
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

25. siječnja 
nedjelja 

 III. NEDJELJA 
KROZ GODINU  

8.00 
9,30 

11,00 

za † Branka Pavića 
RAMANOVCI: za †  Vinka Miletića 
ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

PO. 26. I. Timotej i Tit 8,00 za † Luku Topalović 
UT. 27. I. Anđela Merici  NEMA MISE-TEOLOŠKO PASTORALNI TJEDAN  
SRI. 28. I. Toma Akvinski  NEMA MISE-TEOLOŠKO PASTORALNI TJEDAN  
ČET. 29. I. Valerije, Tvrtko 18,00 Za † Snježanu Čurčić i Julu Ćošić; KLANJANJE 
PET. 30. I. Martina, Gordana 18,00 I. DAN TRODNEVNICE: za † Antuna Marića 

SU. 31. I. IVAN BOSCO 18,00 II. DAN TRODNEVNICE za † Jelenu, Franju i Đuru 
                                                         Novinc 

1. veljače 
nedjelja 

 IV. NEDJELJA 
KROZ GODINU 
DAN ŽIVOTA  

8.00 
9,30 

11,00 

III. DAN TRODNEVNICE za †  Gabrijelu i Stjepana 
                                                         Miočević 
ALILOVCI: za † ob. Kmetić i Kuburdžić 
ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Maja Nepechal, Regina Puškarić, Jasna Svoboda, 
Jadranka Svoboda i Silvija Jicha.  Ako netko ne može sada neka nađe zamjenu. Učenice i 
studentice treba zamijeniti iz obitelji! 

 ŽUPNI DOPRINOSI: Hvala za žrtvu i dar za svoju Crkvu. Doprinesite koliko možete.  
o  Sada nam je prvo na redu uređenje fasade na župnoj kući, vjeronaučnoj dvorani i zidu dvorišta do puta. 

Morat ćemo popravljati i sjeverni zid „cintora“ jer je ruševan. Limeni pokrov župne crkve nad svetištem, 
„apsidom“ je također potreban popravaka. 

 CARITAS: HVALA SVIMA KOJI SE UKLJUČUJU U AKCIJE CARITASA! 
o AKCIJA „ŽETVA 2014“:  FOND JOSIP KUPERTINSKI: STARI PAPIR se nastavlja!   
 ŽUPNA KATEHEZA; će sada bit i sam o za POTV R Đ EN IKE I PR V OPR IČESN IKE:  
o SUB OTA U  9,00 POTV R Đ EN ICI u 11,00 PR V OPR IČESN ICI!  
o Priprema se TRODNEVNICA za MARINJE: 30. Siječnja do 1 . V eljače. Predvodit  će otac 

KAR M ELIĆAN IN  AN Đ ELKO JOZIĆ  jer je godina svete T ER EZIJE AV ILSKE, karm elićanke i 
obnoviteljice karm elskog reda. 

o RODITELJI, osobito djece koja ove godine primaju neke sakramente KRŠĆANSKE 
INICIJACIJE (UVOĐENJA)-PRVU PRIČEST ili SVETU POTVRDU-KRIZMU; TRODNEVNICA JE 
PRVENSTVENO ZA VAS. Potrebno se je  dostojno pripremiti za slavlje sakramenata; duhovna priprema daje 
sukus svemu događanju. Bez duhovne pripreme će slavlje sakramenta ostati siomašno-samo na folklornom 
i sociološkom planu. Sakramenti to nisu! 

 ŽUPNIH KALENDARA JOŠ IMA!  MOŽETE NABAVITI ZA SVOJE POTREBE I POTREBE SVOJIH, osobito onih u 
inozemstvu. 

 Misne nakane, godišnjice, upisujemo samo 40 dana unaprijed. 
 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola (Požeška biskupija); Trg dr. Franje Tuđmana 1, 34334 Kaptol 
Uređuju: 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 /tel: 034 231-080 

 

 
 
 
 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 374/2015;  25. siječanj 2015. 

