
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

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 

PO. 2. II. 
PRIKAZANJE GOSP.-

SVIJEĆNICA- 
„MARINJE“ 

8,00 
11,00 
18,00 

za †  Matu i Katu Šimetić 
ŽUPNA:  za sve nakane župljana 
za †  Stjepana i Mandu Davidović 

UT. 3. II. SVETI BLAŽ 
8,00 

11,00 
18,00 

za †  Maru i ob. Pranjić 
BEŠINCI: na čast sv. Blažu 
za †  Luku, Marijanu i Luciju Matić 

SRI. 4. II. Andrija Corsini  za †  Ivana Raguža 

ČET. 5. II. Agata, Dobrila 18,00 
19,30 

za †  Perku Pezerović 
ARHIĐAKONATSKI SUSRET ŽPV-a 

PET. 6. II. Pavao Miki 18,00 za †  Petra i Maru Jelušić 
SU. 7. II. Rikard, Držislav 18,00 za †  VLADIMIRA VIRAGA I † župnike                                 

8. veljače 
nedjelja 

 V. NEDJELJA 
KROZ GODINU 
(Jozefina Bakhita) 

8.00 
9,30 

11,00 

za †  ob. Soudek 
GOLO BRDO: za †  Franković i Vidić 
ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Dorotea Svoboda, Ivana Svoboda, Marija Lovrić, Željka 
Lujić i Marina Oršulić.  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 krovište crkve koje je vjetar opet oštetio. Slijedi uređenje fasade župne kuće i 

ostalo. Doprinesite koliko možete i kada možete. Sjetite se svoje crkve. 
 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 po liturgijskim  slavljim a na koje vas sve pozivam !  
o SUTR A: SV IJEĆN ICA: B lagoslov svijeća i ophod svjet la: kateheza po liturgiji Crkve.  
o UTOR AK: B LAŽEV O: M isa i blagoslov grla po zagovoru sv. B laža. 
o SUB OTA U  9,00 POTV R Đ EN ICI u 11,00 PR V OPR IČESN ICI! (u  dvorani) 
o Hvala o. Anđelku Joziću, OCD (karmelićaninu) što nam je gost i obogaćenje u karmelskom 

duhu. Tako ulazimo u korizmeni sadržaj koji će isto biti u karmelskom duhu. 
o RODITELJI, osobito djece koja ove godine primaju neke sakramente KRŠĆANSKE 

INICIJACIJE (UVOĐENJA)-PRVU PRIČEST ili SVETU POTVRDU-KRIZMU; HVALA VAM ZA 
SUDJELOVANJE U TRODNEVNOJ DUHOVNOJ OBNOVI 

 M OŽETE N AB AV IT I SV IJEĆE ZA  SV IJEĆN ICU! 
 ŽUPNIH KALENDARA JOŠ IMA!  MOŽETE NABAVITI ZA SVOJE POTREBE I POTREBE SVOJIH PRIJATELJA I ROĐAKA. 
 Misne nakane, godišnjice, upisujemo samo 40 dana unaprijed. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 375/2015;  1. veljače 2015. 

 IV. NEDJELJA KROZ GODINU  „B“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Kršćanski način života nije puko poštivanje pravila i izvršavanje 

određenih obveza nego, prije svega, zajedništvo života s Isusom Kristom i 
nastojanje da ga se nasljeduje. Taj put ima svoje zakonitosti. Istinski 

prorok nikada ne radi kompromise i vjeran je svojem poslanju. Onaj tko 
je pozvan biti navjestitelj evanđelja odriče se obiteljskog života a svatko 

od nas je pozvan staviti na prvo mjesto svoj odnos prema Bogu. To 
davanje prednosti Bogu ispred bilo kojeg ljudskog zajedništva ne 

narušava svetost međuljudskih odnosa, posebice ženidbe. Naprotiv, tek 
oslanjanje na Boga daje ljudskim odnosima dubinu koja je kadra 

preobražavati svijet po evanđeoskim mjerilima a to je zadatak kojega je 
svatko od nas preuzeo krštenjem. 

Pnz 18,15-20; „Podignut ću proroka i stavit ću riječi svoje u njegova usta!“ 
Bog po Mojsiju obećava poslati narodu proroka koji će prenositi njegovu 
riječ i biti mu vjeran. 
Ps 95; „O, da danas glas Gospodnji poslušate: Ne budite srca tvrda!“  Pred 
lice mu dođite s hvalama i kličimo mu u pjesmama! Prignimo koljena i 
padnimo nice; poklonimo se Gospodinu jer on je Bog naš a mi narod paše 
njegove. Kako je to poticajno i uzdižuće u poniznosti! 
1Kor 7,32-35; „Djevica se brine za Gospodnje; da bude sveta!“  Apostol 
Pavao podsjeća da poziv navjestitelja evanđelja traži posvemašnju 
predanost. 
Iz Ev: Mk 1,21-28; „Učio ih je kao onaj koji ima vlast!“  Isus u Kafarnaumskoj 
sinagogi liječi opsjednutoga i obznanjuje svoju božansku moć. On nas želi i 
može ozdraviti da živimo u radosti otkupljenja i slobode. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 
 



 
 

 
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 IV.) 

