RASPORED MISNIH NAKANA
od 08. prosinca do 14. prosinca 2014.
PONEDJELJAK
08. prosinca
Bezgrješno začeće
BDM
UTORAK
09. prosinca

6.00 sati: svi pok. iz ob. Meglaj i Zenko; Ana Švajgović
(god.); Mila Dodig i svi pok. iz ob. Dodig
6.00 sati: zajednička nakana

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 07. prosinca 2014., GOD. 4, BROJ 14

6.00 sati: Ϯ Tomo Milec i svi pok. iz ob. Ivana Krnjak
18.00 sati: župno hodočašće u Zagrebačku katedralu

SRIJEDA
10. prosinca
ČETVRTAK
11. prosinca
sv. Damaz I.

6.00 sati: Ϯ Ljudevit, Franjo i Ivka Ščetar; Stjepan i Ivka
Kučiš; Franjo i Ruža Petir

PETAK
12. prosinca
BDM Guadalupska

6.00 sati:

SUBOTA
13. prosinca
Liturgija kvatri

6.00 sati: Ϯ Ivan Šarkanj i ob. Šarkanj; Stjepan, Kata i Justina
Sedinić
19.00 sati: Ϯ Marija Pandek i ob. Pandek; Franjo i Barica
Kelčec; Stjepan Puček i ob. Puček i Igrc
(Planina)

NEDJELJA
14. prosinca
TREĆA NEDJELJA
DOŠAŠĆA
(„Gaudete“;
nedjelja Caritasa)

6.00 sati: pro populo
9.30 sati: (Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Eva i Vid Podgorski; Lucija i Luka Pavlic; Katica
i Marica Gašpar; Alojz Lipar; na nakanu
darivatelja
18.30 sati: na nakanu za zdravlje jedne osobe; na nakanu za
nerođenu djecu

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

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

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Upravo zato je tako silan i
Nema osobe koja bi htjela biti
nesretna, ali mnogi nisu sretni kako bi privlačan taj najveći rođeni od žene te je
htjeli pa čak i zaslužili biti. Stoga, na k njemu grnula sva judejska zemlja i svi
specifičan način današnju nedjelju Jeruzalemci.
adventa mogli bismo svesti pod nazivnik:
Za ovu nedjelju izabrana čitanja na
Utjeha adventa za radost Božića.
vrlo lijep način oslikavaju dvostruku
Današnje evanđelje započinje s narav vremena došašća ili adventa. Ono
radošću. Čitavo evanđelje sadržano je u je vrijeme u kome se spremamo na
prvoj rečenici: Početak Evanđelja Isusa spomen proslavu rođenja Isusa Krista u
Krista Sina Božjega. Zanimljivo je kako prošlosti
i
ostvarenje
očekivanja
svih šest riječi napisano je velikim
izabranog naroda. Ali, jednako tako, ono
slovom… Evanđelje, prevedeno na
je vrijeme u kojem se trebamo na
hrvatski, znači radosna vijest. Radosna je
intenzivniji način spremati i za Kristov
vijest u tome da je Isus Krist, Pomazanik,
od Boga poslani. On je Bog silan koji dolazak u slavi. Stoga bi nam spomen na
spašava, Bog nježan koji skuplja i nosi u prošlost i nada u budućnost trebali biti
naručju. Onaj koga se čekalo dolazi… poticaj da u sadašnjosti adventskoga
Bez velikih riječi i možda i drugačije vremena utješimo jedni druge darovima
nego što se očekivalo, dolazi nam Bog u Duha Svetoga: mirom, ljubavlju,
razumijevanjem,
susret te čini ono što se očekivalo. Zato poštovanjem,
na pitanje o vlastitom identitetu, glavni nesebičnošću, darežljivošću…
lik ovonedjeljnog evanđelja – sveti Ivan
Bit će to onda najljepša priprava
Krstitelj odgovara: slijepi vide, gluhi
čuju, hromi hode, mrtvi ustaju… To je za proslavu radosti Božića kao i za
ono što naviješta glas u pustinji. Viče Kristov dolazak u slavi.
tamo gdje je već nestalo života, gdje je
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe
nestalo nade za radošću, a zar tu i nije
najpotrebniji?.

ZNAČENJE ZORNICA
U našoj

župnoj crkvi, kao uostalom i u
većini katoličkih župa, služe se jutarnje
mise koje nazivamo zornicama. Naziv
zornice vezan je uz rano jutro dok još ne
prodire danje svjetlo, vani je još uvijek
mračno, a pogotovo u zimsko doba
praćeno hladnoćom i maglom. U našoj
župi te mise počinju u 6.00 sati ujutro.
Sada naravno možete pomisliti, ma tko bi
to ustajao tako rano dok još vlada mrak, a
mogu ostati u toplom, popiti kavu... Možda je
baš to ono što nam svima u došašću treba –
okupljanje u zajednici vjernika na misi
zornici, gdje doživljavamo mir, tišinu,
sabranost, što nam tako nedostaju tijekom
uobičajenog radnog dana. Došašće je bliža
priprava za veliku katoličku svetkovinu
Rođenja Isusova - dolazak dragog nam Gosta.
Za goste se redovito pripremamo, a kako
tek ne bi za neke «velike» i «važne».
Crkva nam također pruža mogućnost da se
pripravimo za dolazak Gosta, organizira
nam slavlje misa zornica.

