
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

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 i TENE MATIŠIĆ 

PO. 8. II. Jeronim Emilijani 18,00 Za †  obitelji Tomaš 

UT. 9. II. Skolastika 18,00  Za †  Ružu Majdandžić (40 d.) 

SRI. 10. II. 
PEPELNICA- 

ČISTA SRIJEDA, 

BL. A. STEPINAC 

8,00 

18,00 

20,00  

Za duše u čistilištu 

Za †  Peru Grgića 

Susret mladih: FILM I RAZGOVOR! 

ČET. 11. II. 
GOSPA 

LURDSKA 

DAN BOLESNIKA 

8,00 

18,00 

Za sreću i zdravlje obitelji; bolesn. pomazanje 

Za †  Matu i Ljubicu Žilić ; bolesn. pomazanje 

PET. 12. II.  Eulalija, Zvonimir 
17,30 

 

KRIŽNI PUT-KATEHEZA-MISA:  

Za † Zdravka Tomića ;   

SU. 13. II. Katarina Ricci 18,00 Za †  Mariju i Vinka Damljanović 

14. veljače  

nedjelja 

I. KORIZMENA 

NEDJELJA  

8.00 

9,30 

11,00 

Za †  Mariju i Zlatka Ciganović 

GOLO BRDO:  za †  ob. Gril, Pečur i Ivanović 

ŽUPNA  za sve potrebe župljana 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 13. veljače u 13,00: Marija Ivanković, Kata Antunović, 

Ivanka Lukačević, Ljubica Lukačević, Marija Lukačević 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!   

 PEPELNICA-ČISTA SRIJEDA: POST I NEMRS! NA SVAKOJ MISI PEPELJENJE kao 

znak početka Korizme i ponizan ulazak u Pashalno Otajstvo Isusa Krista: POTVRĐENICI 

(VIII., VII., VI. RAZREDI trebaju sudjelovati-to je rast u vjeri po slavljenju sakramenata i 

Liturgijskih vremena a Korizma je jako vrijeme života Crkve! 

 SUSRET MLADIH SRIJEDOM U 20,00: GLEDAT ĆEMO FILM: „BOG NIJE MRTAV!“ 

 GOSPA LURDSKA; 11. VELJAČE: DIJELIT ĆEMO BOLESNIČKO POMAZANJE 

SVIMA KOJI ŽELE! 

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

PAPIR 

 NASTAVLJAMO ŽUPNU KATEHEZU ZA POTVRĐENIKA I PRVOPRIČESNIKE:   

 KORIZMENI PETAK; KRIŽNI PUT-KATEHEZA i MISA: VJEROUČENICI (VIII., 

VII., VI. i III.  R.) RODITELJI i KUMOVI! VJERONAUK SUBOTOM ĆE BITI 

SAMO ZA PRVOPRIČESNIKE! 

 OVO JE BLIŽA PRIPRAVA RODITELJA I DJECE ZA SAKRAMENTE KOJE 

PRIMAJU OVE GODINE.  INAČE JE TO REDOVITA PRIPRAVA VJERNIKA ZA 

USKRS!  

 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! 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 

 

 
 

           Br. 428-6/2016;  7. veljača  2016. 

 V. NEDJELJA KROZ GODINU   „C“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Kršćanska vjera je, prije svega, susret sa živim Bogom. Taj susret preobražava cijelo naše 

biće, prosvjetljuje naš razum, izvodi nas iz naših skučenosti i potiče na svjedočenje o tom čudesnom 

susretu. Ulazak u Božju službu i uspjeh na tom putu ne ovise o našim sposobnostima, talentima i 

postignućima nego o sposobnosti da se prepustimo vodstvu Božje milosti. T milost usavršuje sve ono 

što imamo i što jesmo i čini od nas novog čovjeka, po mjeri Kristovoj. 

Iz čitanja današnje mise! 

Iz 6,1-2a. 3-8; „Evo me, mene pošalji!“  Prorok Izaija svjedoči o susretu sa živim Bogom koji 

preobražava naše slabosti i poziva na bezuvjetno svjedočenje. To nismo sposobni sami činiti i zna nas 

biti strah ali Bog je taj koji pomaže. 

Ps: 138,1-5. 7c-8; „Pred licem anđela pjevam tebi, Gospodine!“   Psalmist pjeva u hramu hvalu Bogu, 

pred licem anđela (usporedi 1.čitanje). Zahvala je i sveopća (svi kraljevi zemlje!) ali i osobna: „Jer si 

čuo riječi mojih usta!“ 

1Kor 15,3-8. 11; „Ovako propovijedamo, ovako vjerujete!“  Krist je umro i uskrsnuo-to je sažetak 

kršćanske vjere koju Pavao svjedoči. Svjedoči Korinćanima sve kako se događalo i što je on 

proživljavao još kao nevjernik ali svjedoči i da je i njega taknula milost da sada može svjedočiti kao 

vjernik. 

