
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

16. kolovoza 

nedjelja 

XX. NEDJELJA 

KROZ 

GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

za † Kaju, Marka i Antu Matić 

ČEŠLJAKOVCI: † Adama i Tereziju 

Marijanović 

ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

PO. 17. VIII. Hijacint 19,30 Za † Stjepana, Ivana i Mariju Ivić 

UT. 18. 

VIII. 
Jelena Križarica 

18,00 

19,30 

RAMANOVCI: za † Boška Obradovića 

za † Jozu Augustinovića 

SRI. 19. 

VIII. 
Ivan Eudes 19,30 za †  Vladimira Bakarića 

ČET. 20. 

VIII. 
Bernard 18,30 za † Josipa, Dragicu i Josipa Lukačević 

PET. 21. 

VIII. 
Pio X. pp. 

5,00 

18,30 

POLAZAK PJEŠAKA U VOĆIN IZ 

STRAŽEMANA 

MISA PROŠTENJA U VOĆINU 

SU. 22. VIII. BDM. kraljica 19,30 Za † Zdenka Šmita 

23. kolovoza 

nedjelja 

XXI. 

NEDJELJA 

KROZ 

GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

11,00 

18,00 

za † Stjepana, Ljubicu, Julu i ob. Humski 

RAMANOVCI: † ob. Šarić i Ćosić 

ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

DAVOR: MISA NA SPOMEN IZLASKA 

PROGNANIKA 

POČETAK DEVETNICE U PLETERNICI 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 22. kolovoza u 13,00: Vlatka Pipić, Ivanka 

Tomanović, Ružica Blažanović, Mihaela Zavadil i Kristina Bakarić. Za  spriječenost se 

zamijenite s drugima koji su na redu. Đake i studente treba zamijeniti iz obitelji. 

HVALA! 

 Hvala za svakovrsnu brigu ,potporu i doprinose za potrebe župe usprkos oskudici!   

 CARITAS:   „STARI PAPIR ZA NOVE KNJIGE“! Možete donijeti u župno skladište 

ili u Caritas-Požega. Valjalo bi sortirati: novinski, kunst-druk (sjajni) i ostalo. 

 AKCIJA ŽETVA 2015. U svim mlinovima i silosima možete odvojiti svoju količinu za 

Caritas koji će na temelju toga podići brašno za potrebite. 

 Njegovanje osobne i zajedničke molitve i marljiva izgradnja karaktera. 
o HODOČAŠĆE U VOĆIN: BUS polazi u 12,00 ispred crkve. Pješaci imaju besplatan 

put ali se moraju upisati. Ostali 40,00 KN. 

o DAVOR, 23. KOLOVOZA, NEDJELJA u 11,00: SPOMEN MISA POVODOM 

IZGONA KATOLIKA i OSTALIH IZ BOSNE: Slaviti će misu biskupi: FRANJO 

KOMARICA i ANTUN ŠKVORČEVIĆ. 

o POTVRĐENICI, ne posustajte u duhovnom životu! Pozivamo vas na hodočašća: 

Voćin, Kutjevo… To je rast u duhu na način mladih! 

o Podignite DVD i slike! Vratite tunike! 

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

blagdanom se misne nakane ne oglašavaju prije mise! 

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. 403-33/2015;  16. kolovoza 2015. 

XX. NEDJELJA KROZ GODINU   „B“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Razum je jedan od Božjih darova čovjeku po kojemu ga čini sebi sličnim. Njime 

čovjek prepoznaju Božju volju koju mu Bog obznanjuje na različite načine a vjerom je 

prihvaća i prema njoj oblikuje svoj život. Na životnom putu ne može napredovati ako ne 

živi u bliskom zajedništvu s Bogom a njega postiže blagovanjem Euharistije. Isus jamči da 

je Euharistija hrana za vječnost. Shvaćamo li ga, doista, ozbiljno? 

Iz čitanja današnje mise! 

Izr 9,1-6; „Jedite od mojega kruha i pijte vina koje sam pomiješala!“   Knjiga izreka 

govori u slici uosobljene mudrosti o Božjem daru hrane za vječni život i poziva na 

razboritost. 

Ps 34,2-3. 10-15; „Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!“   Riječi današnjeg psalma 

povezuju sva tri čitanja svojom molitvo ili pjesmom. „Dođite djeco i poslušajte me; učit ću 

vas strahu Gospodnjem!“ te; „Zla s kloni i čini dobro!“ se mogu povezati s Knjigom Izreka. 

Prva strofa psalma se može povezati sa završnim dijelom odlomka poslanice Efežanima koja 

poziva na hvalu Gospodu. A riječi; „Osiromašiše mogućnici i gladuju a koji traže 

Gospodina ne trpe oskudice!“ se mogu jako dobro nasloniti na sadržaj današnjeg Evanđelja 

Ef 5,15-20; „Shvatite što je volja Gospodnja!“   Pavao potiče efeške kršćane na razborit i 

razuman život, ispunjen zajedništvom s Duhom Svetim i zahvaljivanjem za dobročinstva 

Bogu Ocu po Kristu. 

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


Iz Ev: Iv 6,51-58; „Tko jede ovaj kruh živjet će uvijeke!“   Isus nam, svojim otkupiteljskim 

djelom dariva sebe kao hranu i jamči nam vječni život ako se budemo njome hranili. Ova 

hrana nadilazi potrebe čovjeka i daje mu ono što nijedna druga hrana ne može-vječni život. 

To je Božji dar jer mi postajemo „vječnici“ kada činimo djela Božja a to smo pozvani činiti. 

