RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE
10. siječnja
2016.
nedjelja

KRŠTENJE
GOSPODINOVO

PO. 11. I.

Honorat, Higin

UT. 12. I.

Margareta Burgeois

SRI. 13. I.

Hilarije

16,00
18,00

ČET. 14. I.

Glicerije, Feliks

16,00
18,00

PET. 15. I.

Pavao Pustinjak

16,00
18,00

SU. 16. I.

Marcel I. pp.

18,00

17. siječnja
2016.
nedjelja

II NEDJELJA
KROZ GODINU
Antun O.

8.00
9,30
11,00
16,00
18,00
16,00
18,00

8.00
9,30
11,00

Za † Jižinu i ob. Bešta
GOLO BRDO: Za † Snježanu Čurčić
ŽUPNA za sve potrebe župljna
RAMANOVCI: Za † Anu Miletić (sprovodna)
Za † Josipa Kveton
GOLO BRDO: Za † Ivana Kotrla (sprovodna)
Za † Matiju Mikića
GOLO BRDO: Za † Anku Lončarević
(sprovodna)
Za † Ružu Majdandžić, (sprovodna)
RAMANOVCI: Za † Matu Šag (sprovodna)
Za † Željka Bošnjaka
GOLO BRDO: P.P.: za † ob. Tomić i
Marijanović
Za † Antuna Romića
N. č. sv. Antunu Pustinjaku
Za † Antuna Toman
ČEŠLJAKOVCI-PROSLAVA IMENA
ISUSOVA:
misa za † ob. Peić i Milanović
ŽUPNA za sve potrebe župljna

ŽUPNE OBAVIJESTI:




o
o




CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 16. siječnja u 13,00: Nikolina Mikolčić, Lucija Mišić,
Monika Matešić, Josipa Sadilek, Nikolina Komljenović 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! OVIH DANA ĆEMO RAZMOTRITI PONUDE! Pridonesite
koliko možete. Svaki dar je velik ako je od srca! U tijeku je natječaj za izvoditelja!
HVALA ZA dostojno sudjelovanje u blagoslovu obitelji! Doprinos koji ste dali je za našu
crkvu. Hvala za doprinos i nagradu za naše ministrante i pjevače.
HVALA ZA BOGOJAVLJENJE-TRI KRALJA: Što ste primili i darovali: „ PJEVAČE
BETLEHEMSKE ZVIJEZDE“
za FOND: DJELO SVETOG DJETINJSTVA. To je
misijsko djelo pomoći djece djeci. Novac je za misije!
CARITAS:Hvala za sudjelovanja: „ŽETVA“. FOND JOSIP KUPERTINSKI: STARI
PAPIR:
NASTAVLJAMO ŽUPNU KATEHEZU ZA POTVRĐENIKA I PRVOPRIČESNIKE U
ŽUPNOJ VJERONAUČNOJ DVORANI: SUBOTA: 9,00: POTVRĐENICI; 11,00:
PRVOPRIČESNICI. Pozivan na razgovor o stanju spremnosti Potvrđenika i pristupu
njihovu rastu kao i rastu samih roditelja; koji još nisu razgovarali neka se prijave da
ugovorimo termin!
TRODNEVNICA ZA MARINJE – SVIJEĆNICU: bit će 30., 31. Siječnja te 1. Veljače. OVO
JE BLIŽA PRIPRAVA RODITELJA I DJECE ZA SAKRAMENTE KOJE PRIMAJU OVE
GODINE. Voditelj: vlč. MARIJAN PAVELIĆ, voditelj Kolegija Požeške biskupije.

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. 424-2/2016; 10. siječanj 2016.
KRŠTENJE GOSPODINOVO „C“
Poštovani i dragi Župljani!
Krštenje je ulaznica u zajednicu otkupljenih. Omogućio nam ga je Krist Gospodin svojom
žrtvom na križu i svojim uskrsnućem. Krsna voda pere istočni grijeh i sve druge grijehe i izranja
novog čovjeka po mjeri Kristovoj. Vjernost krsnom savezu kojeg je Bog s nama sklopio nas
usmjerava prema ispunjenoj budućnosti i obvezuje na ozbiljno zalaganje na tom putu. Gospodin
nam jamči svoju pomoć i šalje nam svoga Duha, koji prati naše korake.
Iz čitanja današnje mise!
Iz 40,1-5.9-11; „Evo, Boga vašega! Gle, Gospodin Bog dolazi u moći; mišicom svojom vlada!“
Starozavjetna slika Dobrog pastira svoje ispunjenje dobiva Kristovim dolaskom. On okuplja svoje
stado i brine se za njega.
Ps: 104, 1b-4.24-25.27-30; „Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!“ Ovaj
veličanstveni psalam u himničkom obliku je upućen Bogu Stvoritelju a psalmist se divi ljepotama i
sjaju svega stvorenoga. Očaran ljepotama stvorenoga psalmist polazi od neba u kojemu se objavljuje
Bog, zatim promatra zemlju i vode te dolazi do brojnih stvarnosti u kojima se objavljuje Bog-život.
Nad svim stvorenjem počiva Duh Boga Stvoritelja koji svemu daje život i sitost te ujedno sve promatra
iz svojega nebeskog prebivališta diveći se u radosti svome remek-djelu.
Tit 2, 11-14; 3,4-7; „Pojavila se milost Božja; spasiteljica svih ljudi!“ Božja milost preobražava naš
život i čini nas baštinicima vječnoga života. Ne samo da je to dar koji nismo zaslužili nego je izražena
Božja inicijativa koja to čini.
Iz Ev: Lk 3,15-16.21-22; „Pošto se Isus krsti, dok se molio, rastvori se nebo!“ Ivan krstitelj
podjeljuje krštenje Isusu a Očev glas i silazak Duha Svetoga potvrđuju njegovo božansko sinovstvo i
spasiteljsko poslanje. Isus, iako nije grješan i potreban obraćenja potpuno prihvaća svu stvarnost
čovještva u koju je ušao utjelovljenjem.
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.
---------------------------------

