RASPORED MISNIH NAKANA
od 01. lipnja do 07. lipnja 2015.
PONEDJELJAK
01. lipnja
sv. Justin
UTORAK
02. lipnja
sv. Marcelin i Petar

18.00 sati: nema mise

18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
03. lipnja
sv. Karlo Lwanga i
drugovi

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 31. svibnja 2015., GOD. 4, BROJ 40

18.00 sati: Ϯ Marica Vojnović i svi pok. iz ob. Vojnović

ČETVRTAK
04. lipnja
PRESVETO TIJELO I
KRV KRISTOVA
PETAK
05. lipnja
sv. Bonifacije

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

18.00 sati: Procesija s Presvetim (Tijelovo)

18.00 sati: Ϯ Stjepan Vojvodić

SUBOTA
06. lipnja
sv. Norbert

17.00 sati: Ϯ Mijo Palikuća; Slavica i Milan Horvatin
(Blaguša)
7.30 sati: pro populo

NEDJELJA
07. lipnja
DESETA NEDJELJA
KROZ GODINU

PRESVETO TROJSTVO
- Proštenje u Blaguši -

9.30 sati: Ϯ svi pok. iz ob. Baričević i Igrc (Planina)
11.00 sati: Ϯ Dragan Budeš i ob. Petonjić; Mijo, Ana i
Vlado Švajgović; Franjo i Cecilija Novosel;
Mirko Opačić; Franjo Mađer

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

Tajna presvetoga Trojstva, tj.
Boga kakav je on u sebi, najveća je tajna
naše vjere. Generacije teologa razbijale
su glave razmišljajući kako to može biti:
jedan Bog – a Trojica. I dan danas većini
kršćana ta se dogma čini nerješivom
križaljkom bez značenja za konkretan
život. Tijekom povijesti različiti su
umovi nastojali Otajstvo Trojedinoga
ljudima približiti različitim slikama, od
djeteline s tri lista, jedne svijeće s tri
stijenja, do odnosa izvor-potok-rijeka. Te
slike u isto nam vrijeme i pomažu i
odmažu jer Boga, kakav je u sebi, ne
možemo nikada do kraja shvatiti.
Pokušajmo otajstvo trojstva u Bogu
shvatiti kao trostruki protuotrov ili lijek
protiv „duhovnih otrova“ današnjega
doba. Budući da je Bog trojstven, tj.
jedinstvo odnosã triju polova jedne
božanske biti, „otrovom“ u ovom
razmišljanju nazivamo sve ono čime se
niječe neki od tih polova spasenja.
Otac je izvor smisla, Sin je
dar istinske ljudskosti, a Duh Sveti je
sigurnost života. Jedan od triju otrova
koji se danas često ponavlja je „Ne“
Bogu. Prazninu nastalu tim protivljenjem

pokušava
se
ispuniti
različitim
„božanstvima“ – karijerom, materijalnim
i sl., ali onaj unutarnji nemir u jezgri
čovjekove duše uvijek ostaje, kao
žaruljica koja signalizira da je Onaj koga
se niječe ipak tu. Lijek protiv toga otrova
jest činjenica da je Bog Otac ipak izvor
smisla našega života. Drugi otrov jest
činjenica da Isusa, učovječenog Boga,
previše guramo „s desna Bogu“, u
božansku, nesvjetsku i nečovječnu zbilju,
zaboravljajući da je on čovjek, da živi u
susjedu, Židovu, Romu, u Srbinu, u
svakome… Krist ne želi biti slavljen bez
svojih udova – On je postao čovjekom,
jednim od ljudi, pa se stoga i danas
uprisutnjuje i proslavlja u ljudima. Lijek
protiv ovog otrova jest da gledamo Boga
Sina kao dar istinske ljudskosti za
svakoga. Treći protuotrov djeluje protiv
straha i nepovjerenja. Duh Sveti je
upravo nježna majčinska ljubav. Vjera se
temelji na povjerenju, a kakav je Bog u
sebi, nećemo shvatiti nikada.
Počnimo živjeti u Božjem imenu, u
zbilji Boga koji daje smisao životu te
novu dimenziju ljudskosti i nježnosti.
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