 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

 

 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA KOLOVOZ: OPĆA:  Da se volonteri 

velikodušno predaju službi potrebitima; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da se 

odričući vlastitog sebeljublja naučimo biti bliski onima koji su na 

rubu ljudskog života i društva; BISKUPSKA: Da svi koji trpe 

zbog bolesti, osamljenosti i društvenih nepravda, umiju sačuvati 

ljepotu ljubavi te svoje patnje sjedinjuju s Kristovim trpljenjem za 

bolji svijet; ŽUPNA: Da naši prvopričesnici,  krizmanici i svi 

vjeroučenici   žive sretno u Gospodinu, hrane se Božjom Riječju, 

Euharistijom i zajedništvom u slavljenju otajstava vjere brižno 

praćeni svojim najbližima; roditeljima, braćom i sestrama i 

kumovima. 

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

Pješačko hodočašće vjernika Požeške biskupije u Voćin, 21. 

kolovoza 

Mjesto Voćin u zemljopisnom središtu mlade Požeške biskupije (utemeljene 1997. godine) 

od davnina je mjesto štovanja Majke Božje. Župna crkva u Voćinu sagrađena je koncem 15. 

stoljeća i predstavljala je iznimni spomenik gotičke arhitekture u Hrvatskoj. Oštećenja crkve 

nastala za turske vladavine u Slavoniji obnavljaju franjevci koncem 17. stoljeća i ona već 

tada sa svojim milosnim Gospinim kipom postaje hodočasničkom crkvom u koju su dolazili 

vjernici iz cijele Slavonije. Slika nepoznatog autora voćinske Gospe, Majke od Utočišta, 

potječe iz kraja 19. stoljeća, a samo čudom preživjela je dva svjetska i Domovinski rat. 

Voćinski župnik Josip Martinac 1940. godine tu je staru sliku pohranio u Dijecezanski muzej 

u Zagrebu, a ona je 21. kolovoza 1999. u procesiji pješaka iz Požege svečano vraćena u 

Voćin. I voćinska crkva mnogo je puta stradavala, ali nitko u njezinoj pet stoljeća dugoj 

povijesti tu sakralnu građevinu nije tako temeljito uništio kao srpski pobunjenici uz potporu 

JNA 13. prosinca 1991. Tada je, zajedno s crkvom, u ruševini nestao i Gospin kip koji je 

krasio svetište. Temeljni kamen za novu crkvu u izvornom obliku blagoslovio je 1998. papa 

Ivan Pavao II. za pohoda Hrvatskoj, a svečano ga je 2002. položio biskup Antun Škvorčević. 

Dvije godine kasnije ponovno su se oglasila i voćinska crkvena zvona s obnovljenog 

zvonika, a nakon desetljeća izgradnje, crkva je 14. kolovoza 2011. posvećena i predana 

župljanima na korištenje. 

U četvrtak, 20. kolovoza 2015. u 14,00 sati s blagoslovom hodočasnika pješaka u požeškoj 

crkvi sv. Lovre započinje prvi dio biskupijskog hodočašća vjernika iz župa Katedralnog, 

Posavskog i Zapadno slavonskog arhiđakonata u marijansko svetište u Voćin. Oni će 

prenoćiti u Stražemanu te sutradan, 21. kolovoza u 5,00 sati krenuti odonud s drugim 

pješacima prema Voćinu. U voćinskom svetištu toga dana u 18,30 bit će središnje 

hodočasničko euharistijsko slavlje koje predvodi biskup Antun Škvorčević. 

Gospi Voćinskoj 

Gospo Voćinska, Majko od Utočišta! Ti si obiljem svojih milosti tijekom više stoljećâ bila 

zaštita, utjeha i nada našem narodu u teškim povijesnim vremenima. U svim stradanjima, 

progonima i patnjama, po tvojoj majčinskoj blizini, osjetili smo ruku pomoćnicu koja nas je 

snažno vodila k Isusu Kristu, jedinom Spasitelju čovjeka. Puni vjere i dubokog pouzdanja 

stojimo pred tvojim milosnim likom i molimo te: Brani našu domovinu i pomozi svima nama, 

koji te u svojim osobnim potrebama zazivamo. Ostani s nama u svim kušnjama života, Majko 

od Utočišta, i ne daj da itko od nas skrene s puta tvoga Sina. Koji živi i kraljuje – danas i u 

vijeke. Amen. Zdravo, Marijo... 

Uz nedjeljno evanđelje… (Iv 6,51-58) 

“Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život svijeta.” (Iv 6,51) 

Isus nam svoju ljubav daruje onako kako je možemo primiti. Postao je čovjekom da bi 

mogao biti blizu na dohvatljiv način. Euharistija je sakrament što ga je Isusova ljubav 

darovala svijetu cijenom predanoga tijela i prolivene krvi. “Vi u meni, ja u vama!” (usp. Iv 

6,56) Naši su gradovi i naša mjesta za mnoge koji umiru od 

žeđi za čovjekom, za bratom, za blizinom, kao pustinje bez 

oaze. Naši osmjesi ne znače uvijek radost, naše pružanje 

ruke nije uvijek pružanje mira. Iznutra smo podijeljeni, 

trpimo od nepovjerenja i straha, a sigurnost i ljubav ne 

znamo ni sami drugima darovati. Ohrabrujuće su stoga 

Isusove riječi: “U meni ostaje i ja u njemu.” (usp. Iv 6,56) 

Gospodine, daj mi shvatiti da je spasenje u Tebi, i da nema 

pod nebom drugog spasenja niti drugog Spasitelja! Daruj 

mi milost da se radosno hranim Tvojim kruhom te i sam 

postanem kruh koji će se lomiti za brata čovjeka! 

http://molitvenici.net/molitve.php?page=molitve-gospi&id=148
http://molitvenici.net/molitve.php?page=molitve-gospi&id=148

