
RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

 

27. prosinca 
nedjelja 

NEDJELJA SVETE 
OBITELJI; 
IVANJE 

8.00 
9,30 

11,00 
 

Za †  Mandu Pavelić 
RAMANOVCI:  Za † Adolfa i Maru Jurčak 
ŽUPNA  krštenje:   REBEKE PRANJKOVIĆ, ANE 
MARIE ANDRIJEVIĆ i LUCIJE DŽOMBA 

PO. 28. XII. NEVINA DJEČICA 7,00 Zahvalnica za 25. G. braka 

UT. 29. XII. Toma Becket 7,00 Za †  obitelji Šveda 

SRI. 30. XII. Honorije 7,00 Za †  Ružu Šipura 

ČET. 31. XII. SILVESTROVO 18,00 ZAHVALNICA ZA SVA DOBROČINSTVA 

PET. 1. I. 
2016. 

BDM 
BOGORODICA 
NOVA GODINA 

8,00 
9,30 

11,00 

Za †  Marka i Vladimira Bakarića 
ALILOVCI:  Za †Milana Benića 
ŽUPNA: Za sve potrebe župljana 

SU. 2. I. Bazilije i Grgur 7,00 Za †  Ivu, Stipu i Jelu Majstorović 
3. siječnja 

2016. 
nedjelja 

II. BOŽIĆNA 
NEDJELJA  

Ime Isusovo 

8.00 
9,30 

11,00 

Za †  Maricu Nikić i † ob. Jurić 
ALILOVCI:  Za † Šimuna i Barbaru Ciganović 
ŽUPNA  za sve potrebe župljna 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU: USUBOTU, 2. siječnjau 14,00: Vesna Mikolčić, Vesna Zrnčić, 
Katica Mišić, Kata Šapina, Slavica Sadileki one koje nisu mogle doći na svoj red.Ljubav 
prema svojoj crkvi će naći načina sudjelovati! HVALA za odaziv! 

 Hvala za doprinose za crkvu! PRISTIŽU PONUDE ZA POPRAVAK!Pridonesite koliko 
možete. Svaki dar je velik ako je od srca! U tijeku je natječaj za izvoditelja! 

 HVALA ZA ODAZIV I BRIGU OKO DOSTOJNE PRIPRAVE ZA BOŽIĆ KROZ ISPOVIJED! 
 CARITAS: HVALA SVIMA KOJI SU SE UKLJUČILI U AKCIJU „BOŽIĆNO DRUŽENJE“: zborovima 

pod vodstvom m° Josipa Prajza, vjeroučiteljice LjubicMaljur, solo pjevačima pod vodstvom 
Leonarde Mijić, vjeroučiteljice Vlatke Blahut, tehničkog vodstva: Matije Ivankovića i 
Tihomira Šmitpetera, učiteljicama razredne nastave za animiranje prvaščića i ostalima; 
vinogradarima, voćarima, DVD-u Kaptol, općini Kaptol i svima dobre volje. 

o Hvala za ostala sudjelovanja: „ŽETVA“.FOND JOSIP KUPERTINSKI: STARI PAPIR: 
o Hvala djeci koji su čestitali našim starima i bolesnim Božić u ime zajednice župe! 

 DANAS ZAPOČINJEMO POHOD OBITELJIMA S MOLITVOM I BLAGOSLOVOM:(vidi raspored) 
o Blagoslov se dočekuje u sabranosti i s poštovanjem. Neka se okupe svi ukućani i prijatelji! 
o Na stolu neka bude križ, svijeća, čaša s blagoslovljenom vodom, Biblija ili Novi Zavjet ili molitvenik 

te obiteljskai župnaknjižica. 
o Preporučljivo je pripremiti neki kraći tekst iz Svetog Pisma kao poticaj na molitvu za blagoslov. 
o Dar koji dajete je za župu. Preporučamo i dar za poslužitelje; ministrante i pjevače. 
o Prostorija u kojoj ćemo moliti neka bude prozračena i što hladnija! 
 PRVI PETAK U GOLOM BRDU NEĆEMO MOĆI PROSLAVITI 1. SIJEČNJA NEGO ĆEMO TO 

OSTAVITI ZA KASNIJE 
 

 
 

 

 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla app., Kaptol  

 

 

 
 

           Br. 422-52/2015;  27. prosinca  2015. 

