RASPORED MISNIH NAKANA
od 08. rujna do 14. rujna 2014.
PONEDJELJAK
08. rujna
Rođenje BDM
UTORAK
09. rujna

18.00 sati: na nakanu za život i zdravlje Brigite; +Josip. Adela
i Katica Kašnar

18.00 sati: zajednička nakana

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 07. rujna 2014., GOD. 4, BROJ 1

SRIJEDA
10. rujna
ČETVRTAK
11. rujna

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

18.00 sati: Ϯ Stjepan, Ana i Josip Gregurec; Tomo, Slavica,
Stjepan i Josip Igrc

PETAK
12. rujna
Presveto Ime Marijino
SUBOTA
13. rujna
sv. Ivan Zlatousti
NEDJELJA
14. rujna

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

18.00 sati:

Uzvišenje sv. Križa

18.00 sati: Ϯ Mato Nedić; Dragan Budeš (god.)

17.00 sati: (Blaguša)
7.30 sati: pro populo
9.30 sati: na nakanu ob. Igrc i Kelčec (Planina)
11.00 sati: Ϯ Grga i Ivka Maljak i svi pok. iz ob. Maljak; Ivan i
Mato Vukojević; Iva Vukojević

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 uređu je: Goran

Antić

Zadnjih godina u zapadnom se
društvu sve više govori o pravima osobe.
Međutim, suvremeno isticanje različitih
„pravȃ“ počesto u prvi plan ne stavlja
dostojanstvo osobe, čega nema bez
dostojanstva i mjesta u zajednici, nego
privatnost osobe, njezinu nedodirljivost,
pa i unutar same obitelji. Govori se o
pravima djece u obitelji, u školi, u
društvu, a da se ponekad nemaju u vidu
vrijednosti obitelji, škole i društva. U
takvom isticanju prava i slobode
nerijetko sama osoba postaje robom
svoje slobode jer se ne promiče
odgovornost za druge nego sloboda od
drugih. Čovjek tako, zaštićen svim
pravima, ostaje sẫm.
Takav se duh uvukao u sve pore
našega društva, pa i u život vjere. Tko
nam još danas smije govoriti kako ćemo
živjeti svoju vjeru? Ne prihvaćamo ničiji
prigovor. „Ne želim da mi bilo tko što
govori. Valjda sẫm znam najbolje što
trebam činiti. Ja imam svoj odnos s
Bogom“, teorije su koje jako često
čujem. I tako glas koji se osjeća
pozvanim govoriti istinu, biva ušutkan. A
evanđelje opominje da se ne smijemo
zatvoriti u šutnju.

Pozivom na bratsku opomenu
evanđelje zasigurno ne potiče duh
kritizerstva. Opomena nije govor o
drugome nego govor drugome. Nije
odgovor na uvrede koje su nam
nanesene, niti reakcija na ono što nama
osobno smeta. Bratska se opomena rađa
u skrbi za dobro braće, te stoga može biti
plod samo snažne i čiste ljubavi. Filozof
Emanuel Lévinas kaže da je prava ljubav
ona koja se zauzima za ciljeve drugoga.
Stoga
i bratska
opomena
jest
opominjanje u svrhu da drugi lakše
postigne ono za čim je pošao.
Crkva je sveta po pozivu koji joj
je upućen i po daru spasenja koji joj je
povjeren, ali je ujedno i grješna,
nesavršena u svetosti, zbog grješnosti –
nas – njenih članova. Svaki grijeh
ranjava zajedništvo Crkve, kalja njezinu
sliku svetosti, pa se stoga Crkva osjeća
dužnom u brizi za svakoga člana koji je
grijehom sputan. Briga Crkve za „brata
koji pogriješi“ ne ranjava njegovu
slobodu, njegovo pravo i njegovo
dostojanstvo jer puno dostojanstvo osobe
dostiže se jedino u zajednici ljudi.

