RASPORED MISNIH NAKANA
od 02. ožujka do 08. ožujka 2015.
PONEDJELJAK
02. ožujka
UTORAK
03. ožujka

18.00 sati: nema mise

18.00 sati zajednička nakana

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 01. ožujka 2015., GOD. 4, BROJ 27

SRIJEDA
04. ožujka
sv. Kazimir

18.00 sati:

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

ČETVRTAK
05. ožujka

18.00 sati:

18.00 sati: Ϯ Katarina Milec; Emilija Božić; Andreo Čurko;
Margareta i Slavko Šarkanj

PETAK
06. ožujka
SUBOTA
07. ožujka
sv. Perpetua i Felicita
NEDJELJA
08. ožujka
TREĆA
KORIZMENA
NEDJELJA

17.00 sati: (Blaguša)

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Vladimir Jurenec; Andrija, Katica, Stjepan i
Katica Kovač; Tomo Baričević (Planina)
11.00 sati: Ϯ Josip Čergar (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Tomislav Grgo Antičić (Kašina)

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

Živimo u vremenu obilježenom
tranzicijskim događanjima i trudimo se
biti što pravedniji, što bolji, živeći našu
svakodnevnicu. Današnja svetopisamska
čitanja nude nam temu preobrazbe ili
preobraženja. Preobrazba je trajni proces
i dinamika utkana u kõd svekolikog
događanja. Uvijek niže razine stvarnosti
prelaze prema višima. Sve neživo teži
prema živome, a sve živo svoj vrhunac
nalazi u ljudskom obliku života.
Ulomak iz Evanđelja, koji nam je
danas ponuđen na razmišljanje, otkriva
nam konačnicu svih ljudskih prijelaza ili
preobrazba. Na neki način anticipira nam
preobrazbu ljudskog života, definitivni
Uskrs u kojem će biti ostvarene sve naše
želje i težnje u hodu prema božanskoj
razini postojanja.
Trojica Isusovih učenika našli su
se pred Isusom kakvoga nikada prije nisu
vidjeli. Prožeo ga je božanski sjaj te su
ga otkrili u njegovu dioništvu na
božanskom životu. Željeli su zadržati taj
trenutak za sebe i na neki način bilo im je
potrebno to iskustvo da bi ostali na putu
preobrazbe koju je Isus od njih
zahtijevao.

Iskustvo božanskog sjaja ostaje
nedorečeno bez božanskog glasa, bez
Božje riječi: Ovo je Sin moj, Ljubljeni!
Slušajte ga! Riječ je to koja otkriva i
poziva. Točnije, dok otkriva tko je Isus
Krist, u isto vrijeme i poziva na
preobražavanje stvarnosti kako bi svoju
puninu našla u Bogu.
Danas slušati Isusa u mnoštvu
glasova i ponuda koje nas okružuju,
nipošto nije lako. Božji glas koji nas zove
na razumijevanje, na solidarnost, na
zauzetost za drugoga, prigušen je zovom
javnosti na konkurenciju, na užitak,
vlastite interese, dobitak, zaradu pod
svaku cijenu.
Rastom u Bogu, dinamikom
preobraženja koju Bog nudi, čovjek je
sposoban uspeti se i na brdo Preobraženja
i na Maslinsku goru svoga ostvarenja.
Bez takve preobrazbe, bez korizmenoga
hoda, svi ljudski napori oko tranzicije
ostaju polovični. Preobrazbom po Božjoj
volji zajamčena nam je budućnost koju
ćemo trajno zadržati.
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

GRIJESI KAO KAMENJE
Dvije žene dođoše svetom i nadaleko
poznatom mudracu da zatraže savjet za
duhovni život. Prva je mislila da je velika
grešnica. Na početku braka prevarila je
muža. Nije mogla zaboraviti taj grijeh,
iako se kasnije besprijekorno ponašala.
Štoviše, savjest joj nikako nije dala mira.
Druga žena uvijek je živjela po zakonu i
osjećala se u svemu pravednom, te je
uživala duševni mir. Mudrac ih pozove da
obje ispripovjede svoj život. Prva je u
suzama ispripovjedala svoj veliki grijeh.
Jecajući je rekla da za nju ne može biti
oproštenja jer je mnogo sagriješila. Druga
je žena rekla da nema ništa posebno
ispripovijedati. Sveti se čovjek okrene
prvoj ženi i reče: “Idi, kćeri, potraži
najveći kamen koji možeš podići i donesi ga
ovamo. ”Zatim se okrene drugoj i reče:
“Donesi mi toliko malih kamenčića koliko
ti može stati u pregaču.” Obje žene požuriše
izvršiti mudračev nalog. Prva je donijela
velik kamen, druga je dovukla veliku
vreću punu kamenčića. Mudrac ih pogleda, a
onda reče: “Sada odnesite kamenje onamo
odakle ste ga uzele i to svaki kamen na
njegovo prijašnje mjesto, a onda se vratite.
”Žene su pažljivo izvršavale mudračev
nalog. Prva je lako našla mjesto odakle je
uzela kamen te ga je tamo i ostavila.