SVETA OBITELJ-SVETI IVAN„C“ 
 

 

Poštovani i dragi Župljani!  
Obitelj je zajednica koju je sam Bog izabrao da u njezinom okrilju 

odrasta njegov Sin. Zamišljena je od početka kao zajednica ljubavi a u 
Svetoj obitelji je dobila, jednom zauvijek, uzor i model svojega života. 

Obitelj našega vremena je ranjiva i ugrožena. Božja riječ nas danas 
poziva na promišljanje o našim obiteljima, koje bi svoje uporište trebale 
tražiti u Bogu kako bi mogle biti ishodište duhovne i moralne obnove 

našega društva. 
Iz čita ja da aš je ise! 

1 Sam 1,20-22.24-28; „Ustupa  ga Gospodi u jer je isproše  od jega!“Ana je 

ustrajala u olitvi i do ila dar ilosti; si a Sa uela. Nije ezahval a i se ič a da ga 
čuva za se e i svoje pla ove ego ga daruje Gospodi u. 
Ps:84,2-3.5b-6.9-10; „Blaže i koji pre ivaju u do u tvome, Gospodine!“Psalam 

spada u skupi u tzv. „Si ajskih psala a“ koji a se veliča Jeruzale  i jegov Hra . 
Sta ovi Božji tj. Hra  je ešto aj ilije što čovjek ože poželjeti kao ašti u. 
Psala  povezuje i Eva đeljski izvještaj o Hra u kao kući Očevoj, Isusova Oca. 

1 Iv 3,1-2.21-24; „Gledajte koliku a  je lju av darovao Ota ; Dje a se Božja 
zovemo i jesmo!“Kršća i  je, po eskraj oj Božjoj ilosti, jegovo lju lje o dijete; 
ne samo stvorenje i ne rob. Ova istina bi trebala biti trajni podsjetnik da nas Bog, 

doista eskraj o lju i te poziv da u tu lju av uzvrati o životo  lju lje e dje e 
Božje koja i sa  lju e Bog i liž jega. 
Iz Ev: Lk 2,41-52; „Zašto ste e tražili? Niste li z ali da i je iti u o o e što je 
Oca mojega?!“Isusovi roditelji ne razumiju njegovu privid u eposluš ost i potre u 
da osta e u Hra u ez jihova z a ja. Ipak, u atoč proživlje oj tjesko i z og 
odvaja ja, prihvaćaju jegovu slo odu i potre u; iti s O e . O  i  uzvraća 
posluš o  lju avlju i poštova je  jihove rige koju su preuzeli. 

 

Srdač o; vaš žup ik Josip! 
 

 
 



NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA PROSINAC: OPĆA:  Da svi dožive milost Božju koja se 
nikada ne umara u praštanju; EVANGELIZACIJSKA (MISIJSKA): Da obitelji, posebice one koje 
pate, pronađu u Isusovu rođenju znak sigurne nade; BISKUPSKA: Da se umijemo oduprijeti 
pohlepi i neumjerenosti potrošnje te darežljivom ljubavlju pristupamo svima koji 
oskudijevaju;ŽUPNA: Da naši vjeroučenici, zajedno sa svojim roditeljima, braćom, sestrama i 
kumovima požele još jače živjeti sretno u Gospodinu, hrane se Božjom Riječju, Euharistijom i 
zajedništvom u slavljenju otajstava vjere, osobito kroz Došašće i Božićno vrijeme koje nam je 
dano. 

