
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

18. 
studenoga 

nedjelja 

XXXIII. 
N.K.G. 

8.00 † Janju Draguljić 

9,30 RAMANOVCI:   
† Karla, Zoru i Ankicu Miletić 

11,00  ŽUPNA:  
PON. 19.XI. Elizabeta 18,00 †  Jakova i Ivanku Štavlić 
UT.  20. XI. Edmund  18,00 †  Mariju i Jozu Kljajić 
SRI.  21. XI. Prikazanje BDM 18,00 † Andriju, rezu i ob. Perić 
ČET.  22. XI. Cecilija 18,00 † Ružu Marić   i klanjanje 
PET.  23. XI. Klement I. pp. 18,00 †  Ivana Marinac 

SU.  24. XI. Andrija D.L. i drr. 
Mčč., KRŠEVAN 18,00 †  Ivu i Antu Šipura 

25. 
studenoga 

nedjelja 

KRIST 
KRALJ 

8.00 †  Dragu Kopunić 
9,30 DOLJANOVCI:  †  ob. Fila 

11,00 ŽUPNA: krštenje JOSIPA CIGANOVIĆ 
18,00  Koncert ŽUPNOG ZBORA 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU 24. studenog u 13,00: Mara Marijanović, 
Višnja Zeba, Kaja Vernot, Nevenka Blumenšajn i Ankica Trdy;   

 Hvala za brigu i doprinose za potrebe župe (500,00 kn ili po mogućnosti).  
 ŽUPNA KATEHEZA:  Redoviti kršćanski život: Molitva, Nedjeljna sveta 

misa, marljivost, djela ljubavi… 
o LEKTORI: sutra iza mise; pouka za Lektore; vlč. Zdravko Ticl. 
o SUBOTA: POTVRĐENICI U 9,00; PRVOPRIČESNICI u 11,00;   
o PJEVANJE: VELIKI ZBOR, po dogovoru. MALI ZBOR u SUBOTU u 14,00, 

MLADI u 15,00 sati.  
o MINISTRANTI: sastanak u SUBOTU u 17,30! 
o MLADEŽ: KatoličkaMaloNogometnaLiga; SUSRET: Subotom iza 

večernje mise.  (vježba igrokaza) 
o BIBLIJSKA VEČER: Petak iza večernje mise! 

 Upisujemo misne nakane: godišnjice za prosinac i siječanj 2013. 
 U nedjelju nudimo kolače za jednu obitelj u potrebi! 
 
 
 

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

 

 
Listić  župe  sv. Petra  i Pavla, Kaptol 

 
                                                       Br. 260 / 18. studenog  2012. 

                                  TRIDESETTREĆA NEDJELJA KROZ GODINU „B“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Liturija nas opominje da su vremena posljednja. Što to znači? Želi li nas 

plašiti nepoznanicama i nekom silom koja nam je neuhvatljiva i koju ne 
možemo kontrolirati jer smo nemoćni? NE! Nego nas želi opomenuti da ovaj 
kratki život ne potrošimo uzalud.  

Naši junaci domovinskog rata; Gotovina i Markač su, konačno, oslobođeni 
krivnje a time i cijela domovina. Možemo odahnuti ali se ne opustiti jer 
vidimo kako je pravda spora, kako traje godinama i kako nije sama sebi 
dostupna, „slijepa“ kako je slikaju a time hoće reći da ne gleda na nikakve 
utjecaje nego na samu srž istine. I sama istina je pod utjecajem čovjeka a 
trebala bi izvirati iz same istine; Boga, objavljenog u isusu Kristu a ne biti pod 
utjecajem čovjeka i njegovih nakana. 

U onaj dan neće više biti zavodljivosti lažima. U onaj dan će Bog bite sve u 
svima a čovjek ispunjen puninom koju mu dade Bog po svojem milosrđu. 
Zato nas izvješća o posljednjim vremenima žele opomenuti o usmjerenju 
naših pogleda, traženja, želja. Jedina želja neka nam bude: biti zajedno s 
Gospodinom u njegovu kraljevstvu istine i pravde, ljubavi i mira. 

Najveće što resi čovjeka je upravo to da on može sudjelovati u izgradnji 
kraljevstva Istine i mira. Čovjek je toliko uzdignut da može graditi vječnost i 
sudjelovati u njoj svojom kreativnošću. To nije veličina koju smo mi dostigli 
svojim sposobnostima, kako to mnogi žele reći i tako postaviti sebe, čovjeka 
na Božje mjesto, nego to je naša baština jer nam je darovana i to po činu 
VJERE. Vjera je ta moć kojom se vežemo uz vječnost. „Tko vjeruje-život ima!“ 
rekao je Gospodin Isus. 

