Iz župnog ureda - obavijesti
12.11.2017. - 32. KROZ GODINU
PONEDJELJAK
13.11.

Nema mise

UTORAK
14.11.
Sv. Nikola Tavelić

17.30 sati: pobožnost
18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama - MISA ZA KRIZMANIKE I NJIHOVE RODITELJE!

SRIJEDA
15.11.
ČETVRTAK
16.11.
PROSLAVA
OBLJETNICE PADA
VUKOVARA
PETAK
17.11.
Sv. Elizabeta Ugarska
SUBOTA
18.11.
32. NEDJELJA KROZ
GODINU
19.11.

17.30 sati: pobožnost
18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama (misu predvodi fra
Sebastijan Golenić)
18.15 sati: KLANJANJE (do 18.45)
19.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama - OBLJETNICA
PADA VUKOVARA (Bit će prigodni program, a poslije
mise idemo do groblja, gdje ćemo za pale žrtve položiti
lampione i pomoliti se)
8.00 sati: pobožnost + ISPOVIJED
8.30 sati: Ϯ po upisanim nakanama - MISA UJUTRO!!
NEMA MISE
19.00 sati: SUSRET MLADIH
7.30 sati (Kašina): župna sv. misa
9.30 sati (Blaguša): Ϯ po upisanim nakanama
11.00 sati (Kašina): Ϯ po upisanim nakanama

- Danas u 11.00 sati sv. Misu prenosi Hrvatski radio 1. program. Prije toga, 10 min će biti
kratka reportaža o župi Kašina.
- U utorak je misa za naše krizmanike i njihove roditelje.
- U četvrtak - je proslava Obljetnice pada Vukovara. Uz misu: bit će prigodan program!
Lampione možete kupiti danas nakon sv. Mise i u četvrtak prije sv. Mise. Sav prihod bit će
za potrebe župnog Caritasa.
- U petak je misa ujutro u 8.30. Prije mise će biti prilika za sv. ispovijed.
- Sljedeća nedjelja je Nedjelja župnog Caritasa. Nakon sv. Mise sakupljat ćemo za potrebite
naše župe. Hvala na Vašim darovima!
- Župni ured ureduje od utorka do petka, od 16.30-17.30 sati, u četvrtak do 17.00 sati
- Za hitne slučajeve nazvati zvonara, g. Bojana Culeja, na br.: 099/5912-192
- Još uvijek možete nabaviti i proizvode Župnog Caritasa, a sav prikupljeni prihod
namijenjen za potrebe Župnog Caritasa i naše župe.
POVEZANOST, župni listić Župe sv. Petra i Pavla, Kašina
Izdaje: RKT župa Kašina: Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel./fax.: 01/2055-455
www. zupa-kasina.hr, zupakasina1217@gmail.com, www.facebook.com/ZupaKasina

POVEZANOST
32. NEDJELJA kroz godinu
Nedjelja, 12. studeni 2017.
Župni listić - God. 1., Broj 59

Otpjevni psalam: Ps 63, 2-8
Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio gledajuć` ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit`.
Tako ću te slavit` za života, u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih.
Evanđelje: Mt 25, 1-13
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: "Kraljevstvo će nebesko
biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret
zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali
ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u
posudama ulja." "Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i
pozaspaše. O ponoći nasta vika: `Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!`
Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše
mudrima: `Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!` Mudre im
odgovore: `Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k
prodavačima i kupite!`" "Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje
bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i
ostale djevice pa stanu dozivati: `Gospodine! Gospodine! Otvori nam!` A
on im odgovori: `Zaista kažem vam, ne poznam vas!` Bdijte dakle jer
ne znate dana ni časa!"
Imaš li toliko otvorenosti prema Bogu da jednom tjedno o Njemu nešto kratko pročitaš?

