
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
  

5. veljače  

nedjelja 

V. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

„DAN ŽIVOTA“ 

8.00 

9,30  

11,00 

15,00 

Za † Perku Pezerović 

ALILOVCI: za † Antuna, Ivku i Ivana Jurić 

ŽUPNA:  za sve potrebe vjernika:   
DRUŽENJE MLADIH U VJERONAUČNOJ DVORANI 

PO. 6. II. Pavao Miki i drr.mč. 18,00  Za † Petra i Maru Jelušić 

UT. 7. II. Pio IX. Pp. 18,00   Za †  Vladu Viraga žpk. i sve župnike 

SRI. 8. II. Jeronim Emilijani 
17,00 

18,00 

DVORANA SV. TEREZIJE: „Ljubite jedno drugo!“  

Za †  Anu Čakalić (II.spr.) 

ČET. 9. II. Skolastika 18,00 

 Za †  Ružu, Peru i Maricu Nikić; PRIDRUŽENE: za † 

Barbaru Bogunović; n.n. Pranjić; za † ob. Zeba; za † 

Zoru Nitraj; n.č. BDM; klanjanje 

   PET. 10. II.  
Bl.ALOJZIJE 

STEPINAC 

18,00 

18,00 

 Za †  Ivana i Ankicu Macek 

SV. LOVRO: PROSLAVA BLAŽENIKA ZAŠTITNIKA 

    SU. 11. II. BDM. LURDSKA 

8,00 

18,00 

18,00 

Za †  Nadu Jurić (II.spr.); BOLESNIČKO POMAZANJE 

Za †  Zdravka Novaka; BOLESNIČKO POMAZANJE 

KATEDRALA: SREDIŠNJE BISKUPIJSKO SLAVLJE 

12. veljače  

nedjelja 

VI. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8.00 

9,30  

11,00 

Za †  Danijela i Emanuela 

GOLO BRDO: za †  Brkić i Škrobić 

ŽUPNA:  za sve potrebe vjernika:   

 
ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 11. veljače u 13,00:  Terezija Metzger, Marijana 
Andrijević, Anita Barić, Perka Matešić, Mihaela Kopunić i one koje nisu mogle doći na svoj red.  
Neka se pokaže ljubav prema crkvi!   HVALA ! 

 Hvala za odaziva na trodnevnu pripravu za Marinje, osobito roditeljima Potvrđenika 

i Prvopričesnika koji su tako pokazali zrelost vjere za današnje vrijeme.  

 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…   

o Volonteri su na raspolaganju subotom od 8,00 do 9,00; 

 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! 

o U TU SVRHU POZIVAMO MLADEŽ NA SUSRETE NEDJELJOM POPODNE U KOJIMA ĆE SE, 

IZMEĐU OSTALOGA, AKTUALIZIRATI I TAJ SUSRET. 

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 478-6/2017;  5. veljače  2017. 

V. NEDJELJA KROZ GODINU 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Liturgija Riječi današnje nedjelje potiče nas na razmišljanje o mjestu, 

koje kao kršćani imamo, u svijetu. Mi kršćani smo skloni zatvarati se u 
svoju zajednicu, u krug istomišljenika, među ljude s kojima imamo iste 
interese, vrijednosti, poglede na svijet.  U tome, mi kršćani, često nismo 

drugačiji od drugih. Međutim, Gospodin nas treba da napravimo 
iskorak, kako bismo ovom svijetu bili sol i svijetlo, svjedoci evanđeoskih 

vrijednosti svim ljudima. 
Iz čitanja današnje mise! 

Iz 58,7-10; „Sinut će, poput zore, tvoja svjetlost!“ Prorok Izaija poziva na 
vršenje djela milosrđa. Čovjekova je pravednost poput svjetlosti u tami te 
ona pokriva i njegove grijehe. 
Ps: 112,4-8a.9; „Čestitima sviće k'o svjetlost u tami!“   Ovaj psalam je 
posebne, mudrosne tematike; promiče blaženstvo čovjekovo pred 
Gospodinom. Pravednikova radost je najveće u tome da odražava sliku 
Stvoriteljevu i to najviše milostinjom i milosrđem kao najboljim izvorom 
blagoslova, kako za davaoca tako i za primatelja milosti. 
1 Kor 2,1-5; „Navijestih vam svjedočanstvo Krista raspetoga!“ Apostol 
Pavao iznosi vlastito iskustvo slabosti u naviještanju Isusa Krista koje je 
poslužilo istinitom navještaju raspetoga Isusa Krista, da se vjera zajednice  
ne bi temeljila na ljudskoj mudrosti i uvjeravanju nego na Božjoj snazi i 
djelovanju Duha. 
Iz Ev: Mt 5,13-16; „Vi ste svjetlost svijeta!“  Isus uzimajući slike soli i 
svjetlosti progovara učenicima o njihovoj ulozi i poslanju u svijetu. Zato je 
važno da smo autentični, stvarni, vjerna slika Božja. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 



