
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

25. ožujka 
nedjelja 

Peta 
korizmena 

(Gluha) 

8.00 † Ruža i Đuro Bartolović 
9.30 Češljakovci: † 2 Ivana i Marija Gašpar 

11.00 ŽUPNA    
18.00 KRIŽNI PUT RODITELJA  

PON. 26. III. BLAGOVIJEST 8.00 Zahvalnica  

UT. 27. III. Sv. Rupert 
7.00 † Božo Raguž 

19.00 KRIŽNI PUT 

SRI. 28. III. Sv. Siksto III 7.00 † Danica I Ivan Tašić 
ČET. 29. III. Sv. Eustazije 7.00 † Marija i Petar Petrić 

PET. 30. III Sv. Viktor 7.00 † Luca Mišić 
19.00 KRIŽNI PUT 

SU. 31. III. Sv. Benjamin 7.00  † Ivan Benko  

1. travnja 
nedjelja CVJETNICA 

8.00 † Anka i Nikola Križanović 

10.00 ŽUPNA    
 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 Crkvu spremaju u subotu u 14.00 u sati: Džebić Vlasta, Džebić Monika, 

Štefanac Zdenka, Manović Marijana i Svoboda Manuela 
 Hvala za trud i brigu oko rasta i obnove u Korizmi, osobito djece, u vjeri!  
 Hvala za doprinose za potrebe župe (500,00 kn ili po mogućnosti).  
 Hvala za kolače koje pravite za potrebe župnog Caritasa. 
 Na Cvjetnicu, blagoslov grančica pred starim gradom, a po tom procesija u 

župnu crkvu. 
 PJEVANJE:  UTORAK IZA KRIŽNOG PUTA!  KLANJANJE ČETVRTKOM NEĆE 

BITI  
 ŽUPNA KATEHEZA: POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA! RODITELJI, potaknite 

djecu na pobožnost križnog puta a i sami se odazovite! 
 BIBLIJSKA SKUPINA u petak u 20.00 sati.  Dođite upoznati Bibliju još bolje! 
 MINISTRANTI: KRIŽNI PUT U UTORAK! 
 MLADI: SUBOTA U 20,00: PRIPRAVA ZA SUSRET MLADIH U SISKU! 
 Upis misnih nakana za SVIBANJ. JOŠ NEKOLIKO MJESTA! 
 CVJETNICA: POZIVAM SVE UDRUGE I DRUŠTVA U ULAZNU PROCESIJU. 

FOLKLORNA DRUŠTVA, VATROGASCI, SPORTAŠI, LOVCI, VOĆARI I 
VINOGRDARI. OBUCITE ODORE PO KOJIMA STE PREPOZNATLJIVI. 

 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 226 / 25. ožujka  2012. 

                              PETA KORIZMENA NEDJELJA-GLUHA 

 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Korizma je pred svojim vrhuncem. I mi smo učinili veliki korak slavljem 
sakramenata Pomirenja-Ispovijedi. Nastojimo što čišća srca proživljavati 
vrhunac proslave Isusove Pashe-prijelaza te zajedno s njime upoznati i svoj 
put Pashe-prijelaza u Očev dom. 
GLUHA nedjelja kao da hoće poručiti: Neka zagluhne svaki drugi govor i svaki 
drugi zvuk, svaka druga istina i neka otvori prostor Božjem govoru spasenja. 
Sada tek vidimo kako je važna korizmena oskudica u suzdržavanju od 
vanjskih proslava, buke civilizacijskog života i zabave. Od nje se ne čuje onaj 
tihi ali snažni poziv na prepoznavanje istinskih vrijednosti i smisla života. On 
je samo u Bogu i to putem Isusa Krista-Spasitelja. 
Isusa traže sa svih strana. Čak i stranci. Samo ga oni prvi, koji bi ga trebali 
prepoznati i kojima je došao još ne prepoznaju. Oni ustrajavaju u svojoj 
pameti, svojoj mudrosti, svojoj oholosti koja ih čini slijepima za život. To je 
tako veliki trenutak da Isus na poruku traženja susreta s njim objavljuje da je 
SADA DOŠAO ČAS DA BUDE PROSLAVLJEN SIN ČOVJEČJI. Kao pšenično zrno 
koje u zemlji umire radi novoga sjemena tako i Sin čovječji daje život za život 
mnogih. 
Težak je to trenutak za njega kao i za svakoga čovjeka no: on služi proslavi 
Boga. Zato Isusova izjava: Zato sam došao da bude proslavljen Otac i izaziva 
reakciju neba: Proslavio sam i opet ću proslaviti, koja se manifestirala kao 
grmljavina, kao snažni govor neba na to predanost Božjoj volji koja ide kroz 
smrt u život. 
Upoznajmo, poštovani župljani, ovo otajstvo što temeljitije i budimo i sami 
spremni proslaviti Oca svojim životom. 

