RASPORED MISNIH NAKANA
od 09. ožujka do 15. ožujka 2015.
PONEDJELJAK
09. ožujka
sv. Franciska Rimska
UTORAK
10. ožujka

18.00 sati: nema mise

18.00 sati zajednička nakana

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 08. ožujka 2015., GOD. 4, BROJ 28

SRIJEDA
11. ožujka

18.00 sati: Ϯ Katica, Ivan, Adela i Josip Kašnar

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

ČETVRTAK
12. ožujka

18.00 sati: na nakanu Molitvenih vjenčića

PETAK
13. ožujka
PAPIN DAN

18.00 sati: Ϯ Ivan Maljak; Milivoj Ljubić; Draga i Pavao
Podgorski; Nikola, Franjo i Terezija Ščetar
7.00 sati: Dekanatsko hodočašće Lepoglava – Krašić –
Karlovac

SUBOTA
14. ožujka

17.00 sati: nema mise (Planina)

NEDJELJA
15. ožujka
ČETVRTA
KORIZMENA
NEDJELJA
(Nedjelja župnog
caritasa)

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: (Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Josip Barić; Mijo Kezerić; Mijo Klarić (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Julijana i Ivan Bertović Žunec; Ruža i Franjo
Maljak i obb. (Kašina)

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

Poruka Božje riječi, upućene u
sredini korizmenog vremena, nastavlja
nas uvoditi u pashalno otajstvo muke,
smrti i uskrsnuća Isusa Krista. Najprije
smo, u prvom čitanju, suočeni s
temeljnom porukom Sinajskog saveza, tj.
s objavom Deset Božjih zapovijedi –
kõdom svake univerzalne etike. No, u
ozračju današnjeg gubitka smisla za
Boga, važno je istaknuti da jezgru te
poruke tvori proglas: Ja sam Gospodin
Bog tvoj! Bez izričitog priznanja Božjeg
gospodstva, njegove slave i veličanstva,
sve ostalo postaje predmet osporavanja i
neslaganja.
Današnja nedjelja predstavlja
Isusa kao hram novog bogoštovlja. Na
povijesno – spasenjskoj pozadini saveza
na Sinaju događa se Isusov ulazak u
jeruzalemski hram pred blagdan Pashe.
Upada u oči činjenica da Isus hram
naziva kućom Oca svojega, što je
nečuvena bogohulnost u ušima njegovih
slušatelja. Isus kao čovjek postaje
istinsko mjesto objave i očitovanja Božje
nazočnosti među ljudima.

Isus je novi Hram u kojem nema
mjesta starozavjetnoj praksi žrtvovanja
životinja i ubiranja novca za potrebe
održavanja hrama i kulta. Isus kao novi
Hram, kao zdanje sazidano na vršenju
volje Očeve, uključuje i žrtvu i
žrtvovanje.
Jezgra današnje evanđeoske
poruke jest u sljedećem: činjenica da se
Isus nije povjeravao ljudima oko sebe,
potvrđuje istinu – Isus je kao pravi Bog
pronicao srca ljudi i znao je što se u
njima krije. Pred Isusom se nije moguće
sakriti ili pretvarati, pa čak i onda kada se
čine velika pokornička djela. Ono što
ostaje nevidljivo, a što vidi samo Bog, to
je čovjekova nutrina. U našoj korizmi
želimo pomiriti i uskladiti vanjštinu i
nutrinu, želimo činiti pokornička djela ne
iz puke navike, već iz obraćenog srca…
samo tako naša će korizma biti uspješna i
Bogu draga.
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

SRCEM KROZ KORIZMU
Isus me upozorava da postoji samo jedan put da se sjedinim s Bogom: da priznam svoje
grijehe, da dopustim Njegovoj Ljubavi da me vrati u Očev zagrljaj. Tragedija farizeja i
mene jest u tome što: ne vidimo svoju grješnost, za nju se ne kajemo, mislimo doći
Bogu putem pravde, a ne milosrdne ljubavi. Bog želi da mu se vratim, kao raskajani
krivac; da moj odnos prema Njemu bude odnos ljubavi, a ne pravde; da povijest mog hoda
prema Njemu bude povijest ljubavi, a ne trgovina. Živim svoju svakodnevicu, brinem se
za sutrašnjicu... Želim si osigurati lijep, ugodan, radostan život. Dopuštam li svojim
mislima da idu do kraja? Ili zatvaram oči pred najvažnijom činjenicom prema kojoj ide
moj život? Prelazim preko crvenog svjetla svoje savjesti. Opterećujem dušu nemirom,
grizodušjem, prazninom. Znam: trebam se promijeniti, popraviti. Ali mislim: imam
vremena. Koliko imam vremena? U svakom slučaju, ono mi je do u sekunde
odmjereno. Isus veli: “Bdijte, jer ne znate ni dana ni časa!” (Mk 13,33-37). Pjesnik
Izidor Poljak kaže: Tiho idu zlatne zore, ginu dani sunčani. Iz daljine viču: “Ave!”
mrki grobni čempresi.
p. Luka Rađa, DI

