
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
 

8. veljače 
nedjelja 

 V. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

DAN OBITELJI 

8.00 
9,30 

11,00 

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

PO. 9. II. Skolastika 18,00 
19,30 

za †  Antuna Marića 
POŽEGA: BLAGOSLOV NOVOUREĐENE DVORANE 

UT. 10. II. BL. ALOJZIJE 
STEPINAC 

8,00 
18,00 

za †  Ivana Maceka 
SV. LOVRO: PROSLAVA STEPINČEVA 

SRI. 11. II. GOSPA LURDSKA 18,00 za †  Mariju i Vinka Damljanović,bolesn.pom az. 
ČET. 12. II. Eulalija, Damjan  18,00 za †  Zdravka Tomića; KLANJANJE 
PET. 13. II. Katarina Ricci 18,00 za †  Mariju Ciganović; BIBLIJSKA 
SU. 14. II. SV. VALENTIN 18,00 za †  ob. Krupanjsky i Zehovski                         

15. veljače 
nedjelja 

 VI. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8.00 
9,30 

11,00 

za †  Julu i ob. Humski 
DOLJANOVCI: za †  ob. Fila 
ŽUPNA:  za sve nakane župljana 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU u 13,00: Mara Šmit, Danijela Šijan, Šemsa Svoboda, Mirjana 
Jelonjić i Ružica Klimeš.  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 SUB OT A U  9,00 POT V R ĐEN ICI u  11,00 PR V OPR IČESN ICI! (u  dvorani) 
o RODITELJI, osobito djece koja ove godine primaju neke sakramente KRŠĆANSKE 

INICIJACIJE (UVOĐENJA)-PRVU PRIČEST ili SVETU POTVRDU-KRIZMU; UČINIMO 
DODATNI NAPOR OKO RASTA DJECE U DUHU-JEDINOM DOSTOJNOM NAČINU ŽIVOTA 

 ZN AČAJN I D OG AĐ AJI OV IH  D AN A: 
o SUTRA, PONEDJELJAK U 19,30: Blagoslov i otvorenje novouređene dvorane Svete Terezije u 

Požegi. Mladež Katoličke gimnazije i zbor Katoličke škole će prikazati dramu iz života Bl. Alojzija 
Stepinca. 

o UTORAK: proslava suzaštitnika biskupije u crkvi SV. LOVRE. Misu predvodi mons. 
MARKO SEMREN, pomoćni Banjalučki biskup. 

o SRIJEDA: GOSPA LURDSKA: mogućnost bolesničkog pomazanja na večernjoj misi. 
Proslava i procesija Gospi Lurdskoj u Požegi: Katedrala. 

 PREPORUČAMO PRETPLATE NA KATOLIČKI TISAK: TAKO RASTEMO U ZNANJU I SPOZNAJAMA ISTINE. 
 Misne nakane, godišnjice, upisujemo samo 40 dana unaprijed. 
 
 

 
 
 
 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 376/2015;  8. veljače 2015. 

 V. NEDJELJA KROZ GODINU  „B“ 
 
 

Poštovani i dragi Župljani!  
Patnja i bol su sastavni dio života svakog čovjeka. Svatko od nas bi 

ih rado izbjegao. Ipak, bez obzira na to što Bog nije izvorno zamislio za 
čovjeka muku i patnju, trpljenje, on nam po njima govori. Rubne životne 

situacije nam pokazuju da nismo gospodari vlastitog života a nemoć, 
koju često osjećamo pred poteškoćama, nas upućuje na Nekoga iznad 
nas, Nekoga tko može ozdraviti i popraviti sve ono što nas opterećuje. 
Patnja i trpljenje su, često, vitalni znakovi; po njima se vraćamo Bogu i 
priznajemo da smo samo stvorenja koja su potrebna njegove utjehe i 

pomoći. 
Job 7,1-4.6-7; „Kinjim se dok se ne smrkne!“  Starozavjetni patnik Job, 
zahvaćen trpljenjem, razmatra o prolaznosti i muci zemaljskog života. 
Ps 147; „Hvalite Gospodina; On liječi one koji su srca skršena!“  Unatoč 
iskustvu koje nam stječe život po našim osjetilima: očima, ušima i srcu 
psalmista ima iskustvo da je Bog liječnik i izbavitelj i da ga treba uvijek, 
uvijek hvaliti.  
1Kor 9, 16-19.22-23; „Jao meni ako ne navješćujem Evanđelja!“   Sveti 
Pavao primjerom pokazuje kako navjestitelj Evanđelja treba svoje poslanje 
izvršavati svim svojim silama i uložiti u njega sve što može i ima. 
Iz Ev: Mk 1,29-39; „Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti!“   Isus 
ozdravlja mnoge bolesnike i poučava apostole kako treba djelovati: riječju i 
djelom, biti na pomoć svima i nikada ne zanemariti naviještanje Evanđelja. 
Isusova prisutnost je popraćena ljekovitim djelovanjem. Bolesti i zlodusi 
uzmiču pred njim jer ne mogu izdržati njegovu blizinu. No, borba nije ni 
izdaleka završena. Zli će uvijek tražiti način i put kojim će zavoditi. 

Srdačno; vaš župnik Josip! 
 
 



 
 

 

 
NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA VELJAČU: OPĆA:  Da zatvorenici, osobito mladi, budu kadri 
nanovo izgraditi život u dostojanstvu; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da oženjeni supružnici 
koji su rastavljeni nađu prihvaćanje i potporu u kršćanskoj zajednici; BISKUPSKA: Da u 
vjernosti Evanđelju njegujemo djelotvornu ljubav i solidarnost prema siromašnima, 
bolesnima, nezaposlenima i svim potrebitima. 

