
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

29. 

SIJEČANJ  

nedjelja 

IV. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8.00 

9,30  

11,00 

Za †  Danijela i Emanuela 

RAMANOVCI: za †  Željka i ob. Miletić 

ŽUPNA:  za sve potrebe vjernika:   

PO. 30. I. Hijacinta 18,00 TRODNEVNICA:  Za †  Iliju Pavića 

UT. 31. I. IVAN BOSCO 
16,00 

18,00  

RAMANOVCI: Za † ob. Mokri, Perić i 

Lončarević 

TRODNEVNICA: Za †  Jelenu, Franju i Đuru 

Novinc 

SRI. 1. II. Brigita 
16,00 

18,00  

DOLJANOVCI: Za † Anku Čakalić (II spr.) 

TRODNEVNICA: Za †  Rezu Cvitović 

ČET. 2. II. 

PRIKAZANJE 

GOSPODINOVO 

SVIJEĆNICA 

8,00 

11,00 

18,00 

Za † Mariju i Stjepana Lončarević 

SVEČANA KONCELEBRACIJA 

Za †  Matu i Katu Šimetić       

  PRVI 

PETAK 3. II.  
SVETI BLAŽ 

11,00 

16,00 

18,00 

BEŠINCI: Za † Đuru Vidića 

ČEŠLJAKOVCI: Za † Marka, Ružu i ob. 

Vidović 

Za †  Marka i Ivu Stipić 

  PRVA 

SUBOTA 4. 

II. 

Andrija Corsini 
16,00 

18,00 

ALILOVCI: Za † ob. Ciganović 

Za † Ivana i Josipu Mariju Sas 

5. veljače  

nedjelja 

V. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8.00 

9,30  

11,00 

Za † Perku Pezerović 

ALILOVCI: za † Antuna, Ivku i Ivana Jurić 

ŽUPNA:  za sve potrebe vjernika:   

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 4. veljače u 13,00:  Magdalena Metzger, Irena Vidović, 

Ruža Andrijević, Biljana Andrijević, Valentina Pranjić i one koje nisu mogle doći na svoj red.  

Neka se pokaže ljubav prema crkvi!   HVALA ! 

 SUTRA ZAPOČINJE TRODNEVNICA ZA MARINJE! OSOBITO SU POZVANI 

RODITELJI DJECE KOJA SE PRIPREMAJU ZA SAKRAMENTE POTVRDE I PRVE 

PRIČESTI; NARAVNO, SA KANDIDATIMA. Predvodi i propovijeda vlč. KRUNOSLAV 

SIROGLAVIĆ! 

 OVOGA TJEDNA SU I ISPOVIJEDI ZA ONE KOJI OBAVLJAJU PRVE PETKE!   

 HVALA ZA DOPRINOSE ZA CRKVU ! Iako je teško odazovimo se koliko možemo! 

o Svoje doprinose možete dati u sakristiji i u selima prigodom mise, ispovijedi ili prvog petka.  

 CARITAS: HVALA ZA SUDJELOVANJE „ŽETVA 2016“: Stari papir, Fond Josip 

Kupertinski…   

 MOLITVA SV. JOSIPU ZA DOMOVINU: SRIJEDOM PRIJE MISE!  

 BISKUPIJSKI KRIŽNI PUT MLADIH: RUŠEVO-KUTJEVO-POŽEGA; 25. i 26. ožujka. 

 MLADEŽ; PRIJAVE ZA NACIONALNI SUSRET MLADIH U VUKOVARU (29. i 30. 

travnja)! 

o NIJE POTREBNO SPOMINJATI KOLIKO JE TAJ SUSRET OBOGAĆUJUĆI ZA 

SVE SUDIONIKE. ODAZOVITE SE-POKRENITE SE-TRAŽITE I NAĆI ĆETE! 

 ŽUPNA KATEHEZA: POTVRĐENICI: SUBOTA U 9,00; PRVOPRIČESNICI: U 11,00. 

 HVALA vlč. Andriji VRANE i članovima KURSILJA za susret s Potvrđenicima. Hvala 

Potvrđenicima za sudjelovanje a roditeljima za potporu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 

 

 
 

           Br. 477-5/2017;  29. siječnja  2017. 

IV. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Naša vjera nas često dovodi do sukoba s mentalitetom ovoga svijeta. I mi, vjernici, u očima svijeta 

često izgledamo smiješni, nerazumni, pa čak i ludi jer gradimo život na vrijednostima koje nas 

nužno ne dovode do uspjeha prema mjerilima svijeta. No, vjerom se vidi dalje i spoznaje dublje od 

prolaznih stvarnosti i vrijednosti. Isus nam u svojim blaženstvima donosi jasne i nove kriterije 

prosuđivanja. 

Iz čitanja današnje mise! 

Sef 2,3; 3,12-13; „Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod!“ Bog po proroku 

Sefaniji potiče „Ostatak Izraelov“ da traže pravdu i poniznost u vremenima nepravde, laži i prijevare. 

Takvima, koji su skromni i vrše Božji Zakon obećava svoje spasenje. 

Ps: 146,6c-10; „Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!“   Gospodin ljubi 

pravedne više od onih koji su uspješni i imaju ovozemaljsko zadovoljstvo. Pravednici su svi koji se 

pouzdaju u Boga unatoč nedaćama, bolima, zlu glasu. Ovaj psalam pripada skupini tzv. „Hallel“ 

psalama koji naglašavaju Božju dimenziju spasenja koja je jedina nada i pomoć čovjeku, osobito koji 

je u nevolji i kojega drugi ne razumiju. 

