
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

31. svibnja 

nedjelja 

PRESVETO 

TROJSTVO 

8.00 

9,30 

11,00 

za †  Jelu i Stipu Majstorović 

GOLO BRDO: za † Ivana Ćosića 

ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

PO. 1. VI. Justin 19,30 za †  Zdravka Solića 

UT. 2. VI. Marcelin 19,30 za †  Ivana Poljanca 

SRI. 3. VI. Karlo Lwanga i drr. 19,30 za †  ob. Marka i Vesne Zeba 

ČET. 4. VI. 
TIJELOVO-

BRAŠANČEVO 

8,00 

10,00 

za †  Vladimira i ob. Bošnjak 

SVEČANA EUHARISTIJA S PROCESIJOM 

PET. 5.VI. Bonifacije 
19,30 

21,00 

za †  Antoniju Ivanković 

POLAZAK U SARAJEVO IZ KAPTOLA 

SU. 6.VI. Norbert 11,00  MISA S PAPOM FRANJOM U SARAJEVU 

7. lipnja 

nedjelja 

X. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

19,00 

za †  Ivicu i Gorana Ćošić 

ALILOVCI: za †  Peru i Antoniju Pranjić 

ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

PROJEKCIJA KONCERTA ZA MAJČIN DAN 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Željka Vernot, Blanka Tušek, Luca Petrušić, 

Nikolina Volaš i Lidija Zubović. 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!   
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! 

 ŽUPNA KATEHEZA;  SUDJELOVANJE U TIJELOVSKOJ PROCESIJI! 
o POTVRĐENICI i PRVOPRIČESNICI: sudjelovanje u odorama (9,45) 

o POZIVAMO VATROGASCE, FOLKLORAŠE, SPORTAŠE, VINOGRADARE-

VOĆARE i SVE ČLANOVE UDRUGA NA TIJELOVSKU PROCESIJU zajedno sa 

PRVOPRIČESNICIMA I POTVRĐENICIMA  

o SVIBANJSKE POBOŽNOSTI: Čestitam onima koji su se odazvali!  

 Upisujemo misne nakane, godišnjice, samo 40 dana unaprijed! Nedjeljom i blagdanom se 

misne nakane ne oglašavaju prije mise! 

 Na susret s papom u Sarajevu polazimo u Petak u 21,00 sati iz Kaptola. Možete preuzeti 

ulaznice s brojem sjedala u autobusu. Potrebno ja prijaviti i broj osobne iskaznice ili 

putovnice!!! 
 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 

 

 
 

           Br. 392/2015;  31. svibnja 2015. 

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA   „B“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Svetkovinom Presvetog Trojstva slavimo Boga kakav nam se u Kristu objavio. Bog u 

kojega vjerujemo nije nikakav samotni vladar; dalek i nedostupan nego Bog zajedništva i 

ljubavi. Zajedništvo božanskih Osoba i izvor i uzor svakog ljudskog zajedništva. Bog Otac je 

darivatelj života, Sin, Otkupitelj nas vraća u Očev zagrljaj i čini njegovom ljubljenom djecom a 

Duh Sveti vodi i posvećuje naše korake na putu spasenja. 

Iz čitanja mise Presvetog Trojstva! 

Pnz 4,32-33.39-40; „Gospodin je Bog na nebu i ovdje na zemlji-drugoga nema!“  Bog se čovjeku 

objavljuje u povijesnom hodu, prati njegove korake i pokazuje mu svoju naklonost i ljubav. Čovjekov 

odgovor na njegovu ponudu ljubavi treba biti iskrena i zauzeta vjera. 

Ps 33,4-6.9.18-20.22.; „Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!“  Ovaj psalam je nastao 

na temelju iskustva oslobođenja od izgnaništva. On slavi Gospodina koji u svojoj ljubavi  svijet stvara  

svojom riječju i dahom iz svojih usta. On ujedno bdije nad svojima koji ga slave u radosti, pouzdanju i 

nadi.  

