RASPORED MISNIH NAKANA
od 07. rujna do 13. rujna 2015.
PONEDJELJAK
07. rujna

18.00 sati: nema mise

UTORAK
08. rujna
Rođenje BDM
Mala Gospa
SRIJEDA
09. rujna
sv. Petar Claver

18.00 sati: zajednička nakana

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 06. rujna 2015., GOD. 5, BROJ 01

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
18.00 sati: na nakanu darivatelja

ČETVRTAK
10. rujna

18.00 sati: Ϯ Katica Paj; Darko Artić
18.00 sati: Ϯ Mato Nedić; Ivan i Barica Podgorski; Franjo
Gabud

PETAK
11. rujna
SUBOTA
12. rujna
Presveto Ime Marijino

NEDJELJA
13. rujna
DVADESET I
ČETVRTA NEDJELJA
KROZ GODINU

17.00 sati: (Blaguša)

7.30 sati: pro populo
9.30 sati:Ϯ Josip Kovač; Marica i Ignac Igrc i ob. Igrc;
Stjepan, Ana i Josip Gregurec; Izidor
Svržnjak; Milka i Stjepan Bosec (Planina)
11.00 sati: Ϯ Dragan Budeš; Slavko Blažinović (Kašina)

ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA
Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel:01/2055-455
http://zupa-kasina.hr
zupa.kasina@zg-nadbiskupija.hr

IBAN župe: HR7823600001101431347
Uredovno vrijeme župnog ureda: od utorka do petka: od 16.00 – 17.30 sati
Župni ured ne ureduje: subotom, nedjeljom, ponedjeljkom i blagdanima
Grafički uređuje: Goran

Antić

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Isus je obilazio i krajeve koje su
Židovi smatrali poganskim. Posvuda je
želio navijestiti Riječ života i spasenja,
kloneći se svake pristranosti. Nije se
dao zarobiti očekivanjima i planovima
vlastitih sunarodnjaka koji su Božja
obećanja i Savez prisvajali samo za
sebe. Osoba i životna pripovijest
pojedinca
najbolje
svjedoče
o
univerzalnosti Božje riječi koja nije
određena
nikakvim
apstraktnim
poimanjem
nego
djelotvornom
ljubavlju koja u Markovu odlomku
zahvaća tri temeljne razine ljudskoga
života: tjelesno-fizičku, razinu vjere
i komunikacijsku.
Upravo se sve to pokazuje u
izvješću koje jedino Marko bilježi.
Mnoštvo pred Isusa dovodi gluhog
mucavca. Bez mogućnosti slušanja i
jasnoga govora, zapriječen je za
potpunu komunikaciju s okolinom. Sve
ga to stavlja u stanje potpune
pasivnosti. Njegova fizička muka
pretvara se u stanje društvene i
komunikacijske izoliranosti. Zato je
potrebno da ga drugi privedu Isusu.

Zašto je u ovome odlomku toliko
važna uloga mnoštva, ljudi koji
okružuju mucavca i Isusa? Evanđelist
Marko kao da nam želi pokazati što
bismo mi kao kršćani morali činiti.
Moramo privoditi ljude k Isusu. To je
naše osnovno poslanje. Osim toga,
evanđelist nas poziva da ne zaboravimo
da i mi možemo biti nesposobni za
slušanje Božje riječi i za njezin
navještaj.
Današnje evanđelje želi nam
poručiti da spasenjsko Božje djelovanje
zahvaća cijeloga čovjeka, da moramo
voditi ljude k Isusu, da ima ljudi koji ne
pripadaju kršćanskoj zajednici ali su
otvoreniji za njegovo djelovanje i
njegovu prisutnost nego mnogi kršćani.
Ono što Isus čini novo je stvaranje o
kojem svjedoči zadivljenost mnoštva
koje koristi gotovo identične riječi koje
se nalaze i u Knjizi Postanka i opisuju
Božje djelo stvaranja: „Dobro je sve
učinio.“
Susret s Isusom, susret je sa
životom! Nemojmo ga prokockati…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ROĐENJE BDM – Mala Gospa
U katoličkom kalendaru blagdan Rođenja
BDM ili Mala Gospa slavi se 8. rujna,
dakle nešto više od tri tjedna nakon
svetkovine Uznesenja BDM ili Velike
Gospe. Iako su ove dvije Marijine
svetkovine u kalendaru vrlo blizu, jedna za
drugom, njihov odnos je obrnut, jer na
Veliku Gospu slavimo svršetak Marijinog
zemaljskog putovanja, njezinu blaženu smrt
i proslavu u nebu, a na Malu Gospu
slavimo njezin rođendan, dan kada su
susjedi
dolazili
čestitati
njezinim
roditeljima sv. Joakimu i Ani i radovali se
djetetu koje su nazvali Marija. Blagdan
Male Gospe ima svoje početke u
Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je, naime,
na mjestu gdje je prema predaji stajala
Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u
čast svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao
spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u
čast Male Gospe: najprije na kršćanskom
Istoku, a od 7. stoljeća i na Zapadu. Za
crkveni kalendar je karakteristično da za
kalendarske spomendane svetaca uzima se
njihov "rođendan za nebo", to jest njihov
smrtni dan. U tri slučaja se, naprotiv, kao
blagdan slavi početak zemaljskog života:
Isusovo rođenje na Božić, Rođenje Ivana
Krstitelja - 24. lipnja i Marijino rođenje –
Mala Gospa, 8. rujna. Drugim blagdanom
slavi se i završetak njihova zemaljskog
života. To je prije svega zbog zasebne
uloge koju su u Božjem djelu spasenja
imale ove tri osobe.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati (župna crkva);
subota u 17.00 sati (kapela u Blaguši)
Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (crkva u Kašini);
9.30 sati (crkva u Planini)

