RASPORED MISNIH NAKANA
od 10. prosinca do 16. prosinca 2012.
PONEDJELJAK
10. prosinac
UTORAK
11. prosinac
sv. Damaz I.

6.00 sati: Ϯ Franjo Igrc; Eva i Josip Kučko; Stjepan i Katica
Mladić
18.00 sati: nema mise
6.00 sati: zajednička nakana
18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
12. prosinac
BDM Guadalupska
ČETVRTAK
13. prosinac
sv. Lucija

SUBOTA
15. prosinac

Liturgija kvatri
NEDJELJA
16. prosinac

(nedjelja Caritasa)

6.00 sati:
18.00 sati: Ϯ Marica, Matija i Ivan Bertović
6.00 sati:
18.30 sati: svečana pjevana služba časoslova I. večernje
slavlja III. adventske nedjelje i liturgijsko
paljenje III. adventske svijeće

9.30 sati: Ϯ Stjepan Kašnar (Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Mato i Ivan Vukojević; Grga Maljak; Ivo Jurić
18.30 sati: Ϯ Tomo Starjački

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

NEDJELJA, 09. prosinac 2012., GOD. 2, BROJ 14

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

6.00 sati: Ϯ Adela, Josip i Katica Kašnar

TREĆA
NEDJELJA
DOŠAŠĆA

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

6.00 sati:
18.00 sati: nema mise
6.00 sati: Ϯ Ivan Šarkanj i svi pok. iz ob. Šarkanj
18.00 sati: nema mise

PETAK
14. prosinac
sv. Ivan od Križa

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

Antić

Riječi evanđelista Luke kojima
najavljuje nastup Isusova preteče Ivana
Krstitelja više sliče nekom satu povijesti
nego
uobičajenom
nedjeljnom
evanđeoskom odlomku. U samo nekoliko
redaka spomenuto je ništa manje nego
sedam povijesnih osoba koje su u to
vrijeme odlučivale o sudbinama ljudi i
tijeku povijesti. Počevši od rimskog cara
Tiberija, koji je bio apsolutni gospodar
tadašnjeg
svijeta,
preko
njegova
upravitelja u Judeji Poncija Pilata, sve do
židovskih velikih svećenika, spomenuti
su svi značajni nositelji svjetovne i
duhovne vlasti toga vremena. Što Luka
želi time postići?
On želi naglasiti da iza kulisa
svjetske povijesti i njezinih događaja
stvarne niti ne vuku moćnici ovoga
svijeta, već Bog koji djeluje po svojim
prorocima i svjedocima. Tako su sva ta
nabrojena imena samo kulisa na svjetskoj
pozornici na kojoj će se upravo Ivanovim
nastupom početi odvijati prvi čin drame
spasenja, što će se događati tiho i
neupadno, a ipak tako moćno i
djelotvorno.

Ivan se javlja daleko od očiju
javnosti, na rubu zbivanja, u pustinji. Pa
ipak, nije ostao nezapažen. Njegova riječ
snažno je odjeknula i pokrenula mase.
Pustinja, kao mjesto Ivanova
nastupa, u topografskom smislu ne
odgovara činjeničnom stanju, jer Ivan je
propovijedao i krštavao na obali Jordana.
Moglo bi se, stoga, govoriti o rubu
pustinje. No izraz „pustinja“ u
adventskom ozračju znači nešto puno
više – ona je mjesto susreta čovjeka s
Bogom, ali i mjesto kušnje koju je
moguće nadvladati samo uz Božju
pomoć. Advent nas poziva na obraćenje i
promjenu života. U blještavilu onoga što
ljudi pripremaju za Božić ta nas riječ
upozorava da je jedino važno ono što
Bog nudi ljudima.
Zato, neka u ovom vremenu
došašća Ivanov glas ne utihne i neka nas
ne prestane pozivati da se zaputimo u
susret Gospodinu, poravnavajući ustrajno
hrapave staze naših grijeha i propusta i
uklanjajući brda naše oholosti…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije
a ovaj marijanski blagdan mogli
bismo reći da je lijep i nepoznat.
Sastavljen
je
od
dviju
riječi:“bezgrješno” i “začeće”. Začeće
novog
čovjeka je čudesni događaj,
crkveno bismo rekli trenutak ljudske
suradnje s Bogom u stvaranju novog bića,
veličanstveni trenutak. Bezgrješnost i
grijeh su, jasno, krajnje suprotnosti. Ljudi
nisu bezgrješni, naprotiv, svi su grešni.
Jedno su osobni grijesi koje može učiniti
svaki odrastao i psihički normalan čovjek,
a drugo je nasljedni, izvorni ili,
najpoznatije rečeno, istočni grijeh s kojim
se čovjek - po nauci Crkve - rađa.
Čovjek nije za taj izvorni ili
istočni grijeh osobno kriv, jer ovaj prvi
grijeh “istječe” od prvih ljudi (od “Adama
i Eve”) i svaki ga novi čovjek u času
svoga začeća nasljeđuje. Ova svetkovina
plod je sazrijevanja Crkve u vjeri o
Spasiteljevoj Majci i u svijesti o sveopćoj
grješnosti. Kršćani Istoka slavili su je od
8. stoljeća kao Začeće sv. Ane, i to devet
mjeseci pred Marijino rođenje.

