RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE

22. svibanj
nedjelja

PRESVETO
TROJSTVO

8.00
9,30
11,00
14,00

PO. 23. V.

Deziderije, Željko

19,00

UT. 24. V.

BDM. Pomoćnica

19,00

SRI. 25. V.

Beda Časni,
Grgur VII. p.

9,00
19,00
20,00

ČET. 26. V.

TIJELOVO
BRAŠANČEVO

8,00
10,00

PET. 27. V.

Augustin Caterber.

10,00
19,00

SU. 28. V.

German, Vilim

29. svibanj
nedjelja

IX. NEDJELJA
KROZ GODINU

19,00
8.00
9,30
11,00
14,00

Za † Mariju i ob. Terzić
GOLO BRDO: n.č. sv. Florijanu; 40 g. DVD-a.
ŽUPNA: za sve potrebe župljana
EMAUS za IV. i V. razred !
SVIBANJSKA P. Misa za † Ivana Brekala
(II.spr.)
SVIBANJSKA P. Misa za † Vladu Vernota
MISA SA KATOLIČKIM
GIMANZIJALCIMA
SVIBANJSKA P. Misa za † Anu Vrban
MLADEŽ: Susret uz: FILM I RAZGOVOR!
Za † Ob. Šveda;
ŽUPNA, TJELOVSKA PROCESIJA
ZAHVALNICA – DAN OSNOVNE ŠKOLE
SVIBANJSKA. Misa za † Zdravka Novaka
(II.spr.)
SVIBANJSKA P. Za † Stjepana Pavlovića;
Krštenje: MANUELA MANOVIĆA
Za † Ivana Jurića
RAMANOVCI: za † Vinka Brekala
ŽUPNA: za sve potrebe župljana
EMAUS za VII. razred !

ŽUPNE OBAVIJESTI:



CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 28. svibnja u 13,00: Dolores Mijić, Kata Bošković, Maja
Petrušić, Milka Zeba, Snježana Zeba i one koje nisu mogle na svoj red. Ljubav prema svojoj
crkvi će naći načina sudjelovati! Đake i studente treba zamijeniti iz obitelji!
HVALA !
 Hvala za doprinose za crkvu! Izvođač još, na kratko, nije izabran.
 CARITAS: HVALA ZA DAROVE i SVAKOVRSNO DJELO MILOSRĐA!
 SRIJEDA: GIMAZIJALCI KATOLIČKE GIMNAZIJE U POŽEGI I NJIHOVI
PROFESORI izabrali su Kaptol za jednodnevni izlet. Slavit ćemo Misu u 9,00 a potom će biti
sportska i kulturološka događanja.
 SUSRET MLADIH: SRIJEDOM U 20,00: WYD. KRAKOW-POLJSKA? JOŠ JE
OTVOREN UPIS !
 TIJELOVO: POZIVAMO SVE UDRUGE I DRUŠTVA NA SUDJELOVANJE U
PROCESIJI U ODORAMA i NOŠNJAMA; TO JE NAŠE BOGATSTVO KOJE NEKA
BOG BLAGOSLOVI !
o ŽUPNA KATEHEZA OVOGA TJEDNA NEĆE BITI PO SELIMA NEGO SU SVI
VJEROUČENICI POZVANI SUDJELOVATI U TJELOVSKOJ PROCESIJI.
 SVIBANJSKE POBOŽNOSTI SU TAKOĐER U SKLOPU ŽUPNA KATEHEZE - RAST
U VJERI I ZAJEDNIŠTVU ŽUPNE ZAJEDNICE.
 U PETAK JE DAN ŠKOLE: MISA ZAHVALNICA JE U 10,00 SATI. DOĐITE
RODITELJI ZAHVALITI BOGU ZA DJEČIJI NAPREDAK I BLAGOSLOV
 U SUBOTU POTVRĐENICI u 9,00; PRVOPRIČESNICI U 11,00!

Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol

Br. 443-21/2016; 22. svibnja 2016.
SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA
Poštovani i dragi Župljani!
Vjera u Presveto Trojstvo je jedan od temelja kršćanstva. Zajedništvo božanskih osoba je izvorište
čovjekova postojanja i njegove sposobnosti da se ostvaruje kao slika Božja gradeći odnose s drugima
i sa samim Bogom. Ispovijedajući vjeru u Presveto Trojstvo istodobno prihvaćamo Božju veličinu i
nespoznatljivost i svoju malenost. Tako stavljamo svoj život u njegove ruke i izlažemo se prividnoj
neizvjesnosti ali za uzvrat dobivamo mudrost koja nije od ovoga svijeta, nadu koja neće iznevjeriti te
dioništvo u vječnosti za koju smo stvoreni.
Iz čitanja današnje mise!
Izr 8,22-31; „Prije nastanka zemlje mudrost već bijaše rođena !“ Božja mudrost je jedna od prvih
njegovih djela, pratiteljica njegova stvaranja svijeta i čovjeka te njegova pomoć stvorenju da ostvari
plan koji mu je Bog povjerio.
Ps: 8,4-9; „Gospodine, Bože naš; Divno li je ime tvoje po svoj zemlji!“
Riječi ovoga psalma su
veličanstvena pjesma čovjeka koji je zadivljen Stvoriteljevom vjernošću kojom on stvoreni svijet
povjerava čovjeku u ruke. Stvoritelj ukazuje milost prema svojem stvorenju i povjerava mu ono što
piše:“Napunite zemlju i sebi je podložite!“ Pred otajstvom spasenja koje je opisano u današnjem
drugom čitanju (Rim 5,1-5) je čovjekovo divljenje još opravdanije.
Rim 5,1-5; „K Bogu, po Kristu; U ljubavi izlivenoj po Duhu Svetomu!“ Krist, Sin Božji je posrednik
između Boga i ljudskog roda a Duh Sveti je donositelj ljubavi Oca i Sina koja se razlijeva na
čovječanstvo i vodi ga prema vječnosti.
Iz Ev: Iv 16,12-15; „Sve što im Otac, moje je; Duh Sveti će od mojega uzimati i navješćivati vama!“
Duh Sveti, sveza ljubavi Oca i Sina je onaj koji nadahnjuje i potiče ljudska srca da prihvate ponudu
spasenja koju im Bog nudi
Srdačno; vaš župnik Josip!

