
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

  

13. rujna 

nedjelja 

XXIV. 

NEDJELJA 

KROZ 

GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

 n.č. Uzvišenju sv. Križa 

ALILOVCI: za †  Adama, Ivana i Ljubicu 

Petrović 

ŽUPNA:  za sve potrebe vjernika 

PO. 14. IX. 
UZVIŠENJE SV. 

KRIŽA 
19,00 Molitva krunice na čast svetom križu 

UT. 15. IX. 
BDM. 

ŽALOSNA 
19,00 Molitva krunice  

SRI. 16. IX. 

Kornelije, 

Ciprijan; 

KVATRE 
19,00 Molitva krunice 

ČET. 17. IX. Rane sv. Franje 19,00 Molitva krunice 

PET. 18. IX. 
Josip Kupertinski; 

KVATRE 
19,00 za † Jelicu Jelušić 

SU. 19. IX. 
Emilija, Suzana; 

KVATRE 
17,00 

19,00  

Vjenčanje:  MAJSTOROVIĆ-VIDOVIĆ 

 Za †  Stjepana i Mariju Lončarević 

20. rujna 

nedjelja 

XXV. 

NEDJELJA 

KROZ 

GODINU 

8.00 

9,30 

11,00 

 Za †  Vjekoslava Tucakovića 

DOLJANOVCI: za †  Iliju, Klaru i Ivu 

Anušić 

ŽUPNA:  za sve potrebe vjernika 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 

 

 CRKVU SPREMAJU: U SUBOTU, 19. rujna u 13,00: Ana Marić, Tatjana Marić, 

Kaja Kanižaj, Magdalena Barić i Željana Mikić i oni koji nisu mogli doći na svoj red. 

Za  spriječenost se zamijenite s drugima koji su na redu. Đake i studente treba 

zamijeniti iz obitelji. HVALA! 

 Hvala za svakovrsnu žrtvu i odricanje za zajedničko dobro!  Hvala kandidatima za 

Župno Ekonomsko Vijeće što su na raspolaganju za zajedničko dobro! 

 CARITAS:  „Ljubav na djelu-znak Božje blizine!“ 
o BISKUPIJSKI NATJEČAJ ZA STIPENDIJE otvoren 10. VIII.  (vidi letak!) 

o Župni fond za đake i studente „JOSIP KUPERTINSKI“ pozva na suradnju! 

o „STARI PAPIR ZA NOVE KNJIGE“! Možete donijeti u župno skladište ili u 

Caritas-Požega. Valjalo bi sortirati: novinski, kunst-druk (sjajni) i ostalo. 

o AKCIJA ŽETVA 2015. U svim mlinovima i silosima možete odvojiti svoju 

količinu za Caritas koji će na temelju toga podići brašno za potrebite. 

 OBITELJESKI PASTORAL: Nova je pastoralna godina započela. 

o SVJEDOČIMO VJERU I RASTIMO U NJOJ molitvom i nedjeljnom svetom 

Misom! 

o ŽUPNA KATEHEZA: još ovoga tjedna neće biti cjelovita ali ćemo uskoro imati 

cijeli raspored. 

 POTVRĐENICI: subota u 9,00; Razgovori s roditeljima se nastavljaju! 

 PRVOPRIČESNICI: subota u 11,00; 

 Ostali vjeroučenici ovoga tjedna neće imati župnu katehezu ali ćemo se 

susresti na nedjeljnoj svetoj Misi! 

 Upisujemo misne nakane, godišnjice, samo 40 dana unaprijed! Nedjeljom i 

blagdanom se misne nakane ne oglašavaju prije mise! 
 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol 

 

 

 
 

           Br. 407-37/2015;  13. rujna 2015. 

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU   „B“ 

 

 

Poštovani i dragi Župljani!  

