RASPORED MISNIH NAKANA
od 01. prosinca do 07. prosinca 2014.

PONEDJELJAK
01. prosinca

UTORAK
02. prosinca

6.00 sati: Ϯ Franjo Podgorski Blažak; Marica i Tomo Roginić

6.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
03. prosinca
sv. Franjo Ksaverski

6.00 sati: Ϯ Franjo, Mijo i Ruža Palikuća; Franjo i Ivka Šipak
i svi pok. iz ob. Šipak i Lončarek; Franjo i
Ljubica Baričević; Franjo Sajković; Franjo
Combaj

ČETVRTAK
04. prosinca
sv. Barbara

6.00 sati: Ϯ Stjepan i Barica Tudek; Ćiril i Barica Vojnović i
svi pok. iz ob. Vojnović

PETAK
05. prosinca

6.00 sati: Ϯ Franjo i Marija Podgorski; Jagica, Stjepan i Ivan
Bertović; svi pok. iz ob. Petir

SUBOTA
06. prosinca
sv. Nikola

6.00 sati: Ϯ Nikola Lukić; Nikola Durmiš; Nikola, Franjo i
Terezija Ščetar; Valent, Tomo i Katica Petir
17.00 sati: Ϯ Ivan Tudek (Blaguša)

NEDJELJA
07. prosinca
DRUGA NEDJELJA
DOŠAŠĆA

6.00 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Josip Vugrinec; Matilda i Vid Igrc; Franjo
Sajković; Franjo i Barica Igrc; Tomo, Katica,
Franjo i Katica Baričević (Planina)
11.00 sati: Ϯ Franjo i Ruža Maljak; Julijana i Ivan BertovićŽunec i svi pok. iz ob. Maljak i Bertović-Žunec
18.30 sati: Ϯ Josip i Marica Fluka

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

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 30. studenoga 2014., GOD. 4, BROJ 13

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Liturgijska čitanja na početku nove
crkvene godine pružaju nam priliku da
napravimo pregled ili rezime vlastitog
života. Adventsko liturgijsko vrijeme, koje
danas počinje, potiče nas - vjernike da
ispravno čitamo znakove Božje nazočnosti.
Što uopće znači - pripremiti se za
susret s Gospodinom?
Znači
radosno
i
u
nadi
proživljavati dane iščekivanja, te se ujedno
oslobađati svih naslaga, koje otežavaju
prepoznatljivost te Božje prisutnosti. Isus
nas danas upozorava: «Pazite! Bdijte, jer
ne znate kada je čas!» Moramo biti budni,
jer ne znamo kada će doći… moramo ga
čekati… Siguran sam da nam to predstavlja
određenu poteškoću, jer naporno je čekati
nekoga koga nikad nisam vidio, za koga
sam samo čuo, a možda u čitavom svom
vjerničkom životu nisam ga ni upoznao…
čekati Isusa… Naš svakodnevni život,
dragi prijatelji, je ništa drugo nego čekanje
- čekamo kod liječnika, umirovljenici
čekaju mirovinu, radnici plaću, čekamo da
pređemo na drugu stranu ulice i, u biti, naš
život svodi se na neprestano čekanje
nekoga ili nečega…

Ovaj početak crkvene godine, nudi nam
priliku da pasivno čekanje u kojem
svakodnevno živimo, zamijenimo aktivnim
čekanjem na duhovnom planu - ovo je
vrijeme da se odlučimo na promjenu, na
zaokret u našem životu. Koliko puta
uočavamo ustajalost života, tište nas
problemi, muke, nesloga, toliki poroci ovo je vrijeme da sve to povjerimo Isusu, te
da ga dočekamo radosna srca u Božićnoj
noći.
Došašće je u pravome smislu vrijeme
zaljubljujućeg truda, ali truda koji želi
zatrudnjeti ljubavlju, koji želi poroditi
Božić. Tako se adventska zaljubljenost u
Božiću pretvara u ljubav Boga prema
čovjeku i čovjeka prema Bogu. U ljubavi
ona postaje stvarna, odgovorna i
obvezujuća. Ali, u Božiću adventska
zaljubljenost ne bi smjela prestati, nego bi,
ljubavlju oživotvorena, trebala i dalje
trajati u prolaznim trenucima ovoga svijeta.
Stoga, kršćanska dušo, zaljubi se
strastveno u Boga. Neka tvoja zaljubljenost
probudi, možda još snenu, ljubav u Boga.
Zaljubi se kako bi ljubila i ljubi kako bi se
zaljubljivala…

