RASPORED MISNIH NAKANA
od 09. veljače do 15. veljače 2015.
PONEDJELJAK
09. veljače
sv. Skolastika
UTORAK
10. veljače
bl. Alojzije Stepinac
SRIJEDA
11. veljače
BDM Lurdska
ČETVRTAK
12. veljače

18.00 sati: nema mise

11.00 sati: (Kašina)
18.00 sati: misa u Zagrebačkoj katedrali (Stepinčevo)
18.00 sati: Ϯ Mara i Ilija Blažević; Slavko, Željko i Ana
Blažević; Josip, Slavko, Marko i Tihomir Burić
18.00 sati: na nakanu Molitvenih vjenčića

PETAK
13. veljače

18.00 sati: Ϯ Katarina i Ignac Golenić

SUBOTA
14. veljače
sv. Valentin

18.00 sati: zajednička nakana (proslava sv. Valentina –
Kašina)

NEDJELJA
15. veljače
ŠESTA NEDJELJA
KROZ GODINU

7.30 sati: pro populo (Blaguša)
9.30 sati: Ϯ Ivan i Milka Kučko (Planina)
11.00 sati: Ϯ Apolonija, Mato i Tomo Baričević; Stipe i Iva
Barišić (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Ivan, Marija i Mato Gavrić i ob. Gavrić (Kašina)

Nedjelja župnog
Caritasa

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

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 08. veljače 2015., GOD. 4, BROJ 24

PETA NEDJELJA KROZ GODINU
- Dan braka Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Nedjelja koju danas slavimo
slobodno se može nazvati nedjeljom
ozdravljenja ili nedjeljom demonstracije
Božjeg moćnog djelovanja kroz čin
ozdravljenja bolesnih.
Svi znamo što je to bolest i kako
nije baš najugodnije vezati se uz
bolesnički krevet te ovisiti o pomoći
drugoga. Sveto pismo donosi nam
primjer starozavjetnog patnika Joba te
Petrove punice kao simbolã ozdravljenja
te Božje snage koja je kadra učiniti
nemoguće mogućim.
Job, čovjek koji je po svome
vlastitom uvjerenju u svemu bio vjeran
Bogu, iznenada je udaren teškom bolešću
za koju ne nalazi nikakvo opravdanje.
Jobu je pomućena slika o Bogu te počinje
Boga promatrati kao Boga koji kažnjava.
Petrova punica također je žrtva bolesti.
Možda ne u tolikoj mjeri kao Job, jer u
pitanju je ipak samo poveća temperatura
s kojom se ljudi često susreću. Bog ih
liječi, ozdravlja i time predstavlja sebe
kao ljubitelja ljudi.

Isus ne prihvaća da mu se
nametne uloga čudotvorca, u ovome
slučaju iscjelitelja, jer njegovo poslanje
daleko je uzvišenije.
Isusovo glavno poslanje je
navijestiti ljudima poruku kraljevstva
Božjega, a ozdravljenja i druga čudesa
samo su popratni znaci. Između jednog i
drugoga, kao najvažnije stoji njegovo
povlačenje na samotno mjesto i susret s
Ocem u molitvi.
Upravo taj čin poruka je i pouka
svakome od nas kako treba naći pravi
odnos između aktivnosti i molitve. Treba
tražiti Boga u sabranosti molitve – tu će
svaki od nas naći pravi način i mjeru
odnosa prema ljudima.
Kroz molitvu dolazi se do
ozdravljenja, jer susret s Isusom u
intimnosti
našega
srca
rađa
ozdravljenjem našega bića koje je
nagrizlo grijehom. Isus je tu, naš
liječnik… i čeka nas… Javimo se u
njegovu ambulantu! Ulaz je besplatan…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

UKAZANJE U LURDU
Ovaj

tjedan slavimo Gospino ukazanje

u Lurdu, kojem je svjedočila sv.
Bernardica, ovako ga opisavši: “Jednog
dana pođoh k obali rijeke Gave pobirati
drva s dvije djevojčice kad začuh
nekakav šum, ali ne vidjeh da bi se
stabla iole micala. Na to ugledah pećinu.
I opazih Gospođu, obučenu u bijelo i
opasanu plavim pojasom, na obje noge
imala je žute ruže iste boje kao i njezina
krunica. Kad to ugledah, trgnuh ruku u
krilo svoje haljine i tu nađoh svoju
krunicu. Htjedoh se prekrižiti, ali ne
mogoh dići ruku čelu. A pošto se ona
gospođa prekrižila, pokušah to i ja, i
premda drhtave ruke, napokon sam uspjela.
Odmah počeh moliti krunicu. Kad završih
krunicu, viđenje odmah nestade.” Druge
dvije djevojčice nisu ništa vidjele.
Bernardica ističe da joj je Gospođa
progovorila tek za trećeg viđenja, pitavši
ju hoće li dolaziti na isto mjesto kroz
petnaest dana i rekavši joj da prenese
svećenicima da joj na tom mjestu izgrade
kapelicu.