 
 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA VELJAČU: OPĆA:  Da svi oni koji su potlačeni, osobito 

siromašni, izbjeglice i marginalizirani, mogu pronaći dobrodošlicu i utjehu u našim 

zajednicama; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da kršćani koji su u manjinskim, najčešće 

misijskim krajevima svijeta ustraju u svjedočanstvu svoje vjere osobito u progonstvima te 

tako svjedoče radost i spasenje Isusa Krista svim ljudima; BISKUPSKA: Da zdravstvene 

ustanove u Hrvatskoj služe promicanju i poštivanju svakog bolesnika te da zdravstvene 

djelatnike nadahnjuje i prati Duh blagosti i strpljivosti; 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 5. nedjelju  

kroz godinu A  
(Mt 5,13-16) 

 

Sol je u hrani nevidljiva, a čini 

svaku hranu ukusnijom. Sol sama 

po sebi nema smisla, ona je sva u 

službi druge hrane kojoj dodaje 

svoj okus. Ako sol ne odgovara toj 

namjeni, onda više nije vrijedna ni 

da postoji. Ona se baca. Biti sol zemlje ozbiljan je poziv. Kao što je i 

ozbiljna Isusova opomena da sol može obljutaviti, da se može baciti i gaziti. 

Mi smo, kao učenici Isusovi, odgovorni hoće li ovaj svijet biti ukusniji, 

životniji. “Vi ste svjetlo svijeta!” Na svjetlu je da gori, da rasvjetljuje 

prostor, da ljudi vide, da se snađu. Isusov će učenik promašiti cilj svoga 

poslanja i života ako prikrije to svjetlo što ga je primio od svoga Učitelja. To 

svjetlo mora biti u služenju svijetu. No, nismo uvijek spremni da nas se stavi 

na svjećnjak kako bismo rasvjetljavali tamu svijeta. I u prvoj i u drugoj 

usporedbi Isus vrlo izravno kaže: “Vi ste!”  

“Vi ste...” Danas mi se valja zapitati: A jesam li ja svjetlost 

svijeta i sol zemlje? 

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 

„Ljubite jedno drugo“ 

Ususret Svjetskom danu života i Svjetskom danu braka pozvani smo 

promicati i naglašavati ljepotu bračne vjernosti, žrtve i radosti u 

svakodnevnom bračnom životu. Vrijednosti koje upijaju u ozračju bračnog 

života svojih roditelja i u obiteljskom ambijentu, odrastajući, djeca sa sobom 

nose u život i prenose ih u svoje obitelji, u profesionalne odnose i u sve 

druge oblike društvenog života. Tko živi skladnim bračnim i obiteljskim 

životom, protkanim iskustvom uzajamnoga prihvaćanja, povjerenja, 

praštanja, on te iste vrednote prenosi i u društveni život: na svoje radno 

mjesto, odnose u društvu, društvene strukture i politički život. 

U srijedu, 8. veljače 2017. u 17:00 u Dvorani sv. 

Terezije Avilske u Požegi, učenici katoličkih škola, 

zajedno s mladima požeških župa sv. Terezije 

Avilske i sv. Leopolda Mandića, kroz prigodni 

program na temu „Ljubite jedno drugo“, 

progovorit će o vrijednostima braka. Nakon 

programa uslijediti će sveta misa s propovijedi (na 

temu braka) u 18:30, u sklopu devetnice Gospi 

Lurdskoj u Katedrali, koju će predvoditi mons. 

Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatskog Caritasa. 

Stepinčevo u Požegi 

Gospodine, Bože naš, Ti si blaženom Alojziju Stepincu dao 

milost čvrsto vjerovati u Isusa Krista i spremnost trpjeti za 

njega sve do mučenička smrti. Pomozi nam slijediti njegov 

primjer i njegov nauk da bismo ljubili Krista kako ga je on 

ljubio i služiti Crkvi kako joj je on služio sve do darivanja 

vlastitoga života za nju. Njegova živa vjera u Isusa Krista i 

postojana ljubav prema Crkvi neka nas učvrste u borbama 

života na putu vječnog spasenja. Po Kristu Gospodinu 

našem. Amen 

U petak, 10. veljače, na blagdan bl. Alojzija Stepinca, drugog zaštitnika 

Požeške biskupije, svečano euharistijsko slavlje u crkvi sv. Lovre u Požegi 

u 18,00 sati predvodi požeški biskup msgr. Antun Škvorčević. 

http://www.zsppa-kaptol.hr/
mailto:zu-kaptol@po.t-com.hr
http://www.pozeska-biskupija.com/caritas2/index.php/2-uncategorised/87-ljubite-jedno-drugo

