RASPORED MISNIH NAKANA
od 11. studenog do 17. studenog 2013.
PONEDJELJAK
11. studeni
sv. Martin Tourski

18.00 sati: nema mise

UTORAK
12. studeni
sv. Jozafat

18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
13. studeni

18.00 sati: Ϯ Stjepan, Ivka, Tomo, Martin, Jalža i Stjepan
Maljak

ČETVRTAK
14. studeni
sv. Nikola Tavelić
PETAK
15. studeni
sv. Albert Veliki
SUBOTA
16. studeni
sv. Margareta Škotska;
sv. Gertruda
NEDJELJA
17. studeni
TRIDESET I
TREĆA NEDJELJA
KROZ GODINU
(nedjelja župnog
Caritasa)

18.00 sati: Ϯ Tomo, Zlata, Nikola i Franjo Valjak

18.00 sati: Ϯ Ivica Orač; Franjo, Jagica, Edo i Katica Bertović;
Stjepan i Marica Horvatić; Tomo i Barica Žegman

17.00 sati: (Planina)
18.30 sati: sv. Misa u župnoj crkvi (duhovna obnova)
7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Stanko Rakarić (Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Franjo, Stjepan i Barica Combaj (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Katica i Blaž Bastalec; ob. Nežić (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, 10. studeni 2013., GOD. 3, BROJ 10
TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Za mnoge naše suvremenike smrt
je tabu – tema. Ona se najčešće događa
daleko od očiju onih koji su još mladi i
zdravi i koji su s obje noge u životu, jer
najveći broj ljudi umire po bolnicama i
staračkim domovima. Činjenica koja
proizlazi iz ljudskog iskustva je i ta da
ono što se ne doživljava iz neposredne
blizine, o tome se tada niti ne priča niti
ne govori. Danas je moderno naglašavati
da je vrijedan život samo onaj promatran
iz perspektive mladosti i zdravlja, a kao
da se vješto zaobilazi njegova prolaznost.
Slobodno možemo reći da smrt pomalo
postaje pitanje svih pitanja…
Današnji evanđeoski odlomak
upravo donosi razradu teme o uskrsnuću
mrtvih. Isusu nametnuta rasprava od
strane saduceja govori nam da to nije
problem od jučer, već oduvijek. Saduceji
nisu vjerovali u uskrsnuće mrtvih. Za
njih ta činjenica nije ništa drugo nego
povratak u ovaj život i njegov nastavak,
što oni u ovom konkretnom slučaju
(sedmero braće koji su umirali jedan
nakon drugoga, a žena ni s jednim nije

imala potomstva – Lk 20, 29-31)
smatraju nemogućim.
Za Isusa uskrsnuće je puno više,
to je posve nova stvarnost, stvarnost
drugog svijeta po kojoj čovjek postaje
sličan anđelima i izuzima se od svih
zakonitosti ovoga zemaljskog života.
Isus želi reći da svi koji vjeruju u
Boga u kojeg su vjerovali i naši praoci
Abraham, Izak i Jakov, vjeruju u živoga
Boga koji se objavio u povijesti. Oni nisu
djeca smrti, već djeca uskrsnuća, jer žive
u njemu. Bog života najbolje je čovjeku
došao u susret u osobi Isusa iz Nazareta –
u njegovu djelovanju u Božje ime u
korist čovjekova života.
Ja sam uskrsnuće i život: Tko u
mene vjeruje, ako i umre, živjet će. (Iv
11,25)

Neka nas u ovome tjednu prati
ova misao: Ne možeš odabrati kad ćeš

se roditi, niti kad ćeš umrijeti, ali
možeš odabrati kako ćeš živjeti!
(Tracy Frain u filmu Uvijek ljubav).
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