……………………………. 
  

IZ DIREKTORIJA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE 
ZA PASTORAL SAKRAMENATA U ŽUPNOJ ZAJEDNICI 

(za pripravu i orijentaciju roditeljima V.) 

SAKRAMENT POTVRDE: PRIPRAVA NA SAKRAMENT POTVRDE: 

68. Uvjeti primanja sakramenta Potvrde. – Stupanj znanja o 
sakramentu Potvrde koji se traži od kandidata će ovisiti i o 
samom kandidatu, tj. o njegovim talentima. Osim potrebnog 
znanja kršćanskih istina treba isticati i iskustvo kršćanskoga 
života. Provjera znanja i aktivnosti u životu mjesne Crkve se 
može obaviti i pred zajednicom vjernika. Tim povodom 
kandidatima treba govoriti o nužnosti katehetskih okupljanja 
poslije Krizme, kako u skupinama mladih tako i u posebnim 
zajednicama ili u živim vjrničkim krugovima. Uputno je sve to 
navesti u posebnom letku odnosno „poslije.krizmenom“ 
programu. 

Sud o prikladnosti kandidata za primanje tog sakramenta spada na župnika ili drugog 
svećenika u suradnji s katehetama koji su pripremali kandidate za svetu Potvrdu. Taj 
sud će župnik donijeti u duhu krjeposti pastoralne razboritosti, o čemu je uputno 
raspraviti i na župnom pastoralnom vijeću, a u težim slučajevima neka se posavjetuje 
s biskupom ili drugim krizmateljem. 

69. Biskup i drugi služitelji Potvrde. – „Redoviti je služitelj Potvrde biskup. Neka on 
redovito podjeljuje sakrament jer tako bolje dolazi do izražaja povezanost s prvim 
izljevom Duha Svetoga na dan Pedesetnice. Apostoli su, naime, pošto su bili ispunjeni 
Duhom Svetim, i sami prenosili Duha Svetoga vjernicima polaganjem ruku. Tako 
primanje Duha Svetoga po biskupovoj službi bolje pokazuje tijesnu vezu potvrđenih s 
Crkvom, a očituje i nalog kojeg su od Krista primili; da među ljudima daju 
svjedočanstvo za njega. 

Drugi krizmatelji. – „Osim biskupa, vlst podjeljivati Potvrdu po samom pravu imaju: a) 
područni prelat i područni opat, apostolski vikar i apostolski prefekt, apostolski 
administrator i biskupski administrator, i to u granicama svojega područja i za vrijeme 
trajanja službe; b) u odnosu na dotičnu osobu prezbiter (svećenik) koji snagom službe 
ili nalogom dijecezanskog biskupa krsti nekoga tko je prešao dob djetinjstva ili 
nekoga već krštenoga prima u potpuno zajedništvo Katoličke Crkve; c) za one koji su u 
smrtnoj opasnosti župnik i svaki prezbiter“ (RP 7). – Nadalje, „dijecezanski biskup 
moiže ovlastiti jednoga ili više određenih prezbitera da oni podjeljuju ovaj 
sakramenat“ (RP 8). 

Susret biskupa ili drugog krizmatelja s krizmanicima prije slavlja neka bude radosni 
susret i izraz zajdništva u vjeri, a ne kao neki školski ispit znanja o vjeri. Biskup ili 
njegov delegat o tome vodi računa i u tom duhu vodi razgovor s kandidatima i upućuje 
im poticajnu riječ. Stoga, neka župnik sa suradnicima taj susret kandidatima tako i 
predstavi. 

…………………………. 
Što znači imati vjere?   
Vatikan, (IKA) - Imati vjere ne znači ne imati teške trenutke, nego imati snage suočiti se s njima znajući 
da nismo sami, napisao je papa Franjo u poruci 
objavljenoj 6. veljače na Twitteru. 
 
Javljen program 31. svjetskog dana mladih u 
Poljskoj: 

 Krakow, (IKA) – Na službenim mrežnim stranicama 31. 
svjetskoga susreta mladih koji će se 2016. godine s 
temom "Blago milosrdnima, jer će zadobiti milosrđe" 
održati u Krakovu (www.krakow2016.com) objavljen je 
okvirni program SDM-a. 
Svečano otvorenje SDM-a bit će u utorak 26. srpnja u poslijepodnevnim satima. Mladi će prvi susret s 
papom Franjom imati u četvrtak 28. srpnja, kada će mu izreći dobrodošlicu. 
Petak 29. srpnja bit će u znaku pokore, za pobožnosti Križnoga puta mladi će ulicama Krakova nositi 
križ, dajući tako svjedočanstvo svoje vjere. Papa će zajedno s mladima biti i na bdijenju u subotu 30. 
srpnja. Bit će to prilika za zajedničku molitvu pred Presvetim. 
Središnji događaj SDM održat će se u nedjelju 31. srpnja kada će Sveti Otac predvoditi zaključno 
euharistijsko slavlje. Tom prigodom, Papa će mladima uputiti i poruku, a na kraju mise po završetku 
molitve Anđeoskog navještenja, objavit će i datum i mjesto sljedećega Svjetskoga dana mladih koji će 
se proslaviti na međunarodnoj razini. 
Kao neposrednu pripravu za SDM mladi će od 20. do 25. srpnja boraviti u poljskim biskupijama. 

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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