
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

24. siječnja  

nedjelja 

III NEDJELJA 

KROZ GODINU 

Franjo Saleški 

8.00 

9,30 

11,00 

Za †  Ivu i Anu Manović 

DOLJANOVCI:  za †  Peru i Branka Čakalića 

ŽUPNA  za sve potrebe župljana 

PO. 25. I. 
OBRAĆENJE SV. 

PAVLA 

8,00 

 

 

ZAVRŠAVA SVJETSKA MOLITVENA 

OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA  

Misa: Za † Matu i Ljubicu Žilić 

UT. 26. I. Timotej i Tit BB.   Nema mise! 

SRI. 27. I. Anđela Merici   Nema mise! 

ČET. 28. I. Toma Akvinski 18,00 Za † Rezu i Stjepana Tomanović ; klanjanje 

 PET. 29. I.  Valerije, Zdeslav 
15,00 

18,00 

ŠKOLA ŽUPNIH ANIMATORA u KUTJEVU 

Na nakanu ob. Pavić i Miškić ; biblijska 

  SU. 30. I. Hijacinta 
18,00 

 

 

I.DAN TRODNEVNICE: VJEROUČENICI I 

RODITELJI! 

Prilika za svetu Ispovijed ! 

Za †  Jelenu, Franju i Đuru Novinc 

31. siječnja  

nedjelja 

IV NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

Za †  Danicu i Ivana Tašić 

RAMANOVCI:  za †  Željka i ob. Miletić 

ŽUPNA  II. DAN TRODNEVNICE 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 30. siječnja u 13,00: Ivana Matić, Nelica Poljanac, Sanja 

Musil, Ljilja Novak, Ana Piličić 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!   PONUDE SU OTVORENE!  Moramo još razgovarati o odluci. 

Pridonesite koliko možete. Svaki dar je velik ako je od srca!   

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

PAPIR 

 NASTAVLJAMO ŽUPNU KATEHEZU ZA POTVRĐENIKA I PRVOPRIČESNIKE:   

 SUBOTA: 18,00: TRODNEVNICA ZA MARINJE: VJEROUČENICI I RODITELJI! 

 Nakon mise će biti kratki susret sa pojedinim skupinama vjeroučenika! 

 Pozivan RODITELJE POTVRĐENIKA na razgovor o spremnosti Potvrđenika i obitelji 

pristupu njihovu rastu kao i rastu samih roditelja; koji još nisu razgovarali neka se 

prijave za razgovor! 

 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.  

 Treba dostaviti anketne listiće statistike (dostavite ih što prije u sakristiju ili župni ured !). 

 Proslave Titulara u filijalama ne mogu biti u 11,00 sati zbog važnosti nedjeljne župne mise! 

 Misne nakane Godišnjice upisujemo samo 40 dana unaprijed! 

 

 

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. 426-4/2016;  24. siječanj  2016. 

 III. NEDJELJA KROZ GODINU   „C“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Suvremena religiozna strujanja su bitno individualistički obojena. Čovjek pokušava 

doprijeti do Boga sam, zazirući od zajednice i zajedništva. Ipak, Boga ga je stvorio na svoju sliku, 

kao biće zajedništva, nužno upućeno na druge. Kršćanski se život odvija u tom ozračju – središte je 

euharistijsko slavlje; uvijek u zajednici i zajedništvu s drugima. Svaki vjernik prima određene darove 

i pozvan je ugrađivati ih u tijelo Crkve. Svi, po krštenju, imamo jednako dostojanstvo ali različite 

darove  kojima nadopunjujemo jedni druge. 

Iz čitanja današnje mise! 

Neh 8,2-4a.5-6.8-10; „Čitahu iz knjige Božjeg zakona i razglabahu da narod može razumjeti što se 

čita!“  Izraelska zajednica se okuplja n slušanje i tumačenje Božje Riječi. To je poslanje Crkve svakog 

vremena; njezino središte i ishodište njezinog djelovanja: slušanje i tumačenje Božje poruke i 

blagovanje Euharistijskog kruha. 

Ps: 19,8-10.15; „Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život!“   Ovaj psalam je udivljenik Božjem Zakonu 

koji donosi pravo i pravicu do te mjere da; dušu krijepi, neuka uči, srce sladi, oči prosvjetljuje. Strah je 

pripisan Bogu ako čovjek ne bi slijedio taj put koji donosi samo dobro i spasenje. 

