
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

3. siječnja 

2016. 

nedjelja 

II. BOŽIĆNA 

NEDJELJA  

Ime Isusovo 

8.00 

9,30 

11,00 

Za †  Maricu Nikić i † ob. Jurić 

ALILOVCI:  Za † Šimuna i Barbaru Ciganović 

ŽUPNA  za sve potrebe župljna 

PO. 4. I. Anđela Foligno 7,00 Za †  Augustina, Marijui Jelu Manović 

UT. 5. I. Gaudencije 7,00 Za †  Iliju i Perku Pezerović 

SRI. 6. I. 
BOGOJAVLJENJ

E 

TRI KRALJA 

8,00 

11,00 

13,00 

Za †  Mirka Jicha; BLAGOSLOV VODE 

ŽUPNA  za sve potrebe župljna 

DJELO SVETOG DJETINJSTVA-POHOD 

DJECE 

ČET. 7. I. Rajmund Penjafort 7,00 Za †  Mirjanu Hodak 

 PET. 8. I.  
BDM. OD BRZE 

POMOĆI 
7,00 Na čast Gospi 

  SU. 9. I. Marcelin, Julijan 
7,00 

 

Za †  Marka i Stipu Andrijević;  

   krštenje: ANĐELE STIPIĆ 

10. siječnja 

2016. 

nedjelja 

KRŠTENJE 

GOSPODINOVO 

8.00 

9,30 

11,00 

Za †  Jižinu i ob. Bešta 

GOLO BRDO:  Za † Snježanu Čurčić 

ŽUPNA  za sve potrebe župljna 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 9. siječnja u 13,00: Marija Guzanović, Valentina Sadilek, 

Mirjana Matić, Nataša Komljenović, Dubravka Matić i one koje nisu mogle doći na svoj red. 

Ljubav prema svojoj crkvi će naći načina sudjelovati! HVALA za odaziv! 

 Hvala za doprinose za crkvu! PRISTIŽU PONUDE ZA POPRAVAK!  Pridonesite koliko 

možete. Svaki dar je velik ako je od srca! U tijeku je natječaj za izvoditelja! 

 HVALA ZA dostojno sudjelovanje u blagoslovu obitelji! 

 HVALA SVIMA KOJI SU SE UKLJUČILI U pastoralno djelovanje u našoj župi: 

pjevačima; malima i velikima, ministrantima, čitačima. HVALA članovima Župnog 

ekonomskog i Pastoralnog vijeća. Hvala animatorima za poticanje na suradnju! 

o CARITAS:Hvala za ostala sudjelovanja: „ŽETVA“. FOND JOSIP KUPERTINSKI: 

STARI PAPIR:   

o BOGOJAVLJENJE-TRI KRALJA: Pohodit će Vas djeca: „ PJEVAČI BETLEHEMSKE 

ZVIJEZDE“ koji će vam pjevati a vi ih možete darovati za FOND: DJELO SVETOG 

DJETINJSTVA. To je misijsko djelo pomoći djece djeci. Novac je za misije! 

 NASTAVLJAMO POHOD OBITELJIMA S MOLITVOM I 

BLAGOSLOVOM: (vidi raspored) 

o Blagoslov se dočekuje u sabranosti i s poštovanjem. Neka se okupe svi ukućani i 

prijatelji! 

o Na stolu neka bude križ, svijeća, čaša s blagoslovljenom vodom, Biblija ili Novi 

Zavjet ili molitvenik te obiteljska i župna knjižica. 

o Preporučljivo je pripremiti neki kraći tekst iz Svetog Pisma kao poticaj na 

molitvu za blagoslov. 

o Dar koji dajete je za župu. Preporučamo i dar za poslužitelje; ministrante i 

pjevače. 

o Prostorija u kojoj ćemo moliti neka bude prozračena i što hladnija! 

 PRVI PETAK U GOLOM BRDU NEĆEMO MOĆI PROSLAVITI 1. 

SIJEČNJA NEGO ĆEMO TO OSTAVITI ZA KASNIJE 

 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 

 

 
 

           Br. 423-1/2016;  3. siječanj  2016. 

