
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

27. ožujak  

nedjelja 

NEDJELJA  

USKRSNUĆA 

GOSPODINOVA 

8.00  

11,00 

Za † Josipa Šipura 

ŽUPNA MISA: za sve nakane župljana  

PO. 28. III. 
USKRSNI 

PONEDJELJAK 

8,00 

11,00 

 

18,00 

ŽUPNA: za sve nakane župljana 

Za † Ružu i Đuru Bartolović; krštenje: 

MARIJE JURANOVIĆ, MARIJE PUJIĆ i 

DOMINIKA BARTOLOVIĆA 

USKRSNI KONCERT „GLASIĆA 

NADE“ 

UT. 29. III. Eustazije, Jona 
8,00 

19,00 

Za †  Ivicu Mautner 

Za †  Andrijević i Jurić 

SRI. 30. III. 
Vlatko, Kvirin, 

Viktor 

8,00 

20,00  

Za †  Lucu Mišić 

Susret uz: FILM I RAZGOVOR! 

ČET. 31. III. Benjamin, 19,00 Za †  Antuna Kruljac 

  PRVI 

PETAK 1. 

IV.  

Venancije, 

Anastazije 

17,00 

19,00 

GOLO BRDO: Za †  Antolović i Pavlović  

 Za †  Stipu i Jelu Majstorović 

  PRVA 

SUBOTA  

2. IV. 

Franjo Paulski, 

Teodora 

10,00 

17,00 

19,00 

PRVA ISPOVIJED ZA PRVOPRIČESNIKE  

ALILOVCI: Za †  Vinka Ciganovića 

 Za †  Josipa i Jadranku Mareček 

3. travanj  

nedjelja 

II.USKRSNA 

BIJELA 

8.00  

10,00 

Za †  Luku i Mariju Šimetić 

ŽUPNA MISA: PRVA PRIČEST  

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 2. travnja u 13,00: MAJKE POTVRĐENIKA IZ 

KAPTOLA. Ljubav prema svojoj crkvi će naći načina sudjelovati! HVALA za odaziv! 

 Hvala za doprinose za crkvu! Uskoro će biti odluka o izvođaču. 

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

PAPIR…; HVALA ZA DAROVE ZA CARITAS I USKRSNO GNIJEZDO. 

 SUSRET MLADIH: SRIJEDOM U 20,00: FILM i susret obogaćenja u dijalogu ! 

 NASTAVLJAMO ŽUPNU KATEHEZU ZA POTVRĐENIKE I PRVOPRIČESNIKE:   

 POTVRĐENICI: SUDJELOVANJE U LITURGIJI CIJELOG TJEDNA, OSOBITO 

SUTRA-USKSNI PONEDJELJAK, JER JE OVAJ CIJELI TJEDAN JEDAN 

BLAGDAN. TO JE VRIJEME „MISTAGOGIJE“-UPOZNAVANJA OTAJSTAVA 

VJERE U CRKVI!  

 PRVOPRIČESNICI i RODITELJI: SVAKI DAN u 18,30; SRIJEDA U 17,00: 

  MOLIM LIJEPO: PRETRAŽITE ORMARE-PUNO HALJINA NIJE JOŠ 

VRAĆENO! 

 ZAHVALJUJEM VATROGASCIMA ZA SUDJELOVANJE U ODORAMA KOD 

BOŽJEG GROBA A SVIMA ZA TRUD OKO DOSTOJNE PROSLAVE 

PASHALNOG, SPASENJSKOG OTAJSTVA VJERE, OSOBITO U VAŠIM 

OBITELJIMA! 

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. 435-13/2016;  27. ožujka  2016. 

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

ČESTITAM VAM USKRS GOSPODINOV KOJEGA SLAVIMO I ŽELIM VAM OSOBNI 

USKRS KOJEGA TREBAMO! 

