
 

Svijećnica - Prikazanje Gospodinovo u Hramu 
 

Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo u Hramu kršćanski je blagdan 

koji se slavi 2. veljače. Blagdanom se slavi događaj iz Isusova djetinjstva, kada 

su, prema Mojsijevu Zakonu, Josip i Marija donijeli Isusa u Hram u 

Jeruzalemu, da ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu.  

 

“Kad je prošlo vrijeme njihova čišćenja, prema Mojsijevu zakonu, donesoše 

Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu, kako je pisano u Zakonu 

Gospodnjem: 'Svako muško novorođenče neka se posveti Gospodinu!' i 

dadnu za žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem, 'par grlica ili dva 

golubića” (Lk 2, 22-24). 

 

Bog je preko Mojsija svom izabranom narodu dao propis da 41. dan 

svećenici u hramu moraju blagosloviti porodilju, a za uzvrat roditelji djeteta 

dužni su janje mlađe od godine dana ili mladu golubicu. Tome se propisu 

pokorila i Blažena Djevica Marija. S djetetom Isusom polazi u hram u pratnji 

Josipovoj. Evanđelist sveti Luka spominje kao žrtvu par grlica. Isusovo 

prikazanje u hramu prorekao je u Starom zavjetu prorok Malahija: 'I doći će 

iznenada u Hram svoj Gospod kojega vi tražite i anđeo Saveza koga žudite' 

(Mal 3, 1). Nitko nije slutio da će to sjajno proročanstvo biti ispunjeno tako 

skromno, jednostavno i nenapadno. I to je stil Isusova skrovita života, stil 

poniznosti i skromnosti. Isus postaje Svijetlo svijeta i Grad na gori koji svijetli 

cijelu vječnost. U hramu se zatekao starac Šimun, koji je Isusa uzeo na ruke, 

prepoznao ga kao Mesiju i rekao: 'Sad možeš, Gospodine, otpustiti slugu 

svojega da, prema riječi tvojoj, ide u miru, jer mi oči vidješe spasenje tvoje, 

koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlo da rasvijetli pogane i slavu 

naroda tvoga Izraela.' Mariji je prorekao da će mnogo patiti: 'Tebi će samoj 

mač probosti dušu.' Proročica Ana također je bila u hramu, gdje je noću i danju 

služila Bogu postom i molitvom. Počela je hvaliti Boga i govoriti o Djetetu 

svima koji su očekivali otkupljenje Jeruzalema. Na današnji blagdan u crkvama 

se blagoslivljaju svijeće koje će se koristiti u obredima krštenja, tijelovskim 

procesijama i drugim prigodama. U Dalmaciji se ovaj blagdan naziva 

Kandelorum, a u Slavoniji Svitlomarinje. Prikazanja Gospodinovog u hramu 

spominjemo se u četvrtom otajstvu Radosne krunice, a posvećene su mu mnoge 

župe, crkve i kapele diljem svijeta i hrvatskih. 
 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola, 34334 Kaptol (Požeška biskupija); Trg dr. Franje Tuđmana 1.  

Uređuju: Župnik i g. Miroslav Peroutka; Odgovara: Mr.sc. Mario Rašić, župnik. 
Tisak: Župa sv. Petra i Pavla/ www.zsppa-kaptol.hr; e-mail: zu-kaptol@po.t-com.hr  facebook: zupa 
kaptol; mladi zupe kaptol;  tel/fax: 034 231-080 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Listić župe sv. Petra i Pavla ap., Kaptol  

 
 

 
 

           Br. 2/2019;   27. siječnja  2019. 

       

Uz 3. nedjelju kroz godinu C  
(Lk 1,1-4; 4,14-21) 

 
“Godina milosti Gospodnje”. To je u biblijsko vrijeme Staroga zavjeta bila 

godina kada su se praštali svi dugovi, oslobađali robovi, svatko je mogao svoj život 
početi ispočetka. To je bila jubilarna godina sveopćeg oproštenja i mira. U ritmu 
Starog zavjeta bilo je to svake pedesete godine. 

 
Međutim, Isus je došao proglasiti godinu milosti Gospodnje koja više nikada 

neće prestati, jer je trajan i njegov dar oproštenja. 
 

Gospodine Isuse Kriste! 
 

Sužnji  smo navika kojima robujemo. Sužnji smo poroka koji nam ne daju 
osjetiti unutarnju slobodu. Sužnji smo vlastitog uvjerenja da ne možemo 

biti bolji. Došao si, Gospodine, proglasiti sužnjima oslobođenje! 
 