 III. NEDJELJA KROZ GODINU  „B“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Život svakog čovjeka je nužno protkan trenucima uspona i 

padova. Naš ljudski vijek je ograničen, podložni smo smrti i 
propadljivosti. Ono za čim čeznemo i u što vjerujemo jest; život bez 

prestanka, bez muke i bez napora. Ipak, ovaj život koji imamo je Božji 
dar i naš zadatak. Trebamo ga prihvatiti i provoditi onako kako to Bog od 

nas očekuje-priznavati i popravljati pogrješke i izgrađivati njegovo 
kraljevstvo. 

Jn 3, 1-5.10; „Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta!“ Prorok Jona 
poziva stanovnike Ninive na obraćenje koje oni prihvaćaju a to ni sam Jona 
nije vjerovao i Bog im oprašta zla koja su počinili. Bog se brine za svakoga od 
nas i uvijek nas poziva da ostavimo zla djela koja nas odvajaju od njega. 
Ps 25; „Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!“ To je riječ naše vjere i 
povjerenja u Njega pa i u trenucima kada nam nije draga niti laka zadaća 
koju prepoznajemo da Gospodin ima za nas. Ako se puno odričemo sebe to 
ćemo više dobiti vječnih dobara; sam život vječni koji je dar Božji našoj vjeri. 
1Kor 7,29-31; „Prolazi obličje ovoga svijeta!“ Apostol Pavao nas poziva da 
živimo nenavezani na materijalne stvari, koje su prolazne nego da se 
trudimo oko vječnog spasenja, vječnosti na koju smo pozvani i koja jedina 
može ispuniti naše živote smislom. 
Iz Ev: Mk 1,14-20; „Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ Božji poziv je neodoljiv 
i bezuvjetan. Nismo svi pozvani na radikalnu promjenu načina života ali je 
svatko od nas pozvan na što vjernije nasljedovanje Gospodina. To nekada 
zadire u naše planove i sljed kojega smo isplanirali. Valja nam pokazati 
odanost i spremnost odreći se svojih planova radi Božjeg Kraljevstva. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

http://www.zsppa-kaptol.hr/
mailto:zu-kaptol@po.t-com.hr


 
 
 
 

 

 
NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA SIJEČANJ: OPĆA:  Da ljudi različitih vjerskih tradicija i svi 
ljudi dobre volje mogu zajedno raditi za mir; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da u ovoj godini 
posvećenog života; redovnici i redovnice mogu otkriti radost nasljedovanja Krista te nastoje 
revno služiti siromašnima; BISKUPSKA: Da hrabrošću za istinom i brigom za kršćansko lice 
hrvatskog društva umijemo odgovoriti na sva protivljenja i netrpeljivost prema Crkvi. 

……………………………. 
  

IZ DIREKTORIJA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE 
ZA PASTORAL SAKRAMENATA U ŽUPNOJ ZAJEDNICI 

(za pripravu i orijentaciju roditeljima III.) 

SAKRAMENT POTVRDE: PASTORALNA NAČELA: 

64. Potvrda- sakrament poslanja i svjedočenja. – Potvrda 
nam daje „osobitu snagu Duha Svetoga“ da, kao „pravi 
svjedoci Kristovi, riječju i djelom, širimo i branimo vjeru“ da 
„hrabro ispovijedamo Ime Isusovo“ i nikada se ne stidimo 
njegova križa (KKC 1303). Kao što je dar Duha pomogao 
Isusu da se suoči s križem u svojoj žrtvi i u pokoravanju Ocu, 
tako krizmeno pomazanje daje kršteniku snagu Duha da „čini 
kao i on“, da drži njegovu zapovijed ljubavi, darivajući sebe 
Ocu i u službu ljubavi. Upravo po Potvrdi vjernici moraju sve 
spremnije obavljati mnogovrsne službe i u Crkvenoj zajednici 
i u životu društva. Stoga, u situaciji kada se događa određeno 
distanciranje mladih nakon Krizme, u pripravi valja stavljati 

jači naglasak upravo na dužnost i ljepotu kršćanskog poslanja u okviru konkretne 
župne i biskupijske zajednice. 

Priprava na sakrament Potvrde 

65. Priprava – zacrtani plan rsta u vjeri. – Sakramenti kršćanske inicijacije (uvođenja) 
posve su nezasluženi Božji darovi ali ih vjernik mora primiti svjesno i živjeti odgovorno. 
Zato u pripravi za sakrament Potvrde pomaže posebno zacrtani plan rasta u vjeri koja 
ga prethodi, prati i vodi do slavlja. Taj isplanirani hod je trajna vježba u kršćanskom 
životu; to je prava škola odgoja nasljedovanja Krista učitelja. 