Jedno od obilježja našega vremena jest shvaćanje i prihvaćanje vjere kao nekog 

dodatka životu, servisa koji popravlja pukotine i kvarove u mehanizmu našega života ili 

nekog zaštitnog zida koji odbija udarce koje nam život i prečesto zadaje. Današnja liturgija 

riječi nas poziva na promišljanje o životnim stvarnostima i svijetu koji nam je dan kao 

poslanje. Ako se smatramo istinskim Isusovim učenicima i želimo tako i živjeti moramo, 

što prije, prihvatiti činjenicu da pripadnost Njemu znači odvajanje od svijeta i da biti 

vjernik ne znači bježati od križa nego ga prigrliti svojom ljubavlju. 

Iz čitanja današnje mise! 

Iz 50,5-9a; „Leđa podmetnuh onima što me udarahu!“  Prorok Izaija nam donosi sliku 

Sluge-Patnika koji svoje pouzdanje stavlja u Boga. U njemu prepoznajemo najavu Krista-

Patnika. 

Ps 116, 1-6.8-9; „Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih?“  Ovaj psalam svjedoči o 

žarkoj molitvi vjernika koji je siguran da ga je Bog uslišio. Kako bi pokazao snagu Božjeg 

posredništva vjernik opisuje situaciju u kojoj se našao i u isto vrijeme prepoznaje Gospodina 

kao onoga koji ga je spasio i time njegova nada postaje nepokolebljiva i kada oči ne vide i 

uši ne čuju. On se uzda jer ima iskustvo vjere. 

Jak 2,14-18; „Vjera, ako nema djela, mrtva je!“  Apostol Jakov izriče tvrdnju koja oslikava 

vjeru i način života i djelovanja kršćanina; vjera kao Božji dar i dobra djela kao naš odgovor 

na njegovu ljubav su jedno od drugoga neodvojivi. 



Iz Ev: Mk 8,27-35; „Ti si Pomazanik-Krist!... Sin čovječji treba da mnogo pretrpi!“  
Isusovi učenici, unatoč tome što žive i djeluju s njime pokazuju nesposobnost i manjkavost 

ljudskog srca da prihvati ono što nije vidljivo na vani. Isus ih poziva da ga nasljeduju do 

kraja iako to znači muku, križ i smrt. 

 

Srdačno; vaš župnik Josip! 

 

 

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA RUJAN: OPĆA:  Da se povećaju mogućnosti 

za obrazovanje i zaposlenje svih mladih ljudi; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da 

vjeroučitelji mogu biti svjedoci; živeći život u skladu s vjerom koju naviještaju; 

BISKUPSKA: Da odgoj i obrazovanje u našim 

školskim i odgojnim ustanovama vodi k cjelovitoj 

izgradnji ljudske osobe poštujući kršćanske vrjednote, 

utkane u našu narodnu kulturu; ŽUPNA: Da naši 

vjeroučenici, koji započinju novu školsku i 

akademsku godinu požele još jače živjeti sretno u 

Gospodinu, hrane se Božjom Riječju, Euharistijom i 

zajedništvom u slavljenju otajstava vjere brižno 

praćeni svojim najbližima; roditeljima, braćom i 

sestrama i kumovima. 

--------------------------------- 

 

Uzvišenje svetoga Križa 

Povijesna je pozadina ovoga blagdana osvajanje relikvije svetoga Križa iz ruku nevjernika 

caru Herakliju. Prema jednoj predaji, sveti je Križ pronašla na Kalvariji carica Jelena. Ta za 

kršćane najsvetija relikvija u jednom je ratu istočnorimskoga cara s Perzijancima pala u 

njihove ruke. Car Heraklije (610-641) na čudesan je način pobijedio perzijskoga kralja, a kao 

prvu pogodbu za mir postavio zahtjev da kršćanima bude natrag vraćen sveti Isusov križ. 

