RASPORED MISNIH NAKANA
od 06. travnja do 12. travnja 2015.
PONEDJELJAK
06. travnja
Drugi dan Vazmene
osmine

UTORAK
07. travnja

9.30 sati: zajednička nakana (Blaguša)
11.00 sati: zajednička nakana (Kašina)

18.00 sati: zajednička nakana

Treći dan Vazmene osmine

SRIJEDA
08. travnja
Četvrti dan Vazmene
osmine

ČETVRTAK
09. travnja
Peti dan Vazmene osmine

PETAK
10. travnja

Sedmi dan Vazmene
osmine

NEDJELJA
12. travnja

DRUGA VAZMENA
NEDJELJA
(bijela)

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 05. travnja 2015., GOD. 4, BROJ 32

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

18.00 sati: nema mise

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

18.00 sati: Ϯ Izidor i Barica Rac i ob. Podgorski Lukež i
Rac
17.00 sati:

Šesti dan Vazmene osmine

SUBOTA
11. travnja

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

17.00 sati: (Blaguša)
7.30 sati: pro populo
9.30 sati: svi pok. iz ob. Igrc i Mladić (Planina)
11.00 sati: Ϯ Toni Kučiš Vuković; Ivan, Katica, Adela i
Josip Kašnar; Pejo Klarić; Franjo Podgorski
Blažak; Tomo i Marija Roginić; Ivan i Ivica
Orač i ob. Orač, Poljak i Mustapić; Tomo
Levak; Anastazija Kralj (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Katarina i Ignac Golenić; Antun i Marica
Vincek; Katarina Ter

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

Slavimo Uskrs – novost koja ne zastarjeva. Po Kristovu uskrsnuću događa se
otajstvena preobrazba staroga svijeta – u kojemu vlada beznađe – u novi svijet koji je sav
uronjen u vrelo nepresušne nade. Zato naš vjernički narod rado slavi Uskrs, jer osjeća da
bi bez te novosti koju je donio Isus ostao bez svojega uporišta. Bez Uskrsa utopili bismo
se u besmislu življenja. Slavimo Uskrs kako bismo iznova otkrili ono što je trajno urezano
u čovjekovo srce: život na ovoj zemlji ima i smisao i svrhu, jer čovjekov je život uvijek
hod prema Uskrsu, i onda kad se uspješno penje, ali i kad pritisnut brigama pada. Čovjek
uvijek ide ususret Uskrslom Isusu, koji ga već čeka.
Dragi prijatelji, i čovjeku našega vremena Bog po Uskrsu daje šansu izići iz
zamke koju mu je zlo smjestilo. A ta zamka očituje se u tome da se mnogi ljudi uopće boje
razmišljati o budućnosti, ili još gore, mnogi strahuju da će sutra biti gore nego danas.
Taj strah kao da sve više paralizira hrvatskoga čovjeka, pa i našu domovinu. Mnogi se
osjećaju kao u noćnoj mori, kao kad se tijelo pred naletom opasnosti od straha ne može
pomaknuti. Prozirne li zamke!
Uskrs je, međutim, najveći kršćanski blagdan i po tome što čovjeku, koji u njega
vjeruje, razbija okove straha. Doslovno u čovjeku razbuktava čežnju, otvara spasonosni
koridor, razgoni tminu da bi zasjalo svjetlo nade kojim započinje bolje sutra.
Ta vjera, dragi župljani, ta sigurna uskrsna nada, najbolje je sredstvo koje
preobražava našu, često sumornu, osobnu, obiteljsku i domovinsku zbilju. Uskrsna vjera
otvara srce Božjoj milosti koja čovjeka oslobađa od straha i pesimizma. Ako prihvatimo
Uskrs kao polazište, naše će odredište postati bolji život, i to odmah, već sada.
S tim pozivom, s tom vjerom i s tom nadom svim ljudima dobre volje želim sretan
i blagoslovljen Uskrs. Isus je uskrsnuo i sve ljude pozvao na novi život.