U godini vjere i u ovim posljednjim vremenima imajmo to na umu. 
  Srdačno; vaš župnik Josip 



Sv. Krizogon (Krševan), mućenik 
 
Krševan je akvilejski mučenik iz IV. st. Istaknuo se u doba Dioklecijanova 
progonstva čvrstom vjerom u Isusa Krista. Predaja ga povezuje sa sv. 
Anastazijom ili Stošijom mučenicom, kojoj je bio vjeroučitelj. Dok je Stošija 

bila u zatvorskoj tamnici, Krševan ju je 
tješio i bodrio svojim pismima. Kada su 
progonitelji otkrili njegovu djelatnost, 
počeli su ga nagovarati na otpad od vjere. 
Osim toga, nudili su mu i velike nagrade 
kao što je mjesto prefekta ili konzula 
Rimske provincije. Krševan se nije uplašio 
prijetnji niti se polakomio za ponuđenim 
nagradama. Stoga je podvrgnut okrutnim 
mukama i umro je 24. studenoga. Mučitelji 
su mu na kraju odrubili glavu. Tijelo mu je 
preneseno u Zadar. Godina 649. je 
službeno prihvaćena kao godina prijenosa 
relikvija sv. Krševana u Zadar. Andrija, 

prior i gradonačelnik Zadra, u svojoj ostavštini prvi put u povijesti spominje 
crkva sv. Krševana 918. godine. Štovanje toga sveca počelo je još prije. 
Crkva sv. Krševana u Zadru pravi je dragulj romaničkoga stila. Ubrojena je 
među najstarije i najljepše romaničke crkve u čitavoj Hrvatskoj. Uz nju se 
javlja i najstarija, najuglednija i najdugovječnija benediktinska opatija sv. 
Krševana u Zadru. Ona organizira naš najpoznatiji samostan benediktinki - 
Svetu Mariju. Taj samostan je preživio sve do danas. Ta dva benediktinska 
samostana dali su mnogo Zadru i cijelom hrvatskom narodu na vjerskom i 
kulturnom području. Benediktinci su došli u Zadar iz Monte Cassina, iz 
kolijevke svoga reda. Iz brojnih darovnica i zavjetnih darova zadarskih 
biskupa i nadbiskupa doznajemo kako su mnogi od njih bili Hrvati. Sv. 
Krševan je zaštitnik grada Zadra. Svečevo se ime nalazi i u Rimskome 
kanonu mise. Crkvu u čast sv. Krševanu posvetio je prvi zadarski nadbiskup 
Lampridije 4. svibnja 1175. godine. Biskupija Zadar spominje se 530. i 533. 
g. na Crkvenom saboru u Saloni. 

PETA KATEHEZA 
VJERUJEM U BOGA, OCA SVEMOGUĆEGA 

 
"Slušaj, Izraele, Gospodin Bog naš jest naš jedini Bog (...)" (Pnz 6,4; Mk 

12,29). "Nužno je da vrhovno Biće bude jedincato, to jest bez sebi 
ravnoga. (...) Ako Bog nije jedini, nije Bog". 

Vjera u Boga upućuje nas da se obraćamo njemu jedinome kao 
svome prvom počelu i svojoj posljednjoj svrsi; i da ništa ne volimo više 

nego njega i da ga ničim ne zamijenimo. 
Iako se Bog objavljuje, ipak ostaje neizreciva tajna: "Kad bi ga ti shvatio, 

to ne bi bio Bog". 
Bog naše vjere objavio se kao Onaj koji jest. Bog se dao prepoznati 

kao "bogat ljubavlju i vjernošću" (Izl 34,6). Sam njegov bitak jest Istina i 
Ljubav. 

Otajstvo Presvetog Trojstva središnja je tajna kršćanske vjere i 
života. Znanje o tome, može nam dati jedino Bog objavljujući se kao 

Otac, Sin i Duh Sveti. 
Utjelovljenje Božjega Sina otkriva da je Bog vječni Otac i da je Sin 

istobitan s Ocem, to jest da je u njemu i s njime jedan te isti jedini Bog. 
Slanje Duha Svetoga, što ga šalje Otac u ime Sina[82] a Sin šalje 

"od Oca" (Iv 15,26) otkriva da je i Duh s njima jedan te isti jedini Bog, 
koji se "s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi". 

"Duh Sveti izlazi od Oca kao od prvotnog izvora, a po vječnom 
darivanju Oca Sinu izlazi od zajedništva Oca i Sina". 

Milošću krštenja "u ime Oca i Sina i Duha Svetoga" pozvani smo 
da imamo udjela u životu Blaženoga Trojstva, ovdje u tami vjere, a poslije 

smrti, u vječnome svjetlu. 
"Ovo je katolička vjera, častiti jednoga Boga u Trojstvu i Trojstvo 

u Jedinstvu, bez miješanja osoba, bez dijeljenja božanske biti: jer druga je 
osoba Očeva, druga Sinova, druga Duha Svetoga, ali božanstvo Oca, Sina 

i Duha Svetoga jest jedno, jednaka im je slava i suvječno veličanstvo". 
Božanske su Osobe nerazdvojive u onome što jesu i nerazdvojive u 

onome što čine. U jedinstvenom božanskom djelovanju svaka očituje ono 
što joj je vlastito u Trojstvu, to biva osobito u božanskim slanjima, 

Utjelovljenju Sina i darivanju Duha Svetoga. 
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