
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

20. rujna 

nedjelja 

XXV. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

 Za †  Vjekoslava Tucakovića 

DOLJANOVCI: za †  Iliju, Klaru i Ivu Anušić 

ŽUPNA:  za sve potrebe vjernika 

PO. 21. IX. MATEJ AP. 19,00 Za † Mandu i Stjepana Davidović 

UT. 22. IX. Mauricije 19,00 Za † Stanu Ivanković 

SRI. 23. IX. Pio iz Pietrelcine 19,00 Za Duše u čistilištu 

ČET. 24. IX. 
BDM. od 

Otkupljenja 
19,00 Za †  ob. Marić; klanjanje 

PET. 25. IX. Nikola iz Flüe 19,00 za † Anđu Pejazić ; biblijska 

SU. 26. IX. Kuzma i Damjan 

9,30 

17,00 

18,00 

19,00  

BISKUPIJSKI DAN U POŽEGI 

Vjenčanje:   MARIJANOVIĆ-PAUN; 

Vjenčanje: BRIŽIĆ-SERTIĆ 

 Za † Nedjeljka Barića (II. Spr.) 

27. rujna 

nedjelja 

XXVI. 

NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

 Za †  Vladu Vernota 

ČEŠLJAKOVCI: na nakanu    

ŽUPNA:  krštenje  KORINE IVANKOVIĆ 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 26. rujna u 13,00: Josipa Marić, Snježana Kanižaj, Štefica 

Svoboda, Mirjana Bešta Josipa Stipić i oni koji nisu mogli doći na svoj red. Za  spriječenost se 

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

 Hvala za svakovrsnu žrtvu i odricanje za zajedničko dobro!   

 BISKUPIJSKI DAN: Novoizabrani članovi ŽEV-a imaju posebnu skupinu u kojoj će upoznati 

svoju službu još bolje. Pozvani su i članovi ŽPV-a, lektori, pjevači i izvanredni djelitelji svete 

Pričesti. 

 CARITAS:  „Ljubav na djelu-znak Božje blizine!“ 
o BISKUPIJSKI NATJEČAJ ZA STIPENDIJE otvoren 10. VIII.  (vidi letak!) 

o Župni fond za đake i studente „JOSIP KUPERTINSKI“ pozva na suradnju! 

o „STARI PAPIR ZA NOVE KNJIGE“! AKCIJA ŽETVA 2015. U svim mlinovima i 

silosima možete odvojiti svoju količinu za Caritas koji će na temelju toga podići brašno za 

potrebite. 

o CARITASOVA AKCIJA „ŽETVA 2015.“ traje. Uključimo se! 

 OBITELJESKI PASTORAL: Nova je pastoralna godina započela. 

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

misne nakane ne oglašavaju prije mise! 
 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 

 

 
 

           Br. 408-38/2015;  20. rujna 2015. 

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU   „B“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Zasipani danomice predbacivanjima i kritikama ili pak pomalo utopljeni u bujice 

svagdašnjice, mi kršćani današnjice često postajemo suprotnost onome što Gospodin od nas traži-

prestajemo biti graditelji mira i upuštamo se u sukobe kako bismo se obranili od drugih ili kako 

bismo utišali vlastitu savjest koja nas poziva na preispitivanje ustaljenih navika i stavova. Iz tih 

pokušaja da prognamo glas savjesti se javljaju i potrebe da one koji nam smetaju svojom dobrotom i 

poniznošću pokušavamo marginalizirati (omalovažiti-obezvrijediti), nekada čak i javno. Molimo 

Gospodina da nas očuva od takvih napasti i pomogne nam ostati trajno u njegovoj milosti. 

Iz čitanja današnje mise! 

Mudr 2,12.17-20; „Osudimo ga na smrt sramotnu!“   Bezbožnici smišljaju kako će osuditi 

pravednika i iskušavati njegovu vjeru. Pravedniku je Bog trajno utočište i on ga izbavlja iz pogibelji. 

