
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
  

03. rujna  

nedjelja 

XXII. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8,00 

9,30 

11,00 

  

Za † Stjepana i Mariju Lončarević 

DOLJANOVCI 

Pro populo, krštenje: Terezija Samardžić, 

Antonijo Kovačević 

PO. 04. IX. Ruža Viterpska 19,30 Za † Stjepana Tomića i roditelje 

UT. 05. IX. Majka Terezija 8,00 Za † Jelu i Antu Kljajić 

SRI. 06. IX. Zaharija 8,00 Za † Maricu Nikić 

ČET. 07. IX. Marko Križevčanin 8,00 Za † Katu i Stipu Jakešević 

PET. 08. IX.  MALA GOSPA 
8,00 

19,30 

Za † Sas Branka Baltasara 

Za † Lucu i Augustina Draguljić 

SU. 09. IX. Petar Klaver 19,30 Za †  Mirka Kovača 

10. rujna  

nedjelja 

XXIII. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8,00 

9,30 

11,00 

  

Za † Stjepana Miletića 

GOLO BRDO: Za † Ivku i Tomu Andrijević 

Pro populo 
Zaziv Duha Svetoga za početak školske godine 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU U SUBOTU, 09. rujna u 14,00: Gabrijela Lujić, Dragica Matić, 

Danijela Romić, Snježana Nitraj i Martina Ciganović  i one koje nisu mogle doći na svoj red. 
HVALA ZA ODZIV 

 HVALA ZA DOPRINOSE ZA CRKVU ! Iako je teško odazovimo se koliko možemo! 
 CARITAS: poziva na sudjelovanje: „ŽETVA“. FOND JOSIP KUPERTINSKI: STARI 

PAPIR… 

o Caritasovi volonteri su na raspolaganju svake subote od 8,00 do 9,00  

 SUSRET MINISTRANATA – ponedjeljak u 18,30 sati (poziv svim novim kandidatima 

za ministriranje da se jave u ponedjeljak na susretu) 

 HODOČAŠĆE U KUTJEVO u četvrtak – pješaci koji žele poći pješke polaze u 13:30 

sati iz crkve ( euharistijsko slavlje započinje u 18:30 ) 

 24. RUJNA – TREĆI BISKUPIJSKI EUHARISTIJSKI KONGRES 

 UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA (vrijedi osim ako sam službeno odsutan) – OD 

UTORKA DO PETKA 9-12 sati ili otprilike sat vremena prije večernje sv. Mise. 

Ponedjeljkom, subotom i blagdanom ured ne radi 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 504-31/2017;  03. rujna 2017. 

 

XXII. NEDJELJA KROZ GODINU 
 
Dragi župljani! 

 I danas se susrećemo s Božjom riječju. Kakvo značenje ona ima u 

našem životu? Gospodin nas poziva na nasljedovanje. U našoj spremnosti da se 

odreknemo sebe vidi se kolika je i kakva je naša ljubav prema životu. 

Zapitajmo se danas stječemo li život ili nešto drugo, i tako zapravo gubimo 

život. 

 

Iz čitanja današnje mise! 

Prvo čitanje: Prorok Jeremija iznosi iskustvo proročkog poziva. Prorok je zbog 

Božje riječi izložen poruzi i trpi mnoge nevolje, ali u sebi osjeća da mora ostati 

vjeran navještanju. 

Drugo čitanje: Kršćanin je pozvan ne suobličavati se svijetu, nego 

preoblikovati svoj život u skladu s Božjom voljom. Kršćanski život treba biti 

prinos Bogu, trajno duhovno bogoslužje. 

Evanđelje: Isus kori Petra zbog nerazumijevanja i pokušaja odvraćanja od 

Božjega puta te ujedno poziva učenike na nasljedovanje. Poučava ih o potrebi 

odricanja od samih sebe kako bi stekli, a ne izgubili život.  

 

 

 

 



 ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE – NEDJELJA 10. 
RUJNA U 11 SATI. 