Davna latinska izreka to ovako sažima: "
Joannes fait lucifer, Marija aurora, Christi
nativitas ortus solis. - Ivan je bio zvijezda,
Marija jutarnja zora, Kristovo rodenje
sunčev izlazak." Devet mjeseci prije Male
Gospe slavimo blagdan Bezgrešnog začeća.
Marija je već od začeća bila puna milosti i
sačuvana svake ljage istočnoga grijeha. Sve
tri Marijine svetkovine govore nam o
svetosti našeg života, jer osvjetljuju
vrijednost i svetost ljudskog života. Po
Božjoj zamisli u našem životu postoje tri
sveta vremena: to je vrijeme začeća,
vrijeme rođenja i vrijeme smrti. U misnim
čitanjima koja se uzimaju za Malu Gospu
najčešće se spominje glagol roditi se. A
stoljećima Crkva na taj dan pjeva:"Rođenje
tvoje, presveta Djevice, navijesti radost
svemu svijetu ". O tome bismo trebali malo
razmisliti na ovaj dan. Stoga, neka nam
blagdan Male Gospe potiče volju za
životom, da se radujemo životu, da život
među sobom čuvamo i njegujemo.

 U utorak, 08. rujna je blagdan Rođenja BDM. U našoj župi slavit će se sveta
Misa u 18.00 sati u župnoj crkvi u Kašini. Odazovimo se i proslavimo rođendan
naše nebeske Majke!
 U srijedu, 09. rujna, nastavljamo pobožnost svetome Josipu kroz molitvu
krunice i litanija sv. Josipu te pjesama njemu u čast. Pobožnost započinje u
17.30 sati, a završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se!
 U četvrtak, 10. rujna, željom naših biskupa, nastavljamo sa pastoralnim
projektom - euharistijskim klanjanjem na nakanu što skorijeg proglašenja svetim
našega kardinala, blaženog Alojzija Stepinca. Svakog 10-tog u mjesecu imamo
ovu pobožnost koja započinje u 17.15 sati, a završava svečanom sv. Misom u
18.00 sati. Odazovimo se!
 U subotu, 12. i nedjelju, 13. rujna održava se 284. zavjetno hodočašće
vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Ovogodišnje hodočašće odvija
se pod geslom Marijo, ne odbij nam molbe u potrebama našim! Odazovimo se!
 Iduću nedjelju, 13. rujna pod svetom Misom u 11.00 sati bit će tradicionalni
zaziv Duha Svetoga za početak nove školske i vjeronaučne godine. Pozivamo
sve školarce i njihove roditelje da se odazovu kako bi s Bogom krenuli u
stjecanja novih spoznaja i ove godine!
 Najavljujemo:
 U ponedjeljak, 14. rujna je blagdan Uzvišenja sv. Križa. Taj dan u našoj
župi slavit ćemo svetu Misu s početkom u 18.00 sati u župnoj crkvi u Kašini, a
prije sv. Mise od 17.15 sati održat ćemo i pobožnost klanjanja Kristovu križu.
Odazovimo se!
 U subotu, 19. rujna je ispovijed školske djece u našoj župi. Sveta ispovijed
održat će se u župnoj crkvi u Kašini s početkom u 11.30 sati. Molimo roditelje
i naše vjeroučitelje da potaknu djecu te se odazovu u što većem broju.
 U subotu, 19. rujna i nedjelju, 20. rujna, naša župa ugostit će Relikvijar s
moćima blaženoga kardinala Alojzija Stepinca koji se nalazi u molitvenom
ophodu župama zagrebačke nadbiskupije. Detaljan program čašćenja relikvija
bit će izložen putem župnih medija!
 U nedjelju, 20. rujna s početkom u 11.00 sati u župnoj crkvi proslavit ćemo
ZLATNU MISU (50. obljetnicu svećeništva) fra Krunoslava KAŠNARA,
domaćeg sina ove župe. Sve Vas od srca pozivamo da svojim prisustvom
uzveličamo ovo zahvalno slavlje našeg zlatomisnika!