 II. BOŽIĆNA – IME ISUSOVO   „C“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Razum je jedna od čovjekovih značajki po kojoj je sličan Bogu. Po razumu se razlikuje od 

ostalih stvorenja. Na žalost, taj svoj dar i sposobnost, počesto, ne koristi na dobro. Samo razum-

vjerom prosvijetljen i poniznost u prihvaćanju granica koje naša inteligencija ima, pa makar bila i 

izvanredna, rađaju mudrost. Mudrost je dar koji nam pomaže djelovati tako da objedinimo sve snage 

koje nam je Bog povjerio. Molimo Gospodina da nam podari svoga Duha mudrosti kako bismo 

prepoznali sve pozive i zadaće koje nam povjerava. 

Iz čitanja današnje mise! 

Sir 24,1-2.8-12; „Mudrost se Božja nastani posred izabranog naroda!“   Božja mudrost se nastanila u 

njegovom narodu. Hodeći s Bogom, postajemo mu sličniji i postajemo sposobniji djelovati u svijetu 

kao njegovi istinski suradnici. 

Ps: 147,12-15.19-20; „Riječ tijelom postade i nastani se među nama!“   Ovaj psalam je poziv na 

obnovu u Slavi Jeruzalema. Slaviti Gospodina znači; ljubiti ga u poniznosti i prepoznati se kao 

stvorenje koje potrebno njegova spasenja. Veličanstvena djela Božja koja vidimo, slavimo i ulazimo 

sve dublje u njihovo značenje nam pomažu da sve jače prepoznamo očitovanje Božjega spasenja. On 

nas tako čini mudrima jer prepoznajemo njegove namisli a one su uvijek ljubav i život za čovjeka 

kojega ljubi. 

Ef 1,3-6.15-18; „Po Isusu nas predodredi za posinstvo!“  U Kristu smo postali ljubljena Božja djeca a 

njegov Duh nam pomaže prepoznati veličinu toga dara i potiče nas da odgovorimo ljubavlju. 

Iz Ev: Iv, 1,1-5.9-14; „Riječ tijelom postade i nastani se među nama!“  Otvoriti srce Kristu i primiti 

ga je preduvjet za razumijevanje njegove poruke. Nemojmo biti njegovi-koji ga ne primiše. 

 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

 

 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA SIJEČANJ: OPĆA:  Da iskren dijalog između muževa i 

žena različitih religija urodi mirom i pravdom; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da se s 

pomoću dijaloga i bratske ljubavi, milošću Duha Svetoga, nadvladaju podjele među kršćanima; 

BISKUPSKA: Da vjernička zagledanost u Krista, koji je „Lice milosrđa“ nebeskog Oca, prodahne 



život i sva nastojanja Crkve u našem narodu; ŽUPNA: Da naši vjeroučenici, zajedno sa svojim 

roditeljima, braćom, sestrama i kumovima požele još jače živjeti sretno u Gospodinu, hrane se Božjom 

Riječju, Euharistijom i zajedništvom u slavljenju otajstava vjere, osobito kroz ovo vrijeme koje nam je 

dano. 

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

 

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

ZVJEZDAN LINIĆ: RADOST BOŽIĆA KOJA MOŽE BITI POTPUNA 

Volim jaslice. I kad mogu, zastanem, kleknem ili sjednem pred jaslice i gledam.  

Sve bitno je tamo: vol i magarac. 

Njima je mjesto u štali. Vjerojatno su bili tu negdje i kad se Isus rodio u štali. Tu je potom jedan anđeo 

nad štalicom koji je malo klimav, ali služi svojoj svrsi. On je tu uime svih onih anđela koji su pastirima 

i svim ljudima dobre volje navijestili da je Isus mir ove zemlje. Pa onda Marija i Josip. I u središtu je 

svega mali Isus. U središtu svega. I u dubinama ljudskog srca jer se tu Isus želi utjeloviti. Tu bi htio 

boraviti. Nije važno ako sve tu u nutrini izgleda kao štala. Kad Isus dođe, sve će biti obasjano. 