'Kršćanin je onaj tko ostaje u Bogu, tko ima Duha Svetoga i dopušta mu da ga on vodi'
Autor: radiovaticana.va/Laudato/I.D. Photo: Laudato četvrtak, 07. siječnja 2016. u 20:18
Možemo osjećati mnoštvo dobrih stvari, imati dobre ideje, ali ako nas to ne vodi utjelovljenom Bogu,
ako nas ne vodi bližnjemu, onda to nije od Boga.
Djela milosrđa su u srcu naše vjere u Boga, rekao je papa Franjo na misi u kapeli Doma sv. Marta.
Osvrćući se na prvu poslanicu sv. Ivana apostola, napomenuo je kako se treba čuvati svjetovnosti i
duhova koji udaljuju od Boga. 'Ostati u Bogu' misao je sv. Ivana oko koje je Papa razvio svoju
propovijed.
- Ostati u Bogu je stil kršćanskoga života. Kršćanin je onaj tko u njemu ostaje, tko ima Duha Svetoga i
dopušta mu da ga on vodi. Međutim, apostol Ivan istovremeno upozorava da ne vjerujemo svakom
duhu. Potrebno je provjeravati duhove, kako bi se utvrdilo dolaze li doista od Boga. To je pravilo za
svakodnevni život kojem nas Ivan poučava – napomenuo je Sveti Otac.
Upitao je Papa, što pak znači provjeravati duhove? Ne radi se, kako je rekao, o ''sablastima'', nego o
ispitivanju toga što se događa u vlastitom srcu, koji su korijeni onoga što osjećam; razabiranje odakle to
dolazi. Objasnio je da to znači provjeravati dolazi li ono što osjećam od Boga ili od Antikrista.
- Svjetovnost je duh koji nas udaljuje od Božjega duha. Božji duh čini da ostajemo u Gospodinu. Koji
je međutim kriterij za dobro razlučivanje onoga što se događa u duši? - na to je pitanje papa Franjo
odgovorio s apostolom Ivanom, koji navodi samo jedan kriterij: 'Svaki duh koji ispovijeda da je Isus
Krist došao u tijelu, od Boga je. A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga'.
- Kriteriji je stoga utjelovljenje. Mogu osjećati mnoštvo dobrih stvari, imati dobre ideje, ali ako me to
ne vodi utjelovljenom Bogu, ako me ne vodi bližnjemu, onda to nije od Boga. Zbog toga sv. Ivan
započinje današnji odlomak riječima: 'Ovo je zapovijed Božja: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa
Krista i da ljubimo jedni druge' - pojasnio je Papa.

Istaknuo je Sveti Otac da možemo imati mnoštvo pastoralnih planova, smišljati nove metode kako se
približiti ljudima, ali ako nismo na putu utjelovljenoga Boga, Božjega Sina koji je postao čovjekom
kako bi išao uz nas te napomenuo onda nismo na putu dobroga duha, nego Antikrista, svjetovnosti,
duha svijeta.
- Postoje mnogi ljudi koji se čine duhovnima, ali koji ne govore o djelima milosrđa. Zašto? Zato što
djela milosrđa konkretiziraju naše vjerovanje da se Sin Božji utjelovio. Zašto? - upitao je opet Papa te
odgovorio zato što je svaki naš brat Kristovo tijelo. Bog se utjelovio kako bi se poistovjetio s nama. Što
naša braća trpe, trpi Krist. Ne vjerujte svakome duhu, budite pažljivi, ispitujte duhove kako biste vidjeli
dolaze li doista od Boga – ponovio je Papa.
Naglasio je da je služenje bližnjem u potrebi znak da slijedimo dobroga duha, to jest da smo na putu
Božje Riječi koja je postala tijelom.
- Molimo Gospodina za milost da dobro razumijemo što se događa u našim srcima; radi li se o
pokretima Božjega duha koji nas vodi služenju drugima ili se radi o svjetovnome duhu, koji nas
usmjerava na same sebe, na vlastite zatvorenosti i egoizme – zaključio je Sveti Otac.
------------------------------------------KatoAktiv: Mreža mladih katolika koji žele služiti u svojim župama diljem Lijepe Naše
Pronađite prijatelje, subraću u Kristu, spoznajte ideju na stranici KatoAktiv koja vam se sviđa,
uključite je u župne aktivnosti i obnovite lice zemlje.