Svima sretan Uskrs žele vaši:
vlč. Matija Pavlaković, upravitelj župe
članovi župnih vijeća
te članovi Caritasa

ŽUPNE OBAVIJESTI

USKRSNUĆE GOSPODINOVO
Uskrs je eksplozija svjetla, mira, slobode i ljubavi. Uskrs je prolaz u život, u
pobjedu, u povjerenje, u ljudskost koja više nikada ne može prestati. Snaga
uskrsnuća je u nama. Ona nam je udijeljena po krštenju. Uskrsna jaja
dočaravaju tu istinu. Kao što pile kuca iznutra na stjenku jajeta da bi izišlo van,
tako i čovjek treba iznutra kucati Duhu Božjem na stjenku svoga života da bi
izašao u uskrsnuće. U svakom čovjeku je ta klica života, kao u jajetu. Važno je
da se ona razvija i da čovjek počne rasti u veliko Božje dijete koje može živjeti
u skladu i miru sa svima. Uskrs ne znači da je Isus nekamo otišao od nas. On je
upravo ostao među nama. On je i na zemlji; kroz službenike
Crkve dijeli sakramente, propovijeda, čini nas dionicima svoga uskrsnuća i
dijeli nam svoju baštinu, upravlja Crkvom i
ljudskom poviješću. Uskrs pokazuje kako
veličanstvenu perspektivu i život u izobilju ima
čovjek. Stoga Uskrs treba slaviti. Sve oko nas
bi nas trebalo podsjećati da nismo podložni
smrti, raspadanju, umiranju i zlu, da nijedan
neprijatelj čovjeka i čovječanstva nema vlast
nad nama, da smo uvijek u Božjoj ruci i da je
konačna pobjeda naša. Uskrs govori svakom
patniku da izdrži svoj Veliki petak i Veliku
subotu, govori ranjeniku da se ne boji, jer će
dobiti svoje ruke i noge, svoje oči i usta, govori
svakom gubitniku radi pravde i slobode da će
dobiti svega u izobilju. Zbog Uskrsa nema
besmislenih života, nema izgubljenog vremena
ni izgubljenih radosti, nema želja i čežnji koje
neće biti ispunjene. Aleluja je danas poklik koji
najviše odzvanja i ori crkvom i svijetom. On znači: “Slavite Gospodina”. To je
poziv da kličemo, da podignemo svoj glas i svoje srce i reknemo Bogu hvala
što smo smjeli biti ljudi, jer živimo vječno. Što Bog sve nije učinio za tebe?
Stvorio te, otkupio i vodi te u nezamislivu baštinu života koja nikada ne može
prestati. Neka ti je sretan ovaj Uskrs, poštovani čitatelju. Aleluja!
mons. dr. Tomislav Ivančić

SVETE MISE:
Kroz tjedan: vidi raspored misnih nakana
Nedjeljom: 7.30 sati, 11.00 i 18.30 (župna crkva);
9.30 sati (crkva u Planini)

 U ponedjeljak, 06. travnja je Uskrsni ponedjeljak – drugi dan
Vazmene osmine. Svete Mise u našoj župi su u 9.30 sati u Blaguši i u
11.00 sati u župnoj crkvi.
 U srijedu, 08. travnja, naša tri župna zbora predvođena svojim
voditeljima, kreću u Karlovac gdje će u Nacionalnom svetištu sv. Josipa
na Dubovcu animirati liturgijsko pjevanje za vrijeme velike pobožnosti
sv. Josipu kroz 19 srijeda njemu u čast. Misno slavlje predvodi vlč. Matija
Pavlaković, upravitelj naše župe. Taj dan nema večernje sv. Mise u
župnoj crkvi!
 U četvrtak, 09. travnja započinjemo III. ciklus priprema naših
krizmanika za primanje sakramenta svete Potvrde u redovitim terminima
u župnoj vjeronaučnoj dvorani.
 U subotu, 11. travnja započinjemo III. ciklus priprema naših
prvopričesnika za primanje sakramenta Prve sv. Ispovijedi i Pričesti u
redovitim terminima u župnoj vjeronaučnoj dvorani.
 Iduće nedjelje, 12. travnja, nastavljamo III. ciklus večernjih svetih Misa
za mlade u našoj župi. Dakle, od 12. travnja nedjeljna večernja sv. Misa
ponovno je u 18.30 sati u župnoj crkvi! Odazovimo se!
 Iduće nedjelje, 12. travnja, slavit će se sv. Misa na planinskom odredištu
Grohot kod kapele Majke Božje od Puta na otvorenom. Sveta Misa
započinje u 13.30 sati. Posebno pozivamo planinare i izletnike da se
odazovu na ovo misno slavlje!

 Najavljujemo:


Od ponedjeljka, 13. travnja do subote 18. travnja, naša župa
hodočasti u Rim, na grobove Apostolskih prvaka, želeći zahvaliti
Gospodinu na svim primljenim milostima tijekom materijalne i
duhovne obnove župe u protekle četiri godine. Kroz to razdoblje
neće biti večernjih sv. Misa u tjednu, a u slučaju sprovoda možete
kontaktirati našega župnog orguljaša, gdina. Bojana Culeja na broj:
099/5912-192.

