RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE

21. veljače
nedjelja
PO. 22. II.
UT. 23. II.
SRI. 24. II.

II. KORIZMENA
NEDJELJA
„PAČISTA“
KATEDRA SV.
PETRA
Polikarp, b.mč.
Sinerot srijemski,
Goran, Montan

8.00
9,30
11,00
17,00
18,00
19,30
17,30
18,00
20,00

ČET. 25. II.

Donat Zadarski

18,00
19,00

PET. 26. II.

Aleksandar

17,30

SU. 27. II.

Gabrijel od žalosne
Gospe

10,00
18,00

28. veljače
nedjelja

III.
KORIZMENA
NEDJELJA
„BEZIMENA“

8.00
9,30
11,00
17,00

Za † Josipa i ob. Mikić
DOLJANOVCI: za † Stjepana Blaževića
ŽUPNA za sve potrebe župljana
KRIŽNI PUT-korizmena pobožnost
Za † Matoša i Katu Andrijević
TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK-BISKUPIJA
KRIŽNI PUT; MISA Za † ob. Fila
Za † Zorku Nitraj
Susret mladih: FILM I RAZGOVOR!
Za † ob. Jurić i Andrijević
POŽEGA: KORIZM. TRIBINA: DR. T.
MATULIĆ
KRIŽNI PUT-KATEHEZA-MISA: za † Stipu
Zeba
ARHIĐAKONATSKO HODOČAŠĆE U
KATEDRALU
Misa Za Ljubav u svijetu
Za † Vladimira Viraga i ostale župnike
RAMANOVCI: za † ob. Jakobović i Klemenić
ŽUPNA za sve potrebe župljana
KRIŽNI PUT-korizmena pobožnost

ŽUPNE OBAVIJESTI:








CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 27. veljače u 13,00: Vinka Lončarević, Domina Kunkera,
Ivana Grgić, Melita Pavlović, Ivana Marjanović 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! Još pregovaramo o odluci.
Pridonesite koliko možete. Svaki dar je velik ako je od srca!
OVAJ TJEDAN JE TJEDAN SOLIDARNOSTI S CRKVOM U BOSNI I HERCEGOVINI !
ARHOĐAKONATSKO HODOČAŠĆE U KATEDRALU započinje u 10,00 sati pokorničkim
bogoslužjem, nastavlja se sa Euharistijskim slavljem a završava oko 14,00 sati nakon
pobožnosti Milosrdnom Ocu. Može se ići autobusom u 9,15. Prijavite se do petka (križni put).
Ministranti i pjevači besplatno a ostali uz dobrovoljni prilog.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA NEKA SE ODRŽAVA U SVIM KAPELICAMA.
Najbolje vrijeme je oko 17,00 ali neka se dogovori sa moliteljima.

KORIZMENI UTORAK, PETAK, NEDJELJA; KRIŽNI PUT-KATEHEZA i MISA,
utorkom i petkom: VJEROUČENICI (VIII., VII., VI. i III. R.) RODITELJI i
KUMOVI! OVO JE BLIŽA PRIPRAVA RODITELJA I DJECE ZA SAKRAMENTE
KOJE PRIMAJU OVE GODINE.
INAČE JE TO REDOVITA PRIPRAVA
VJERNIKA ZA USKRS!
SUSRET MLADIH SRIJEDOM U 20,00: GLEDAT ĆEMO FILM: po izboru a potom
razgovor!
 XVIII. BISKUPIJSKI KRIŽNI PUT MLADIH se održava se 5. I 6. Ožujka (subota i
nedjelja). Započinje u Virovitici, župa Sv. Leopolda, noćenje je u Đulovcu a završava u
Voćinu.
( nastavak na unutrašnjoj stranici)

Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol

Br. 430-8/2016; 21. veljača 2016.
II. KORIZMENA NEDJELJA „C“-„PAČISTA“
Poštovani i dragi Župljani!
Čovjek vjernik bi svoj život trebao izgrađivati oslonjen na pouzdanje u Boga a ne na svoje
sposobnosti i uspjehe. To nipošto ne znači niti lijenost niti preuzetnost nego stavljanje svih svojih sila
u službu Bogu i povjerenje onda kad se sve čini izgubljenim. Sveto Pismo nas često podsjeća da je
Bog vjeran svojim obećanjima i da nikada, baš nikada ne ostavlja čovjeka bez svoje pomoći. Ova
istina neka bude vodilja nama, ljudima suvremenoga doba, zatečenima i obeshrabrenima mnogim
nevoljama koje nemiri svijeta unose u naše domove i našu svakodnevnicu. Naša je istinska
domovina na nebu a put prema njoj prolazimo u sigurnim rukama nebeskoga Oca.
Iz čitanja današnje mise!
Post 15,5-12.17-18; „Toga je dana Gospodin sklopio Savez sa Abrahamom!“ Abraham vjerom
odgovara na Božji poziv i vjeruje njegovim obećanjima koja se ljudskim očima čine nemogućima.
Time postaje otac svih vjernika i začetnik novog, Izabranog naroda.
Ps: 27,1.7-9.13-14; „Gospodin mi je svjetlost i spasenje!“ Svjetlost, spasenje, istina, put i život je
Gospodin i nitko drugi. Psalmist je u to čvrsto uvjeren i ne odstupa od nade koju je u vjeri prigrlio.
Fil 3,17-4,1; „Krist će nas suobličiti tijelu svomu slavnomu!“ Kršćanin treba uvijek živjeti kao
građanin neba i prolaznik na zemlji. Put kojim korača prema nebeskoj domovini ima svoju vrijednost i
važnost no ne treba se zaustavljati i trošiti svoje sile uživajući samo u njemu.
Iz Ev: Lk 9,28b-36; „Dok se molio izgled mu se lica izmijeni!“ Isus svojim prestrašenim i
sumnjičavim učenicima pokazuje svoju slavu preobraženjem kako bi ih pripravio na događaje muke i
smrti čiji ih je nagovještaj užasavao.
Srdačno; vaš župnik Josip!