Vaš župnik Josip 



PETA KORIZMENA NEDJELJA, 25. ožujka 2012. 
Postavimo si slijedeća pitanja: 
- Znaš li što su to sakramenti inicijacije? Kakav je tvoj put ulaska u život po Crkvi? 
- Što je za tebe krštenje? Jesi li svjestan da si Kristov? 
- Što to donosi prva pričest? Jesi li svjestan koje bogatstvo hrane se daje po Euharistiji? 
- Zašto nam treba sakrament svete potvrde? Možemo li bez Duha svetoga išta kvalitetno učiniti? 
- Što znači riječ sakrament a što otajstvo?  
- Kada ćeš se potpuno opredijeliti za Isusa Krista? 
- Jesi li uvjeren da se Bog brine za tebe? Želiš li biti svjestan, zdrav, uvjeren kršćanin? 
- Hoćeš li se danas odlučiti da posve pripadaš Isusu? „Ne živim ja nego živi u meni Krist!“ 
 Razmišljanje: Bog nam je govorio kroz čitanja tekstova Starog i Novog zavjeta. Bog sklapa s nama savez. 
Savez je ugovor i dogovor s Bogom. Novi savez s Isusom Kristom traži da njegove riječi i zapovijedi usadimo u 
svoja srca, da to bude naša stvarnost, naše iskustvo, naša nova narav. Bog ti oprašta sve tvoje grijehe, on ti želi 
biti prijatelj kako bi s radošću prihvatio njegov ugovor ili savez: ti ljubi ljude, a on će ti opraštati grijehe, liječiti 
tvoju dušu i voditi te svijetlim cestama u život, gdje te čekaju generacije ljudi koji su živjeli ovdje prije tebe. Nauči 
se slušati čitanje Božje riječi i homilije i bit ćeš velik kao Isus. On je riječ koju slušaš i koja u tebi želi postati 
osoba Isusa Krista. Želiš li vidjeti Isusa, pita nas evanđelje danas. Njega se može vidjeti, čuti i iskusiti jer on je 
čovjek koji je umro ali je i uskrsnuo i živi tu uz tebe. Kuca na tvoja vrata i želi k tebi. Sakramenti inicijacije su 
vrata kroz koja želi ući čitavo Presveto trojstvo u tvoj život. U krštenju Otac nebeski te uzima za tvoje dijete, u 
pričesti se  Isus nastanjuje u tebi, a po svetoj Potvrdi Duh Sveti u tebi stvara svoj hram. Kakvo si ti čovječe 
veličanstveno biće. Stoga obnoviti prva tri sakramenta znači otvoriti vrata srca da čitavo Presveto trojstvo vodi 
tvoj život. Ti si sudionik božanske naravi i važno je da odrasteš u tom novom životu. 
 Zaključak : Potrebno je umrijeti ograničenim ciljevima i projektima u svijetu a prikopčati se uz Božji projekt. 
Sklopi savez s Isusom, predaj mu sada svoje grijehe, reci mu da želiš ići za njim kako bi te očastio Otac nebeski. 
  Na kraju  sjeti se da li čitaš svaku večer evanđelje po Marku?   
ŽALOSNI PETAK, 30. ožujka 2012. 
 Za ovaj petak se treba osobito dobro spremiti razmatranjem u ponedjeljak, utorak i srijedu kako bi se na „Dan 
obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika“ moglo održati katehezu o molitvi i povezano s postom i žrtvom 
prikazati molitvu za ubijene svećenike, redovnike i druge nedužne ljude tijekom totalitarnih sustava 20. stoljeća. 
Molitva čovjeka spaja s Bogom i čini Božje riječi u nama ostvarivima, mijenja ga i vodi do iskustva susreta s 
Isusom Kristom.   
Postavimo si pitanja: 
- Što je za tebe molitva? Jesi li rastao i u molitvi kao tijelom? Molitva odraslog se razlikuje od dječje. 
- Jesi li svojom molitvom zadovoljan? Dali ti je molitva efikasna, stvaralačka? Mijenjaš li se? 
- Moliš li ti uopće i kako? Samo po navici ili po potrebi biti u vezi s Bogom? 
- Znaš li da se u molitvi možeš susresti s Bogom? Taj susret te mijenja, spašava, jača! 
- Znaj, da kroz molitvu možeš dobiti od Boga sve darove! On ti daje sve što je potrebno! 
- Što je u molitvi osobito teško? Sabranost? Ustrajnost? Pronaći vremena? 
- Da li bi htio naučiti pravo moliti? Učiš li još moliti-prema savršenstvu? 
- Moliš li spontano, svojim riječima i pred drugima? 
- Moliš li sabrano? 
 
