RASPORED MISNIH NAKANA
od 11. ožujka do 17. ožujka 2013.
PONEDJELJAK
11. ožujka
UTORAK
12. ožujka

18.00 sati: nema mise

18.00 sati: zajednička nakana

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 10. ožujka 2013., GOD. 2, BROJ 28

SRIJEDA
13. ožujka

18.00 sati: Ϯ Stjepan, Ana i Josip Gregurec i svi pok. iz ob.
Gregurec

ČETVRTAK
14. ožujka

18.00 sati: Ϯ Vlado, Franjo i Jagica Marković; Stanko (st. i
ml.), Marica i Katica Borščak

PETAK
15. ožujka

18.00 sati: svi pok. iz ob. Lež i Maljak; Milivoj Ljubić;
Draga i Pavao Podgorski; Nikola, Franjo i
Terezija Ščetar

SUBOTA
16. ožujka

17.00 sati: Ϯ Josip i Ljubica Paj (god.); Zlata (god.), Mijo,
Franjo, Slava, Jakob i Marica Borščak
(Blaguša)

NEDJELJA
17. ožujka
PETA
KORIZMENA
NEDJELJA
(Očev dan)

7.30 sati: Ϯ Ivan i Mato Vukojević; Grga Maljak
9.30 sati: Ϯ Josipa Sajković i svi pok. iz ob. Sajković;
Josipa Brnjanec; Josip Jakolić; Pavao i
Marica Kučko; Juraj i Ana Hrgetić; Danica
Zebić (Planina)
11.00 sati: Ϯ Nikola Nežić i svi pok. iz ob. Nežić; Stjepan
Fotivec
18.30 sati: Ϯ Josip Belin i svi pok. iz ob. Belin

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

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Poteškoće s poznatim pričama
najčešće leže u jednosmjernoj točki
gledišta. Postanu dosadne. Poteškoće s
Isusovim „pričama“ nisu manje.
Naprotiv! Učestali, nepromijenjeni ton
njihova tumačenja stvara zamor.
Nerijetko i odbojnost. Mogući izlaz iz
zamornoga ponavljanja krije se u
promjeni
perspektive.
Isusova
najpoznatija priča mijenja naslove.
Zove se prispodobom o milosrdnom
ocu ili rasipnom sinu. Promjene
naslova odaju i slutnju da se u njima ne
iscrpljuju moguća shvaćanja priče.
Svetopisamski otac Luka govori
kome je Isus pričao. Oko Isusa su bila
dva kruga slušatelja. U prvom su svi
carinici i grješnici. Okupljali su se oko
Isusa da ga slušaju. U drugom su krugu
bili farizeji i pismoznanci – oni su se
okupljali oko Isusa kako bi pratili što
govori i čini prvom krugu. Zauzimali
su naoko neutralan stav odmaka. No,
mrmljanje
je
odavalo
njihovu
zainteresiranost.
Isusova priča o dvojici braće
koja između sebe nisu izmijenila ni
riječi

zrcali dva kruga ljudi oko Isusa
koji ne razgovaraju međusobno.
Carinici i grješnici s jedne, a
farizeji i pismoznanci s druge strane.
Otac u priči i Isus u zbilji imaju isti
problem. Kako ljudima pomoći da se
ne osude? Kako im otvoriti oči da se
vide, da uđu u međusobni odnos, da se
ne bore jedni protiv drugih uvlačeći oca
u svoje borbe i svoju sljepoću za
drugoga? Isusu i ocu stalo je do
ljudskih međusobnih odnosã.
Priča, međutim, nije samo
pomoć da se braća u njoj vide i opaze
svoju odvojenost. Ona je nadasve
izravni Božji izazov braći da otkriju
kako dobro koje imaju, rasipali ga ili
čuvali, nije njihovo i nije najvažnije.
Ono je tu da bi među sobom mogli
graditi ono što je važnije od imanja.
Odnos. Od onoga minimalnoga,
međusobnoga priznanja, do onoga
maksimalnoga,
do
bratstva
u
zajedničkoj kući.

