RASPORED MISNIH NAKANA
od 03. oţujka do 09. oţujka 2014.
PONEDJELJAK
03. oţujka
UTORAK
04. oţujka

18.00 sati: nema mise

18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
05. oţujka
PEPELNICA

18.00 sati: svi pok. iz ob. Lipar; na nakanu za ozdravljenje
jednog mladića

ČETVRTAK
06. oţujka

18.00 sati:

PETAK
07. oţujka
sv. Perpetua i Felicita

18.00 sati: Ϯ Margareta i Slavko Šarkanj

SUBOTA
08. oţujka
sv. Ivan od Boga

17.00 sati: Ϯ Stjepan Bazzarota; Marija i Ivan Puškarić; Josip
Hamer (Blaguša)

NEDJELJA
09. oţujka
PRVA
KORIZMENA
NEDJELJA

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Matilda i Vid Igrc; Josip Vugrinec i ob. Vugrinec
(Planina)
11.00 sati: Ϯ Ivan, Tomo, Ruţa, Milka i Vjekoslav Petir;
Stjepan i Anka Podgorski; Blaţ i Ruţa
Kuzmin; Ivan i Katica Kralj; Gabrijela, Blaţ i
Vladimir Paj (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Josip Matoic; na nakanu za treće dijete ob.
Pavoković (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

ŢUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 02. ožujka 2014., GOD. 3, BROJ 27
OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Odlomak
iz
Matejeva
evanĎelja donosi nam pomalo
začuĎujući
Kristov
poziv
da
relativiziramo svoje svakodnevne
brige i probleme te da se ugledamo u
bezbrižnost ptica nebeskih i poljskih
ljiljana. Ali, kako je to moguće? Ne
pristupa li Isus tom zahtjevu preolako
čovjekovom ţivotu, svim njegovim
mukama i poteškoćama?
Ţelio bih istaknuti tri misli
vezane uz ovonedjeljno evanĎelje.
One glase: Ovisnost o Bogu jedina
je čovjekova neovisnost; pitanje
božanske rastresenosti i težnja da
budemo klanjatelji, a ne vladari.
Ovisnost o Bogu jedina je
neovisnost, jer Bog nije opterećujuće
teţak; tako je ponekad teško
zemaljsko bogatstvo, a vjernik bi
trebao biti zadovoljan time što je
čovjek, slobodan od ovisnosti
zemaljskog, potpuno slobodno letjeti
zemaljskim nebom i radovati se tome
što je čovjek – jedino ovisnost o Bogu
čovjeka čini neovisnim.

Nadalje, zabrinuti se čovjek
ţeli osloboditi svojih stalnih briga što
će jesti, piti i odjenuti. Najbolji
primjer rastresenosti od svakodnevnih
briga je vatromet – kratko traje i
čovjeka ponovno vraća zabrinutoj
svakodnevici. Ptice nebeske i ljiljani
poljski govore nam o jednoj drugoj
vrsti rastresenosti – boţanskoj
rastresenosti koja se svodi na misao:
kako je lijepo biti čovjek. Zabrinutost
uvijek stvara nesigurnost, a ona se
raĎa kroz usporeĎivanje s drugima.
Krist se suprotstavlja takvoj vrsti
zabrinutosti.
Čovjek
ostvaruje
smirenost i jednakost s Bogom jedino
u klanjanju, jer klanjanje nas oslobaĎa
od stalnog poriva da vladamo Bogom
i jedni drugima.
IziĎimo
u
prirodu
te
postanimo bezbriţno ovisni o Bogu i
više klanjatelji, a manje vladari…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

DAR

U ponedjeljak, 03. ožujka odrţat će se prva ovogodišnja sjednica članova
župnog ekonomskog vijeća (ŢEV-a). Sjednica započinje u 20.00 sati u župnom
uredu. Molim vijećnike da se odazovu!