 
 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla (Požeška biskupija); Vetovačka  2, 34334 Kaptol/ tel: 231-080 
Odgovara: župnik, preč. Josip Klarić 
Uređuju: župljani župe sv. Petra i Pavla/ e-mail:zu-kaptol@po.t-com.hr  
Tisak: Župa sv. Petra i Pavla / Listić je besplatan.                       

Utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije 
Ova svetkovina sadržajno spada u božićni ciklus, ali uvijek pada u korizmeno 
ili vazmeno vrijeme. Sadržajno je ponajprije svetkovina Kristova i zato joj je 
službeni naziv: "Navještenje Gospodina". Dakako da je Sin Božji postao 

pravi čovjek i imao zemaljsku Majku. Zato je ovo i 
svetkovina one u kojoj je Riječ tijelom postala. Kao 
posebni blagdan zapadni kršćani slave je od 6. a 
istočni kršćani od 7. stoljeća. Neki su je htjeli 
približiti Božiću pa su je slavili na četvrtu nedjelju 
došašća ili 18. prosinca. Pretegnuo je datum devet 
mjeseci prije Božića. Kao što datum Božića, kad 
dani opet počinju biti duži a noći kraće, izražava 
vjeru prvih kršćana da je Isus nepobjedivo Sunce 
koje je obasjalo ljudski rod, tako i datum 
navještenja Gospodinova ili Blagovijesti izriče 
vjeru u B oga gospodara prirode prilikom 

utjelovljenja njegova Sina u proljeće. Ton svetkovini daje zborna molitva u 
kojoj priznajemo kako je Bog htio da njegova Riječ uzme ljudsku narav u 
krilu Djevice Marije te molimo da svoga Otkupitelja priznajemo Bogom i 
čovjekom i tako postanemo dionici božanske naravi. Darovna ističe da je 
utjelovljenje Sina Božjega početak Crkve zato što se Sin Božji utjelovljenjem 
"ušatorio" medu nama (usp. Iv 1, 14) i omogućio da Crkva bude znak i 
sredstvo Božje prisutnosti medu ljudima.Za prvo čitanje imamo Izaijino 
proročanstvo o Emanuelovoj majci koje mi kršćani vidimo ispunjeno na 
Mariji. Za drugo čitanje imamo odlomak iz Heb 10, 4-10 o S inu kojemu je 
Otac prilikom utjelovljenja dao tijelo da kao poslušni čovjek izvršava njegovu 
volju. Za evanđelje imamo navještenje Mariji, koju će Duh Sveti osjeniti i 
ona će bez intervencije muškarca začeti Sina Božjeg. Danas poklečemo u 
Vjerovanju kod riječi: "I utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije i 
postao čovjekom." Time na vanjski način očitujemo vjeru u ovu središnju 
vjersku istinu kršćanstva. 

„Zato, sam će vam Gospodin dati znak: 
 Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu 

ime Emanuel!“  
(Iz 7, 14) 
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