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

DOŠAŠĆE ILI ADVENT

Došašće

ili
advent znači «svečani
dolazak». S došašćem počinje liturgijska
ili crkvena godina. Ono se slavi četiri
nedjelje prije Božića, počevši od nedjelje
koja je najbliža blagdanu sv. Andrije
apostola (30. studenog) pa do večernje mise
Badnjeg dana ili do prve Večernje Božića.
Nekoć su je posebno označavale mise
zornice, ali i mi smo svjedoci da je i
danas tako. Dolazeći rano jutrom na sv.
Misu, dobri Bog ulazi u naše srce, grije ga i
otvara za djela ljubavi. Ta ljubav je temelj i
pokretač našeg života i djelovanja. U
naše vrijeme sve prisutniji znak adventa
postaje adventski vijenac. Adventski
vijenac plete se od zimzelenog lišća ili
grančica. Tako je pleten da nema
početka ni kraja pa označuje Boga koji je
vječan. U vijenac su usađene četiri svijeće;
one označuju četiri godišnja doba,
odnosno četiri razdjelnice u ljudskoj
povijesti:
stvaranje,
utjelovljenje,
otkupljenje i svršetak, a ne samo četiri
adventske nedjelje. Prve nedjelje se pali
prva svijeća i tako redom da do Božića
gore sve četiri.

 Sve do 09. prosinca upisujemo bolesnike po kućama poradi primanja
sakramenta sv. Ispovijedi i Pričesti pred Božićne blagdane. Lijepo molim da
Vaše bolesnike prijavite u uredovno vrijeme župnog ureda bilo osobno ili
telefonski. Od srca zahvaljujem!
 Kroz razdoblje Adventa ili Došašća nećemo imati večernjih svetih Misa u župi
jer traje vrijeme zornica. Također, pobožnosti srijedom i četvrtkom te slavlje
prvoga petka neće se održavati jer se bliži velika božićna ispovijed, a pobožnosti
ponovno započinjemo nakon božićnih blagdana. Hvala na razumijevanju!
 U petak, 05. prosinca nastavljamo ciklus župnih susreta za mlade na planu
našega Dekanata pod nazivom „Blizu je Gospod naš“. Susret će se održati u
župi Brestje s početkom u 20.30 sati. Odazovimo se!

Danas ćemo adventskih vijenaca naći u
crkvama, ali i u kućama i stanovima.
Naravno, u kućama on je poziv na
obiteljsku molitvu. Time se izražava
međusobna
obiteljska
kršćanska
povezanost i približavanje dolaska Krista
koji je Svjetlo istinito. I nekoć i danas u
adventu vjernici pristupaju ispovijedi i
pričesti, da bi tako slavili blagdan Božića
u
punoj
vjerničkoj opredijeljenosti.
Advent predstavlja crkvenu pripravu koja
želi
upraviti vjernike
samoprosudbi
vlastitog života i djelovanja u svjetlu
kršćanskog morala. Upravo po adventskoj
ispovijedi i božićnoj pričesti Božić ima
značenje obnove i novog zaleta u
vjerničkom životu.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: od ponedjeljka do petka u 6.00 sati u župnoj crkvi; subota u
6.00 u župnoj crkvi i 17.00 sati u Blaguši
Nedjeljom: 6.00, 11.00 i 18.30 sati u župnoj crkvi;
9.30 sati (crkva u Planini)

 Iduće nedjelje, 07. prosinca, na sv. Misi u 11.00 sati, dočekat ćemo na svečan
način svetog Nikolu koji će djeci donijeti i poklone. Molimo roditelje i naše
vjeroučitelje da animiraju djecu osobito za tu sv. Misu. Radujemo se dolasku
zaštitnika djece! Odazovimo se!
 Iduće nedjelje, 07. prosinca nakon večernje sv. Mise u 19.30 sati imat ćemo

kratki roditeljski sastanak za roditelje ovogodišnjih krizmanika, učenika osmih
razreda naših osnovnih i područnih škola. Gost večernje sv. Mise i susreta
roditelja krizmanika bit će i č.g. Ilija NIKOLIĆ, trajni đakon iz župe
Zaprešić I. Molim roditelje da se odazovu!
 Najavljujemo:







Od ponedjeljka, 08. prosinca, započinjemo ZIMSKI KVATRENI
TJEDAN u kojem su vjernici pozvani na intenzivniju molitvu i djela pokore
i ljubavi. Tjedan je posvećen kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za
njegova dobročinstva. Kvatreni tjedan završava bogoslužjem kvatri u subotu,
13. prosinca!
Iduću subotu, 13. prosinca, je velika ispovijed djece i odraslih pred
božićne blagdane u našoj župi. Sveta ispovijed započinje u 15.00 sati u
župnoj crkvi u Kašini. Odazovimo se u što većem broju kako bi očistili
svoje srce i pripremili jasle svojih duša za slavlje Božića.
Iduću nedjelju, 14. prosinca nakon večernje sv. Mise u 19.30 sati imat
ćemo kratki roditeljski sastanak za roditelje ovogodišnjih prvopričesnika,
učenika trećih razreda naših osnovnih i područnih škola. Molim roditelje
da se odazovu!