Isusovo uskrsnuće je početak novoga svijeta kojega smo i mi dionici. Zlo i grijeh koji 

narušavaju odnose među ljudima i udaljavaju ih od Boga te vode prema smrti (vječnoj), 

svladani su, jednom zauvijek i to ljubavlju. Isus je po utjelovljenju i zemaljskom životu postao 

jedan od nas, nama jednak u svemu osim, naravno, u grijehu. Svojim uskrsnućem je do kraja 

obznanio svoju božansku moć i veličinu te nam omogućio život u slobodi od grijeha i zla. 

Njegovo uskrsnuće nam je jamstvo da će i sve naše patnje i nevolje koje podnosimo, biti 

preobražene a već sada, u zemaljskom životu, u zajedništvu s Kristom, po njegovoj Crkvi se 

ostvaruje početak novoga svijeta, po mjeri Božjoj. 

Iz čitanja današnje mise! 

Dj 10,34a.17-43; „S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih!“   Petar svjedoči da 

je Isus, koji je nekoć hodio zemljom čineći mnoga čudesna djela, ubijen na križu te nakon tri dana 

uskrsnuo. On je obećani Mesija kojeg su Izraelci očekivali. 

Ps: 118,1-2.16-17.22-23; „Ovo je dan što ga učini Gospodin!“      

Kol 3,1-4; „Tražite što je gore, gdje Krist sjedi!“  Iako smo grješni i slabi sjeme spasenja u nama 

polako klija i razvija se. Uvjet da urodi plodovima je zajedništvo s Uskrslim Gospodinom. Ovo je 

vrijeme rasta naše vjere u Njega. 

Iz Ev: Iv 20,1-9; „Trebalo je da Isus ustane od mrtvih!“ Istina uskrsnuća konačno skida veo s 

očiju učenika jer tek nakon susreta s materijalnim dokazima njegova uskrsnuća oni shvaćaju da je 

on Spasitelj, Sin Božji. To je sasvim novo iskustvo naše povijesti i nije lako u njega vjerovati, 

pogotovo nakon strašne i sablažnjive smrti koju su vidjeli. Zato je potrebno moliti za vjeru koja je 

uvijek dar Božji. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

 

http://www.zsppa-kaptol.hr/
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NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA OŽUJAK: OPĆA:  Da obitelji u teškoći primaju 

nužne potpore da bi se dječica mogla razvijati u zdravim i vedrim okolnostima; 

EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da kršćani, koji su zbog svoje vjere diskriminirani ili 

progonjeni, ostanu jaki u vjeri i vjerni Evanđelju zahvaljujući molitvi cijele Crkve; 

BISKUPSKA: Da naš korizmeni hod vjere, uronjen u istinu da je Bog ljubav, prepozna u 

sakramentu Pokore ljepotu Božjega milosrđa te sav naš život bude uzdarje na dar novoga života u 

Kristu; 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. 

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

„Trebalo je da Isus ustane od mrtvih“ Iv 20, 1 – 9 

 

Evanđelist Ivan događaje iz evanđelja opisivao je desetljećima kasnije. I nakon dugo vremena nije 

zaboravio naoko nevažne detalje o tome tko je prvi stigao na grob, a tko prvi ušao u njega te koje 

je povoje našao, kako savijene i na kojem mjestu. Isusovo uskrsnuće nije 

trijumf nad njegovim neprijateljima koji su ga osudili i ubili, nego je 

trijumf života nad smrću i ljubavi nad mržnjom. Nije bilo važno pobijediti 

Judu, ni Pilata, ni Heroda, ni Kajfu, niti farizejima i glavarima 

svećeničkim dokazati da su imali krivo. Sve je to bilo nevažno. Nego: 

apostole šalješ u svijet. I danas nas tako šalješ. Gospodin želi uskrsnuti u 

srcima koja su umorna od neuzvraćene ljubavi i misle da je bolje odustati 

od služenja i od ljubavi. Neka Uskrsli Gospodin ukoni u nama sve staro i 

neka nam podari novu nadu! Vjerujem u Isusa, čovjeka za druge, prijatelja 

siromašnih i grješnih, onoga koji je imao za svakoga ljubavi i milosrđa. 

