RASPORED MISNIH NAKANA
Od 03. lipnja do 09. lipnja 2013.
PONEDJELJAK
03. lipanj
sv. Karlo Lwanga i
drugovi

18.00 sati: nema mise

UTORAK
04. lipanj
sv. Kvirin Sisački

18.00 sati: zajednička nakana

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŢUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 02. lipnja 2013., GOD. 2, BROJ 40
DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

SRIJEDA
05. lipanj
sv. Bonifacije

18.00 sati: Ϯ Milica, Branko i Nikola Balšić

ČETVRTAK
06. lipanj

18.00 sati: Ϯ Petar, Ruţa i Stjepan Motik; Andrija,
Katica, Stjepan i Katica Kovač

PETAK
07. lipanj
PRESVETO SRCE
ISUSOVO

18.00 sati: zajednička nakana

SUBOTA
08. lipanj
Bezgrješno srce BDM

17.00 sati: Ϯ Stjepan Babić i ob. Babić; Vinko, Marica i
Ankica Pandek; Vlado i Barica Hrustić
(Planina)

NEDJELJA
09. lipanj
DESETA NEDJELJA
KROZ GODINU

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Jagica Palikuća i svi pok. iz ob. Palikuća
(Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Ivan i Marica Rac; Eva i Stjepan Trupeljak

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

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Sveto Pismo često nas sučeljava
s pitanjem o tome tko je naš bliţnji
pokazujući kako se kroz odgovor na ovo
pitanje pokazuje pravi način ţivljenja
dara vjere. Bliţnji je jedan od temeljnih
svetopisamskih motiva. Ali ne samo
bliţnji. Mnogi su iznenaĎeni kada otkriju
da Pismo ne stavlja u središte samo
bliţnjega, nego i stranca. Motiv stranca
provlači se mnogim mjestima i
odlomcima kako Staroga tako i Novoga
Zavjeta. Za Ţidove, a i za nas kršćane,
pored pitanja „Tko je moj bliţnji?“,
temeljno je i pitanje kako se ophoditi
prema strancu, na koji ga način prihvatiti
i pokazati mu da se i u njemu prepoznaje
onoga koji je stvoren na sliku i priliku
Boţju, da se i u njemu prepoznaje brata
ili sestru kojemu treba iskazati pravo
poštovanje. Pitanje o tome tko je stranac i
kako se prema njemu ophoditi, pitanje je
koje uvijek iznova proţima našu kulturu,
misao i ţivot.
EvanĎelje nam govori o rimskom
satniku, strancu meĎu Ţidovima. Već po
tome ovaj stranac nije „običan“ stranac.
Stranac ne mora biti uvijek nezaštićen i
potreban naše brige.

On moţe biti i okupator, onaj
koji zaposjeda naš teritorij, odnose,
osjećaje, onaj koji ima moć. Stranac
pokazuje kako se nosi s činjenicom da je
stranac u nekoj zemlji i u nekoj situaciji.
Satnik je u evanĎelju, premda
predstavnik omraţenog Rima, onaj koji,
po svjedočenju samih Ţidova, voli njihov
narod. Za njega Pismo isto tako kaţe da
mu je vlastiti sluga bio veoma drag i da
je imao mnoge prijatelje.
On je stranac koji ljubi. Tu se
ljubav otkriva kao ključni motiv koji
omogućuje
povezanost
stranca
i
izabranoga naroda. Zato je satnik bio
otvoren za vjeru koju Isus hvali i za koju
kaţe da je nije našao u Izraelu. Ljubav i
vjera učinile su da satnik, premda nije bio
Ţidov i premda to nije nije postao,
prestane biti stranac. Ljubav koju je u
sebi gajio prema sluzi, prijateljstvo i
poštovanje prema narodu, njegova
sposobnost da se udalji od uloge koju je
vršio, učinile su ga sposobnim za
prepoznavanje Krista kao onoga koji
svjedoči Boţju ljubav.
Prepoznajem li Krista na zemlji i
onda kada sam stranac drugima i onda
kada su drugi meni stranci?
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

