RASPORED MISNIH NAKANA
od 11. siječnja do 17. siječnja 2016.
PONEDJELJAK
11. siječanj

7.00 sati: nema mise

UTORAK
12. siječanj

7.00 sati: nema mise

TJEDNI LITURGIJSKO - PASTORALNI LISTIĆ

ŢUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 10. siječnja 2016., GOD. 5, BROJ 19

SRIJEDA
13. siječanj
sv. Hilarije

KRŠTENJE GOSPODINOVO

7.00 sati: nema mise

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

ČETVRTAK
14. siječanj

7.00 sati: nema mise

PETAK
15. siječanj
sv. Anastazija

7.00 sati: nema mise

SUBOTA
16. siječanj

7.00 sati: nema mise

NEDJELJA
17. siječanj
DRUGA NEDJELJA
KROZ GODINU
Nedjelja župnog
Caritasa

9.30 sati: (Planina)
11.00 sati: Ϯ Ivan Maljak; Marijan Barbarić; Vilim Habljak;
Stipe i Iva Barišić (Kašina)

ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA
Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel:01/2055-455
http://zupa-kasina.hr
zupakasina1217@gmail.com

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

Boţić je prošao. Isusovo krštenje
označavamo njegovim prvim javnim
nastupom, početkom njegova javnog
djelovanja. EvanĎelist Luka izvještava da
je Isus pristupio Ivanovu krštenju
posljednji, nakon što su svi pridošli ušli u
Jordan i obavili obred uranjanja, krštenje
pokore i obraćenja.
Isusovo krštenje u rijeci Jordanu
i njegovo javno pojavljivanje treba
razumjeti u cjelini Isusova poslanja. U
ovom početku zgusnuti su i sadrţaj i
značenje čitavoga njegova javnog
djelovanja, riječî i djelã, dakle čitava
njegova ţivota. Krštenjem se ponajprije
očituje da se Isus solidarizira s ljudima, i
to s ljudima koji se smatraju grješnima,
sa svima onima koji su, u potrazi za
višim smislom, odlučili „krstiti se“; sa
svima koji su uranjanjem u vodu Jordana
ţeljeli ostaviti staroga čovjeka i krenuti u
novu budućnost. Njegovo krštenje
ukazuje tako na početak i uspostavu
novoga zajedništva Boga i ljudi – On
dolazi meĎu ljude kao jedan od nas,
„staje u red“, prolazi selima i gradovima,
javno moleći pred ljudima.

Isusovo krštenje sva četvorica
evanĎelista opisuju u slikama otvaranja
nebesa, u slici silaska Duha Boţjega koji
nastanjuje prirodu, a ljude ispunja,
nadahnjuje i pokreće na djelovanje u
skladu s Boţjom riječi. U Isusu Bog
prilazi čovjeku, prilazi svakome od nas!
Uz sve to – rastvaranje nebesa nije
bezglasno. Čuje se glas da je Isus Sin, da
je Ljubljeni. Glas je zaorio, kako
svjedoči vjernik – evanĎelist Luka.
Dakle, na početku Isusova
djelovanja, u krštenju na Jordanu,
započinje Isusov put uţivljavanja u
ljudsku povijest, pojedinačnu i skupnu;
moju, tvoju i našu. Isus staje u red ali kao
– posljednji. U njemu se na neponovljiv
način susreću nebo i zemlja, Bog i
čovjek. U njemu Boţji glas ne ostaje
nijem, nego ori. Odjekuje pustinjama i
vrevama naših ţivota, gradova i sela.
Razlijeţe se svemirom. Potresa zgradom
našega bića i zove na odgovor – odgovor
našeg ţivota!
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: nema mise
Nedjeljom: 9.30 sati (crkva u Planini);
11.00 sati (ţupna crkva)
 Iduća nedjelja je III. nedjelja u mjesecu – nedjelja župnog Caritasa.
Hvala na daru kojeg darujete za naše najpotrebnije ţupljane!
 Najavljujemo:


Od ponedjeljka, 18. siječnja pa sve do petka, 22. siječnja nema svetih
misa u ţupnoj crkvi poradi sudjelovanja ţupnika na godišnjim
duhovnim vjeţbama u Luţnici pored Zaprešića. Hvala na
razumijevanju!



U srijedu, 20. siječnja i subotu, 23. siječnja započinjemo II. ciklus
ţupnih kateheza za ovogodišnje kandidate za Svetu Potvrdu, Prvu Svetu
Ispovijed i Pričest u redovitim terminima već znanih skupina. TakoĎer,
iduće nedjelje, 24. siječnja, ponovno započinjemo sa misama za mlade
u 18.30 sati u župnoj crkvi! Odazovimo se!