Rim 8,14-17; „Primiste duh posinstva u kojem kličemo: Abba! Oče!“   Kršćanin nije rob, nego dijete 

Božje. Ta istina bi trebala biti izvor radosne zahvalnosti. 

Iz Ev: Mt28,16-20; „Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!“  Krštenje u ime trojstvenog Boga 

uvodi u zajednicu spašenih, Crkvu, novi izabrani narod. Prema Mateju je to poslanje sa gore u Galileji s 

koje je Isus uzašao na nebo. Prije uzlaska im je dao nalog da krste u ime Presvetog Trojstva i to sve 

narode. Zanimljiva je izjava kod rastanka; Evo, ja sam s vama do svršetka svijeta. To znači da je 

njegova nazočnost uvijek prisutna iako ga ne možemo vidjeti svojim očima za zemaljsko nego ga sada 

trebamo gledati i tražiti očima Duha. 

 

 

 

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 

10,00; 

VII. R; SRIJEDA u 

12,00; 

VI. R; UTORAK. u 

12,00; 

V. R: PETAK. U 12,00; 

IV. R; PETAK iza škole;   

III. R; ČETVRTAK u 

10,00; 

II.R; SRIJEDA iza škole! 

I.R; UTORAK iza škole! 

SUDJELUJMO NA TIJELOVSKOJ PROCESIJI! 



NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA LIPANJ: OPĆA:  Da useljenici i izbjeglice u zemljama 

u koje su došli nađu prihvat i poštovanje; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da osobni susret s 

Kristom probudi želju u mnogim mladim ljudima da ponude svoje živote u svećeništvu ili posvećenom 

životu; BISKUPSKA: Da svetost braka, kao trajno zajedništvo jednog muškarca i jedne žene, bude 

vjerno čuvana u svijesti ljudi i svim zakonskim odredbama, za dobrobit naših obitelji i cijeloga društva. 

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. 

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

Blagdan Presvetog Trojstva, najvećeg otajstva kršćanske vjere 

Tajna Presvetog Trojstva najveće je otajstvo 

kršćanske vjere, otajstvo iz kojeg je izašla 

povijest spasenja. Kršćanska vjera je vjerovanje 

u jednoga Boga u Tri Osobe. Svetkovina 

Presvetog Trojstva slavi se drugačije od ostalih 

blagdana u crkvenoj godini. Ovdje se slavi 

temeljna istina vjere o Bogu koji je, kako 

Katekizam Katoličke Crkve kaže, 'jedan u trim 

božanskim osobama: Ocu, Sinu i Duhu 

Svetomu'. 

„Sveti Augustin htio je napisati knjigu o 

Presvetomu Trojstvu, ali mu nikako nije polazilo 

za rukom. Tada je usnuo san: vidio je sebe kako 

šeće obalom mora i vidi dijete na plaži. Dijete je školjkom presipalo morsku vodu u rupu u pijesku. 

Augustin ga je upitao: 'Što radiš?' - Dijete je odgovorilo: 'Želim presuti more u ovu rupicu.' - Tu su se 

velikom filozofu otvorile oči: 'Upravo tako nemoguću stvar pokušavam i ja jer želim svojim 

ograničenim razumom shvatiti tajnu Presvetoga Trojstva.'“ 

   Tajna Presvetog Trojstva najveće je otajstvo kršćanske vjere, otajstvo iz kojeg je izašla povijest 

spasenja. 

   Kršćanska vjera je vjerovanje u jednoga Boga u Tri Osobe. Svetkovina Presvetog Trojstva slavi se 

drugačije od ostalih blagdana u crkvenoj godini. Ovdje se slavi temeljna istina vjere o Bogu koji je, 

kako Katekizam Katoličke Crkve kaže, 'jedan u trim božanskim osobama: Ocu, Sinu i Duhu Svetomu'. 

