RASPORED MISNIH NAKANA
od 18. siječnja do 24. siječnja 2016.
PONEDJELJAK
18. siječanj

18.00 sati: nema mise

UTORAK
19. siječanj

18.00 sati: nema mise

TJEDNI LITURGIJSKO - PASTORALNI LISTIĆ

ŢUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 17. siječnja 2016., GOD. 5, BROJ 20

SRIJEDA
20. siječanj
sv. Fabijan i
Sebastijan

18.00 sati: nema mise

ČETVRTAK
21. siječanj
sv. Agneza

18.00 sati: nema mise

PETAK
22. siječanj
sv. Vinko

18.00 sati: nema mise

SUBOTA
23. siječanj

17.00 sati: (Blaguša)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
- nedjelja župnog Caritasa Draga braćo i sestre, dragi župljani !

NEDJELJA
24. siječanj
TREĆA NEDJELJA
KROZ GODINU

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: (Planina)
11.00 sati: Ϯ Đuro Kunjko (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Franjo, Alojzija i Rozalija Cetin; Milka Golenić;
Marija i Ivan Šarkanj i ob. Šarkanj, Maljak i
Pirenjak (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

Ivanovo nas evanĎelje vodi u
mjesto
nekoliko
kilometara
sjeveroistočno od Nazareta, u Kanu
Galilejsku na svadbu na kojoj Isus
pretvara vodu u vino. Čitav je navještaj
podijeljen u tri prizora ili tri odnosa:
Marija i Isus; Isus i sluge; stoloravnatelj
i zaručnik. Teološka su tumačenja ovaj
odlomak iz Svetog pisma redovito
povezivala s euharistijom, no on se moţe
primijeniti i puno šire. Pitanje koje nam
se danas postavlja glasi: Na koji način
prepoznajemo
znamenje,
odnosno
darivatelja Duha Boţjega u znakovima?
Svadba u Kani okvir je unutar
kojega Krist u znakovima objavljuje
boţansko djelovanje. Sãmo vjenčanje,
svadba nije prikazana; ona je tek scenska
pozadina. Što se na toj scenskoj pozadini
ocrtava? Svadbe su u ţidovstvu trajale
sedam dana i za to su se vrijeme
izmjenjivali gosti – meĎu njima bio je i
Isus. Prvo čudo koje opisuje evanĎelist
Ivan je čudo koje Isus čini da bi nam
osigurao suvišno, odnosno nešto što nije
posvema nuţno za ţivljenje, kao npr.
kruh. Time se pojačava činjenica da Krist
spašava darom, a ne nuţnošću.

Isus nas uči da je jedna od prvih
zadaća kršćanina iznenaditi, stvoriti
neočekivano, nepredvidivo, nešto što
izranja iz druge perspektive.
Današnji čovjek ima sve i – ništa
drugo. EvanĎelje današnje nedjelje
progovara o tome drugom, o duhu
kojemu prijeti opasnost izgubljenosti, o
duhu slavlja i radosti. U Kani se pojavilo
neočekivano vino. Nitko se nije usudio
pomisliti da bi vino na stolu moglo doći
izravno od Boga. „Vina nemaju“
zagovorno je rekla Marija te nam na taj
način pomaţe pronaći darovanoga Boga.
Shvaćamo, stoga, danas da je nemoguće
ţivjeti bez nuţnoga, ali ovdje smo
pozvani shvatiti da je teško ţivjeti bez
naizgled suvišnoga. Upravo to je drukčije
izrečena Radosna vijest.
Današnje evanĎelje nas opominje
da postoji i opasnost da se ne ţivi, budući
da na našemu stolu nedostaje vina,
budući da nema cvijeća, budući da vjera
gubi svoju radost i često gledamo u
smjeru Boţjeg dolaska licima koja ne
pokazuju osmijeh. Zagrabimo novost i
nosimo je drugima – ţivimo od suviška!
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ŽUPNE OBAVIJESTI