Vjerujem da je taj Isus uskrsnuo, ne zato da pobjednički vlada, već da 

oživi moje nade. I sve je to dar ovog jedinstvenog dana – Uskrsa. Radujem se stoga znakovima 

Uskrsa: uskrsnoj svijeći, blagoslovljenoj vodi, blagoslovljenoj hrani koja se blaguje u domovima 

u povezanosti s novim životom. I vjerujem da je moguće da svjetlo Kristova uskrsnuća zasja i 

danas u svemu što čovjek upravo danas živi: Jer Krist danas živi u meni, u Crkvi, u svakome od 

nas, jer smo u njegovo uskrsnuće ugrađeni.  

Gospodine! Uskrsni u onima koji su dopustili da ih obuzme mržnja. Uskrsni u nama svaki puta 

kada dopustimo da klica osvete dotakne naše srce. Neka se u meni dogodi novo srce i nova duša 

- da budem nositelj Tvoga uskrsnuća! Molim Te, dođi k meni pa makar i bila zatvorena vrata 

moga srca. Ti si tako došao svojim učenicima kada su zatvoreni, u strahu od Židova, čekali što 

će se dogoditi. A dogodio si se Ti i preplavio ih uskrsnom radošću. Obdari me milošću da i ja 

budem apostol Tvoga uskrsnuća u današnjem svijetu! Pomozi nam da uskrsne naša vjera! Daj, 

Gospodine, da u nama, i onda po nama zasja radost, zasja nada koja će biti jača od očaja! 

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

 „Hrabri budite – ja sam pobijedio svijet“ (Iv 16,33). 

…Isusov grob je potresna zemaljska i svemirska točka na kojoj je Život pobijedio smrt…Smrt je 

jedna od najtežih i najizazovnijih činjenica našeg postojanja. Pred njom se nameće mučno i teško 

pitanje: zašto smo se pojavili u životu, ako bismo na kraju trebali skončati u ništavilu. Na granici 

života, pred smrću rijetko je tko ravnodušan, a nitko – od najjednostavnijih ljudi do znanstvenika i 

moćnika ove zemlje – ne zna što s tom stvarnošću treba započeti, jer ona izmiče našim 

mogućnostima razmišljanja i djelovanja. Tijekom povijesti čovječanstva jedino je Isus Krist 

nastupio božanskom jasnoćom s obzirom na tu činjenicu i prigodom smrti prijatelja Lazara 

ustvrdio: „Ja sam uskrsnuće i život; tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i 

vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.“ Još je dodao: „Vjeruješ li ovo?“ (Iv 11, 25-26). On je 

svojom riječju, cijelim svojim životom i djelovanjem posvjedočio izvanredno suveren pristup toj 

granici našeg postojanja. Sin Očev od vijeka, postavši čovjekom, preuzeo je na sebe smrt, oduzeo 

joj moć, ostvario konačni prodor na crti koja nas dijeli od života, unio u naša umiranja, i u našu 

osuđenost na smrt pobjedu života. To je Božja istina o nama u koju možemo ući samo 

vjerom…Pozivam vas, braćo i sestre, da ovog Uskrsa u Godini milosrđa svaki pojedinac u svim 

našim župama i svi zajedno obnovimo vjeru u Božje milosrđe koje nas u svetom krštenju „izbavi 

iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje 

grijeha“ (Kol 1,13-14). U skladu s Gospodinovim riječima da nije došao suditi svijet nego da se 

on spasi po njemu (usp. Iv 3,17), budimo u svijetu, 

suosjećajmo s čovjekom u njegovim mukama i tjeskobama, u 

siromaštvu i bolesti, promašajima i grijesima - na Isusov 

način. Neka uskrsli Krist osnaži sve one koji su u braku, sve 

članove naših obitelji i javne djelatnike da praštanjem i 

milosrđem pristupaju stanjima prouzročenima zlom i 

svađama, podjelama i sukobima, te tako u svakodnevici 

budu dionicima iskustva prijelaza iz smrti u život. U svim 

nevoljama života neka vam trajno bude na pameti Isusova 

riječ: „Hrabri budite – ja sam pobijedio svijet“ (Iv 16,33). 

Iz biskupove Uskrsne poruke 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