Iz Ev: Lk 5,1-11; „Oni ostaviše sve i pođoše za njim!“ Božja milost ribare čini apostolima, 

navjestiteljima Radosne vijesti, ribarima ljudskih duša. Bog preobražava naše slabosti i nemoći ako mu 

pristupamo iskrena i nepodijeljena srca. Ne smije nas uplašiti naša nemoć i iskustvo nego se moramo 

osloniti (vjerovati) na Gospodina. Ne smijemo ostati kod iskustva da smo slabi i nemoćni i zbog toga 

odustati od poslanja. Ne smijemo niti tražiti ostvarenje svojih ambicija ili tražiti da se Božja stvar 

događa onako kako mi to zamišljamo jer, Bog iznenađuje! 

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. 

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

Molitva za proglašenje svetim blaženoga Alojzija Stepinca 

Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, 

blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, 

pozvao si da ti služi 

kao navjestitelj i branitelj istine 
i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi. 

Poslušan tvojoj Riječi 

i vođen Duhom tvoje ljubavi, 

zauzimao se za siromašne i obespravljene; 

ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, 
pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. 

Ponizno te molimo 

da nas obdariš svojom radošću 

te blaženoga Alojzija ubrojiš 

među svece sveopće Crkve, 

da bismo ga mogli još predanije slijediti 

i uteći se njegovu moćnom zagovoru 
u svojim životnim potrebama. 

Po njegovim molitvama jačaj proročki glas Crkve, koji širi 

nadu u dolazak tvojega kraljevstva, praćen blizinom i 

utjehom Blažene Djevice Marije, 

Majke i Kraljice vjernoga ti naroda. 

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen! 

Uz početak korizme - O postu i nemrsu 

Čovjeku se dosta često dogodi da treba postiti. Neki ljudi to 

čine zbog kojeg kilogram više, neki zbog sporta ili liječenja, 

a ima i onih koji su prisiljeni gladovati i postiti jer nemaju dovoljno hrane. Osim ovih postoji još jedan 

motiv, a to je ljubav. Post može biti i draga gesta ljubavi. Majka će svome djetetu dati i posljednji 

zalogaj pa makar i sama ostala gladna. Učinit će to radosno i iz ljubavi i bit će sretna ako time može 

svome djetetu olakšati život. Zaručnik će rado podijeliti bolji i ljepši komad mesa, bolji zalogaj, kolač i 

slično svojoj zaručnici jer je ljubi. Ljubav ide za tim da usreći ljubljeno biće. Vrijeme korizme, vrijeme 

prije Uskrsa poziva na obraćenje. Programu obraćenja pripada i post. Shvatimo u svjetlu ljubavi smisao 

posta što ga u ovim korizmenim vremenima Crkva preporuča, a za neke dane kao što su Pepelnica i 

Veliki petak, i naređuje. To je poziv na svojevoljno odricanje od hrane. Međutim, temeljni motiv tog 

posta trebao bi biti ljubav. I naš je odnos prema Bogu odnos prema ljubljenoj osobi. Osim molitve kao 

temeljnog čina čovjeka vjernika i post iz ljubavi prema Bogu postaje istinitim religioznim činom. Srce 

nam je na taj način otvorenije i spremnije za susret s Bogom i za usklađivanje svoje volje s njegovom 

voljom. Upravo radi tog usklađivanja s voljom Božjom osjećamo kako nas post može na divan način 

učiniti spremnijim za druge žrtve koje su životno potrebne želimo li ostvariti svoj život prema Božjem 

naumu ljubavi. U toj žeđi za Bogom post može biti istinsko djelo ljubavi kojim ćemo omiliti Bogu. 

Post je, nadalje, od prvih početaka Crkve, bio motiviran i ljubavlju prema bližnjima. Post ne želi biti 

jednostrano mučenje samoga sebe bez nekog konkretnog cilja. Kršćani kad poste ili se uzdržavaju od 

mesa, čine to zato, kako bi tim činom prištedjeli novac koji će moći odijeliti za one koji su potrebniji. 

Time post postaje bogoštovni čin kojim se Bog proslavlja jer je učinjen iz ljubavi prema njemu, a 

istodobno je i najkonkretniji čin ljubavi prema 

bližnjemu. Proroci će reći da je Bogu upravo 

takav post po volji. 

Prema razmišljanju fra Zvjezdana Linića 

 

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 

 

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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