SAKRAMENT POTVRDE: PRIPRAVA NA SAKRAMENT POTVRDE: 

67. Priprava kroz Euharistijska slavlja. – Poželjno je da djeca 
koja su već pristupila sakramentu Euharistije nastave svoj 
odgojni put produbljivanjem vjere, živim sudjelovanjem na 
nedjeljnim euharistijskim slavljima i uključenjem u župnu 
zajednicu. – Taj put kateheze, formacije, liturgijskog iskustva 
i svjedočanstva kršćanske dobrotvornosti je početna priprava 
i na sakrament Potvrde koji će mlade dovesti do zrelosti vjere. 
Što se tiče sustavnijeg pristupa župnoj katehezi, odnosno 
neposrednih ciljeva u pripravi na sakrament Potvrde, svakako 
se preporuča konzultirati dokument HBK (Hrvatske biskupske 
konferencije) „Župna kateheza u obnovi župne zajednice“. 
Svakako treba uzeti u obzir uvodne napomene, biblijska 

čitanja i sam obred slavlja Krizme u „Redu Potvrde“.  Veoma je važno imati pred 
očima ono što donosi KKC (Katekizam katoličke Crkve): „Priprava za Potvrdu treba ići 
za tim da kršćane dovede do tješnjeg sjedinjenja s Kristom, do življe prisnosti s 
Duhom Svetim, s njegovim djelom, darovima i pozivima kako bi mogli bolje preuzeti 
apostolske odgovornosti kršćanskog života. Zato će kateheza o Potvrdi težiti za tim da 
u Potvrđenika probudi smisao pripadnosti Crkvi Isusa Krista i to, kako sveopćoj Crkvi, 
tako i župnoj zajednici!“ (KKC 1309). 

Neka se na tom putu pomogne djeci da žive u duhu liturgijskih vremena, npr. u 
adventu i korizmi neka se organiziraju pokornička slavlja s pojedinačnom ispovijedi. 
Bilo bi dobro da o Božiću djeca sudjeluju u karitativnim akcijama i bratskoj 
solidarnosti. U korizmi, pod nedjeljnom svetom misom im se može podijeliti tekst 
Vjerovanja ili Očenaša, odnosno Sveto Pismo. Vazmeno (uskrsno) vrijeme je 
najpogodnije za podjelu (slavljenje) ovoga sakramenta. 

68. Uvjeti primanja sakramenta Potvrde. – Priprava za sakrament Potvrde 
podrazumijeva barem tri godine pohađanja župne kateheze poslije Prve Pričesti te 
redovito sudjelovanje na nedjeljnom Euharistijskom slavlju. Jedan od preduvjeta za 
sakrament Potvrde jest pohađanje školskog vjeronauka ali on ne može zamijeniti niti 
nadomjestiti župnu katehezu. To znači da se nikako ne može prihvatiti praksa 
oslanjanja samo na školski vjeronauk odnosno vjeroučitelja u školi što se tiče 
priprave za Krizmu a zanemarivanja župnih katehetskih susreta, pogotovo u „godini 
Krizme“. Vjeroučitelj u školi je dužan slijediti školski vjeronaučni program, koji ne 
može u svemu nadomjestiti ono što onaj koji želi slaviti sakrament Potvrde i uključiti 
se u župnu zajednicu treba u njoj dobiti. Katehetski susreti se moraju održavati u 
župnoj zajednici koja se mora pobrinuti za prikladne prostore odnosno katehetske 
dvorane. Oni ne mogu biti imitacija a osobito ne ponavljanje školskog vjeronauka već 
imaju specifičan sadržaj i metodologiju katehetskog slavlja. 

…………………………. 

Zagreb, (IKA) – Plenarnom raspravom u Međubiskupijskom 
sjemeništu na zagrebačkoj Šalati u četvrtak 29. siječnja 
završio je 55. teološko-pastoralni tjedan koji je s temom "Brak 
i obitelj u proturječju sa suvremenim društvom" održan u 
organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. U zaključnom obraćanju veliki kancelar KBF-a 
zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić podsjetio je da 
je tijekom TPT-a u više navrata bila istaknuta važnost 

priprave za brak. Istaknuo je da ta priprava za brak treba početi što ranije. To je zadatak 
našega pastorala i treba naći načina kako tu pripravu započeti što ranije, već u srednjoj školi, 
rekao je kardinal.  
U završnoj riječi dekan KBF-a dr. Tonči Matulić istaknuo je da je svatko od predavača 
nastojao u skladu sa svojom zadanom temom baciti svjetlo na dobro braka i dobro društva. 
Unatoč problemima, pa i onih veoma teških i onih zamršenih ipak je dominiralo oduševljenje 
dobrom braka i dobrom obitelji.  
Sve izrečeno imalo je na umu suvremeni društveni kontekst u kojem dobro braka i obitelji 
svijetli i sjaji blještavilom istine Božje, rekao je dr. Matulić te istaknuo kako je ovo briga Crkve, 
a napose mjesne Crkve za brak i obitelj, pa tako i zajedno s njom briga Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta da svojim odgovornim djelovanjem u zajedništvu mjesne Crkve 
osvjetljava dobro braka i dobro obitelji, da ukaže na izazove i probleme, i još više da osvijetli 
istinu. 
Dr. Matulić poručio je da se isplati zauzimati za dobro braka i obitelji jer je to zauzimanje za 
dobro čovjeka. 

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 

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