RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE
2. travnja
nedjelja

V. KORIZMENA

PO. 3. IV.

Siksto, Rikard

„GLUHA“

UT. 4. IV.

Izidor B.

SRI. 5. IV.

Vinko Fererski

ČET. 6. IV.

Irenej Srijemski,
Vilim

PRVI PETAK
7. IV.

Ivan de la Salle
ŽALOSNI PETAK

SU. 8. IV.

Dionizije, Timotej
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nedjelja

CVJETNICA
NEDJELJA MUKE
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Za † Josipa, Pavu i Maru Mandić
ALILOVCI: za sreću i zdravlje djece
ŽUPNA: za sve potrebe vjernika:
KRIŽNI PUT-KORIZMENA PRIPRAVA
Za † obitelji Gašpar
Za † Emiliju Sadilek
RAMANOVCI: za † ob. Ergović i Fendrich
KRIŽNI PUT:
Za † Vesnu Brus
DOLJANOVCI: za † ob. Kljajić
Za † Jozu Andrijević, Katu i Maricu Nikić ;
PRIDRUŽENE: za † Perku Šipura; za † ob. Kljajić; za †
Katu Peroutka; n.č. sv. Antunu; klanjanje
GOLO BRDO: Za † Mariju i Ivana Ivić
ČEŠLJAKOVCI: za † Ružu, Matu i Marka Marić
KRIŽNI PUT:
Za † ob. Vidačić i Andriju Guzanovića
Za † Marka i Anu Petrušić
Za † Mandu Zeba
ŽUPNA: za sve potrebe vjernika:
KONCERT PASIONSKE BAŠTINE

ŽUPNE OBAVIJESTI:

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 8. travnja u 13,00: Josipa Marić, Snježana Kanižaj, Josipa

Kresovljak, Magdalena Barić, Željana Mikić i one koje nisu mogle doći na svoj red. Neka se
pokaže ljubav prema svojoj crkvi! HVALA !

 NA PROCESIJU CVJETNICE POZIVAMO SVE STALEŽE ŽUPE NA SUDJELOVANJE U
NOŠNJAMA i ODORAMA: KUD „IVO ČAKALIĆ“, „ČEŠKU BESEDU“, „TKANICU“,
članove zavičajne skupine „KOTORVAROŠANA“, VATROGASCE, UDRUGE, SPORTAŠE
 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: POZIVA NA DAROVANJE KOLAČA; SUBOTA DO 14,00 u vj. dvoranu!
MOLITVA SV. JOSIPU ZA DOMOVINU u njegovu mjesecu OŽUJKU: SRIJEDOM PRIJE MISE!
MLADEŽ; NACIONALNI SUSRET MLADIH U VUKOVARU (29. i 30. travnja)!
KORIZMA: KORIZMENA POBOŽNOST JE KRIŽNI PUT: POTVRĐENICI I PRVOPRIČESNICI sa
svojim roditeljima, kumovima su prvi pozvani rasti u pripravi po ovoj pobožnosti.
o DANAS NAKON KRIŽNOG PUTA U 18,00: SUSRET S RODITELJIMA PRVOPRIČESNIKA i
DOGOVOR ZA SLAVLJE.
 ŽUPNA KATEHEZA: POTVRĐENICI: SUBOTA U 9,00 ; PRVOPRIČESNICI: U 11,00.

Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol

Br. 486-14/2017; 2. travnja 2017.

V. KORIZMENA NEDJELJA – „GLUHA“
Poštovani i dragi Župljani!

Današnja nedjelja, govorom o životu i smrti, nas vodi do temelja naše
vjere, čije je središte uskrsnuće. To je novost kršćanstva za ovaj svijet i
njegovu povijest. Svojim uskrsnućem je Isus, svakoga od nas oslobodio
vlasti smrti i otvorio nam pristup životu. „Vjeruješ li ovo?“, pitanje je koje
danas stavljeno pred nas i na njega svatko mora osobno dati svoj
odgovor.
Iz čitanja današnje mise!