Druga je međutim uzalud obilazila,
nastojeći se prisjetiti odakle je uzela svoje
kamenčiće. Bilo joj je nemoguće izvršiti
zadaću, pa se mudracu vratila nesretna s
vrećom punom kamenčića. Sveti se čovjek
nasmiješi i reče: “Isto se događa s
grijesima.” “Ti”, reče okrenuvši se prvoj
ženi, “lako si vratila svoj kamen na njegovo
mjesto, jer si znala gdje si ga uzela. Priznala
si svoj grijeh, ponizno si saslušala ukore
mnogih ljudi i vlastite savjesti i pokajanjem si
sve popravila. Ti, pak”, reče drugoj ženi, “ne
znaš odakle si sve uzela svoje kamenčiće,
kao što se nisi mogla sjetiti svojih malih
grijeha. Možda si i ti osudila tuđe velike
grijehe, ali zaplela si se u vlastite, jer ih nisi
znala prepoznati.”

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati (župna crkva);
subota u 17.00 sati (kapela u Blaguši)
Nedjeljom: 7.30 sati, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva);
9.30 sati (crkva u Planini)

Bruno Ferrero

 U ponedjeljak, 02. ožujka, održat će se prva ovogodišnja sjednica članova
župnog ekonomskog vijeća (ŽEV-a). Sjednica započinje u 20.00 sati u župnom
uredu. Molim vijećnike da se odazovu!
 Tijekom korizme svakog utorka i petka bit će POBOŽNOST KRIŽNOG
PUTA prije večernje svete Mise u župnoj crkvi, s početkom u 17.15 sati.
Odazovimo se!
 Kroz liturgijsko vrijeme korizme prikladan je POST i NEMRS. On obvezuje
vjernike na Pepelnicu i Veliki Petak, a nemrs obvezuje svakog petka, osobito
korizmenog. Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili 14. godinu života, a
zakon posta obvezuje sve punoljetne osobe do navršene 60. godine života.
 U srijedu, 04. ožujka, 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, 05. ožujka, iznimno ćemo održati pobožnost križnoga puta s
početkom u 17.15 sati jer u petak je prvi petak u mjesecu pa zbog sakramenta
pomirenja nećemo biti u mogućnosti održati gore spomenutu pobožnost. Hvala
na razumijevanju!
 U petak, 06. ožujka je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogoslužje i sveta
Ispovijed započinju u 17.00 sati u župnoj crkvi. Napominjemo da pobožnost
križnoga puta je dan ranije!
 U subotu, 07. ožujka je prva subota u mjesecu. Taj dan na poseban način
pozvani smo moliti za nova duhovna zvanja u čitavom svijetu i za posvećenje
svećenika. Molitvu ćemo upriličiti u okviru sv. Mise u filijali u Blaguši s
početkom u 17.00 sati. Svi ste od srca pozvani!
 U subotu, 07. ožujka, s početkom u 19.00 sati u župnoj crkvi održat će se obred
slavlja predaje Simbola vjere ovogodišnjim kandidatima za sakrament sv.
Potvrde u našoj župi. Krizmanici, njih 35, svečano će se predstaviti našoj župi u
nedjelju, 08. ožujka tijekom sv. Mise u 11.00 sati. Dođimo, podržimo naše
mlade u njihovoj želji nasljedovanja Krista!
 Najavljujemo:




Idući ponedjeljak, 09. ožujka, održat će se prva ovogodišnja sjednica
članova župnog pastoralnog vijeća (ŽPV-a). Sjednica započinje u 20.00
sati u župnoj vjeronaučnoj dvorani. Molim vijećnike da se odazovu!
Iduću subotu, 14. ožujka, hodočastimo u okviru našeg Sesvetskovugrovečkog dekanata u Lepoglavu, Krašić i Karlovac želeći posjetiti
mjesta sužanjstva našega nadbiskupa i kardinala, blaženog Alojzija
Stepinca. Cijena autobusne karte je 80,00 kn i prijave su u tijeku.
Odazovimo se!

