RASPORED MISNIH NAKANA
od 09. prosinca do 15. prosinca 2013.
PONEDJELJAK
09. prosinac
Bezgrješno začeće
BDM

6.00 sati: Ϯ Mila Dodig
6.00 sati: zajednička nakana
18.00 sati: zajednička nakana

UTORAK
10. prosinac
SRIJEDA
11. prosinac
sv. Damaz I.

6.00 sati: Ϯ Lucija i Luka Pavlic; Alojz Gašpar; Katica i
Marica Lipar

ČETVRTAK
12. prosinac
BDM Guadalupska

6.00 sati:

PETAK
13. prosinac
sv. Lucija

6.00 sati: Ϯ Ivan Šarkanj i ob. Šarkanj; Kata i Stjepan Sedinić
i ob. Sedinić
18.00 sati: Ϯ Ivan Žegman

SUBOTA
14. prosinac
Liturgija kvatri

6.00 sati: Ϯ Franjo, Tomo, Marica, Ivo i Franjo Podgorski
19.00 sati: Ϯ Franjo i Barica Kelčec; Stjepan, Franjo i Eva Igrc
(Planina)

NEDJELJA
15. prosinac
TREĆA NEDJELJA
DOŠAŠĆA
(„Gaudete“;
nedjelja Caritasa)

6.00 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Nada Palikuća (Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Zlata Lernatić; Franjo i Marica Puzak; Ruža i
Šimun Moker (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Katica i Franjo Petir (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

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 08. prosinac 2013., GOD. 3, BROJ 14
DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Lik Ivana Krstitelja privlačio je
pozornost tražitelja Boga i znatiželjnika
do te mjere da je zbog toga još izrazitiji
kontrast između njega i Isusa. Isus je
poput neznanca, preuzima diskretnost,
pomiješan je s običnim ljudima. Nitko ga
ne primjećuje, jer ne oblači sjajnu odjeću
zemaljskih moćnika
niti dronjke
pokornika. No, ipak, ovaj neobično
glasan pustinjski propovjednik upućuje
na njegovu nazočnost.
Krstitelja danas, na drugu
nedjelju adventa, gledamo u njegovu
odnosu s Onim koji dolazi. Glasnik
Nepoznatog i Neočekivanoga glasno
naviješta postajući i sãm iznenađen
naviještenim. Teško je bilo podnijeti glas
koji je naviještao otajstvenu i govorljivu
Tišinu. Zacijelo ih je bilo puno koji su
htjeli ušutkati Ivana, jer je njegova
kritika na nepravednost i laži bila uistinu
razorna. I onda kada je napustio pustinju
i otišao u kraljevu, Herodovu palaču, nije
se odrekao istine ni odlučnosti koja će ga
stajati glave. Jer, kralja je boljela istina…
I mi se nalazimo u napasti previdjeti taj
opori lik, neugodne riječi koje možda i u
nama izazivaju nesigurnost. Tko nas i što
vodi prema Božiću? Ima li još uopće
mjesta za riječ obraćenje?

Kad Ivan navodi riječi Izaije
proroka: pripravite put, poravnite staze,
misli na pustinju. Pustinja kao trajno
susretište Boga i naroda i sada u liku
Ivana Krstitelja ponovno postaje mjestom
na kojemu odjekuje glas spasenja. Ivan
ne odlazi na trgove. Da bi se obratio
slušateljima, zanimljivo, bježi iz grada.
On ne ide prema ljudima, ne traži ljude
već ljudi traže njega. I čini sve kako bi
postao 'nepopularnim'. Nije mu do jeftine
reklame; stalo mu je do pustinje kao
mjesta na kojemu se može pronaći
hrabrost samoće, blizina s Bogom…
Vrijeme je i za Crkvu i za
kršćane da pronađu pustinju, ne zato da
bi pobjegli iz svijeta, već da svijetu mogu
darovati odjek i dubinu po onoj riječi
koja dolazi izdaleka i pokreće. Privlače
riječi onih ljudi koje ne dopuštaju da se
pogledi i uši lijepe uz govornike, već uz
Riječ. Preteča, kako zovemo Ivana
Krstitelja, ide ispred onoga koga
naviješta. I uvijek govori o Drugome,
ponavljajući: nisam dostojan; nisam ja
koga čekate; nisam ja; dolazi drugi,
nasuprot bezbroj današnjih govornika
koji ritmički izgovaraju: ja sam bio, ja
jesam, ja ću učiniti… Poslušajmo glas jer
on je početak našeg obraćenja…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