Ez 37,12-14.; „Duh svoj udahnut ću u vas da oživite!“ Prorok Ezekijel donosi
narodu nadu spasenja: Bog će otvoriti njihove grobove, oživjet ih po svome
Duhu i uvesti u zemlju obećanja. Božja vlast nad smrću dovest će narod do
spoznaje Boga.
Ps: 130,1-8.; „U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje!“
Ovaj psalam je pokornički, tzv. „de profundis“! Vjerojatno je pisan u vrijeme
opsade Jeruzalema. Poruka je da se treba obratiti Gospodinu jer je u njega
milost i milosrđe.
Rim 8,8-11.; „Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama!“
Apostol Pavao potiče kršćansku zajednicu na život po Duhu. Živjeti po tijelu
donosi smrt jer je tijelo mrtvo zbog grijeha. No živjeti po Duhu Kristovu
oživljuje čitavog čovjeka; i dušu i tijelo.
Iz Ev: Iv 11,1-45.; „Ja sam uskrsnuće i život!“ Evanđelje o smrti Isusova
prijatelja Lazara, kojega je Isus uskrisio od mrtvih, svjedočanstvo je o
proslavi Sina Božjega koji se objavljuje kao uskrsnuće i život. Marta
ispovijeda vjeru u njegovo božansko sinovstvo dok su prisutni Židovi
podijeljeni; jedni sumnjaju, drugi vjeruju.
Srdačno; vaš župnik Josip!

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA TRAVANJ: OPĆA: Da mladi velikodušno odgovore na
Božja pozivanja te ozbiljno razmisle o tome da se posvete Bogu u svećeništvu ili posvećenom
životu; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da progonjeni kršćani budu podržavani molitvama i
materijalnom pomoći od strane cijele Crkve; BISKUPSKA: Da odgovorni za javni red i
sigurnost ljudi u našoj domovini budu predani povjerenoj im zadaći i ustraju u zaštiti istinskih
vrjednota; ŽUPNA: Da naši Prvopričesnici i Potvrđenici, vođeni 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 Korizme, koje nam je dano.

------------------------------Uz 5. korizmenu nedjelja
godine A

mogu moliti za nas. I tu se
ostvaruje solidarnost i jedinstvo
zemaljske, nebeske i trpeće
Crkve – duša u Čistilištu.
Posebno vrijedna molitva za
pokojnika
je
sveta
misa.
Teološki, Krist nas je sve otkupio
smrću i uskrsnućem i prema
tome ponavljati ili umnožavati
mise da bi više dobili nije potrebno. Međutim, misa je ujedno i zajedništvo
oko stola Gospodnjeg, gdje izražavamo naše zajedništvo i sa živima i sa
mrtvima. U tom smislu, misa je eminentno mjesto gdje ćemo se sjećati i
moliti za naše pokojne i za nas koji smo još na putu ovoga života.

(Iv 11,1-45)
Vjerujem li da je sveta misa jamstvo uskrsnuća tijela i predokus raja?

Gospodine! Dovoljno Ti je reći
“Bolestan je onaj koga ljubiš” i Ti već
znaš što trebaš činiti. O kad bih mogao
imati vjeru u snagu Tvoje ljubavi! O kad
bih vjerovao u moć koja suhe kosti
pokreće...! Pomozi mi da se vjerom uzmognem nasloniti na snagu Tvoje ljubavi.
Da vjerujem da si Ti uskrsnuće i život ne samo kao daleko obećanje posljednjih
dana svijeta i svemira, nego da obilno dijeliš svoju ljubav i snagu već sada, u
ovome mome danu. Neka Tvoja riječ “Lazare, iziđi van!” odjekne meni danas.
Daj da iziđem iz svoga groba i svoga skrovišta na sunce dana, obasjan svjetlom
Tvoje ljubavi!

Uz korizmenu katehezu…

Koji je smisao vjerničke prakse služenja misnih nakana za pokojne?
Razumijem li što je to „misna nakana“i što znači slaviti svetu misu na neku
misnu nakanu?
Može li se Misa platiti? Ako je ona duhovno dobro kako se može platiti
materijalnim dobrima? Što onda znači novac kojega dajemo za služenje svete
mise na našu nakanu?(udioništvo u žrtvi, dar za potrebite,nagrada služitelju; za
njegovo uzdržavanje)
Dajem li da se misne nakane služe isključivo za pokojnike ili u mojoj
euharistijskoj pobožnosti ima mjesta i za druge nakane? Koje?
Doživljavam li sebe kao aktivnog sudionika u misnom slavlju ili mislim da sve u
misi pripada svećeniku?
Jesam li spreman/spremna više se angažirati u misnom slavlju?

Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim
pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! Svagda i za sve
zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
(Ef 5, 19-20)
Biblija uči vjernike da mole za svoje pokojne, jer im molitvom možemo
pomoći na njihovom «posljednjem putovanju» i u procesu "čišćenja".
Prema crkvenom vjerovanju, duše u Čistilištu sebi ne mogu pomoći, ali

Vjerujem li u pobjedničku moć Isusove misne žrtve nad smrću?
Doživljavam li bogatsvo misnih obrazaca kao ljepotu i ugodu ili volim uvijek isti
obrazac i iste molitve i pjesme?
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