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

 

OD DANAS POVIJEST BOGA PIŠE SE NA ZEMLJI I POVIJEST ČOVJEKA NA NEBU 
Temeljna je radost, temeljno veselje je u ovomu: Bog, Sin Božji stupio je na zemlju, čovjekom 

postao, učovječio se. Od danas, sasvim je nešto drugo – biti čovjek. 
Od danas, povijest se Boga piše na zemlji, ali se i povijest čovjekova piše na nebu. Stoga, čestitati 

Božić znači – čestitati svakome čovjeku što je ljubljen od Boga. Čestitam ti, dakle, brate čovječe, što te 
Bog ljubi, što si brat Kristov, što si s njime Božji baštinik! 

fra Bonaventura Duda 

Zašto sam se rodio? 
Rodio sam se kao siromah da ti u meni možeš naći sve svoje bogatstvo. 

Rodio sam se malen da ti ne želiš vladati drugima. 
Rodio sam se u staji da ti naučiš posvećivati svaki prostor. 

Rodio sam se u spilji da svaki čovjek dobre volje ima pristup k meni. 
Rodio sam se slabašan da me se nikad ne bojiš. 

Rodio sam se bez oružja da ti imaš povjerenje u moju dobrotu. 
Rodio sam se iz ljubavi da ti nikad ne sumnjaš u moju ljubav. 

Rodio sam se noću da povjeruješ kako mogu prosvijetliti svaku stvarnost. 
Rodio sam se kao čovjek da se ti nikada ne sramiš biti ono što jesi. 

Rodio sam se kao Marijin sin da ti možeš imati majku. 
Rodio sam se kao sin kojeg je Josip prihvatio da ti razumiješ  

kako je pravi otac onaj koji daruje ljubav i zaštitu. 
Rodio sa se u jednostavnosti da ti ne budeš kompliciran. 

Rodio sa se ponižen da ti možeš izbjeći svaku oholost. 
Rodio sam se u skrovitosti da ti možeš izbjegavati svako isticanje. 
Rodio sam se kao dijete da ti naučiš biti jednostavan kao dijete. 

Rodio sam se zbog tebe da svi možemo poći u kuću Očevu. 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola (Požeška biskupija); Trg dr. Franje Tuđmana 1, 34334 Kaptol 
Uređuju: župlja i župe sv. Petra i Pavla; Odgovara: Josip Klarić, žup ik. 
Tisak: Župa sv. Petra i Pavla/ www.zsppa-kaptol.hr; e-mail: zu-kaptol@po.t-com.hr /tel: 034 231-080 

 RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2015 -2016.  

DATUM MJESTO/ULICA VRIJEME 

27. prosinca- 

NEDJELJA IVANJE 

SVETA OBITELJ 

Komarovci(najprije Petrovići) (odvojak  pa sjevernom stranom i 
nazad) 13,00 

28. prosinca 

PONEDJELJAK 

 Školska (od općine),   Vetovačka, Ramanovačka( istočnom 
stranom),  Majstorska (Kamenska) 8,00 

29. prosinca 

UTORAK 

 Vinogradska (istočna strana), Komarovačka(Južnom  stranom)   
Vinogradska  8,00 

30. prosinca 

SRIJEDA 
Velička, T. Pranjkovića , V. Vidovića i Cvijetna 8,00 

31. prosinca 

ČETVRTAK 
   Požeška (Zelena) 8,00 

.  Siječnja 

NOVA GODINA 

PETAK 

Alilovci(istočna strana od kapelice) 13,00 

. siječnja 

 SUBOTA 
Alilovci(Gajić pa od groblja) 8,00 

. siječnja 

 NEDJELJA 

  Novi Bešinci 
(najprije udaljene pa od križa) 13,00 

. siječnja 

 PONEDJELJAK 
Doljanovci(od Miletić)potom Bešinci 8,00 

. siječnja 

  UTORAK 
Ramanovci(istočnom stranom) 8,00 

. siječnja 

  BOGOJAVLJENJE 
 Češka ,  Trg V.K. (od Vrba);Zagradska i  Trg (zapadna strana)   13,00 

. siječnja 

   ČETRVRTAK 
Malca 8,00 

. siječnja 

PETAK 
Češljakovci(prema običaju) 8,00 

. siječnja 

SUBOTA 
  Golo Brdo  (prema običaju) 8,00 

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