
Ljubitelju svete Majke Crkve, 
Tješitelju nevino osuđenih,  
Uresu crkvenoga zajedništva, 
Donositelju Kristove radosti ožalošćenima, 
Zaštitniče potlačenih i napuštenih, 
Protivniče svake nepravde, 
Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života, 
Propovjedniče pravednosti, 
Gorljivi tražitelju pomirenja, 
Revni graditelju sloge među narodima, 
Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva, 
Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji, 
Gromki glasu onih kojima je glas oduzet, 
Potporo slabih i odbačenih, 
Neumorni suputniče klonulih, 
Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi, 
Postojani stožeru u našim kušnjama, 
Nesebični darivatelju primljenih dobara, 
Promicatelju istinskoga domoljublja, 
Dragocjeni daru Crkvi Hrvata.  
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Oprosti nam, Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Usliši nas, Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Smiluj nam se, Gospodine! 
  
Moli za nas, blaženi Alojzije. 
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. 
  
Pomolimo se. Gospodine, Bože naš, ti si bl. Alojziju Stepincu dao milost čvrste 
vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do mučeničke smrti. 
Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on 
ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.  

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 
 

 
 

           Br. 4/2018;   04. veljače 2018. 

 
 

Uz 5. nedjelju kroz godinu B  
(Mk 1,29-39) 

 
Duhovna samoća je prijateljevanje s Bogom - onime koji jedini može 

ispuniti i odnjegovati čovjekovu dušu. Čovjeka koji ne moli - život će slomiti - sa 
svojim izazovima i nesrećama. Tako: njegujemo samoću da ne budemo osamljeni. 
Njegujemo li ovakvu samoću s Bogom - neće nas moći slomiti jadi svijeta. Isus se 
povlači u samoću, a nakon molitve u osami počinje djelovati, obilaziti mjesta i 
propovijedati. I mi ćemo u povučenosti na samotnom mjestu nalaziti hrabrost slijediti 
Božju volju umjesto svoje, i vršiti Božja djela umjesto svojih. Otac koji je u meni tada 
će činiti svoja djela. “Svi te traže”, govore učenici Isusu. I mi ga tražimo, u potrebi da 
stavi ruku na nas kao nekoć na Petrovu punicu.  

 
Gospodine! Podari mi mudrost da Te uvijek prepoznajem kao 

svoga Učitelja! A Ti me prepoznaj kao svoga učenika!  Čisto srce 
stvori mi, Bože! I daruj mi milost da slijedim Tvoju volju 

umjesto svoje! 
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RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

     4. veljače 
nedjelja 

PETA NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8,00 
9,30 
11,00 

 

† Josip i Marija Zubović 
ALILOVCI: † Dragutin Pačić 
Za župljane 

PO. 05.02. Agata 16,30 
17,30 

GOLO BRDO: † ob. Antolović i Pavlović 
† Ivan i Josipa Sas 

UT. 06.02.        Pavao Miki i dr. 7,00 † Marija Sas 

SRI. 07.02.          Pio IX. papa 7,00  † Stipo i Anto Kljajić 

ČET. 08.02. Mladen   7,00 
† Stjepan Hrvaćanin i ob.; Pridružene nakane: Na slavu 
presvete duše Kristove; Na čast sv. Anti; Na nakanu za 
sina na čast Gospi Brze pomoći 

PET. 09.02. Skolastika 
 

7,00 
 

 
† Terezija i Alojz Treger 

SU. 10.02. Alojzije Stepinac 8,00 † ob. Krupansky i Zehovski i Marija Škoda 

11. veljače  
nedjelja  

ŠESTA NEDJELJA 
KROZ GODINU 

GOSPA LURDSKA 

8,00 
9,30 
11,00 

 

† Janja, Monika i Pavle Kalac i ob. 
ČEŠLJAKOVCI: † Gabrijela i Stjepan Miočević 
Za župljane 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 
Župna kateheza za prvopričesnike je u srijedu u 16,00 sati a za 

krizmanike u petak u 16,00 sati 
Slavlje sakramenta sv. Potvrde  tj. krizme će biti u subotu 21. travnja u 11,00 
sati. Slavlje će predvoditi biskupov delegat i kanonik preč. Ivica Žuljević. 
Križni put mladih požeške biskupije  održava se 10. i 11. ožujka na relaciji 
Lipovljani – Lipik – Daruvar. Zainteresirani mladi koji bi išli na križni put neka 
se jave do 1. ožujka. Kotizacija iznosi 20,00 kn po osobi. 
08.02.  u 19,30 sati - Dvorana sv. Terezije Avilske (Požega); projekcija 
dokumentarnog filma "Macelj - Titovo stratište" autorice Nade Prkačin 
Autorica bez skrivanja istine obrađuje bolnu temu iz hrvatske povijesti o 
stradanju Hrvata u maceljskoj šumi gdje je ubijeno 13 tisuća pripadnika 
hrvatskih oružanih snaga, žena, djece i mnogih drugih. Među njima je bio i 
21 svećenik te bogoslov iz naše župe Dragan Čapo čija se kuća nalazila na 
mjestu današnjeg Vatrogasnog doma. 
 
 

v  UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA je od utorka do petka od 9 do 10 
sati i otprilike sat vremena prije večernje svete mise (vrijedi ukoliko nisam 
službeno odsutan). Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i blagdanom 
župni ured NE RADI. 
 

Uz spomendan bl. Alojzija Stepinca 
LITANIJE BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA 
 
Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se, 
Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se, 
Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se,  
Oče nebeski Bože! Smiluj nam se! 
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, 
Duše Sveti Bože, 
Sveto Trojstvo jedan Bože, 
Isuse, dobri Pastiru, 
Isuse, jakosti mučenika, 
Isuse, učitelju apostola, 
Isuse, svjetlosti istinita, 
Isuse, dobroto beskrajna, 
Isuse, kruno sviju svetih,  
Sveta Marijo! Moli za nas! 
Bl. Alojzije Stepinče, 
Pastiru siromašnih, 
Hrabri svjedoče Božje ljubavi, 
Branitelju crkvenog jedinstva, 
Uzore kršćanske mirne savjesti, 
Zrno umrlo za plodove vječnosti, 
Jasni svjetioniče u tami nasilja, 
Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi, 
Blaga roso duhovnih darova, 
Žarka iskro svećeničke duhovnosti, 
Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži, 
Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima, 
Vjerni nasljedovatelju Kristova križa, 
 

 


