
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

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 

PO. 1. II. Brigita Irska 
17,00 

19,00 

 

III. DAN TRODNEVNICE; Misa: n.č. BDM. 

POŽEGA: ARHIĐAKONATSKI SUSRET 

ŽUPNIH PASTORALNIH VIJEĆNIKA 

UT. 2. II. 

PRIKAZANJE 

GOSPODNJE-

SVIJEĆNICA 

8,00 

11,00 

18,00  

 Za †  Mariju i Stjepana Lončarević 

SVEČANA EUHARISTIJA PROŠTENJA 

Za † Matu i Katu Šimetić 

SRI. 3. II. SVETI BLAŽ 
11,00 

18,00  

 BEŠINCI:  na čast sv. Blažu 

za †  Mariju i Franju Hofman 

ČET. 4. II. Andrija Corsini 18,00 Za †  Tereziju i Franju Svitil ; klanjanje 

 PRVI PETAK 

 5. II.  
Sv. Agata, dj.mč. 

16,00 

17,00 

18,00 

GOLO BRDO:  za †  Anu i Stjepana Lončarević 

50.GODINA ŽENIDBE: ANDRIJE I BOŽICE 

PAVIĆ 

 Za † Petra i Maru Jelušić; biblijska 

  PRVA 

SUBOTA 6. II. 

Pavao Miki i drr. 

Mčč. 
16,00 

18,00 

ALILOVCI:  za †  ob. Vinka Ciganovića 

Za †  VLADU VIRAGA I ŽUPNIKE 

7. siječnja  

nedjelja 

V. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

Za †  Ružu i Peru Nikić 

ALILOVCI:  za †  ob. Đure Ciganovića 

ŽUPNA  krštenje: TIE RIH 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 6. veljače u 13,00: Slavica Poljanac, Vikica Lujić, Mira 

Ivanković, Dijana Ivanković, Vesna Ivanković 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:   

 PONEDJELJAK: 17,00: TRODNEVNICA ZA MARINJE: VJEROUČENICI I 

RODITELJI!  

 OVO JE BLIŽA PRIPRAVA RODITELJA I DJECE ZA SAKRAMENTE KOJE PRIMAJU 

OVE GODINE. Voditelj: vlč. MARIJAN PAVELIĆ, voditelj Kolegija Požeške biskupije.  

 Pozivam 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! 

 Treba dostaviti anketne listiće statistike (dostavite ih što prije u sakristiju 

ili župni ured !). 

 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. 427-5/2016;  31. siječanj  2016. 

 IV. NEDJELJA KROZ GODINU   „C“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Božja poruka spasenja je upućena svima, svakom pojedinom čovjeku u svakom narodu. Čovjek 

se voli osjećati posebno i privilegirano pa zbog slabosti svoje naravi počinje svojatati i Boga. Kroz dugi 

period povijesti spasenja Bog je strpljivo pripravljao izabrani narod na postupno prihvaćanje istine da je 

Bog spasitelj svih ljudi a proročka faza objave o tome najviše svjedoči. Kristov dolazak na zemlju je 

usmjerio povijest spasenja u novom smjeru a kršćani se trebaju stalno preispitivati i podsjećati da je Božje 

spasenje univerzalno i da je kršćanima njegova poruka dana kao dar i zadaća a ne privilegija i razloga za 

elitističko držanje prema drugima. 

Iz čitanja današnje mise! 
Jr 1,4-5.17-19; „Prije nego te oblikovah u majčinoj utrobi ja te znadoh!“  Bog poziva proroka Jeremiju u 

svoju službu i obećava mu svoju pomoć. On nikada ne ostavlja one koji svoj život polažu u njegove ruke. 

Ps: 71,1-4a.5-6ab.15ab.17; „Usta će moja razglašivati pomoć tvoju!“   Psalmist je čovjek, vjerojatno 

poodmakle dobi, koji se sjeća svega što je doživio predajući svoj život s povjerenjem u Boga. Slično kao i 

kod Jeremijina poziva (1.čitanje). 

1Kor 13,4-13; „A sada ostaju; vjera, ufanje i ljubav-a najveća je među njima ljubav!“  Kršćanska zrelost 

se očituje u intenzitetu ljubavi prema bližnjima i prema Bogu. Ljubav se uvijek pokazuje djelima a izrastanje 

u njoj je poziv svakome vjerniku. To je proces koji traje tijekom cijeloga našega života. 

Iz Ev: Lk 4,21-30; „Jedni su se divili milini riječi a drugi se pitali: „Nije li ovo sin Josipov?“!“ Isus 

doživljava nerazumijevanje, čak i mržnju od strane svojih sugrađana, zbog svojeg djelovanja među onima 

koje su smatrali nevjernicima. Bog je stvoritelj i otac svih ljudi i nitko od nas nije vrjedniji od drugih. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

 

 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA VELJAČU: OPĆA:  Da pazimo na stvoreni svijet kojega smo 

primili kao besplatan dar. Da se za njega brinemo i štitimo ga za buduće naraštaje; EVANGELIZACIJSKA 

(MISIJSKA): Da porastu prigode za dijalog i susret između kršćanske vjere i azijskih naroda; 

BISKUPSKA: Da hodeći putem evanđelja čuvamo duhovnu baštinu blaženog Alojzija Stepinca zalažući se 

za istinu Evanđelja i vjernost katoličkoj Crkvi i u djelotvornoj ljubavi punoj Božjega milosrđa prema svima 

potrebitima; 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. 