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

sv. Josip, zaručnik BDM

Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice
Marije, podrijetlom je iz Davidove
kraljevske kuće, a po zanimanju je bio
tesar. Premda evanđelisti šturo govore
o Josipu, ipak se o njemu dade puno
toga zaključiti: susrećemo ga kao
Marijinog
muža,
kao
Isusovog
brižljivog oca. Josip je uvijek nekako u
pozadini.
Odlikuju ga izuzetne kreposti; muž
je velike vjere, pouzdanja i poslušnosti
prema Bogu. Kada uviđa da je Marija
trudna ostao je zbunjen, jer nije znao na
koji način se to dogodilo.
Bio je siguran da je ona čestita
žena te da izbjegne govorkanja i sve
negativno što bi za nju slijedilo,
odlučio ju je potajno otpustiti.

No, kada ga je Božji anđeo poučio
da je trudna po Duhu Svetome,
prihvatio je bez bojazni Božji plan.
Štovanje sv. Josipa započelo je oko
850. godine u Reinchenau zaslugom
svetoga Bernarda Sijenskog.
Blagdan se slavi na dan 19. ožujka
od 1621. godine. Tada je to bio
zapovijedani blagdan. Dana 8. prosinca
1870. godine papa Pio IX. proglasio je
svetoga Josipa zaštitnikom cijele
Crkve. Zaštitnik je hrvatskog naroda, te
država: Češke, Austrije, Vatikana te
grada Rima. Nacionalno svetište sv.
Josipa je u Karlovcu - Dubovcu. Sv.
Josip zaštitnik je bolesnika, umirućih,
uzor je obiteljskog života i primjer
kako se služi Isusu – spasitelju čovjeka.

Od ponedjeljka, 11. 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 utorak, 12. ožujka održat će se prva ovogodišnja sjednica članova župnog
pastoralnog vijeća (ŽPV-a). Sjednica započinje u 20.00 sati u župnoj
vjeronaučnoj dvorani u sklopu župne kuće. Molim vijećnike da se odazovu!
U srijedu, 13. ožujka 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!
U četvrtak, 14. ožujka organiziramo tradicionalno euharistijsko klanjanje
koje upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s početkom u 17.15 sati, a koje
završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se!
U petak, 15. i subotu, 16. ožujka u župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim
Selima održat će se po prvi puta Korizmena duhovna obnova za mlade
Sesvetsko-vugrovečkog dekanata. Voditelj će biti preč. mr. Domagoj
MATOŠEVIĆ, rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i dugogodišnji
povjerenik za mlade Zagrebačke nadbiskupije. Duhovna obnova traje oba dana
od 19.00-21.00 sati. Prijave traju! Bit će i gosti iznenađenja! Odazovimo se!
Najavljujemo:


Iduće nedjelje, 17. ožujka u našoj župnoj zajednici proslavit ćemo OČEV
DAN svečanim misnim slavljem u 11.00 sati u župnoj crkvi te prigodnim
recitalom naših vjeroučenika. Posebno pozivamo naše očeve da se
odazovu!



Iduće nedjelje, 17. ožujka slavimo V. korizmenu nedjelju. Taj dan 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!



Iduće nedjelje, 17. ožujka završavamo s II. ciklusom večernjih sv. Misa za
mlade koje ćemo ponovno nastaviti 07. travnja. Gost večernje sv. Mise bit
će iznova 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 roditeljski sastanak za roditelje
ovogodišnjih krizmanika, učenika osmih razreda naših osnovnih i područnih
škola. Molim roditelje da se odazovu.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi; subota u
17.00 u Blaguši
 Nedjeljom: 7.30, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (crkva u Planini)
Tijekom korizme svakog utorka i petka upriličujemo POBOŽNOST KRIŽNOG
PUTA prije večernje svete Mise u župnoj crkvi, s početkom u 17.15 sati.
Odazovimo se!
U ponedjeljak, 11. ožujka obilježava se jedanaesta obljetnica smrti Sluge božjega,
kardinala Franje Kuharića, zagrebačkog nadbiskupa. Tom prigodom u zagrebačkoj
katedrali služit će se sv. Misa zahvalnica s početkom u 18.00 sati koju će
predvoditi mons. Mijo GORSKI, pomoćni biskup zagrebački. Svi ste od srca
pozvani!