   Crkva i svaki vjernik, slaveći Presveto Trojstvo, zahvaljuje Bogu na djelima stvaranja, otkupljenja i 

posvećenja ljudskog roda i pojedinačno svakog čovjeka. Ovim blagdanom ispovijedamo da je Bog nad 

svim, sve je po njemu i on je u svemu. Nad svime kao Otac, sve je stvorio po svome Sinu, a u svemu 

prebiva u Duhu Svetomu. 

   Vjerujemo da je sa svima nama milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo 

Duha Svetoga. Već na ulazu u Crkvu, nakon što smo prstom dotaknuli blagoslovljenu vodu i prekrižili 

se izgovarajući riječi: „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!“ ispovijedamo Presveto Trojstvo – vjeru u 

jednoga jedinoga Boga u tri osobe: 

Oca i Sina i Duha Svetoga. I sav naš 

kršćanski život, od krštenja do smrti, 

nosi pečat vjere u Presveto Trojstvo. 

Što se zapravo slavi na Tijelovo? 

  Svakog četvrtka nakon blagdana 

Presvetog Trojstva slavi se Tijelovo. 

U Hrvatskoj, kao i Njemačkoj, to je 

neradni dan. Zbog čega i kako se slavi ovaj blagdan, ponekada nisu sigurni ni sami vjernici.  

Tijelovska procesija 

  Tijelovo je katolički blagdan. Slavi se uvijek u četvrtak, a svake pojedine godine najjednostavnije je 

izračunati da je to uvijek deveti četvrtak iza Uskrsa. Za Katoličku crkvu ova svetkovina znači spomen 

na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Radi se zapravo o sjećanju na posljednju večeru koju je 

dan uoči svoje muke i smrti Isus održao sa svojim učenicima. 

  Obzirom na tihi karakter obilježavanja Velikog tjedna (tjedna uoči Uskrsa), u tom razdoblju nisu bile 

primjerene nikakve svečanosti. Zbog toga je blagdan Tijelova dobio termin na prvi četvrtak po 

okončanju uskršnjeg razdoblja. Zbog ove dosta komplicirane povijesti, za svakoga tko nije katolik, 

Tijelovo je skoro redovito nepoznat praznik.  

   Svečano i veselo 
Sam blagdan Tijelovo pojavio se početkom trinaestog stoljeća kada je augustinska redovnica sv. 

Julijana iz samostana kod Liegea u Belgiji imala viđenje punog mjeseca na kojem je opazila mrlju. 

Puni je mjesec protumačila kao Crkvu, a mrlju kao nedostatak blagdana kojim bi se slavila Euharistija.  

  Blagdan je uveden kao Blagdan Euharistije (tijela i krvi Isusove). Prema katoličkoj teologiji, za 

vrijeme mise Isus Krist prinosi žrtvu i pri tome se služi osobom svećenika. Svećenik, pokazujući 

okupljenim vjernicima hostiju i kalež s misnim vinom, umjesto Isusa izgovara riječi: "Ovo je moje 

tijelo" i "Ovo je moja krv". 

  Vjernici na blagdan Tijelova sa svojim svećenicima idu gradom u procesiji i javno pokazuju svoju 

vjeru. Mnogima je slavljenje Euharistije teško razumjeti. Kako zbog premetanja datuma, tako i zbog 

samog slavljenja tijela i krvi Isusove. Minhenski župnik Klaus Mucha to ovako objašnjava: "Ne nosimo 

mi po ulicama tek komad kruha, već u tome živućeg našeg Gospodina. To je neupitno vjerska tajna. Ali 

to pokazuje i da vjera živi čak i, odnosno upravo, tamo gdje se ne može sve do kraja matematički 

objasniti. Tu se radi o uvjerenju!" 

  Autor: Clemens Finzer/ Snježana Kobešćak Odg. urednica: Marijana Ljubičić 

 

 

 

 

 

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

