RASPORED MISNIH NAKANA
od 02. prosinca do 08. prosinca 2013.

PONEDJELJAK
02. prosinac
UTORAK
03. prosinac
sv. Franjo Ksaverski

6.00 sati: Ϯ Pavao i Anđela Maljak i ob. Maljak; Đuro
Dumbović i ob. Dumbović; Franjo Kašnar
6.00 sati: zajednička nakana
18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
04. prosinac
sv. Barbara

6.00 sati: Ϯ Barica Rac; Ćiril i Barica Vojnović i ob.
Vojnović; Barica i Stjepan Tudek; Katica i
Mijo Kučiš i ob. Kučiš; Barica i Stjepan Tudek
i ob. Tudek i Paj

ČETVRTAK
05. prosinac

6.00 sati: Ϯ Franjo i Marija Podgorski; Stjepan, Jagica i Ivan
Bertović

PETAK
06. prosinac
sv. Nikola

6.00 sati: Ϯ Anka i Stjepan Balaško; Ruža i Stjepan Puzak
18.00 sati: Ϯ Đuro Baričević; Ana Vlah; Nike Durmiš; Nikola
Lukić; Šimun i Jelica Pustički; ob. Kereš i Kuntić

SUBOTA
07. prosinac
sv. Ambrozije

6.00 sati:
16.00 sati: Ϯ Blaž Tušek i ob. Tušek; Franjo Levak; Slavko
Novosel (Blaguša)

NEDJELJA
08. prosinac
DRUGA NEDJELJA
DOŠAŠĆA

6.00 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Nikola, Barica i Franjo Kovač; Josip Vugrinec;
Vid i Matilda Igrc (Planina)
11.00 sati: Ϯ Ana Lipar i ob. Lipar; Darinka Mačefat; Stanka
Nežić (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Josip i Kata Matoic (Kašina)

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

Broj žiro računa Župe: 2360000-1101431347
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, 01. prosinac 2013., GOD. 3, BROJ 13
PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Odlomci Pavlove poslanice
Rimljanima i Matejeva evanđelja
odzvanjaju jasnim pozivom na budnost i
daju naslutiti što bi to uopće bila budnost
u ovom našem adventu koga danas
započinjemo. Da ne upadnemo u napast i
poziv na budnost olako pretvorimo u
moraliziranje koje nema učinka i izaziva
najviše dosadu, potrebno je najprije
dobro razumjeti o čemu je uopće riječ.
Sve se naoko čini jednostavnim. Ništa
lakše nego budnost vidjeti kao čekanje
dolaska Gospodinova. Ta se lakoća,
međutim, vrlo brzo pretvori u
neuvjerljivu vjeru. Kako to da već nije
stigao? Kako to da je poziv na budnost i
blizinu dolaska izrečen davno, a dolazak
tako dugo odgođen?
O smrti, kao i o dolasku Sina
Čovječjega, znamo da dolaze sasvim
sigurno isto kao što smo istovremeno u
potpunom neznanju o trenutku njihova
dolaska. Kao što smrt nije izvanjski
događaj koji se tek treba dogoditi, nego
stanje svakog smrtnika, tako ni budnost
koja iščekuje Sina Čovječjeg nije čekanje
da se dogodi događaj koji se tek treba
dogoditi, nego stanje vjernika. Ljudska
smrtnost i budnost kao izvorno življenje

kršćanske
vjere
imaju
mnogo
zajedničkoga. Blizu su. Suprotstavljene,
ali blizu.
Budnost je odgovor vjere na
ljudsku smrtnost. Otkriće smrtnosti,
dramatično iskustvo konačnosti, temeljno
je ljudsko iskustvo. Budnost je odgovor
svijesti iskustvu prolaznosti. Tko je
otkrio kako sve prolazi, tko je probuđen,
može se, naravno, htjeti vratiti u san,
zbog težine nošenja probuđene i oštre
svijesti, primjerice, ali takav mirni i
nevini san više nije moguć. Stoga je
moguće pobjeći jedino u stanje najbliže
snu, u zaborav. Zaborav je zavjetrina
pred sviješću koja je izišla iz sna, otkrila
smrtnost, bježi od nje i ne može natrag u
san. Moguće je, naravno, na istu
zatečenost
smrtnošću
odgovoriti
budnošću koja čeka dolazak Sina
Čovječjega.
Budnost je bitno obilježje novoga
života u Kristu. Po budnosti se, naime, a
ne po statistikama ili pripadnosti
određenoj grupi, mjeri jesmo li ili nismo
već zaodjenuti Gospodinom Isusom
Kristom! Sretan Vam hod budnosti kroz
naš advent!
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