Sveta Agneza (Janja), djevica i mučenica

Stara

SVETE MISE:

kršćanska predaja govori da je

Janja bila kći odlične patricijske
obitelji, odrasla u bogatstvu, sjaju i
raskoši. Već kao dijete postala je
kršćanka.
Vjera
u
boţanskog
Spasitelja tako ju je zahvatila i očarala
da je u ranoj mladosti učinila zavjet
djevičanstva te odlučila samo njemu
isključivo pripadati. Bio je to poticaj
milosti kome se ona najspremnije
odazvala i drukčije se to ne moţe ni
shvatiti. Kako je bila i bogata i lijepa
zaprosio ju je za svoga sina sam
prefekt grada Rima. Djevica je iz viših
motiva i pobuda odbila tu prosidbu i
odrekla se zemaljske ljubavi i sreće
kojoj se bilo u braku nadati. Za prosca
je to bilo neshvatljivo pa je slučaj
bolje istraţio i doznao da je Janja
kršćanka. To je u doba progona bio
zločin protiv drţavnog poretka. Janja
je optuţena i izvedena pred sud i tu je
pruţila najljepše svjedočanstvo za
vjeru i djevičanstvo. Ništa je nije
moglo zastrašiti ni pokolebati.
Nutarnji ţar bio je jači od svih
prijetnji i muka. Oko godine 304.
pogubljena je mačem. Bilo je to za
Dioklecijanova progonstva. Zašto je
Janja kraj tolikih mučenika došla ipak
na toliki glas?

Kroz tjedan: nema mise, osim subotom u 17.00 sati (kapela u Blaguši)
Nedjeljom: 7.30, 11.00 i 18.30 sati (ţupna crkva);
9.30 sati (crkva u Planini)

Ljudi su se divili njezinoj hrabrosti u
njezinoj dobi od samo 12 godina. Iako
tjelesno mlada, duhovno je bila posve
zrela pa je dobro uočila gdje se nalaze
vječne vrijednosti i za njih se ţivotno
opredijelila te im ostala vjerna sve do
smrti. Poboţna predaja pripovijeda da
se 8 dana nakon slavnog svršetka
ukazala svojim roditeljima s janjetom
u ruci i utješila ih velikom slavom što
ju je mučeničkom smrću zasluţila.
Sveta Janja je veoma štovana svetica
kroz sva vremena. Zaštitnica je ţenske
mladeţi, a mnoge su se djevojke po
njezinu primjeru oduševile za
djevičanstvo i posvetile svoj ţivot
Isusu, boţanskom Zaručniku.



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



U srijedu, 20. sijeĉnja započinjemo II. ciklus priprema i kateheza za
ovogodišnje kandidate za sakrament sv. Potvrde u našoj ţupi. Kateheza je u
redovitom terminu ovisno o vremenu pohaĎanja školske nastave!



U subotu, 23. sijeĉnja započinjemo II. ciklus priprema i kateheza za
ovogodišnje kandidate za sakrament Prve sv. Ispovijedi i Priĉesti u našoj
ţupi. Kateheza je u redovitom terminu za jednu i drugu skupinu u prostorijama
vjeronaučne dvorane. Molim roditelje da pošalju prvopričesnike na susret!



Iduću nedjelju, 24. sijeĉnja zapoĉinjemo II. ciklus veĉernjih sv. Misa za
mlade u našoj župnoj crkvi i vraćamo se na uhodani raspored sv. Misa u
župi nedjeljom!



U idući utorak, 26. sijeĉnja, započinje tradicionalni Teološko - pastoralni
tjedan na zagrebačkoj Šalati u organizaciji KBF-a u Zagrebu. Sve vas pozivamo,
ako ste u prilici, da se odazovete na taj susret koji završava 28. siječnja.



Od utorka, 26. sijeĉnja do četvrtka, 28. sijeĉnja, ţupni ured ne ureduje zbog
Teološko – pastoralnog tjedna na kojem smo, kao svećenici, obvezni biti.
Svećenika moţete kontaktirati telefonski. Hvala na razumijevanju!



Najavljujemo:


U srijedu, 27. sijeĉnja održava se u našoj župi godišnje ŽUPNO
KLEĈANJE! Naime, ispred čitave naše Nadbiskupije toga dana smo
„zaduţeni“ da bdijemo i molimo pred Isusom prisutnim u Presvetom
Oltarskom Sakramentu. Klanjanje će biti od 16.00 do 18.00 sati, a završit će
svečanom večernjom sv. Misom koju će predvoditi preĉ. mr. sci. Janko
LULIĆ, vicekancelar Sisačke biskupije! Odazovimo se!