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati (župna crkva);
Nedjeljom: 7.30 sati, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva);
9.30 sati (kapela u Blaguši); 16.00 sati (Kašinska Sopnica)
 Od ponedjeljka, 09. ožujka krećemo u ophod Vaših bolesnika po kućama kako bi
primili sakramente pred svetkovinu Uskrsa koja nam nadolazi. Svaki dan u
prijepodnevnim i popodnevnim satima obilazit ćemo Vaše bolesnike, a prije Vas i
telefonski kontaktirati. Radujemo se susretu!
 U ponedjeljak, 09. ožujka, održat će se prva ovogodišnja sjednica članova župnog
pastoralnog vijeća (ŽPV-a). Sjednica započinje u 20.00 sati u župnoj vjeronaučnoj
dvorani. Molim vijećnike da se odazovu!
 U utorak, 10. ožujka, željom naših biskupa, nastavljamo sa novim pastoralnim
projektom - euharistijskim klanjanjem na nakanu što skorijeg proglašenja svetim
našega kardinala, blaženog Alojzija Stepinca. Nakon pobožnosti križnoga puta i
svete Mise imat ćemo kratko euharistijsko klanjanje na već spomenutu nakanu.
Odazovimo se!
 Tijekom korizme svakog utorka i petka bit će POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA
prije večernje svete Mise u župnoj crkvi, s početkom u 17.15 sati. Odazovimo se!
 U srijedu, 11. ožujka, nastavljamo pobožnost svetome Josipu kroz molitvu krunice i
litanija sv. Josipu te pjesama njemu u čast. Pobožnost započinje u 17.30 sati, a
završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati kojom ćemo obilježiti 13. Obljetnicu
smrti Sluge Božjega, kardinala Franje Kuharića, nadbiskupa zagrebačkog.
Odazovimo se!

 U četvrtak, 12. ožujka, nastavljamo ciklus euharistijskih klanjanja koja
upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s početkom u 17.15 sati, a koje završava
svečanom sv. Misom u 18.00 sati na nakanu Molitvenih vjenčića u našoj župi.
Odazovimo se!
 U petak, 13. ožujka je spomen na drugu obljetnicu služenja pape Franje na mjestu
rimskoga biskupa – Papin dan. Preporučimo u molitve našeg Svetoga Oca!
 U subotu, 14. ožujka, hodočastimo u okviru našeg Sesvetsko-vugrovečkog
dekanata u Lepoglavu, Krašić i Karlovac želeći posjetiti mjesta sužanjstva našega
nadbiskupa i kardinala, blaženog Alojzija Stepinca. Polazak je u 7.00 sati ujutro
ispred župne kuće, a povratak je u ranim večernjim satima istoga dana. Nema
večernje svete Mise u filijali!
 Iduću nedjelju, 15. ožujka, 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
euharistijske susrete u Kašinskoj Sopnici svake treće nedjelje u mjesecu u
popodnevnim satima! Odazovimo se!
 Iduću nedjelju, 15. ožujka, gost večernje sv. Mise bit će časni gospodin, Božidar
HADAŠ, 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 krizmanika, učenika osmih razreda
naših osnovnih i područnih škola. Molim roditelje da se odazovu!
 Najavljujemo:


U srijedu, 18. ožujka, završavamo II. ciklus priprema naših krizmanika za
primanje sakramenta svete Potvrde. Nove kateheze započinju nakon Uskrsa, u
četvrtak, 09. travnja u redovitim terminima u župnoj vjeronaučnoj dvorani.



U subotu, 21. ožujka, završavamo II. ciklus priprema naših prvopričesnika za
primanje sakramenta Prve sv. Ispovijedi i Pričesti. Nove kateheze započinju
nakon Uskrsa, u subotu, 11. travnja u redovitim terminima u župnoj
vjeronaučnoj dvorani.



U subotu, 21. ožujka, s početkom u 15.00 sati u župnoj crkvi sv. Petra i
Pavla u Kašini održat će se korizmeno-uskrsna ispovijed za sve naše
župljane. Ispovijed će početi pokorničkim bogoslužjem i ispitom savjesti u
14.45 sati, a završit će oko 16.00 sati. Odazovimo se te na taj način održimo
jednu od 5 crkvenih zapovijedi: Barem se jednom godišnje ispovijedi i o
Uskrsu pričesti!



U nedjelju, 22. ožujka, završavamo s II. ciklusom večernjih sv. Misa za mlade
koje ćemo ponovno nastaviti 12. travnja. Taj dan je i biskupsko ređenje
novoimenovanog krčkog biskupa fra dr. Ivice Petanjeka OFM Cap, u krčkoj
katedrali na otoku Krku. Čestitamo!