1Kor 12,12-14.27; „Vi ste tijelo Kristovo i pojedinačno udovi!“  Sveti Pavao podsjeća: svi kršćani su 

tijelo Kristovo a svaki ud ima svoju zadaću. Samo skladno djelovanje svakoga pojedinca čini zajednicu 

cjelovitom. U protivno je ranjena i nešto joj nedostaje. Stoga je uloga i mjesto svakoga, ponaosob, 

neizmjerno važna. U Božjem planu je svatko nezamjenjiv. 

Iz Ev: Lk 1,1-4; 4,14-21; „Danas se ispunilo ovo Pismo!“   Isus se, čitajući i tumačeći Božju Riječ u 

sinagogi, otkriva svojim sugrađanima kao onaj koji je ispunjenje naviještene Riječi. 

 

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 

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


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. 

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

Sv. Franjo Saleški 

 

Sv. Franjo Saleški rođen je 1567. godine u plemičkom dvorcu svojih roditelja u Savoji. Roditelji su mu 

omogućili kvalitetno školovanje. Franjo se u to vrijeme bavio razmišljanjima o kalvinskom nauku 

prema kojemu je određen broj onih koji će biti spašeni. Franjo se bojao da nije u onom broju koji će biti 

osuđeni na vječnu propast. Otac mu se silno usprotivio kada je izjavio da želi postati svećenik. Nakon 

što je završio teološki studij i postao svećenik, Franjo odlazi u pokrajinu pored Ženevskog jezera koja 

je bila središte kalvinizma i tu je ispravno 

naučavajući uspio vratiti 70.000 duša nazad u 

katoličku vjeru. Izašavši na glas kao izvanredan 

dušobrižnik i veliki borac za pravovjerje papa ga 

imenuje ženevskim biskupom. Kao biskup osniva 

dvije Družbe i razvija veliku spisateljsku djelatnost. 

Umire u 55. godini 1622. godine. Njegovo 

najpoznatije pisano djelo 'Filotea' namijenjena je 

onima koji žive u obiteljima, jurnjavama života i 

stoga smatraju da svetost nije za njih. Ovo veliko 

djelo doživjelo je više od tisuću izdanja, a već 1656. 

godine biva prevedeno na 17 jezika. Bio je naučitelj 

koji pobožnost unosi u svijet i svijet u nju. Proglašen 

je zaštitnikom katoličkih novinara i pisaca. 

Misli sv. Franje Saleškog 

Sve za Boga. 

Poniznost je magnet Srca Božjega. 

Naša bijeda je prijestolje Božjeg milosrđa. 

Poniznost i blagost su temelji svetosti. 

U svom srcu usadi Isusa raspetoga i svi križevi i 

trnje bit će ti kao ruže. 

Nasljedujmo blaženu Djevicu Mariju, idimo kao 

ona, veselo, desno ili lijevo, kamo nas Gospodin 

hoće voditi. 

Neka živi Isus čija je smrt pokazala kako je jaka 

ljubav. 

Ljubav je među krijepostima ono što je Sunce među planetima;  

ono im daje njihov sjaj i ljepotu. 

Jedini je temelj prave pobožnosti ljubav prema Bogu. 

Radije sve izgubimo, samo ne odvažnost, pouzdanje i dobru volju. 

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

Razmišljanje uz nedjeljno evanđelje… 

On me posla blagovjesnikom biti siromasima (Lk 1, 1-4; 4, 14-21) 

“Godina milosti Gospodnje”. To je u biblijsko vrijeme Staroga zavjeta bila godina kada su se praštali 

svi dugovi, oslobađali robovi, svatko je mogao svoj život početi ispočetka. To je bila jubilarna godina 

sveopćeg oproštenja i mira. U ritmu Starog zavjeta bilo je to svake pedesete godine. Međutim, Isus je 

došao proglasiti godinu milosti Gospodnje koja više nikada neće prestati, jer je trajan i njegov dar 

oproštenja. Gospodine Isuse Kriste! Sužnji  smo navika kojima robujemo. Sužnji smo poroka koji 

nam ne daju osjetiti unutarnju slobodu. Sužnji smo vlastitog uvjerenja da ne možemo biti bolji. 

Došao si, Gospodine, proglasiti sužnjima oslobođenje! Došao si vratiti vid slijepima. Ne vidimo 

dobro. Često ne prepoznajemo svijet onako kako ga Ti gledaš, ne vidimo ljude onako kako ih Ti 

vidiš. I nama je potreban vid. Očekujemo godinu Tvoje milosti! 

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

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. 
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