Z

Pri tome neki su oci smatrali da je Bog
oslobodio Anu od neplodnosti i omogućio
joj da sa svojim mužem Joakimom
zatrudni u zrelim godinama. Kad je
svetkovina prenesena među kršćane
Zapada, postupno je počela dobivati novi
sadržaj. U prvi plan liturgije iskrslo je
Anino dijete koje je posebno po tome što
ima biti Spasiteljeva Majka. Osjećaj vjere
naroda Božjega doprinio je uvjerenju da je
Bog Mariju od prvog trenutka življenja
pod Aninim srcem izuzeo od izvorne ili
sveopće ljudske grešnosti, jer je imala biti
Majka Sina Božjega. Sv. Bernard od
Clairvaux-a, veliki Gospin štovatelj,
protivio se takvom uvjerenju jer nije
mogao protumačiti, kako bi Marija bila
otkupljena ako nije imala istočnog grijeha.
Dilema
je
riješena
dogmatskom
definicijom Pija IX. godine 1854.:
“Posebnom milošću i povlasticom
svemogućeg Boga, zbog predviđenih
zasluga Isusa Krista, Spasitelja ljudskog
roda, Blažena Djevica Marija bila je
izuzeta od svake ljage istočnog grijeha”.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:

 Kroz tjedan: 6.00 sati – zornica
18.00 sati (župna crkva), osim ponedjeljka, srijede i četvrtka
 Nedjeljom: 6.00, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (kapela u Blaguši)
Započeli smo liturgijsko vrijeme Adventa ili Došašća kada se na intenzivan
način pripremamo za svetkovinu Rođenja Gospodnjega - Božić.
Od I. nedjelje došašća, 02. prosinca, započeli smo sa Misama zornicama –
svaki dan (radnim danom i nedjeljom) slavimo sv. Misu u 6.00 sati ujutro u
župnoj crkvi u Kašini. Odazovimo se!

Od ponedjeljka, 10. prosinca, započinjemo ZIMSKI KVATRENI
TJEDAN u kojem su vjernici pozvani na intenzivniju molitvu, djela
pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali
Bogu za njegova dobročinstva. Kvatreni tjedan završava bogoslužjem
kvatri u subotu, 15. prosinca!
Od ponedjeljka, 10. prosinca, krećemo u ophod Vaših bolesnika po
kućama. Svaki dan u prijepodnevnim i popodnevnim satima obilazit ćemo
Vaše bolesnike, a prije Vas i telefonski kontaktirati. Radujemo se susretu!
U srijedu, 12. 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, 12. prosinca nastavljamo s našom tribinom „Teološka
srijeda“ kojom želimo u vremenu Godine vjere produbljivati naše znanje
vezano uz Katekizam Katoličke Crkve. Tribina započinje u 20.00 sati u
prostorijama vjeronaučne dvorane u sklopu župne kuće. Posebno
pozivamo odrasle da se odazovu! To je zadnja kateheza za ovo razdoblje,
a novi ciklus započet ćemo u veljači iduće godine!
U subotu, 15. prosinca s početkom u 18.30 sati u župnoj crkvi održat će
se po prvi puta pjevana liturgijska molitva časoslova I. večernje slavlja
III. adventske nedjelje i svečano liturgijsko paljenje III. adventske svijeće
u našoj zajednici. Program na gregorijanskim napjevima animira zbor
mladih, a ceremoniju predvode naši ministranti. Odazovimo se!
Iduće nedjelje 16. 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!
Iduće nedjelje, 16. 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, Vjekoslav UVALIĆ,
trajni đakon Sisačke biskupije 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!