To što se rodio čovjek, čini se statističkom
činjenicom koja se registrira kao i toliko
inih činjenica. Ta se činjenica prebrojava u
demografskim brojkama i bilancama.
Zasigurno, dijete za roditelje znači novi
napor, novu količinu potreba i troškova. I
otuda takoĎer kušnja da ga ne bude, kušnja
vrlo snaţna u nekim društvenim i kulturnim
sredinama. Zar ono zbilja nije dar? Zar
dolazi samo uzimati, a ne davati? To su
pitanja – to su nametljive misli kojih se s
mukom oslobaĎa suvremeni čovjek. Dijete
dolazi zauzeti mjesto kojeg je i tako sve
manje na svijetu. Zar ipak, uistinu, ne unosi
ništa u obitelj i društvo? Zar nije djelić
onoga zajedničkog dobra bez kojeg se
ljudske zajednice raspadaju i umiru? Teško
je to zanijekati. Dijete je dar za obitelj. Dar
je braći, sestrama i roditeljima. Dar ţivota
istodobno postaje dar i samim davateljima.
Ne mogu ne osjetiti njegovu prisutnost,
njegovo sudjelovanje u njihovu ţivotu, ono
što donosi na dobro bračnoj i obiteljskoj
zajednici. U to se stalno uvjeravam, a
početak tog uvjerenja seţe u prve godine
mog svećeništva, otkad sam počeo sjedati u
ispovjedaonicu da bih dijelio brige i
strahove tolikih supruţnika. Susretao sam
teške slučajeve bunta i odbacivanja, ali
istodobno i brojne divne, odgovorne i
poţrtvovne osobe. Sve su mi pred očima i
zaklanjam ih svojom molitvom.

U utorak, 04. ožujka, u okviru ţivljenja Misija u gradovima i kateheza za
odrasle, putem interneta slušat ćemo IV. katehezu uzoritog kardinala Josipa
Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog. Sve Vas pozivam u župnu vjeronaučnu
dvoranu s početkom u 19.30 sati kako bi poslušali pastirsku riječ našeg
Nadbiskupa. Odazovimo se!
U srijedu, 05. ožujka je čista srijeda ili pepelnica, dan kada kao vjernici
započinjemo KORIZMU, vrijeme posta i pokore, vrijeme intenzivne priprave
za svetkovinu Uskrsa. Pod svetom Misom u 18.00 sati bit će obred pepeljenja.
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 ţivota, a
zakon posta obvezuje sve punoljetne osobe do navršene 60. godine ţivota.

Prvo treba promijeniti odnos prema
začetom djetetu. Čak i ako se ono pojavilo
neočekivano
–
tako
se
govori,
“neočekivano”-ono nikada nije uljez ni
agresor. Ono je ljudsko biće. Svijet bi se
pretvorio u uţas kada bi supruţnici, našavši
se u materijalnim teškoćama, u svome
začetom djetetu vidjeli samo teret i
prijetnju svojoj sigurnosti; kada bi s druge
strane dobro situirani supruţnici u djetetu
vidjeli nepotreban, a skup ţivotni dodatak.
To bi naime značilo kako ljubav u
ljudskom ţivotu više ne vrijedi.

U četvrtak, 06. 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 odrţati gore spomenutu poboţnost. Hvala
na razumijevanju!
U petak, 07. ožujka je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogosluţje i sveta
Ispovijed započinju u 17.00 sati u ţupnoj crkvi. Napominjemo da poboţnost
kriţnoga puta je dan ranije!
U petak, 07. ožujka nastavljamo ciklus župnih kateheza za odrasle pod
nazivom „Vjera i život“. Kateheza će se odrţati s početkom u 19.00 sati u
ţupnoj vjeronaučnoj dvorani. Svi ste od srca pozvani!
Najavljujemo:


Iduću nedjelju, 09. ožujka, tijekom sv. Mise u 11.00 sati našoj ţupnoj
zajednici predstavit će se ovogodišnji kandidati za primanje sakramenta Prve
Svete Ispovijedi i Pričesti – naši ovogodišnji prvopričesnici. Posebno
pozivamo roditelje da se odazovu te na taj način podrţe svoju djecu na putu
odrastanja u vjeri!



Idući ponedjeljak, 10. ožujka odrţat će se prva ovogodišnja sjednica
članova župnog pastoralnog vijeća (ŢPV-a). Sjednica započinje u 20.00 sati
u župnoj vjeronaučnoj dvorani. Molim vijećnike da se odazovu!



Tijekom korizme svakog utorka i petka bit će POBOŽNOST KRIŽNOG
PUTA prije večernje svete Mise u ţupnoj crkvi, s početkom u 17.15 sati.
Odazovimo se!

bl. papa Ivan Pavao II.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: 18.00 sati u ţupnoj crkvi (osim ponedjeljka); subota u
17.00 sati kapela u Blaguši
 Nedjeljom: 7.30, 11.00, 18.30 sati (ţupna crkva)
9.30 sati (u crkvi u Planini)