NOVI POČETAK

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: od utorka do petka ţupna crkva u 18.00 sati;
subota u 17.00 sati (crkva u Planini)
 Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (ţupna crkva)
9.30 sati (kapela u Blaguši)
U četvrtak, 06. lipnja imat ćemo redovito euharistijsko klanjanje koje
upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu. Klanjanje pred Presvetim bit će
od 17.15 sati, a završit će redovitom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo
se!
U petak, 07. lipnja je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogosluţje i sveta
Ispovijed započinju u 17.00 sati u ţupnoj crkvi. Taj dan je i svetkovina
Presvetog Srca Isusova. U našoj ţupi je redovita večernja sv. Misa toga
dana s početkom u 18.00 sati u ţupnoj crkvi. Odazovimo se!
Iduće nedjelje, 09. lipnja gosti naše ţupe bit će Josip i Ružica
Vukašinović iz Velike pored Požege sa njihovo 16-ero djece koji će pod
svim sv. Misama toga dana pjevanjem i sviranjem animirati naša
euharistijska slavlja i kasnije posvjedočiti za „otvorenost životu“. Nakon
mnogih gradova i mjesta koje obilaze diljem Hrvatske svjedočeći ZA
obitelj, na red je stigla i Kašina! Odazovimo se!

Ponovno me dovodiš na početak.
Pozivaš me da iznova poĎem koracima kojima sam već kročio.
Pozivaš me da zborim riječima koje sam već izgovarao.
Pozivaš me na dodire koje sam već proţivio.
Pozivaš me da upoznam one koje već otprije poznajem.
Ponovno me dovodiš na početak i pozivaš da
obnovim ţar prve ljubavi. Za sve.
Da me umor ne iscrpljuje, već nadahnjuje.
Da od boli ne malakšem, već da progledam.
Da od blizine ne zanijemim već da cijelog sebe
pretočim u zahvalnost.
Pozivaš me da progledam u neki bolji i ljepši
svijet, svijet u kojem si očitiji i razumljiviji po
mudrosti koja nije plod mojega truda.

Najavljujemo:

Odazvat ću se i strpljive i povjerljive duše prionuti uza tvoj poziv.
I, začudo, sve korake kojima ću hoditi, sve riječi kojima ću zboriti, dodire koje
ću proţivljavati, sva poznanstva, oćutjet ću novima.
Zateći ću se u nekom novom svijetu, svijetu koji je više tvoj.
U svijetu u kojem ćemo biti bliţe jedno drugome.
Jer ti prebivaš u dubinama mojim i u dubinama svih bića i ondje ţeliš da
bude mjesto našeg susreta.
Jedino ondje pit ćemo ţivot iz iste posude.
I već znam što ćeš me pitati kada se idući put budemo sreli.
Nećeš me pitati koliko sam puta prešao,
već kako prolazim putem kojim sam prošao.
Kako pohaĎam srca kroz koja si poloţio moj put.
Kako se nastanjujem u tvojemu srcu.
Stjepan Lice



U četvrtak, 13. lipnja je spomendan sv. Antuna Padovanskog,
prezbitera i crkvenog naučitelja. Taj dan je veliko cjelodnevno
proštenje u obliţnjoj nam ţupi Sesvetska Sela. Sveta Misa u našoj
zajednici je u 18.00 sati u župnoj crkvi. Pod večernjom Misom bit će
blagoslov djece i ljiljana!



U nedjelju, 16. lipnja, zbor mladih naše župe darovat će nam svoj II.
po redu koncert duhovne glazbe i šansona pod nazivom
„Vjerujem“. Koncert započinje u 18.00 sati u župnoj crkvi u Kašini i
svojevrsna je uvertira u proslavu naših ţupnih zaštitnika koncem
mjeseca lipnja. Odazovimo se!

