
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

14. kolovoz  
nedjelja 

XX. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

Maksimilijan Kolbe 

8.00  
9,30 

11,00 
16,00 

ZaĐ†ĐĐNedjeljkaĐBarića 
ČEŠLJAKOVCI:   zaĐ†ĐĐMarka,ĐAnuĐiĐVinkaĐČakalić 
ŽUPNA:ĐĐkrštenje:ĐMARINAĐČATIĆA 
POLAZAK PROCESIJE U VELIKU 

PO. 15. VIII. 
UZNESENJE BDM. 

VELIKA GOSPA 

8,00 
11,00 

 
19,30 

ZaĐĐDušeĐuĐčistilištu 
PROŠTENJEĐUĐVELIKOJĐ HODOČAŠĆEĐBROJNIHĐ
OBITELJIĐUĐVOĆIN 
NaĐčastĐBDM. 

UT. 16. VIII. SV. ROK 19,30 Zahvala Duhu Svetome 

SRI. 17. VIII. Hijacint, Natalija 19,30 ZaĐĐ†ĐĐGrguĐDraguljić 

ČET.Đ18. VIII. JELENAĐKRIŽARICA 
8,00 

19,30 
 

KAPTOL:  NaĐčastĐsv.ĐAniĐzaĐobitelj 
RAMANOVCI XL. OBLJETNICA BLAGOSLOVA 
KAPELICE SV. JELENE: ZaĐĐ†ĐĐob.ĐBendra 

PET. 19. VIII.  Ivan Eudes 19,30 ZaĐĐ†ĐĐJozuĐAugustinovića 

SUB.  20. VIII. Sv. Bernard O.N. 
17,00 
19,30 

Vjenčanje:ĐMARIJA ZEBA-DARIJOĐKOŽIĆĐ 
ZaĐ†ĐĐJosipaĐiĐAnuĐLukačević 

21. kolovoz  
nedjelja 

XXI. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

5,00 
8.00  
9,30 

11,00 
14,00 

POLAZAKĐPROCESIJEĐUĐVOĆINĐ 
NaĐčastiĐsv.ĐPetru 
RAMANOVCI:   zaĐ†ĐĐEvu,ĐKarlaĐiĐost.ĐMiletić 
ŽUPNA:ĐĐkrštenje:Đ PETRA SVOBODE 
POLAZAK BUS-aĐUĐVOĆIN 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 20. kolovoza u 13,00: KristinaĐKovačević,ĐMarijaĐNepechal,Đ
ĐurđaĐKruljac,Đ JozefinaĐPetrić,ĐMiraĐPetrićĐ i one koje nisu mogle doćiĐna svoj red.  Neka nas 
vodi ljubav prema crkvi!   HVALA ! 

 Hvala zaĐdoprinoseĐzaĐcrkvuđĐIzvođačĐje izabran. UskoroĐćeĐbitiĐsklopljenĐugovorđ 
 CARITAS: AKCIJA „ŽETVAĐ2016“:ĐDIOĐPŠENICEĐUĐMLINUĐMOŽETEĐUPISATIĐNAĐCARITASĐkojiĐćeĐ

podićiĐbrašnoĐzaĐpotrebiteđĐHVALAĐUNAPRIJEDđĐ HVALAĐZAĐDAROVEĐiĐSVAKOVRSNOĐDJELOĐMILOSRĐA! 

 BISKUPIJSKIĐCARITAS:Đ„ZAĐŽIVOTĐIĐOBITELJ“ĐNUDI DUHOVNU POMOĆĐPOTREBNIMAĐ(272Đ237) 
o OTVORENĐJEĐPOZIVĐZAĐSTPENDIJEĐĐACIMAĐIĐSTUDENTIMA:ŠKOLARINA,ĐPRIJEVOZ,ĐKNJIGEĐIDR. 

 MOLITVA SV. JOSIPU ZA DOMOVINU: SRIJEDOM PRIJE MISE! 

 4. RUJNA: SLAVLJEĐŽENIDBENIHĐJUBILEJA! PROVJERITI TKO SVE SLAVI! 

 11. RUJNA JE IZBOR NOVOG SAZIVA PASTORALNIHĐVIJEĆNIKA: RAZMIŠLJAJMOĐOĐPRIJEDLOZIMAđ 
 UĐNEDJELJUĐJEĐHODOČAŠĆEĐUĐVOĆIN;ĐPJEŠICEĐUĐ5,00ĐIZĐSTRAŽEMANA;ĐBUSĐUĐ13,45đ 
o SLIKE I DVD-iĐODĐSLAVLJAĐPOTVRDE;ĐPODIĆIĐUĐSAKRISTIJI.  
o TUNIKE VRATITIĐUZĐOBAVEZNUĐEVIDENCIJUĐđĐPRVOPRIČESNICIĐVRATITI  HALJINE! 