--------------------------------- 
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Svijećnica – Prikazanje Gospodinovo 

Blagdan pun simbolike iz kojega izviru mnogi naši kršćanski običaji. Blagdan Prikazanja Gospodinova, ili 

kako se među narodom zove, Svijećnica. Slavi se u Crkvi tradicionalno 2.veljače, točno četrdeset dana nakon 

Božića. Prije dvije tisuće godina na ovom svijetu zasjalo je Svjetlo zvano Isus Krist. Zanimljivo je to da žena 

prema Židovskom zakonu, nakon što je rodila muško dijete, nije smjela ulaziti u sveti prostor Hrama niti 

dodirivati hramske predmete. Tek nakon što je prošlo četrdeset dana, žena je mogla ući u Hram posvetiti 

dijete prinoseći žrtvu u obliku janjeta ili dvije grlice odnosno golubića, što su Marija i njen muž Josip i 

učinili. Nažalost, ponekad zanemarujemo veličinu ovoga blagdana, a morali bi smo uzeti u obzir koliko je za 

nas važan ovaj dan. Dok su Isusovi roditelji prinosili Dijete u Jeruzalemskom Hramu, naišao je starac Šimun 

koji državši maloga Boga u rukama reče da je to Dijete svjetlo, ali ne ovozemaljsko. Isus je Svjetlo koja treba 

svijetliti u našim srcima u vrijeme tuge i žalosti, u času nepravde nad nama i u trenutku osamljenosti naše 

duše. To Svjetlo treba svijetliti danonoćno u nama i rasvjetljivati putove i spasenje drugih kao što je i nas sam 

Gospodin spasio. Povodom ovog blagdana također se uvodi blagoslivljanje svijeća. U našoj lijepoj Slavoniji 

Svijećnica se naziva još Svitlomarinje, a u dragoj nam dalmaciji 

Kandelorum. Nije teško svijetliti, teško je održavati svjetlo! Često se i sami 

zapitamo otkuda tolika Božja moć i sila koja još uvijek djeluje od svih tristo 

godina progona kršćana i Neronovog mučenja, dok car Konstantin nije 

priznao Božju veličinu i vjeru slobodnom. Kolike su godine prošle progona i 

ranjavanja kršćanskog nauka, koliko je ljudi dalo svoj život samo da 

posvjedoči za Jednog te da nama budu uzor. “Vi ste sol zemlje. Vi ste 

svjetlost svijeta“ (Mt 5,13.14.) Kako su prekrasne riječi kada naš Gospodin 

ima toliko povjerenja u nas da nam ih uputi. Njegova majka Marija koja je 

toliko ljubila svoga Sina, patila je gledajući Ga kako pada pod Križem i još 

pati dok joj mi ranjavamo srce uvredama i nepokajanim grijesima. 

Pomozimo Mariji da zajedno s njom i njenim Sinom svjetlimo u tami  ovog 

materijaliziranog, nehumanog i sebičnog svijeta i ne dajmo da zlo i 

pokvarenost zavedenih srca imalo zasjeni to Svjetlo! 

Sveti Blaž 

Na spomendan sv. Blaža svake godine po svim crkvama dijeli se blagoslov 

grla. Ovaj se blagoslov temelji na prastaroj predaji po kojoj je sv. Blaž 

svojim blagoslovom spasio dječaka kome je u grlu zapela riblja kost. Sv Blaž bio je također jedan od brojnih 

mučenika prvih stoljeća kršćanstva. Potjecao je iz grada Sebaste u Armeniji a već od ranog djetinjstva i 

mladosti opredjelio se za Krista napustivši radosti i užitke ovoga svijeta. Bio je za ono doba veoma 

obrazovan čovjek i vršio je službu liječnika radosno pomažući siromasima. Svojim držanjem i 

dobročinstvima postao je u gradu veoma popularna i draga osoba. A kako je tada Božji narod birao biskupa, 

to su po biskupovoj smrti na njegovo mjesto izabrali Blaža. Za vrijeme cara Licinija buknuo je na istoku opet 

strašan progon kršćana a prvi su na udaru bili pastiri. Blaž je svoje vjernike bodrio da ustraju u vjeri. Na 

nagovor svećenika i vjernika Blaž se skloni pred neprijateljima ali ipak bude uhićen. Bio je mučen kako bi ga 

prisilili na otpad. Sveti biskup hrabro je podnio sve muke i nije se dao ničim zastrašiti. Krvnik mu je godine 

317. odrubio glavu. Ta glava kao dragocjena relikvija godine 972. dospije u Dubrovnik. Dubrovčani svake 

godine najsvečanije slave svoga zaštitnika, a u procesiji biskup nosi svečevu glavu koju pobožni vjernici sa 

strahopočitanjem ljube. Dubrovnik i sv. Vlaho, kako Dubrovčani nazivaju sv. Blaža, nerazdruživi su. 

Uz nedjeljno evanđelje…(Lk 4, 21-30) 

Prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Nisu voljni čuti riječ, čuti istinu. Isus je za njih sin tesara, dijete 

iz obrtničke obitelji. Čude se kako lijepo govori, ali nisu spremni poslušati što govori. Koliko i u nama ima 

predrasuda i brana pred istinom! Koliko često omalovažimo nositelja neke poruke i tako se hoćemo zaštiti 

od same poruke! Kako volimo otkrivati nečije skrivene pogreške, da bismo sebe zaštitili od njegove poruke! 

Može se i nama dogoditi da Isus između nas prođe i ode, da ni nad nama ne učini nikakvo čudo i da nas ne 

zahvati njegova riječ spasenja. Gospodine Isuse Kriste! Udijeli nam mudrost da u životnim okolnostima 

iznova prepoznajemo Tvoju prisutnost i trajno prianjamo uz Tebe. Čisto srce stvori mi, Bože, i obnovi u 

meni pravi duh. 
------------------------------------------- 

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. 

 

 
 