Bernardici je zapovijedila da se napije vode
iz male lokvice koja se pretvara u potok u
kojemu su mnogi bolesnici našli
ozdravljenje. Zato je spomendan Gospe
Lurdske proglašen i svjetskim danom
bolesnika. Nakon više upita Bernardice
da se predstavi, Gospođa joj se predstavila
kao “Bezgrješno Začeće”, što je kasnije
proglašeno i kao dogma Katoličke crkve.
Gospa je prigodom ukazivanja Bernardici
povjerila i tri tajne. Deset godina nakon
ukazanja tj. 1868 godine, Bernardica stupa
u Družbu karitativnih i školskih sestara iz
Neversa. Lurd je prodor neba na zemlju,
poziv na molitvu, pokoru i obraćenje.
Gospa se za izvršenje svoje poruke
poslužila
siromašnom
i
neukom
mlinarevom kćerkom. Da smo mi birali,
vjerojatno bi izabrali nekoga drugoga.
Ali, Gospodnji su putovi i misli drugačiji
od naših. On i Majka Božja izabiru malene
i ponizne. I to je jedna od velikih poruka
Lurda. Lurdska ukazanja potiču cijelu
Crkvu na čistoću, skromnost, spremnost
na žrtvu te na molitvu i ljubav prema
bolesnicima i siromasima.

 U utorak, 10. veljače, naša nadbiskupija proslavlja blagdan blaženog















ŽUPNE OBAVIJESTI

kardinala Alojzija Stepinca. U našoj župnoj zajednici imat ćemo sv. Misu u
11.00 sati u župnoj crkvi u Kašini, a centralno misno slavlje toga dana bit će u
18.00 sati u zagrebačkoj prvostolnici koje će predvoditi kardinal Josip Bozanić,
nadbiskup i metropolita zagrebački. Odazovimo se!
U srijedu, 11. veljače je spomendan BDM Lurdske kada Crkva slavi i Dan
bolesnika. Tom prigodom organiziramo sv. Misu u 18.00 sati pod kojom će biti
podjela i sakramenta bolesničkog pomazanja svim bolesnicima. Posebno
pozivamo obitelji koje imaju u kući bolesnika da se organiziraju u prijevozu do
Crkve!
U srijedu, 11. veljače, 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. Odazovimo se!
U četvrtak, 12. veljače, 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 subotu, 14. veljače naša zajednica proslavlja blagdan sv. Valentina
biskupa, prvoga suzaštitnika naše župe. Svečanu sv. Misu s početkom u 18.00
sati u župnoj crkvi predvodit će vlč. Mario PAVIĆ, novi upravitelj župe u
Soblincu. Liturgijsko pjevanje uzveličat će župni zbor mladih „Piscatores“.
Odazovimo se!
Iduću nedjelju, 15. veljače, župnu svetu Misu u 11.00 sati tonski će prenositi
djelatnici Hrvatskoga radija iz naše župe. Kratki prikaz i reportažu o župi te
prijenos svete Mise iz Kašine možete pratiti na frekvencijama programa
Hrvatskoga radija!
Iduću nedjelju, 15. veljače, 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 započinjemo, nakon zimske stanke, euharistijske susrete u
Kašinskoj Sopnici svake treće nedjelje u mjesecu u popodnevnim satima!
Odazovimo se!
Najavljujemo:


SVETE MISE:
Kroz tjedan: od srijede do petka u 18.00 sati; utorak u 11.00 sati (župna crkva);
subota u 18.00 sati (župna crkva)
Nedjeljom: 7.30 sati (kapela u Blaguši); 11.00 i 18.30 sati (župna crkva);
9.30 sati (crkva u Planini)



Iduću srijedu, 18. veljače je čista srijeda ili pepelnica, dan kada kao
vjernici započinjemo KORIZMU, vrijeme posta i pokore, vrijeme
intenzivne priprave za svetkovinu Uskrsa. Pod svetom Misom u 18.00 sati
bit će obred pepeljenja.
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!