 SLAVLJE ŽENIDBENIH JUBILEJA: NEDJELJA 17. RUJNA U 11 SATI – oni koji 
slave jubilej i žele pred župnom zajednicom obnoviti zavjete neka se jave  

 PROGRAM III. EUHARISTIJSKOG KONGRESA 
Program trećeg Euharistijskog kongresa Požeške biskupije odvija se 23. i 
24. rujna. Svečano otvorenje Kongresa je ispred crkve sv. Lovre u 18,30 sati 
te se nastavlja procesijom s križem mladih i molitvom pred relikvijama sv. 
Ivana Pavla II., a zatim svečanim programom za mlade te od ponoći do 
jutra klanjanjem mladih u Katedrali po dekanatima. Povodom 
Euharistijskog kongresa naše Biskupije o 20. obljetnici njezina utemeljenja 
doći će i mladi sa područja cijele Požeške biskupije. Stoga je potrebno 
organizirati noćenje za sve mlade po obiteljima u župama Katedralnog 
arhiđakonata.  
Stoga molim sve obitelji naše Župe koje su voljne prihvatiti mlade (23. i 24. 
rujna) da se prijave u sakristiju ili župni ured. 
Sve obitelji koje žele primiti mlade pozvane su da osiguraju mladima 
večeru u subotu 23. rujna te doručak u nedjelju 24. rujna te da dođu s 
njima u nedjelju na središnje Euharistijsko slavlje u 10,00 sati. 
Mladi koji dolaze na smještaj doći će u subotu 23. rujna do 16 sati u  župe 
koje primaju mlade kako bi se na vrijeme smjestili u obitelji i stigli na 
program u Požegu. Nakon završenog programa vraćaju se sa obitelji na 
spavanje do odlaska na noćno klanjanje u dogovoreni sat u Katedralu.  
 

Štovanje Gospe u Kutjevu 

Još iz turskih vremena postoji predaja o čudotvornoj slici Majke Božje 

Kutjevske. Tako je sačuvana legenda da je drvena crkva u Kutjevu ostala i za 

velikih požara i pustošenja. Svaki onaj tko bi se usudio dirnuti u čudotvornu 

sliku Majke Božje, bivao je kažnjen. Tako postoji u narodu predaja o nekom 

Turčinu koji se toliko osilio da je na konju ušao u crkvu i pokušao zasjeći 

sabljom sliku, ali su oboje, i konjanik i njegov konj na mjestu pali mrtvi. Turci 

prestrašeni ne usudiše se više dirati svetinju, da ih slična kazna Božja ne zadesi. 

Taj je čudesni događaj opisan i u zbirci pjesama Velimira Deželića – Kraljici 

Hrvata pjesme. Mijo Vranić, vjernik i veliki štovatelj Gospe, obolio je u 70. 

godini života. Kada je osjetio da mu se bliži kraj, počne zaklinjati svoje  

 

mještane da ne zapuste Gospino 

proštenište. Uz prisutnost svjedoka dao je 

zabilježiti ovaj događaj u zapisnik. Kada su 

isusovci preuzeli župu, premjestili su 

Gospinu sliku iz stare u novu koji bijahu 

sazidali. Namjeravali su je odnijeti u 

Požegu da bi se štovanje proširilo. Slika je 

pocrnila i nije joj se vratila prvotna boja sve 

dok nije odnesena na staro mjesto. U 

spomenici su zabilježena i mnoga 

ozdravljenja koja su se dogosila 

zahvaljujući zagovoru Gospe u Kutjevu. 

 

Uz 22. nedjelju kroz godinu A (Mt 16,21-27) 

Gospodine! Želim biti Tvoj učenik, a bojim se križa, otimam se njegovu 
doticaju. Mi udaljujemo i odbacujemo svoje križeve. Želimo se lišiti osoba 

koje su nam teške. Kad u braku ne ide, mislimo da je rješenje u rastavi. Kad 
nam starije osobe smetaju našem standardu, šaljemo ih u domove. Činimo 

ono, po čemu ćemo, zapravo, izgubiti svoj život. Ti tražiš svakodnevno 
ustrajno nošenje križa. Zato nas otkupi od želje da spasenje shvaćamo 

isključivo u rješenju vlastitih poteškoća.  Došao si nam pomoći nositi križ, 
kako ne bismo drugom stavljali na leđa svoje muke. Došao si otkupiti svijet 

u našem srcu, u nama samima, da bi na svijetu bilo više ljubavi. Daj nam 
shvatiti da je spasenje u Tebi. I da nema pod nebom drugog spasenja niti 

drugog Spasitelja. I daj da, po čudesnom obraćenju moga srca, ja 
doprinosim svijetu pravde i ljubavi. 

 
 

 
Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola, 34334 Kaptol (Požeška biskupija); Trg dr. Franje Tuđmana 1.  

Uređuju: Župnik i župljani župe sv. Petra i Pavla; Odgovara: Mr. Mario Rašić, 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 

http://www.zsppa-kaptol.hr/
mailto:zu-kaptol@po.t-com.hr