Ps 54,3-6.8; „Bog krijepi život moj?“   Progonjeni pravednik upućuje svoju molbu Gospodinu. Iznosi 

je s pouzdanjem i upornošću. Gospodin treba u svoje ruke preuzeti njegov slučaj jer je progonjen zbog 

pravednosti tj. vjere. Gospodin će uslišiti njegovu molitvu i on će mu uzvratiti žrtvom zahvalnicom. 

Jak 3,16-4,3; „Plod se pravednosti u miru sije onima koji tvore mir!“  Sveti Jakov kori kršćane zbog 

života koji nije usklađen s Evanđeljem te ih potiče da od Boga ponizno traže milosti i darove. 

Iz Ev: Mk 9,30-37; „Sin čovječji predaje se… Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj!“  Isus 

poučava svoje učenike svakoga vremena: Božja i naša mjerila nisu nikada ista. Bog od nas očekuje da 

mu posve predamo svoja srca s djetinjim predanjem u njegovu ljubav. 

 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

 

 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA RUJAN: OPĆA:  Da se povećaju mogućnosti za 

obrazovanje i zaposlenje svih mladih ljudi; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da vjeroučitelji 

mogu biti svjedoci; živeći život u skladu s vjerom koju naviještaju; BISKUPSKA: Da odgoj i 

U FILIJALAMA:  
DOLJANOVCI: UTORAK u 10,00 i 

15,00;  

RAMANOVCI: UTORAK u 9,00 i 

16,00; 

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 

16,00 V.-VIII.r.);   (Oprez na cesti!) 

 ZA KAPTOLČANE (NOVE BEŠINCE i 

KOMAROVCE): 

VIII. R; ČET. u 

18,30; 

VII. R; SRIJEDA u 

18,30; 

VI. R; UTORAK. u 

18,30; 

V. R: PETAK. U 

18,30; 

IV. R; PETAK u 13,00;  prije 

škole 

III. R; ČETVRTAK u 13,00; 

prije šk. 

II.R; UTORAK 12,15; iza 

škole! 

I.R; SRIJEDA12,15;  iza 

škole! 

SUDJELUJMO NA VEČERNJIM 

POBOŽNOSTIMA! 



obrazovanje u našim školskim i odgojnim ustanovama vodi k cjelovitoj izgradnji ljudske osobe 

poštujući kršćanske vrjednote, utkane u našu narodnu kulturu; ŽUPNA: Da naši vjeroučenici, koji 

započinju novu školsku i akademsku godinu požele još jače živjeti sretno u Gospodinu, hrane se 

Božjom Riječju, Euharistijom i zajedništvom u slavljenju otajstava vjere brižno praćeni svojim 

najbližima; roditeljima, braćom i sestrama i kumovima. 

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

OSAMNAESTA OBLJETNICA USPOSTAVE NAŠE-POŽEŠKE BISKUPIJE 

Prigodom 18. obljetnice uspostave Požeške biskupije u subotu, 26. rujna 2015. održava se u Požegi 

Biskupijski dan i središnja proslava Godine sv. Terezije Avilske, zaštitnice požeške Katedrale o 500. 

obljetnici njezina rođenja. Biskup Antun Škvorčević uputio je svim župama Pismo u kojem je naznačio 
sadržaj slavlja i program Biskupijskog dana.  

„Poštovana i draga braćo svećenici! U nedjelju, 27. rujna 

2015. navršava se 18 godina od uspostave Požeške biskupije i 

ređenja njezina biskupa. Prigoda je to u kojoj se želimo 

ponajprije podsjetiti što je po vjeri Katoličke Crkve naša 

požeška mjesna Crkva kojoj pripadamo, obnoviti se u svijesti 

otajstvene stvarnosti Tijela Kristova kojeg smo u njoj dionici, 

sjediniti se u molitvi za sve njezine članove – biskupa, 

svećenike, redovnike i redovnice, vjeroučitelje i sve druge 

kojima je povjerena posebna služba kao i za sve njezine 

pripadnike. To će biti nakana našega Biskupijskog dana i 

središnje proslave Godine sv. Terezije Avilske, zaštitnice 

požeške Katedrale u subotu, 26. rujna ove godine, na kojoj će 

sudjelovati, kako je određeno, svi oni koji u našim župama 

vrše određeno poslanje, među kojima i novoizabrani članovi 

župnih ekonomskih vijeća. Na sam dan 18. obljetnice, u 

nedjelju 27. rujna slavi se u svim našim župama blagdan Obljetnice posvete Katedrale te će 