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ROĐENJE BDM – MALA GOSPA

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:

U

katoličkom kalendaru blagdan
Rođenja BDM ili Mala Gospa slavi se
8. rujna, dakle nešto više od tri tjedna
nakon svetkovine Uznesenja BDM ili
Velike Gospe. Iako su ove dvije
Marijine svetkovine u kalendaru vrlo
blizu, jedna za drugom, njihov odnos je
obrnut, jer na Veliku Gospu slavimo
svršetak
Marijinog
zemaljskog
putovanja, njezinu blaženu smrt i
proslavu u nebu, a na Malu Gospu
slavimo njezin rođendan, dan kada su
susjedi
dolazili
čestitati
njezinim
roditeljima sv. Joakimu i Ani i radovali
se djetetu koje su nazvali Marija.
Blagdan Male Gospe ima svoje početke
u Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je,
naime, na mjestu gdje je prema predaji
stajala Marijina rodna kuća, sagrađena
crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj
majci. Kao spomen na ovu posvetu
razvio se blagdan u čast Male Gospe:
najprije na kršćanskom Istoku, a od 7.
stoljeća i na Zapadu. Za crkveni
kalendar je karakteristično da za
kalendarske spomendane svetaca uzima
njihov "rođendan za nebo", to jest
njihov smrtni dan. U tri slučaja se,
naprotiv, kao blagdan slavi početak
zemaljskog života: Isusovo rođenje na
Božić, rođenje Ivana Krstitelja - 24.
lipnja i Marijino rođenje – Malu Gospu,
8. rujna. Drugim blagdanom slavi se i
završetak njihova zemaljskog života. To
je prije svega zbog zasebne uloge koju
su u Božjem djelu spasenja imale ove
tri osobe.

Kroz tjedan: od ponedjeljka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi;
subota u 17.00 sati u kapeli u Blaguši
Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (župna crkva), 9.30 sati (crkva u Planini)
 U ponedjeljak, 08. rujna je blagdan Rođenja BDM. U našoj župi slavit
će se sveta Misa u 18.00 sati u župnoj crkvi u Kašini. Odazovimo se i
proslavimo rođendan naše nebeske Majke!
 U četvrtak, 11. rujna 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!
Davna latinska izreka to ovako sažima:
" Joannes fait lucifer, Marija aurora,
Christi nativitas ortus solis. - Ivan je bio
zvijezda, Marija jutarnja zora, Kristovo
rođenje sunčev izlazak."
Devet mjeseci prije Male Gospe
slavimo blagdan Bezgrešnog začeća.
Marija je već od začeća bila puna
milosti i sačuvana svake ljage istočnoga
grijeha. Sve tri Marijine svetkovine
govore nam o svetosti našeg života, jer
osvjetljuju vrijednost i svetost ljudskog
života. Po Božjoj zamisli u našem
životu postoje tri sveta vremena: to je
vrijeme začeća, vrijeme rođenja i
vrijeme smrti. U misnim čitanjima koja
se uzimaju za Malu Gospu najčešće se
spominje glagol roditi se. A stoljećima
Crkva na taj dan pjeva: "Rođenje tvoje,
presveta Djevice, navijesti radost svemu
svijetu". O tome bismo trebali malo
razmisliti na ovaj dan. Stoga, neka nam
blagdan Male Gospe potiče volju za
životom, da se radujemo životu, da
život među sobom čuvamo i njegujemo.

 Idući vikend, 13. i 14. rujna održava se 283. Zavjetno hodočašće grada

Zagreba u Mariju Bistricu kao i hodočašće mladih naše nadbiskupije u to
Marijansko svetište. Sve Vas od srca pozivam na sudjelovanje.
 Najavljujemo:


U subotu, 20. rujna je ispovijed školske djece u našoj župi. Sveta
ispovijed održat će se u župnoj crkvi u Kašini s početkom u 11.30 sati.
Molimo roditelje i naše vjeroučitelje da potaknu djecu te se odazovu u što
većem broju.



U nedjelju, 21. rujna pod svetom Misom u 11.00 sati bit će tradicionalni
zaziv Duha Svetoga za početak nove školske i vjeronaučne godine.
Pozivamo sve školarce i njihove roditelje da se odazovu kako bi s Bogom
krenuli u stjecanja novih spoznaja i ove godine!
IZLET MINISTRANATA I ŽUPNOG ZBORA MLADIH
U subotu, 27. rujna mladi naše župe kreću na zasluženi izlet u
nepoznato. Na izlet se polazi u 8.30 sati ujutro autobusom ispred župne
kuće, a povratak je u kasnim popodnevnim satima. Prijave su u tijeku!