POVIJEST DOŠAŠĆA

Biskup

Perpetuus iz Toursa 490.
godine službeno je proglasio Došašće
pokorničkim vremenom u franačkoj
crkvi, naređujući post u tri dana svakog
tjedna od 11. studenog (spomendan
svetog Martina) do Božića. Ovo
četrdesetodnevno vrijeme posta, slično
Korizmi, originalno se nazivalo
Quadragesima
Sancti
Martini
(Četrdesetodnevni
post
svetog
Martina).
Čitanja
prilikom
euharistijskog slavlja uzimala su se iz
Korizmenog
vremena.
Vrijeme
Došašća Rimske liturgije, koja se
razvila stoljeće nakon one franačke
crkve, nije bilo pokorničko, nego
slavljeničko, vrijeme radosti i pripreme
za Božić. Kada je Crkva ujedinila
liturgijsko vrijeme,
nepokornička
priroda rimskog Došašća bila je u
sukobu sa dužom pokorničkom
praksom galskog Došašća.

Započeli smo liturgijsko vrijeme Adventa ili Došašća kada se na intenzivan
način pripremamo za svetkovinu Rođenja Gospodnjega - Božić. Od I. nedjelje
došašća, 01. prosinca, započeli smo sa Misama zornicama – svaki dan
(radnim danom i nedjeljom) slavimo sv. Misu u 6.00 sati ujutro u župnoj crkvi u
Kašini. Odazovimo se!
Sve do 10. prosinca upisujemo bolesnike po kućama poradi primanja
sakramenta sv. Ispovijedi i Pričesti pred Božićne blagdane. Lijepo molimo da
Vaše bolesnike prijavite u uredovno vrijeme župnog ureda bilo osobno ili
telefonski. Od srca zahvaljujemo!
U utorak, 03. prosinca, u okviru življenja događaja Misija u gradovima i
kateheza za odrasle, imat ćemo priliku zajednički sudjelovati na II.
župnikovoj katehezi na temu ODGOVORNOST. Sve Vas pozivam u župnu
vjeronaučnu dvoranu s početkom u 19.30 sati kako bi nastavili hod u zajedništvu
čitave Nadbiskupije kroz župnu katehezu za odrasle. Odazovimo se!

U trinaestom stoljeću postignut je
kompromis, koji je kombinirao post i
pokornički karakter galskog običaja s
misnim
tekstovima
i
kraćim
četverotjednim
ciklusom
rimske
liturgije Došašća. Liturgija Došašća
ostala je nepromijenjena sve do II.
Vatikanskog koncila, koji je uveo
manje izmjene kako bi jasno odredio
duh korizmenog vremena i vremena
Došašća.

U srijedu, 04. prosinca, nastavljamo ciklus župnih kateheza za odrasle pod
nazivom „Vjera i život“. Kateheza će se održati s početkom u 19.00 sati u
župnoj vjeronaučnoj dvorani. Svi ste od srca pozvani!
U petak, 06. prosinca je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogoslužje i sveta
Ispovijed započinju u 17.00 sati u župnoj crkvi. Odazovimo se!
Iduće nedjelje 08. 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, 08. 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. Molim roditelje da se odazovu!
NAJAVLJUJEMO:

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: kroz tjedan – vidi raspored misnih nakana,
subota u 16.00 sati (kapela u Blaguši)
 Nedjeljom: 6.00, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (crkva u Planini)



Od ponedjeljka, 09. 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,
14. prosinca!



Iduću srijedu, 11. prosinca je velika ispovijed djece i odraslih pred
božićne blagdane u našoj župi. Sveta ispovijed započinje u 17.00 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.

