RASPORED MISNIH NAKANA
od 12. siječnja do 18. siječnja 2015.
PONEDJELJAK
12. siječnja

7.00 sati: nema mise

UTORAK
13. siječnja
sv. Hilarije

7.00 sati: nema mise

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 11. siječnja 2015., GOD. 4, BROJ 20

SRIJEDA
14. siječnja

KRŠTENJE GOSPODINOVO

7.00 sati: nema mise

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

ČETVRTAK
15. siječnja
sv. Anastazija

7.00 sati: nema mise

PETAK
16. siječnja

7.00 sati: nema mise

SUBOTA
17. siječnja
sv. Antun Opat

7.00 sati: nema mise

NEDJELJA
18. siječnja

DRUGA
NEDJELJA
KROZ GODINU

7.30 sati: nema mise
9.30 sati: (Planina)
11.00 sati: (Kašina)

(nedjelja župnog
Caritasa)

ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA
Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel: 01/2055-455
http://zupa-kasina.hr
zupa.kasina@gmail.com

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

Osnovno
pitanje
današnjeg
blagdana glasi: Zašto se Isus krstio?
Stoljećima prije Isusa iz Nazareta veliki
prorok Izaija poručio je u Božje ime:
Moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu
vaši puti. Visoko je iznad zemlje nebo:
tako su visoko puti moji iznad vaših
putova i misli moje iznad vaših misli (Iz
55,8-9). Ta riječ našla je najbolju potvrdu
baš u Isusu i njegovu krštenju na rijeci
Jordan, gdje Isus ne iznenađuje samo
Ivana Krstitelja, nego je time i najavio
takav način života koji će trajno
odudarati od očekivanja ljudi ondašnjeg
vremena.
Doista, Isusove misli drugačije
su od ljudskih i njegovi putovi razlikuju
se od ljudskih putova. Kada se ljudi žele
nametnuti, brižno razrađuju programe,
pripremaju strategiju i traže saveznike. U
nastupnome govoru žele ostaviti što
snažniji dojam i zato obično obezvređuju
sve što je bilo prije njih, a slušatelje
zasipaju bujicom neostvarivih obećanja.
Isus je tu posve drugačiji. On ne samo da
ne obezvređuje ono što Ivan čini u Božje
ime, nego tražeći od njega krštenje sve to
potvrđuje, ali na takav način da

daje priliku i samomu Ivanu da upozori
na većega od sebe. On, Ivan, krsti samo
vodom, a Isus će krstiti Duhom Svetim.
Ne ističući sebe, Isus daje Bogu priliku
da kaže što On sam misli o njemu: Ti si
Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Ni kasnije Isus neće Ivana doživljavati
kao konkurenciju, nego će, naprotiv, u
jednom trenutku posvjedočiti o njegovoj
veličini, ustvrdivši kako nije rođen veći
od žene od Ivana Krstitelja.
I današnje vrijeme slično je
onom Isusovom. I danas najveći broj
ljudi očekuje političko spasenje i
materijalno blagostanje, a mi sve više
zapadamo u krize i recesije. Ali, i danas
ima onih koji priželjkuju smak svijeta i
uvijek
ga
iznova
najavljuju
–
zanimljivo?! Umjesto ovih tendencija,
evanđelje nas poziva da izaberemo
Isusov put i da u njegovu duhu dademo
priliku Bogu da djeluje u nama. Kršćani
ne smiju postati nestrpljivi i nervozni što
ne mogu na brzinu promijeniti svijet.
Dosta je da budemo Isusova duha, jer
stara poslovica kaže: Tko blago nastupa,
taj stiže daleko! Učimo se u školi Isusa
Krista…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: vidi raspored na zadnjoj stranici
Nedjeljom: 9.30 sati (crkva u Planini)
11.00 sati u župnoj crkvi
 Iduća nedjelja je III. nedjelja u mjesecu – nedjelja župnog Caritasa.

Hvala na daru kojeg darujete za naše najpotrebnije župljane!
 Najavljujemo:



Od ponedjeljka, 19. siječnja pa sve do petka, 23. siječnja nema
svetih misa u župnoj crkvi poradi sudjelovanja župnika na godišnjim
duhovnim vježbama u Lužnici pored Zaprešića. Hvala na
razumijevanju!



U utorak, 27. siječnja, započinje tradicionalni Teološko - pastoralni
tjedan na zagrebačkoj Šalati u organizaciji KBF-a u Zagrebu. Sve vas
pozivamo, ako ste u prilici, da se odazovete na taj susret koji završava
29. siječnja.



Od utorka, 27. siječnja do četvrtka, 29. siječnja, župni ured ne
ureduje zbog Teološko – pastoralnog tjedna na kojem smo, kao
svećenici, obvezni biti. Svećenika možete kontaktirati telefonski.
Hvala na razumijevanju!