Traži da i sami nešto uložimo za Njegov
doček. Jer Božić nisu samo naše lijepe
božićne pjesme, kolači, obitelj za stolom...
Isusovu rođenju prethodilo je siromaštvo,
izoliranost, ali i nepoljuljana nada. Ujutro dok
vani još ne nastane gužva i strka, nervoza i
žurba, sjetimo se da postoji jedno mjesto
na koje smo uvijek dobrodošli - misa zornica.
Zornice su divna prilika da iskažemo svoju
zahvalnost Bogu te se i sami donekle
poistovjetimo s Obitelji, odričući se jutarnjeg
komfora i topline doma. Kako je došašće, kao
i korizma, u vjerničkom mentalitetu
praćeno pokorom i molitvom, možda naša
žrtva jutarnjeg ustajanja na misu zornicu
može pridonijeti našem vlastitom miru.
Kada mir postane stvarnost naše duše lako
ćemo ga posredovati onima s kojima
živimo, radimo ili se samo susrećemo.
Naši će dani biti bogatiji za jedno iskustvo
koje se darivanjem prelijeva s jednih na
druge.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: od ponedjeljka do petka u 6.00 sati u župnoj crkvi; subota u
6.00 u župnoj crkvi i 19.00 sati u Planini
Nedjeljom: 6.00, 11.00 i 18.30 sati u župnoj crkvi;
9.30 sati (kapela u Blaguši)
 U ponedjeljak, 08. prosinca je svetkovina Bezgrješnog začeća Blažene Djevice
Marije. Taj dan u našoj župi je samo jedna sveta misa i to u 6.00 sati ujutro (misa
zornica). Odazovimo se!
 Od ponedjeljka, 08. 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, 13. prosinca!

 U srijedu, 10. prosinca naša župna zajednica po prvi puta u povijesti hodočasti u
Zagrebačku katedralu, na grob našega blaženika kardinala Alojzija Stepinca, kako
bi u ime čitave naše Nadbiskupije molila za njegovo što skorije proglašenje svetim.
Svečana sveta Misa je u 18.00 sati. Polazimo sa autobusima, ispred župne kuće, u
16.00 sati. Cijena autobusne karte je 20 kn. Odazovimo se!
 U petak, 12. prosinca, nastavljamo novi župni pastoralni projekt vezan uz
projekciju filmova kršćanske tematike u župnoj vjeronaučnoj dvorani. Ova
produkcija održava se svakog drugog petka u mjesecu s početkom u 19.00 sati u
župnoj vjeronaučnoj dvorani. Svi ste od srca pozvani!
 U petak, 12. prosinca, nastavljamo ciklus župnih susreta za mlade na planu
našega Dekanata pod nazivom „Blizu je Gospod naš“. Susret će se održati u župi
Sesvetska Sopnica s početkom u 20.30 sati. Odazovimo se!
 U subotu, 13. prosinca, je velika ispovijed djece i odraslih pred božićne
blagdane u našoj župi. Sveta ispovijed započinje u 15.00 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!
 Iduće nedjelje, 14. prosinca završavamo s I. ciklusom večernjih sv. Misa za mlade
koje ćemo ponovno nastaviti koncem siječnja iduće godine. Gost večernje sv. Mise
bit će časni gospodin, Ilija NIKOLIĆ, trajni đakon Zagrebačke nadbiskupije koji
će održati i prigodnu propovijed na večernjem slavlju. Nakon večernje sv. Mise u
19.30 sati bit će i kratki roditeljski sastanak za roditelje ovogodišnjih
prvopričesnika, učenika trećih razreda naših osnovnih i područnih škola. Molim
roditelje da se odazovu!
 Iduće nedjelje, 14. prosinca s početkom u 16.00 sati u prostorijama Društvenoga
doma u Kašinskoj Sopnici održat će se sv. Misa za sve naše župljane toga mjesta
koji nisu u mogućnosti doći na župna slavlja u Kašinu. Ovim slavljem nastavljamo
ciklus euharistijskih susreta u Kašinskoj Sopnici svake treće nedjelje u mjesecu
u popodnevnim satima! Odazovimo se!
 Iduće nedjelje, 14. prosinca je Nedjelja Hrvatskog Caritasa, a ujedno i nedjelja
kada će se župi predstaviti djelovanje našeg župnog Caritasa u protekloj pastoralnoj
godini. Prezentaciju i izlaganje imat će djelatnici župnog Caritasa na sv. Misi u
11.00 sati. Odazovimo se!
 Najavljujemo:



Na IV. nedjelju došašća, 21. prosinca, na sv. Misi u 11.00 sati, bit će slavljen
obred primanja u ministrantsku službu novih članova ministrantskog zbora i
obnova ministranstkih obećanja članova gremija te podjela nagrada najboljima
u protekloj pastoralnoj godini. Odazovimo se te na taj način podržimo naše
mlade u njihovu služenju Kristovu oltaru!