 NEĐZANEMARIMOĐDUHOVNIĐŽIVOTĐKROZĐLJETO.ĐPREPORUČAMĐČITANJEĐLIJEPEĐLITERATURE;Đ 
o NE ZABORAVIMO NEDJELJNU SVETU MISU-TOĐJEĐNAŠAĐHRANAĐIĐŽIVOTđ 
o NE ZABORAVIMO OSOBNU MOLITVU-TOĐJEĐNAŠAĐPOVEZANOSTĐSĐBOGOMđ 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol  

 

 

 
 

           Br. 452-30/2016;  14. kolovoza  2016. 

XX. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

 

Poštovani i dragi Župljani!  
Vremena u kojima živimo vjerojatno nisu ni bolja ni gora od 

prethodnih. Izreka kaže: „Svako vrijeme ima svoje breme!“ Nama su 
posebno teška jer ih proživljavamo i po nekim svojim elementima 

možda i jesu ponajteža u povijesti. Trebamo se podsjetiti na to da su 
Kristovi učenici u svakom povijesnom razdoblju bili progonjeni na 

različite načine. Istinski Učiteljev učenik ne bi smio biti do kraja po 
volji ovoga svijeta. Sam Gospodin je bio neshvaćen i osuđivan pa ne 
možemo očekivati da nama bude drugačije. Ta, sam je rekao da nije 

došao donijeti mir nego oganj i razdjeljenje. 
Iz čita ja da aš je ise! 

Jr 38,4-6.8-10; „Rodila si e ajko da se svađa  i prepire  sa svo  ze ljo !“ 
(Jr 15,10)   Prorok Jere ija proživljava čestu proročku sudbi u; izlože  je s rt oj 
pogibelji ali u Bog pritječe u po oć, iako će pretrpjeti svakojake evolje prije 
toga. 

Ps: 40,2-4.18; „Gospodi e, u po oć i pohitaj!“    Ovaj psalam govori o novom 

od osu Boga i čovjeka po vrše ju Božje volje. Ta žrtva će steći ovu spoz aju u 
Isusu Kristu, u Novo  Zavjetu koji će os isliti žrtvu još bolje. 
Heb 12,1-4; „Postoja o trči o u borbu koja je pred a a!“  Isus ja či da će o s 
njime nadvladati sve evolje i pobijediti u borbi protiv grijeha. Borba će ekada biti 
i krvava. No to išta e priječi Božju pobjedu. Sa o e oj o r ljati zbog 
svakod ev ih poteškoća koje a  dolaze ego budi o jaki. 
Iz Ev: Lk 12,49-53; „Nisa  došao dati ir ego razdijelje je!“  Poći za Kristo  e 
z ači da će a  u životu sve teći bezbriž o i ir o ego je to prije svakod ev a 
odluka i uvijek ovo započi ja je preobrazbe sebe i svojeg svijeta. Zbog toga će biti 
puno nerazumijevanja od ljudi koji su od svijeta. 

Srdač o; vaš žup ik Josip! 
 

 

 



NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA KOLOVOZ: OPĆA:  Da sport bude prigoda za bratski susret 
među narodima i time pridonese miru u svijetu; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da kršćani 
žive dosljedno po Evanđelju; svjedočeći vjeru, čestitost i ljubav prema bližnjemu; BISKUPSKA: 
Da svi nositelji odgovornosti u zakonodavstvu, zdravstvu, i znanosti gaje kulturu života 
poštujući i čuvajući vrijednost ljudskoga života od njegova začeća do prirodne smrti; ŽUPNA: 
Da naše obitelji, vođene očevima i majkama, njeguju duhovni život mudro zauzeti za istinske 
vrijednosti potrebne za život živeći sretno u Gospodinu, hrane se Božjom Riječju, Euharistijom 
i zajedništvom u slavljenju otajstava vjere, osobito kroz ovo vrijeme koje nam je dano. 

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

UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE 

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne. 

 

Ivan u Knjizi Otkrivenja gleda »hram Božji na 
nebu« i »Kovčeg saveza njegova u hramu 
njegovu« (usp. Otk 11,19a). »Potom se u nebu 

pokaza veličanstven znak: Žena obučena u 
sunce, mjesec joj pod nogama, a na glavi joj 

vijenac od dvanaest zvijezda.« (Otk 12,1). Žena 
obučena suncem je Marija u slavi. Ona je 
Majka Spasitelja i proročki Sion, koji rađa djecu 
Crkve u bolovima Kalvarije (usp. Otk 12,1-5). 