1 Kor 1,26-31; „Slabe svijeta izabra Bog!“ Bog u svoju službu ne poziva one koji su vrijedni u očima 

svijeta; mudre, snažne, plemenite koji bi se zbog vlastitih sposobnosti mogli uznositi, ne prepoznajući 

u njima Božji dar, nego izabire slabe i prezrene da bi se u njima očitovala Božja veličina. 

Iz Ev: Mt 5,1-12a; „Blago siromasima duhom!“  Isus u govoru na gori objavljuje svoja blaženstva 

očitujući u njima Novi Božji svijet. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

 

 

 

 

 

 



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

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA SIJEČANJ: OPĆA:  Da iskren dijalog između muževa 

i žena različitih religija urodi mirom i pravdom; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da svi 

kršćani budu vjerni Gospodinovu učenju, pokušavajući molitvom i bratskom ljubavlju obnoviti 

crkveno zajedništvo te suradnjom ići u susret izazovima s kojima se suočava čovječanstvo; 

BISKUPSKA: Da se u političkom i sveukupnom javnom životu iskreno i odgovorno nastoji oko 

općeg dobra, kako bi naša domovina bila mjestom radosna življenja; 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 Došašća, koje nam je dano. 

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

Uz 4. nedjelju  

kroz godinu A  

(Mt 5,1-12) 

 

“Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru.” 

“Mnoštvo” su svi ljudi u potrazi za 

blaženstvom. Svatko je od nas tražitelj 

“blaženstva” u smislu težnje za puninom 

života. Neprestano čeznemo i gubimo. Čak i kad bi netko dostigao sreću na zemlji, čeka ga smrt pa mu 

sreća brzo izmiče. Isus, započinjući svoje propovijedanje, govori o blaženstvu. Čini to odmah nakon 

poziva na obraćenja zbog blizine Kraljevstva nebeskoga te nakon izbora nekolicine učenika. Govor na 

gori prve su njegove riječi koje evanđelist donosti u cjelosti. One otkrivaju koje vrijednosti čovjek 

treba u sebi razvijati ako želi ići za Kristom i biti dionik njegova blaženstva. Gledano iz aspekta 

“svijeta”, teško bi bilo naći više “ludosti” u tako malo riječi. Kako može biti “blago” gladnima, 

žednima, progonjenima, žalosnima? No, “lude svijeta izabra Bog da posrami mudre”. Kristov učenik 

morat će prihvatiti da ga, kao i njegovog Učitelja, svijet smatra ludim, jer nasljeduje “ludost Božje 

ljubavi”. U toj je “ludosti” Bog postao čovjekom, živio i umro za čovjeka. Uistinu, vjera nas stavlja u 

oprječnost sa svijetom koji ima svoju “mudrost” - svijetu, u kojem vladaju oholost, laži i prijevare 

“ludost” je Božji poziv na poniznost. No, Kristovi će učenici biti “zaštićeni u Dan gnjeva 

Gospodnjega.”  Stoga ostaje pitati se: Tko je luđi – svijet koji ulaže u prolaznost ili oni koji ulažu u 

vječnost? Isusov Govor na gori jamči da je Bog uvijek uz one koji su ugroženi i imaju jedino Njega za 

uzdanje. A spremnost da Njega prepoznamo u tim ljudima – “cijena” je našega vječnog blaženstva. 

Prikazanje Gospodinovo u Hramu ili Svijećnica 

"Kad je prošlo vrijeme njihova čišćenja, prema Mojsijevu zakonu, donesoše Isusa u Jeruzalem da 

ga prikažu Gospodinu, kako je pisano u Zakonu Gospodnjem: 'Svako muško novorođenče neka se 

posveti Gospodinu!' i dadnu za žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem, 'par grlica ili dva 

golubića'"(Lk 2, 22-24). 

Bog je preko Mojsija svom izabranom narodu dao propis da 41. dan svećenici u hramu moraju 

blagosloviti porodilju, a za uzvrat roditelji djeteta dužni su janje mlađe od godine dana ili mladu 

golubicu. Tome se propisu pokorila i Blažena Djevica Marija. S djetetom Isusom polazi u hram u 

pratnji Josipovoj. Prikazanje djece u hramu bio je gotovo svakidašnji obred, no ovdje se radilo o 

događaju koji je već u Starom zavjetu prorekao prorok Malahija: "I doći će iznenada u Hram svoj 

Gospod kojega vi tražite i anđeo Saveza koga žudite" (Mal 3, 1). Nitko nije slutio da će to staro 

proročanstvo po vanjskom obliku biti tako skromno. Gospodina nisu dočekale nikakve svirke, nikakvi 

poklici. Sve je prošlo tako tiho, nenapadno i gotovo nezapaženo. I to je stil Isusova skrovita života, stil 
poniznosti i skromnosti. Isus postaje Svijetlo svijeta i Grad na gori koji svijetli cijelu vječnost. 

Na današnji blagdan u crkvama se blagoslivljaju svijeće koje će se koristiti u obredima krštenja, 

tijelovskim procesijama i drugim prigodama. U Dalmaciji se ovaj blagdan naziva Kandelorum, a u 

Slavoniji Svitlomarinje. Prikazanja Gospodinovog u hramu spominjemo se u četvrtom otajstvu 

Radosne krunice, a posvećene su mu mnoge župe, crkve i kapele diljem svijeta i hrvatskih krajeva 

(Đurđanci kod Đakova, Beli na Cresu, Nevest kod Unešića, Dol kod Postira na Braču, Smokvica na 

Korčuli). 

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: 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 

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