KATEHEZE ZA ODRASLE UTORKOM
U ovoj Godini vjere, koju je
papa Benedikt XVI. proglasio 11.
listopada 2012. godine, na 50.
obljetnicu početka Drugog vatikanskog
koncila, cilj je da se svaki vjernik što
bolje upozna s istinama svoje vjere te
da svojim primjerom i svjedočenjem
pridonosi dobru svojih bližnjih i
društva u kojem živi. Zato će se,
tijekom ove pastoralne godine,
posebna briga posvetiti katehezama u
župnim zajednicama, s posebnim
naglaskom na kateheze za odrasle.
Kateheze za odrasle održavat će
se svakog utorka kroz cijelu pastoralnu
godinu – od studenog do lipnja, osim u
mjesecu siječnju. Jednom mjesečno,
katehezu će predvoditi zagrebački
nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
Kako bi dospjela do što većeg broja
vjernika, Kardinalova kateheza će se
uživo prenositi putem interneta, dok su
ostali utorci u mjesecu predviđeni za
župnikovu katehezu te molitveni
susret. Prva kateheza koju će
predvoditi Kardinal održat će se 12.
studenog u 19.30 sati. Kateheza koju
će predvoditi župnik, i to na temu
„Sloboda“, održat će se 19. studenog, a
prvi molitveni susret u župnim
zajednicama predviđen je za 26.
studenog.

„Cilj svake kateheze za odrasle
treba biti postizanje zrelosti vjere
kojom se mogu prihvaćati i osmisliti
razne životne situacije u kojima
živimo, kao i dužnosti što ih obnašaju
vjernici u obiteljskom i društvenom
životu“, rekao je kardinal Josip
Bozanić u svojoj homiliji prigodom
282. zavjetnog hodočašća vjernika
grada Zagreba i hodočašća mladih
Zagrebačke nadbiskupije Majci Božjoj
Bistričkoj 8. rujna ove godine. Svoju
braću svećenike poziva da budu
„otvoreni i poučljivi na znakove i
pozive koje Bog daje Crkvi po Svetom
Ocu te da hodimo zajedno s Kristom
strpljivi poput Njega u poučavanju
svojih vjernika te ne bojeći se iznova
započinjati,
uvodeći
ljude
u
zajedništvo života s Bogom“.
Važno je napomenuti da je župa
nezamjenjiv prostor koji obuhvaća
cjelokupni vjernički život i zato je
pozvana biti bratska zajednica u kojoj
ima mjesta za svakoga. Ne postoji
nijedno životno pitanje koje nije
povezano s vjerom, s Kristom i s
Crkvom, zato je jako važno da na ovim
katehezama za odrasle u svojim
župnim zajednicama, zajedno s našim
pastirima radimo na izgradnji sebe,
svoje župne zajednice, društva i Crkve.
A to možemo samo zajedno u Kristu.
Tiskovni ured Zagrebačke
nadbiskupije

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi,
subota u 17.00 sati (crkva u Planini), a u 18.30 u župnoj
crkvi (duhovna obnova)
 Nedjeljom: 7.30, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (kapela u Blaguši)
U utorak, 12. studenoga, u okviru življenja Godine vjere i kateheza za
odrasle, imat ćemo priliku putem interneta slušati katehezu uzoritog
kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog. Sve Vas pozivam u
župnu vjeronaučnu dvoranu s početkom u 19.30 sati kako bi poslušali
pastirsku riječ našeg Nadbiskupa. Odazovimo se!
U srijedu, 13. studenoga, nastavljamo ciklus 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 razdoblju od četvrtka 14. studenoga do nedjelje 17. studenoga u našoj
župi održat će se duhovna obnova koju će predvoditi p. Zvonko ŠEREMET,
dehonijanac i svećenik Srca Isusova. Kroz navedene dane pater će se susresti
s različitim grupacijama vjernika; bit će prilike za osobne razgovore; sv.
Ispovijed; euharistijska klanjanja, nagovore i još mnogo toga. Početak
obnove je u 17.00 sati navedenog dana. Odazovimo se!
Iduće nedjelje, 17. studenoga, organiziramo prigodni program kojim
želimo, kao i prošle godine, obilježiti obljetnicu pada herojskoga grada
Vukovara. Program započinje u 18.30 sati u župnoj crkvi prigodnom
večernjom sv. Misom, a svi sudionici se mole da sa sobom ponesu jedan
lampion koji ćemo kasnije upaliti u spomen poginulim i nestalim hrvatskim
braniteljima u obrani Vukovara. Odazovimo se!
Iduće nedjelje, 17. studenoga 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!
NAJAVLJUJEMO:


U petak, 22. studenoga, naša tri župna zbora proslavit će dan svoje
nebeske zaštitnice sv. Cecilije svečanom sv. Misom u 18.00 sati.
Kasnije će biti organizirana i prigodna zakuska i domjenak za naše
zboraše i njihove voditelje! Čestitamo!