Uvjet je bio ispunjen i sam je car na svojim ramenima prenio dragocjenu relikviju u 

Jeruzalem. Pri tom se zbilo čudo. Car je na putu prema Kalvariji bio zaustavljen od jedne 

više sile. Nije nikako mogao proći kroz vrata što su vodila na Golgotu. Na savjet 

jeruzalemskoga biskupa Zaharije odložio je sjajno carsko odijelo i onda ponizno u 

pokorničkoj odjeći prenio sveto breme na mjesto gdje je ono poslužilo kao sredstvo našega 

spasenja, kao oltar na kojem je bila prinesena Spasiteljeva krvna žrtva. Konstantin 

Porfirogenet u 32. poglavlju svoga djela De administrando imperio govori da je car Heraklije 

pozvao Hrvate iz Velike ili Bijele Hrvatske, sa središtem oko Krakova, u ove naše današnje 

krajeve, da mu zaštite zapadne granice protiv Avara. Bilo je to upravo u vrijeme kad je on na 

Istoku vodio rat za oslobođenje svetoga Križa. Hrvati su tada bili još pogani, ali su se već 

kao takvi neizravno borili "za krst časni", osiguravajući caru, borcu za Križ, zapadne granice 

njegova carstva. Našem je narodu dao zadatak da se bori "za krst časni", za križ kao simbol 

našega spasenja i kršćanstva uopće. I zato naša narodna povijest već od svojih početaka stoji 

u znaku svetoga Križa. To je njezina najveća čast i slava, a na nama je danas da tome 

svetome znaku kao narod ostanemo vjerni i u buduće. Osim pojedinih povijesnih motiva za 

svetkovanje današnjega blagdana ima i drugih. Najdublji je od njih proslava križa, znaka 

spasenja. Sveci su o križu mnogo razmišljali, od križa mnogo učili, križ im je bio svjetlo i 

snaga u životu, nada u času smrti. Zato su i umirali stiskajući u rukama časni znak svetoga 

križa. S tim su se znakom htjeli predstaviti na Božjem sudištu. Križ neka ima časno mjesto i 

u našem životu! Ne dao Bog da bi se ikada zastidjeli toga znaka našega spasenja! 

Izbor novih članova ŽEV-a 

Svim sadašnjim članovima župnih ekonomskih vijeća u Požeškoj biskupiji završava 

petogodišnji mandat u petak, 25. rujna 2015. a novom sazivu župnih ekonomskih vijeća 

započinje u subotu, 26. rujna 2015. s njihovim sudjelovanjem na Biskupijskom danu u 

Požegi, gdje će biti upućeni u svoju službu. Svaka župa Požeške biskupije u skladu s 

propisima Pravilnika župnog ekonomskog vijeća u Požeškoj biskupiji, treba izabrati članove 

novog saziva Župnog ekonomskog vijeća u nedjelju, 13. rujna 2015., a koji će u skladu s 

istim Pravilnikom biti uvedeni u službu u svojim župama u nedjelju, 27. rujna 2015. 

Uz nedjeljno evanđelje… (Mk 8,27-35) 

Tek što su počeli naslućivati ispunjenje stoljetnih težnji svog naroda i samo su čekali da se 

počnu radovati vidljivim očitovanjima mesijanskog kraljevstva, Isus im ruši takve iluzije o 

kraljevstvu zemaljske vlasti. Petrova vjera svjedoči njegovu sliku o Mesiji kao pobjedniku 

koji će, ako je potrebno i silom, uspostaviti novo zemaljsko kraljevstvo. Isus, međutim, 

naviješta put poniženja, trpljenja, propasti do križa. Isusova pobjeda nad zlom mora se 

dogoditi najprije kršćanima, kroz njihovo prihvaćanje križa. S vjerom u Isusa svaka muka, 

patnja i bol prestaju biti besmisleni. S vjerom u Isusa svako je trpljenje oplemenjeno 

predanjem. Takvo trpljenje postaje otkupiteljsko, sjedinjuje se s Isusovim trpljenjem i služi 

spasenju svijeta. To je ono pšenično zrno koje, pavši na zemlju, umre i tako donosi obilat 

rod! Gospodine Isuse Kriste! Prema Tvojim riječima i Tvojem primjeru primili smo život, 

obdareni smo njime, ali ne zato da ga sebično proživimo, da se zatvorimo u svoju 

komotnost, nego da se razdajemo i da svojim životom nadarimo mnoge. Tada je to pravi 

život, darovani život, jer tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko ga izgubi, tko ga 

dadne, tko ga razda i potroši na druge, taj će ga naći. 

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