euharistijska slavlja biti po obrascu toga blagdana. Svećenici će na svim svetim misama 

progovoriti o značenju uspostave naše Biskupije i Katedrale kao središnje biskupijske crkve, znaka 

jedinstva mjesne Crkve na čelu s biskupom, članom zbora apostolskih nasljednika. Valja u 

Molitvu vjernih uključiti nakanu da Bog pomogne svim njezinim vjernicima da predvođeni 

biskupom rastu u zajedništvu vjere, nade i ljubavi te da podari uspjeh njezinim 

evangelizacijskim nastojanjima, na kraju svete pričesti otpjevati himan „Tebe Boga hvalimo“ a 

nakon popričesne dodati molitvu za Požešku biskupiju, koja se nalazi na priloženoj sličici. U 

požeškoj Katedrali navedene nedjelje središnje euharistijsko slavlje u 18,30 slavit će dijecezanski 

biskup a na njemu će sudjelovati svećenici iz središnjih biskupijskih ustanova i iz gradskih župa, 

koji će pozvati i vjernike da im se pridruže.  

MOLITVA ZA POŽEŠKU BISKUPIJU 

Svemogući Bože! Zahvaljujemo ti na neprocjenjivom daru pripadnosti zajedništvu jedne, svete, 

katoličke i apostolske Crkve u svojoj Požeškoj biskupiji. Molimo te, pomozi nam da u sinovskoj 

odanosti prema Svetom Ocu, čvrsto povezani u vjeri, nadi i ljubavi sa svojim biskupom i svećenicima, 

redovnicima i redovnicama poput blaženoga Alojzija Stepinca životom svjedočimo Isusa Krista kao 

jedinog Spasitelja čovjeka. 

Budi nam potpora u nastojanju oko izgradnje civilizacije ljubavi. Daj da u bolesnicima i starcima, 

prognanicima i siromašnima prepoznajemo Isusovo lice. Neka nam oni, kao sv. Lovri, budu 

najdraže blago. 

Sadašnjost i budućnost svoje Biskupije povjeravamo Mariji, tvojoj najvjernijoj službenici. Neka ona 

majčinski prati i upravlja naše korake na putu vjernosti tvome Sinu Isusu Kristu. Koji živi i kraljuje 

danas i uvijeke. Amen. 

BISKUPIJSKI DAN 

U subotu, 26. rujna 2015. u Požegi će se održati Biskupijski dan prigodom 18. obljetnice 

uspostave Požeške biskupije i ujedno središnje slavlje Godine sv. Terezije Avilske. Uz sve svećenike i 

vjeroučitelje, redovnike i redovnice, na programu će sudjelovati novoizabrani članovi župnih 

ekonomskih vijeća, članovi župnih pastoralnih vijeća, lektori, izvanredni djelitelji svete pričesti, članovi 

udruga i pokreta te pjevački zborovi. Biskupijski dan započinje navedenog dana u 9,30 sati s posebnim 

programom za svećenike, vjeroučitelje i druge skupine u različitim požeškim prostorima da bi se na 

koncu svi zajedno okupili na svetoj misi u Katedrali u 12,00 sati, koju predvodi msgr. Želimir Puljić, 

zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije s dijecezanskim biskupom te drugim 

susjednim biskupima i svim svećenicima naše Biskupije. Pjevački zborovi na vrijeme će primiti pjesme 

koje trebaju pripraviti za slavlje. Zbog hodočašća zborova u Katedralu za Biskupijski dan, ove godine 

izostat će njihov tradicionalni susret u Požegi o blagdanu sv. Cecilije. 

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