SV. LUCIJA
Sveta

Lucija (284. – 303. g.) podnijela je
mučeništvo za vrijeme vladavine cara
Dioklecijana. Rođena je u kršćanskoj obitelji u
Sirakuzi koja je bila važno trgovačko središte
Sicilije. Kršćanska zajednica u Sirakuzi je bila
velika i brojna. Lucijina obitelj je bila bogata,
plemenita i uvažena u društvu.
Majka joj se zvala Eutihija, a otac Lucije pa je
Lucija vjerojatno dobila ime po svome ocu, jer
je prvorođeno dijete naslijeđivalo očevo ime.
Kako je Lucija rasla u njoj je sazrijevala
odluka da se u potpunosti posveti Bogu. Majka
joj postaje najboljom saveznicom i na Lucijinu
zamolbu proda sve imanje, a zaradu podijeli
siromasima i ubogima. Takvo što su mogli
uraditi samo kršćani pa Lucijin zaručnik, ljut
što je ostao i bez zaručnice, i bez imanja,
prijavljuje Luciju namjesniku Paskaziju. On je
dovede k sebi i da bi se obranila od lažnih
optužbi, zatraži od nje da prinese žrtvu
rimskim bogovima. Ona odbije njegove naloge
i time si zapečati sudbinu. Predaja kaže da je
Paskazije naredio vojnicima da je svežu na
lomaču, poliju uljem i zapale. Lomača je se
nije niti dotaknula, pa je vojnici izvlače iz
vatre i odlučuju smaknuti mačem.

Prije nego što su joj
odrubili glavu zaželjela je
obratiti se okupljenom
mnoštvu. Tada je prorekla
pad rimskog carstva i
skoru
smrt
cara
Dioklecijana,
kao
i
prestanak progona kršćana
koji će donijeti mir Crkvi.
Pokopana
je
u
katakombama i ubrzo joj na grob hodočaste
vjernici dobivajući njenim zagovorom različite
milosti.
Mnogostruka je zaštitnica – vida i očiju,
slijepih (tjelesno i duhovno), ratara, lađara,
krojača, pisaca, vratara i kovača.
Ime Lucija dolazi od latinske imenice lux i
znači svjetlo, sjaj, jasnoću, a u daljnjem smislu
označava oko, život, prosvijetljenost svijetlom
vjere.
Na blagdan svete Lucije sije se pšenica kao
simbol novog života, rađanja i rasta. Dvanaest
dana koji nas dijele do Božića predstavlja tako
dvanaest mjeseci u godini, pa ako je vjerovati
starim predajama, vrijeme kakvo će nam biti
tih dvanaest dana biti će takvo i dvanaest
mjeseci iduće godine.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: kroz tjedan – vidi raspored misnih nakana,
subota u 19.00 sati (crkva u Planini)
 Nedjeljom: 6.00, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (kapela u Blaguši)
U ponedjeljak, 09. 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, 09. 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, 14.
prosinca!

U utorak, 10. prosinca, u okviru življenja događaja Misija u gradovima i
kateheza za odrasle, imat ćemo priliku zajednički sudjelovati na II.
Kardinalovoj katehezi putem inerneta. Sve Vas pozivam u župnu vjeronaučnu
dvoranu s početkom u 19.30 sati kako bi nastavili hod u zajedništvu čitave
Nadbiskupije kroz župnu katehezu za odrasle. Odazovimo se!
U srijedu, 11. prosinca je velika ispovijed djece i odraslih pred božićne
blagdane u našoj župi. Sveta ispovijed započinje u 17.00 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.
U srijedu, 11. prosinca, nastavljamo ciklus župnih kateheza za mlade pod
nazivom „Upoznaj i zavoli“. Kateheza će se održati s početkom u 19.30 sati u
župnoj vjeronaučnoj dvorani. Svi ste od srca pozvani!
U petak, 13. 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!
Iduće nedjelje, 15. 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, 15. 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, 15. prosinca je Nedjelja Hrvatskog Caritasa, a ujedno i
nedjelja kada će se župi predstaviti djelovanje našeg župnog Caritasa od
njegova osnutka do danas. Prezentaciju i izlaganje imat će djelatnici župnog
Caritasa na sv. Misi u 11.00 sati. Odazovimo se!
NAJAVLJUJEMO:



Na IV. nedjelju došašća, 22. 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!