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA SVIBANJ: OPĆA: Da žene u svim zemljama svijeta
budu cijenjene i poštovane i da njihov prijeko potrebni društveni doprinos bude vrjednovan;
EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da se u obiteljima, zajednicama i skupinama rasprostrani
običaj moljenja svete krunice za naviještanje Evanđelja i za mir; BISKUPSKA: Da se naše obitelji,

vjerne Očevoj ljubavi punoj milosrđa, otvore daru života i nesebičnoj ljubavi te se trajno brinu za
cjelovit odgoj djece i skrbe se za potrebe starih i nemoćnih; 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.
--------------------------------Sve što ima Otac, moje je. Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama
Danas je proslava Boga stvaralaštva, zajedništva i darova. Tajnu se često promatra kao nešto
neshvatljivo, zid pred kojim se mora stati, jer um počinje mucati. Ako mislitelji i mucaju, molitelji
mogu živjeti Otajstvo. Za to trebamo: šutnju, molitvu i klanjanje.
Bože sveti! I velik si i neizmjeran, vječan i svemoguć. Bože! I
malen si kao dijete i sputan ograničenošću ljudskog bića i
stojiš nemoćan pred čovjekom u njegovoj slobodi. Smijemo
Ti doći kao djeca, te nam nisi Bog daleki nego Bog neizrecive
blizine. Zapovijedio si apostolima, i nama: “Pođite, dakle, i
učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina
i Duha Svetoga.” (Mt 16,19) Pa danas kličemo:
“Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!” (Ps
8,10)
Sveti Augustin o Presvetom Trojstvu
Jednom zgodom veliki crkveni naučitelj sveti Augustin
razmišljao je o tajni Presvetog Trojstva. Htio je svakako dokučiti:
kako je moguće da su u Bogu tri osobe, a samo jedan Bog.
Šetajući tako zadubljen u misli dođe do nekog dječaka, koji je
školjkom prelijevao more u jednu malu rupu na morskoj obali. Sv. Augustin se zaustavi i upita: Što to
radiš dječače? Želim more preliti u ovu rupu, odvrati dječak. Augustin se nasmije i odvrati. Uzalud se
trudiš! Okani se tog neuspješnog posla. Tvoja je želja i nastojanje nemoguće. Kroz sva tisućljeća ne bi
mogao pregrabiti mora i preliti ga u tu rupu. Zar je zbilja to nemoguće? – upita dječak i svojim se
velikim, nevinim očima zagleda u Augustina. Ti misliš da je to nemoguće i meni se smiješ, što
pokušavam more preliti u malu rupicu. No i ti činiš nešto slično: htio bi preliti neizmjerni ocean Božjeg
bića u malu posudu svog razuma. Prije ću ja uspjeti preliti cijelo more u ovu malu rupicu, nego ćeš ti
shvatiti da je Presveto Trojstvo jedan Bog u tri osobe. Nakon tih riječi dječak nestane. Tada Augustin
reče sam sebi: „Vjera je sigurnija od shvaćanja“. Boga može shvatiti samo Bog. Boga ne možemo
shvatiti, ali možemo ga ljubiti i klanjati mu se. Svoje ćemo štovanje prema Presvetom Trojstvu najbolje
pokazati time čineći uvijek pobožno i ponizno znak svetoga križa izgovarajući s ljubavlju riječi Oca i
sina i Duha Svetoga.
Troosobni Bože, Oče milosrđa i ljubavi, klanjam Ti se, hvalim Te, slavim i blagoslivljam. Pomozi mi,
prosvijetli me, oprosti mi sve moje grijehe i posveti me! Daruj mi osvjedočenu Vjeru, čvrstu nadu i
savršenu Ljubav! Predajem Ti se potpuno i posve, kako bi jednoga dana bio dostojan živjeti u
vječnoj blaženoj sreći u ljubljenom zajedništvu Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.
-------------------------------------------------------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 facebook: zupa
kaptol; mladi zupe kaptol; tel/fax: 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.