24 SATA ZA ISUSA: 4. DO 5. OŽUJKA: Prema papinoj želji cijeli svijet će moliti ova
24 sata za milosrđe Božje. Započet ćemo nakon večernje mise u petak i moliti cijelu noć
i dan do večernje mise u subotu. POTREBNO JE PRIJAVITI SE ZA SVOJU URU!
CARITAS: Hvala za sudjelovanja: „ŽETVA“. FOND JOSIP KUPERTINSKI: STARI
PAPIR

 NASTAVLJAMO ŽUPNU KATEHEZU ZA POTVRĐENIKE I PRVOPRIČESNIKE:


OVE SUBOTE IMAMO JUBILARNO HODOČAŠĆE U KATEDRALU ! SVI SMO
POZVANI! BUS će proći kroz RAMANOVCE-KAPTOL-GOLO BRDOČEŠLJAKOVCE-ALILOVCE. Potrebno je upisati se do petka, do križnog puta!

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!

SASTANAK RODITELJA POTVRĐENIKA U NEDJELJU IZA MISE U 11,00!

SATANAK RODITELJA PRVOPRIČESNIKA U NEDJELJU IZA KRIŽNOG PUTA
U 17,00!
 Treba dostaviti anketne listiće statistike (dostavite ih što prije u sakristiju ili župni ured !).
 Misne nakane Godišnjice upisujemo samo 40 dana unaprijed!
---------------------------------------------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.
PROLJETNE KVATRE su namijenjene Pokori i Obraćenju. Molimo, osobito, za naše Potvrđenike i
njihove roditelje da kroz slavljenje sakramenta Pomirenja rastu u milosti i mudrosti za život.
--------------------------------DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni.
U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se
molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime.
Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora
imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše ¬svladao san. Kad se probudiše,
ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar
Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu
Iliji.« Nije znao što govori. Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se
prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj,
Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta
Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što
su vidjeli. (Lk 9, 28b – 36)

Poput Petra, Ivana i Jakova i mi bismo voljeli reći: “Lijepo nam
je ovdje biti.” Svakodnevni život umara. Mnogo toga se ne
zbiva onako kako bismo htjeli. Oboje nam je potrebno: uzlaženje
– da bismo svoj život promatrali odozgor, ali i povratak u
poniznost svakodnevnice.
Gospodine Isuse Kriste! Povedi i nas na vrlo visoku goru, dalje
od niskih briga, da nas ohrabri Tvoje lice. Obasjaj nas
svjetlom svoga lica, jer mnogo je tame u nama i oko nas, treba

nam novo prosvjetljenje, nova snaga, nova bjelina da bismo mogli više Tebi živjeti. Pa da, ohrabreni
i obasjani svjetlom Tvoga lica, u Tvoje ime preobražavamo lice ovoga svijeta!
ZADACI KROZ DRUGI KORIZMENI TJEDAN
Kod kuće nastaviti razmišljati o tome kako nam je Bog Otac svoje milosrđe objavio u svom ljubljenom
Sinu Isusu Kristu, sa zahvalnošću što je i nas učinio svojom ljubljenom djecom;
 tijekom sljedećeg tjedna nastojati nagovoriti na ispovijed osobu koja se dugo nije ispovjedila;
 učiniti tjelesno djelo milosrđa »bolesna dvoriti« ili duhovno djelo milosrđa »žalosna i nevoljna
utješiti«;
 potaknuti župljane na molitvu za sudionike Trećega biskupijskog hodočašća u Svetu Zemlju
(16.-23. veljače).
Tjelesno djelo milosrđa »bolesna pohoditi i podvoriti« prvotno znači doslovno bolesnu osobu
opsluživati u fizičkom smislu, ali u smislu druge kateheze značenje se može proširiti na naše nastojanje
da bolesnika kršćanskom vjerom uvjeravamo da će njegova bolest jednom prestati, a bol uminuti, jer će
Bog otrti svaku suzu s naših očiju, a ovo naše bijedno, smrtno tijelo preobraziti i suobličiti
proslavljenom i pobjedničkom tijelu Krista uskrsloga.
Duhovno djelo milosrđa »žalosna utješiti« u smislu druge kateheze ne znači samo biti suosjećajan s
tuđom žalošću, nego žalosnu osobu vjerom uvjeravati da će Bog njezinu žalost preobraziti u radost.
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.

