tjeskobe i 

napore. No, ne smiju, pri tome, postati robovi svijeta nego svjedoci istine koja je Isus Krist i njegov put 

koji je jedini život za čovjeka. 

 

 

 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

U FILIJALAMA:  

RAMANOVCI: UTORAK u 9,00 i 

16,00; 

DOLJANOVCI: 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 10,00 V.-VIII.r.);   (Oprez na 

cesti!) 

 ZA KAPTOLČANE (NOVE BEŠINCE i 

KOMAROVCE): 

VIII. R; ČETVRTAK u 

12,00; 

VII. R; SRIJEDA u 

12,00; 

VI. R; UTORAK. u 

12,00; 

V. R: PETAK. U 12,00; 

IV. R; PETAK u 19,00;   

III. R; ČETVRTAK u 

19,00; 

II.R; UTORAK u 19,00! 

I.R; SRIJEDA u 19,00! 

SUDJELUJMO NA SVIBANJSKIM 

POBOŽNOSTIMA! 



 

 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA SVIBANJ: OPĆA:  Da se, odbacivši kulturu 

ravnodušnosti, brinemo za svoje bližnje koji pate, osobito za bolesne i siromašne; 

EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da Marijin zagovor pomogne kršćanima u sekulariziranim 

(posvjetovnjačenim) kulturama da budu spremni naviještati Krista; BISKUPSKA: Da vjernici u našem 

narodu njeguju ljubav i poštovanje prema Svetom ocu, papi Franji, biskupima i svećenicima, te 

molitvom prate i podupiru sva nastojanja Crkve. ŽUPNA: Da naši prvopričesnici žive hranjeni 

Euharistijom kao sretna djeca Božja a njihovi roditelji žive odgovorno svoju vjeru te se djeca na njih 

mogu osloniti. ŽUPNA II: Za naše potvrđenike; da zajedno s roditeljima i kumovima rastu kao sretni i 

ispunjeni suradnici Božji u Kraljevstvu Božjem te ispune zadaću koja je pred njih stavljena. 

--------------------------------- 

Zašto je svibanj odabran kao mjesec u kojem činimo posebne pobožnosti prema Blaženoj 

Djevici? 

Svibanj – mjesec obećanja 

Prvi razlog nalazi se u tome što je to vrijeme kada iz 

zemlje izbije bujno zelenilo, svježe lišće i zelena trava, 

nakon oštre hladnoće i zimskih snjegova, i nakon 

neugodnih prohladnih vremenskih prilika, te 

nepredvidivih vjetrova i kiša ranoga proljeća. 

Zato što tada na drveću i na vrtnim cvjetovima niču 

svježi pupoljci. Zato što se tada produljuju dani, sunce 

izlazi rano, a kasnije zalazi. Upravo stoga jer su takva 

radost i veselje izvanjske prirode sasvim prikladne 

pratiteljice naših pobožnosti prema onoj koja je Ruža 

otajstvena, i Kuća zlatna. Neki čovjek bi mogao reći: 

„Istina; no u ovoj klimi katkada imamo tmurni, vjetroviti svibanj“. To nedvojbeno stoji; no ako ništa 

drugo, možemo barem ustvrditi da je to mjesec obećanja, očekivanja i nade. Premda vrijeme može biti 

loše, ipak je to mjesec koji je preteča i glasnik ljeta. Znamo da nam, unatoč svim mogućim neugodama 

toga mjeseca, ipak prije ili kasnije dolazi lijepo vrijeme. „Jer ovo je viđenje“, kako kaže prorok 

[Habakuk] „samo za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i 

neće zakasniti!“ Svibanj tada, je mjesec, ako ne ispunjenja, onda barem obećanja; a nije li upravo ovo 

gledište pod kojim sasvim primjereno, promatramo Blaženu Djevicu, svetu Mariju, kojoj je ovaj mjesec 

posvećen? Kaže prorok [Izaija], „Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak [u mnogim biblijskim 

prijevodima cvijet, op. prev.] će izbit’ iz njegova korijena.“ Tko je taj cvijet, ako ne naš Gospodin? Tko 

je ta mladica, ili predivna peteljka ili stabljika iz koje raste cvijet, ako ne Marija, Majka Gospodina 

našega, Marija, Majka Božja? Prorečeno je da će Bog sići na zemlju. Kada je došla punina vremena, 

kako je to bilo najavljeno? Najavio je to anđeo koji je došao Mariji. „Zdravo, 

milosti puna!“, rekao je Gabrijel, „Gospodin s tobom; blažena ti među 

ženama.“ Ona je dakle bila sigurno obećanje dolazećeg Gospodina, i stoga 

se svibanj posebno naziva njezinim mjesecom. 

 

 

Uz  Evanđelje 7. vazmena nedjelja godine B (Iv 17,11-19) 

 

 

 

 Evanđelje današnje nedjelje Isusove su riječi s Posljednje večere. Tu su njegove posljednje preporuke, 

upozorenja i molitva. U molitvu su uključeni Isusovi učenici, ali i svatko od nas - jer Isus moli ne samo 

“za ove, nego i za sve koji će na njihovu riječ povjerovati.” U svijetu smo, ali nismo od svijeta! Želimo 

s Tobom, Isuse, biti u službi novoga svijeta, nove zemlje i novog neba. Dao si nam novo srce, novi smo 

kvasac za novi kruh za hranu svijetu. Daj nam da budemo jaki - ojačani Tobom! Gospodine Isuse, 

hvala Ti što si i mene uključio u svoju molitvu na Posljednjoj večeri. Veseliš se što sam Tvoju riječ 

sačuvao. Premda ima toliko toga upitnog u mojem ponašanju, Ti mi iskazuješ povjerenje. Molim Te za 

Duha Svetoga kojim želiš obogatiti svoju Crkvu: pohodi i mene, pohodi svakog vjernika, iznenadi nas i 

ispuni svojim Duhom. 

MOLITVA KRIZMANIKA  

 

 

 

Oče moj koji Si na nebesima, 

danas  te molim  za snagu i predanost Tvojoj Ljubavi, 

molim Te za dar Mudrosti, da kroz život gledam i vidim što je Tebi 

milo, savršeno. 

Molim Te za dar Razuma, da kroz život čujem i razumijem Tvoju Riječ 

kako bi je prenosio dalje. 

Molim Te za dar Savjeta, da kroz život dajem i primam savjete u 

slušanju Riječi Božje. 

Molim Te za dar Jakosti, da kroz život hrabro i odlučno živim u 

kršćanskoj Istini. 

Molim Te za dar Znanja, da kroz život prepoznam svijet i Tebe 

u vašoj najdubljoj stvarnosti. 

Molim Te za dar Pobožnosti, da kroz život budem povezan s Tobom 

kome se mogu bez straha i s ljubavlju obraćati. 

Molim Te za dar Straha Božjega, da kroz život se bojim uvrijediti Tebe kao mog Oca i Stvoritelja jer 

Te ne želim izgubiti jer Te ljubim. 

Oče moj primi ove moje molitve sada, kada sam u vjeri da će moj primljeni Pečat biti opravdan mojim 

načinom života i odnosom prema bližnjem. 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 

http://www.zsppa-kaptol.hr/
mailto:zu-kaptol@po.t-com.hr