66. Daljnja priprava za sakrament Potvrde. – Uputno je na početku priprave, odnosno 
„godine Krizme“, a to znači na početku nove „pastoralne godine“,  krizmanike 
predstaviti župnoj zajednici a katehetsku pripravu obogatiti duhovnim sadržajima i 
češćim susretima, kao i sudjelovanjem na nedjeljnim misama te povremeno 

pristupom sakramentu Pomirenja (ispovijedi) i, dakako, uključenjem u pastoralnu 
djelatnost župe. „Na Božji narod poglavito spada da pripravlja krštene na primanje 
sakramenta Potvrde. A pastiri se imaju brinuti da svi koji su kršteni dođu do potpunog 
pristupa u kršćanstvo i zato neka se pomno pripreme za Potvrdu“ (RP 3). 

Neka se na početku katehetske godine sastanu katehisti, roditelji, svećenici koji u 
pripravi za Potvrdu prate dječake i djevojčice, odnosno mladiće i djevojke, zatim 
animatori skupina mladih te vjeroučitelji da bi zajednički programirali pripravu toga 
sakramenta. 

Roditelji. – Napose je važno da se za vrijeme priprave za Krizmu u nekoliko susreta 
neposredno i odgovorno uključe roditelji. Obitelj je uvijek prvo i nenadomjestivo 
ozračje koje odgaja u vjeri i kršćanskom svjedočenju. Treba pomoći da djeca i roditelji 
uspostave pravi dijalog a roditelje treba odgajati da se smatraju pravim katehetama 
(vjeroučiteljima) – odgojiteljima svoje djece; da ih budu spremni slušati i da uoče 
krizu vjere koja se pojavljuje u mladenačko doba. 

Vjeroučitelji. – I vjeroučitelji koji vode mlade u školi su pozvani biti u suglasju sa 
župnim katehetama i dogovoriti s njima što se može više  i bolje učiniti da se mladi što 
bolje i kvalitetnije uključuju u župnu zajednicu i dovedu do ljudske i kršćanske 
zrelosti. Katehete neka katehezu obogate iskustvom, inicijativom i zalaganjem a 
programe neka zajednički stvaraju i provjeravaju. Bilo bi dobro da se katehete 
redovito sastaju sami i zajedno s krizmanicima kako bi stvorili obiteljsko ozračje i 
razvili prijateljstvo između krizmanika i raznih pastoralnih skupina u župi. Preporučuju 
se i susreti krizmanika jednog dekanata ili regije (arhiđakonata). 

 
POŠTOVANI RODITELJI I SVI ŽUPLJANI U NAŠOJ ŽUPNOJ ZAJEDNICI SE PRIPREMA: 

 

TRODNEVNA DUHOVNA OBNOVA U NAŠOJ ŽUPI  
 

OSOBITO ZA RODITELJE DJECE POTVRĐENIKA I PRVOPRIČESNIKA 
KOJA PRISTUPAJU OVE GODINE SAKRAMENTIMA KRŠĆANSKE INICIJACIJE (UVOĐENJA) 

KOJA ĆE SE ODRŽAVATI U PRIPREMI ZA SLAVLJE PRIKAZANJA GOSPODINOVA – SVIJEĆNICU – 
MARINJE OD 30. SIJEČNJA (PETAK) DO 1. VELJAČE (NEDJELJA) U 18,00 SATI 

RASPORED: 
• U 18,00 POČINJE MOLITVA KRUNICE. PRILIKA ZA SAKRAMENAT POMIRENJA (ISPOVIJED) 
• NAKON KRUNICE JE MISA I PROPOVIJED KOJU PREDVODI O. ANĐELKO JOZIĆ OC. 

(KARMELIĆANIN). 
• KRUNICU U PETAK PREDVODE PRVOPRIČESNICI A U SUBOTU POTVRĐENICI; U NEDJELJU 

JEDNI I DRUGI 
• U NEDJELJU, TREĆI DAN JE RASPORED MISA NEDJELJNI A U SKLOPU TRODNEVNICE. 

PREDSLAVI I PROPOVIJEDA O. ANĐELKO       
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