Uz dan Gospodnji
Evanđelje nam danas govori o 10 djevica,
koje čekaju na Zaručnika, tj. na Isusa. To je
SLIKA CRKVE. No, neke su mudre, a
neke lude. U čemu je razlika? Sve one
čekaju Zaručnika. Da ga spremne dočekaju,
mudre uzmu sa sobom svjetiljke i ulje. A
lude zaborave na ulje. I kad je Isus došao,
njihove svjetiljke su se gasile. O čemu se
radi? Te djevice - dva su svijeta, dvije vrste
ljudi: jedni čekaju na Boga, čeznu za njim, a
drugi ne mare! Kako to znamo? Po pripremi!
Sjetimo se: kakve su bile pripreme kad je
Papa dolazio u Zagreb, ili u Hrvatsku. Je li
moguće: znati da nam Bog dolazi, a ne
pripremiti se, ne biti spreman? Lude
djevice uopće nisu marile, nisu pregledale
svoje svjetiljke ni vidjele da će im trebati još
ulja. One nisu bile spremne za Zaručnikov
dolazak! Što označava ta svjetiljka?
Svjetiljka čovjekova je čovjekov duh! Kad
Isus dođe, bit će važno da tvoja svjetiljka
gori, tj. da tvoj duh bude u milosti. Kad se
svjetiljka gasi, znači da tama pobjeđuje.
Tvoja duša je u mraku, u grijehu. Kao takva,
nije spremna za Isusa! Kad bi sad Isus
došao, da li bi ti bio spreman? Da li tvoja
svjetiljka gori ili se gasi? Koji je to grijeh
unio tamu u tvoju dušu? Od kojeg to
grijeha te Isus treba osloboditi? Ako želiš
biti spreman, važno je čuvati svoju dušu u
milosti. Kako Božja milost dolazi i čisti
našu dušu? Kroz redovito zajedništvo s
Bogom u molitvi, kroz čitanje Božje riječi,
ispovijed, euharistiju i zajedništvo s braćom.
Po molitvi, Božja milost i prisutnost se
ulijevaju u tvoju dušu. Po molitvi sam Bog
dolazi k tebi. A kroz Božju riječ ti Bog daje
svoje misli: sve ga više upoznaješ i sve više
voliš. Vjera ti raste i ljubav Božja
preplavljuje. Hoćeš li nositi veliku Božju
ljubav u svom srcu? Druži se redovito s
Bogom. S kim se družiš, takav si! To će te
preobraziti i učiniti sretnim čovjekom. I tada
ćeš biti spreman za Isusov dolazak! BUDI
BUDAN!!

Mudrost života
Kad osjećaš da toneš,
sjeti se da tvoj

Spasitelj
hoda po vodi!
Osloni se na Njega!

Molimo zajedno
Oče, strpljivo nas čekaš da se
obratimo k Tebi i prihvatimo sve što
nam nudiš po snazi Duha Svetoga.
Pomozi nam da uljem molitve naše
svjetiljke držimo upaljene. S tako
upaljenim svjetlom pomozi nam da
činimo dobro i tvoju ljubav dijelimo s
drugima.
Gospodine, udijeli nam velik dar
mudrosti da se dobro spremimo za
tvoj dolazak. Nauči nas da
poduzimamo male korake koji će nas
ojačati u našoj slabosti.
Daj nam viziju koja će nam pomoći
da oči držimo usmjerene prema Tebi,
našemu životnom blagu .
Amen.

Svjedočanstvo-snaga molitve

Mudro - za razmisliti

ČITAV GRAD PROMIJENJEN
SNAGOM MOLITVE!

BOG NAM DAJE NOVU ŠANSU!