Došao si vratiti vid slijepima. Ne vidimo dobro. Često ne prepoznajemo 
svijet onako kako ga Ti gledaš, ne vidimo ljude onako kako ih Ti vidiš. I 

nama je potreban vid. 
 

Očekujemo godinu Tvoje milosti! 

 

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


  RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

27.01. 

nedjelja 

TREĆA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

  8,00 

9,30 

11,00 

 

† Ilija Pavić 

RAMANOVCI: † Željko Miletić i ob. 

Za župljane 

 

PO. 28.01. Toma Akvinski 
17,30 

 

† Branko Pavić 

 

UT. 29.01. Valerije 17,30 † Milan i Stana Bakarić 

SRI. 30.01. 
PRVA VEČER 

TRODNEVNICE 
17,30 † Jelena, Franjo i Đuro Novinc 

ČET. 31.01. 
DRUGA VEČER 

TRODNEVNICE 
 17,30 

† Stjepan Čakalić; PRIDRUŽENE NAKANE: Za duše u 

čistilištu; Na čast BDM; Za zdravlje djeteta; Na 

nakanu Majci Božjoj za zdravlje i sreću; Za zdravlje 

obitelji; Na čast sv. Antunu za djecu; Na čast Gospi 

za unučad; Za zdravlje jedne osobe na čast BDM; Za 

zahvalu; Na čast sv. Antunu Padovanskom, Za ob. 

Zeba 

PET. 01.02. 
TREĆA VEČER 

TRODNEVNICE 

 

17,30 

 

† Nenad Džebić 

SU. 02.02. SVIJEĆNICA, MARINJE 

8,00 

9,30 

11,00 

 

† Ivan Mijoković i ob. 

ALILOVCI: † ob. Larva, Zlomislić i Ćorluka 

Za župljane 

03.02. 

nedjelja 

ČETVRTA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU 

8,00 

9,30 

11,00 

 

† Marija Čolić 

BEŠINCI: † Blaž i Ana Pavić i Ivan Vidić 

Za župljane 

 
 

03.02. 

nedjelja 

ČETVRTA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU 

 

8,00 

9,30 

11,00 

 

† Marija Čolić 

BEŠINCI: † Blaž i Ana Pavić i Ivan Vidić 

Za župljane  

PO. 04.02. Andrija Corsini 
 7,00 

 

† Janja i Pavo Pavić 

 

UT. 05.02. Agata 
17,30 

 

† Marija i Stjepan Lončarević 

 

SRI. 06.02. Pavao Miki i dr. 7,00 † Sofija Petrić 

ČET. 07.02. Pio IX.  17,30 

† Josip Metzger; PRIDRUŽENE NAKANE: Za duše u 

čistilištu; Na čast sv. Antunu Padovanskom; Za duše 

u čistilištu; Na čast BDM;  

PET. 08.02. Jeronim Emilijani 

 

17,30 

 

† Dujo i Štefanija Ivanković 

SU. 09.02. Skolastika 
8,00 

 

† Zlatko i Marija Ciganović 

10.02. 

nedjelja 

PETA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8,00 

9,30 

11,00 

 

† John Finn 

GOLO BRDO: † Adam Antolović 

Za župljane 

 
ŽUPNE OBAVIJESTI: 

30. siječnja počinje trodnevnica uoči Svijećnice – za vrijeme 

trodnevnice s nama će biti i propovijedat đakon iz Velike vlč. Tomislav 

Dokoza. Na sam blagdan Svijećnice svečanu sv. misu u 11,00 sati predvodit 

će preč. Dražen Akmačić, župnik iz Vetova. 

 

Temeljem zakona o grobljima te Odluke o grobljima Općine 

Kaptol, Općina Kaptol u izradi je katastra svih groblja na području 

Općine Kaptol, stoga se svi obavještavaju kako su dužni prije sahrane 

pokojnika Župi sv. Petra i Pavla apostola Kaptol dostaviti Potvrdu o 

posjedu grobnog mjesta, koju po zahtjevu stranke (skrbnika ili obitelji) 

izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol. Stoga obavezno prije 

sahrane otiđite u Općinu Kaptol kako bi ishodili Potvrdu o posjedu 

grobnog mjesta na groblju u kojem će pokojnik biti sahranjen.   

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA je od utorka do petka 

od 9 do 10 sati i otprilike sat vremena prije večernje svete mise (vrijedi 

ukoliko nisam službeno odsutan). Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i 

blagdanom župni ured NE RADI. 