Ona je Majka Krista kojega rađa u Betlehemu, 
ali i Žena, proročki Sion, duhovna majka 
Božjeg naroda. Na glas pozdrava Marijina, u 

sili i snazi Duha Svetoga, rađa se i vjera u duši 
Elizabete te ona izriče proročke riječi Mariji: »Blažena ti što povjerova da će se 
ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!« (Lk 1,45) Elizabeta hvali Marijinu vjeru. 

Vjerom se ona uključila u veliko djelo Božjega spasenja i postala suradnica Bogu. 
Vjerom i mi trebamo na zemlji biti suradnici Bogu i jedni drugima da se ostvari 

Božje Kraljevstvo. 
 

Svatko od nas treba Marijinim očima gledati svoj vlastiti život, 
povijest čovjeka i čovječanstva. Od praoca Abrahama do djeteta koje nosi 

u sebi ona opaža Božju dobrotu koja se prelijeva „od koljena na koljeno“. 
U Marijinoj proslavi imamo sliku onoga što će Crkva i svaki od nas biti 

na svršetku vremena, ako slijedimo Mariju, uklonimo nabore grijeha i zla 

iz našega života te milošću Kristovom posvećeni i očišćeni postanemo i 
mi slavni, sveti i neporočni pred Bogom. 

Proslava Gospe Voćinske - Biskupijsko hodočašće 

U subotu, 20. kolovoza 2016. kreće pješačko 
hodočašće u Voćin iz Davora i drugih dijelova 
Posavine. Oni će zajedno s pješacima koji će im se 
pridružiti sudjelovati u crkvi sv. Lovre u Požegi na 
blagoslovu u 14.00 sati te nastaviti put do Stražemana 
gdje će prenoćiti. Vodstvo hodočasnika od Požege 
preuzet će vlč. Marijan Pavelić. Sutradan, u nedjelju, 
21. kolovoza, pješaci iz Stražemana kreću u 5.00 sati 
prema Voćinu. Toga jutra hodočasnici pješaci i iz 
drugih dijelova Biskupije, među kojima i iz Daruvara i 
Đulovca pod vodstvom svećenika organizirano će se 
uputiti prema Voćinu. U nedjelju, 21. kolovoza 2016. u 
svim našim župama slavimo blagdan Gospe Voćinske 

po liturgijskom obrascu koji im je ranije dostavljen. Toga dana vjernici iz župa 
Požeškog, Posavskog i Zapadno-slavonskog arhiđakonata hodočaste u Voćin. Važno 
je da svaka hodočasnička skupina prođe kroz svetišna sveta vrata, pozdravi Gospin 
lik, svaki hodočasnik se ispovijedi, sudjeluje na svetoj misi i pričesti te ispuni druge 
uvjete za postizanje jubilejskog oprosta. Središnje euharistijsko slavlje je u 18.30 sati 
a nakon njega će uslijediti služba svjetla s pohvalama u čast Marije, Majke milosrđa. 
Valja potaknuti vjernike na hodočašće, organizirati njihov dolazak i sudjelovanje kako 
bi u Godini milosrđa bili što dublje zahvaćeni darom Božjeg milosrđa i praštanja. 

 

Gospo Voćinska, Majko od Utočišta! Ti si obiljem svojih milosti 

tijekom više stoljeća bila zaštita, utjeha i nada našem narodu u teškim 
povijesnim vremenima. U svim stradanjima, progonima i patnjama, po 

tvojoj majčinskoj blizini, osjetili smo ruku pomoćnicu koja nas je snažno 
vodila k Isusu Kristu, jedinom Spasitelju čovjeka. Puni vjere i dubokog 
pouzdanja stojimo pred tvojim milosnim likom i molimo te: brani našu 
domovinu i pomozi svima nama, koji te u svojim osobnim potrebama 

zazivamo. Ostani s nama u svim kušnjama života, Majko od Utočišta, i ne 
daj da itko od nas skrene s puta tvoga Sina. Koji živi i kraljuje – danas i u 

vijeke. 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola (Požeška biskupija); Trg dr. Franje Tuđmana 1, 34334 Kaptol 
Uređuju: župlja i župe sv. Petra i Pavla; Odgovara: Josip Klarić, žup ik. 
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 

http://www.zsppa-kaptol.hr/

	ŽUPNE OBAVIJESTI:
	Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol
	Uređuju: župljani župe sv. Petra i Pavla; Odgovara: Josip Klarić, župnik.