„STEPINČEVI KORACI“ ŽUPOM KAŠINA
Tijekom ove pastoralne godine, koja je u našoj zagrebačkoj
nadbiskupiji na poseban način posvećena većem štovanju i pobožnosti
prema našem blaženiku, kardinalu Alojziju Stepincu, osmislili smo
pastoralni projekt u našoj župi koji smo nazvali „Stepinčevi koraci“
župom Kašina.
Naime, nakon adventskog plodonosnog hodočašća naše župe
u zagrebačku katedralu na Blaženikov grob te hodočašća svećenika i
vjernika Sesvetsko-vugrovečkog dekanata na mjesta njegova
sužanjstva u Lepoglavu i Krašić početkom ovogodišnje korizme, kao
plod molitve i razmatranja Stepinčeva života i djela nastao je ovaj
projekt koji ćemo započeti u uskrsnom vremenu crkvene godine.
Počevši od 21. travnja pa sve do 12. srpnja ove godine, svaki naš župljanin moći će,
barem na jedan dan, sudjelovati u ovoj „kućnoj“ pobožnosti. Kip blaženog kardinala Alojzija
Stepinca u utorak, 21. travnja bit će izložen u našoj župnoj crkvi i nakon večernje svete mise
bit će predan prvoj obitelji koja će se zapisati u knjigu „Stepinčevi koraci“ te će ta obitelj kroz
jedan dan kod svoje kuće vršiti pobožnost prema Blaženiku izmolivši deseticu (ili više)
krunice, litanije blaženom Stepincu i molitvu za što skorije proglašenje svetim našega
Kardinala. Idući dan navečer, u 17.15 sati, obitelj će kip vratiti u župnu crkvu gdje će ga druga
obitelj, koja se zapisala u već spomenutu knjigu, preuzeti nakon večernje sv. Mise i nastaviti
niz molitve u svom domu. Ona obitelj koja kip preuzima u subotu, vraća ga u nedjelju na sv.
Misu u 11.00 sati, a koja kip preuzima u nedjelju, vraća ga u utorak pred večernju sv. Misu.
Taj neprekinuti kućni lanac molitve vršimo do ljeta, a novi nastavljamo ponovno u rujnu
mjesecu, na početku nove pastoralne godine. Knjiga upisa obitelji „Stepinčevi koraci“ nalazit
će se u župnoj crkvi kod pokrajnjeg oltara Gospe Žalosne gdje će svi koji žele, za bilo koji
datum po mjesecima, moći zapisati svoje podatke.
Preporučimo ovaj hvale vrijedan pastoralni projekt pod nebesku zaštitu Blažene
Djevice Marije, naših župnih zaštitnika sv. Petra i Pavla te blaženog kardinala Alojzija
Stepinca!

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi;
subotom u 17.00 sati (kapela u Balguši)
Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (crkva u Kašini)
9.30 sati (crkva u Planini)

 U srijedu, 03. lipnja, 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, 04. lipnja je svetkovina PRESVETOG TIJELA I KRVI
KRISTOVE – TIJELOVO. Svečana sveta Misa je u 18.00 sati u župnoj
crkvi. Nakon Mise je procesija s Presvetim koja će se kretati relacijom:
Novi put – ul. Ivana Mažuranića – Vinogradska ul. Sve Vas od srca
pozivamo na sudjelovanje!
 U petak, 05. lipnja je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogoslužje i
sveta Ispovijed započinju u 17.00 sati u župnoj crkvi. Odazovimo se!
 U subotu, 06. lipnja je prva subota u mjesecu, kada na poseban način
molimo na nakanu za nova duhovna zvanja u našoj domovini i čitavom
svijetu. Molitvu za duhovna zvanja i posvećenje svećenika upriličit ćemo
u okviru sv. Mise u kapeli u Blaguši s početkom u 17.00 sati. Odazovimo
se!
 U subotu, 06. lipnja održat će se pastirski pohod pape Franje Bosni i
Hercegovini i njihovu glavnom gradu Sarajevu. Pastirski pohod pape
Franje održava se pod geslom „Mir vama!“. Molimo za uspjeh ovoga
papinog pohoda našoj braći i sestrama u susjednoj Bosni i Hercegovini!
Najavljujemo:
 Idući utorak, 09. lipnja održat će se zajednička sjednica članova
župnog pastoralnog i župnog ekonomskog vijeća. Sjednica započinje u
20.00 sati u prostorijama župne vjeronaučne dvorane. Molim vijećnike
da se odazovu!
 Iduću subotu, 13. lipnja je spomendan sv. Antuna Padovanskog,
prezbitera i crkvenog naučitelja. Taj dan je veliko cjelodnevno proštenje
u obližnjoj nam župi Sesvetska Sela, a centralno slavlje u 19.00 sati
predvodit će mons. Mijo GORSKI, pomoćni biskup zagrebački.
Sveta Misa u našoj zajednici je u 17.00 sati u župnoj crkvi. Pod
večernjom Misom bit će blagoslov djece i ljiljana!
 Iduću nedjelju, 14. lipnja, pod svetom Misom u 11.00 sati bit će kršten

Pavao DENIĆ, peto dijete Borisa i Ivane Leljak Denić iz Paruževine
(Kralji 31). Izaslanik uzoritog Nadbiskupa za tu prigodu bit će mons.
dr. Valentin POZAIĆ, pomoćni biskup zagrebački koji će predslaviti
misno slavlje i krstiti malenog Pavla! Čestitamo!