Unaokolo su pastiri. Jasno, i bez ovaca ne ide. Pastiri moraju čuvati svoje stado. A one su slike svakoga 

od nas. Mi smo stado Kristovo, a on se rodio da bude, kako će to poslije i reći: dobar pastir svakoj ovci. 

On je došao da potraži sve izgubljeno i da se nađe. On je došao da sjedini ljudska srca i da bude jedno 

stado i jedan pastir. Negdje sa stražnje strane jaslica već se polako šuljaju i tri kralja. Neki misle da su 

bili neki mudraci, svakako pametni ljudi koji su znali čitati znakove zvijezda. Nisu bili astrolozi, jer su 

se klanjali jedinome i pravome Bogu. U njima i po njima (jer su došli izdaleka) Bog se u Isusu želio 

objaviti svim narodima svijeta. Onda su tri mudraca predstavnici i našega hrvatskog naroda, jer smo od 

davnine u tom stadu Kristove ljubavi, kršćani, katolici. 

Malo svjetlo u jaslicama gori. I gledam, jer jaslice su za gledanje. Vidim da je Isusu drago kad dođem, 

da je osjetljiv na pažnju. Osjećam da je drago i Mariji i Josipu jer im je Isus sve na svijetu. I bor je tu, 

ali njega kao da i ne vidim jako, makar bi bez njega nekako sve bilo prazno. Učim se vjerovati pred 

jaslicama. 

Zar je to moguće? Bog, Stvoritelj, Vječni: a opet, malo dijete, nemoćan, upućen na ljubav i skrb 

roditelja, Marije i Josipa. Potpuno bespomoćno dijete, a ponijet će na sebi sav teret svijeta. Ponijet će 

na sebi tjeskobu majke nad bolesnim djetetom, prestrašene djece zbog pijanstva oca, patnju nevino 

osuđenih. Nosit će one koji se obraćaju i one koji to još ne čine. Nosit će hendikepirane i ljude s 

posebnim potrebama. Isuse, tu sam i ja. Umjesto da ti pomognem nositi to breme, ja ti još donosim 

svoje i tuđe muke i brige. A ti to primaš baš kao dijete, kao da to nije nešto strašno. I s tvog lica ne 

silazi smiješak, pun si optimizma. Božić: to si ti, Isuse; malo svjetlo u velikoj tami svijeta. A ipak si 

razbio tamu koja je prijetila čovjeku i uvlačila se u ljudska srca. To si ti, Isuse! I molim te za sve svoje 

drage prijatelje; za ljude bez kojih ni mene ne bi bilo, bez kojih ne mogu zamisliti svoj sadašnji 

trenutak, bez kojih ne bi bilo ni jaslica. Isuse, daj im svoju radost, svoj mir i moju zahvalnost i ljubav! 

Neka osjete da ih volim. Tako ću se ja moliti pred jaslicama u želji da svi do kojih mogu doprijeti 

osjete radost Božića. I to radost ne samo tog dana i blagdana nego i radost koja može biti potpuna, kako 

je to Isus i obećao. 

 

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 

 RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2015 -2016.  

DATUM MJESTO/ULICA VRIJEME 

3. siječnja    
 NEDJELJA 

  Novi Bešinci  
(najprije udaljene pa od križa) 

13,00 

4. siječnja    
 PONEDJELJAK 

  Doljanovci (od Miletić)  potom  Bešinci  8,00 

5. siječnja     
  UTORAK 

 Ramanovci (istočnom stranom)   8,00 

6. siječnja     
  BOGOJAVLJENJE 

  Češka ,  Trg V.K. (od Vrba);  Zagradska  i  Trg (zapadna 

strana)   
13,00 

7. siječnja    
   ČETRVRTAK 

  Malca  8,00 

8. siječnja 

PETAK 
  Češljakovci  (prema običaju)   8,00 

9. siječnja 

SUBOTA 
  Golo Brdo  (prema običaju) 8,00 

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