Amolonga, gradić u Guatemali, s 20.000
stanovnika, u kojem je vladalo siromaštvo,
glad, nasilje, alkoholizam, prije više od 20
godina je doživio svoj potpuni procvat. Grad
je bio na rubu propasti, ljudi su se tu
svakodnevno tukli. Grad prepun zatvora i
zatvorenika, gdje su se zatvorenici prevozili u
druge gradove jer su zatvori bili prepuni.
Stanovnici su ranijih godina sklopili savez s
mašimonom, vračem, koji im je obećao lijepu
i mirnu smrt u posljednjem času. Jasno da
evanđelje na takvom mjestu nije imalo odjeka
ni smisla, a niti je tko smatrao da bi se moglo
nešto promijeniti njihovim pokušajem.
U to vrijeme, u tom gradu je jedna žena
umirala od gangrene. Obitelj je pozvala
svećenika da se on pomoli za nju, svjesni da
mora umrijeti. No, po toj molitvi, u Isusovo
Ime, žena je ozdravila. Čitava obitelj je
doživjela obraćenje. Počeli su redovito ići u
crkvu i svakodnevno moliti. U molitvu se
uključio veliki broj ljudi, te su molili za svoje
obitelji i svoj grad. Došlo je do velike
preobrazbe u svega par godina!
Danas vidimo da su se u tom gradu zatvori
ispraznili, zemlja je postala plodna. Žetvu
imaju 3 puta godišnje. Ranijih godina su
izvozili 4 kamiona voća i povrća mjesečno, a
sada 40 kamiona tjedno. Znanstvenici iz
čitavog svijeta dolaze i proučavaju ovaj
fenomen. Svi kamioni u gradu nose natpis:
“Slava Isusu!”. A na tabli, na ulazu u grad, uz
ime grada, piše: “Ovaj grad pripada Isusu!”.
Nema više vračarstva, ni kriminala. Na
duhovnim obnovama se skuplja oko 15.000
ljudi. Veliki broj ljudi se skuplja na molitvu.
Mole za obraćenje obitelji i čitavog svijeta.
Uvidjeli su kako je velika snaga molitve i
koliko je ona važna u životu svakog
vjernika. To je bio grad u kojem je vladalo
siromaštvo, nasilje i vračarstvo, a danas je
kršćanski grad, u kojem je Božji blagoslov.

Jedna od najvećih pogrešaka koju
jedan kršćanin može učiniti jest da zastaje
na pogreškama prošlosti. Nebiblijski je i
potpuno pogubno stalno razmišljati o
grijesima jučerašnjice ili o prijestupima
prošlosti.
Ne znam što može više zaustaviti
djelovanje svetog oduševljenja u službi
za Boga i u kršćanskom životu od
neprestanog iskopavanja loših stvari iz
prošlosti! Istina je to da ništa lijepog ne
postoji u vezi grijeha. Nikada, ni na jedan
trenutak, ne bih ga opravdavao, a kao
Isusov učenik i propovjednik njegova
evanđelja, moja je dužnost glasno iznositi
Božju kaznu protiv svake nepravednosti.
Ali ono što vas sada pitam jest ovo:
“Kakva bi korist bila izgubljenom sinu
što se vratio kući kad bi ostatak svojih
dana razmišljao o bijedi svinjca? Gdje
bi bila šansa za sreću u srcu Marije
Magdalene kad bi ona većinu svog
vremena provodila u nezdravom
razmišljanju o nesretnim godinama svojih
prijestupa? Ja osobno uvijek zazirem od
svjedočanstava koja neprestano posežu
natrag u kaljužu i prljavštinu života i
prikazuju žalosne prizore takvim jezikom
da se zajednica crveni.” Važno je doći k
Isusu, dati mu svoje grijehe u iskrenom
kajanju i primiti njegovo oproštenje. On
je naše grijehe uništio, “bacio ih na dno
mora”. On ih se više ne sjeća. A nas je
obukao u novu haljinu - svoje milosti.
Dao nam je svoju pravednost. Kroz
Njegovu Krv postajemo čisti, kao da
nikada nismo sagriješili! Kakvo
oslobođenje!! Zato s Isusom uvijek
možemo iznova započeti!
Prilika nije dijete prošlosti. Vrata
jučerašnjice danas su zauvijek zatvorena,
ali je prilika sluga sadašnjice i glasnik
sutrašnjice. - dr. Charles Price

