RASPORED MISNIH NAKANA
od 13. travnja do 19. travnja 2015.
PONEDJELJAK
13. travnja
sv. Martin I.

18.00 sati: nema mise

UTORAK
14. travnja

18.00 sati: nema mise

SRIJEDA
15. travnja

18.00 sati: nema mise

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 12. travnja 2015., GOD. 4, BROJ 33

DRUGA VAZMENA NEDJELJA - bijela
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

ČETVRTAK
16. travnja

18.00 sati: nema mise

PETAK
17. travnja

18.00 sati: nema mise

SUBOTA
18. travnja

17.00 sati: nema mise (Planina)

NEDJELJA
19. travnja

TREĆA VAZMENA
NEDJELJA
(Nedjelja župnog
Caritasa)

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: (Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Ivka, Franjo i Marica Brusek; Stjepan i
Elizabeta Poljak; Stjepan Cetin; Ivan i
Blanka Kožić; Ljubica Vojvodić; Katica,
Blaž, Kata i Valent Balšić i ob. Balšić
(Kašina)
18.30 sati: Ϯ Milica Balšić

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

Vazmeno vrijeme ispunjeno je
svjedočanstvima o potpunom životnom
obratu onih koji su susreli uskrslog
Gospodina. Taj životni obrat izbija tako
snažno da nam se čini gotovo
neshvatljivim. Kukavički raspoloženi
učenici koji su se razbježali na sve
strane i ostavili Učitelja samoga u
njegovoj muci; učenici puni straha,
postaju neprepoznatljivi kroz susret s
Uskrslim.
Nama ljudima današnjice čini
se da je takva vjera nadljudski napor
koji, premda temeljen na živome
svjedočanstvu apostola i Pisma, nije
moguć svakome čovjeku. To nas
pomalo plaši. I mi bismo htjeli
vjerovati poput prvih učenika i prve
zajednice, ali možda za to nemamo
snage niti volje…
Današnji nam odlomak iz
Ivanova evanđelja, koji govori o
nevjernom Tomi, pokazuje da vjera u
Uskrslog nije nadljudski napor – ona se
ne temelji na sposobnostima vlastitoga
duha i uma, nego na otvorenosti i
povjerenju Duhu Uskrsloga, koji
donosi mir i radost.

Mnogi danas smatraju da
vjernik ne smije sumnjati i propitkivati
te da se mora bez pridržaja prepustiti
onome kome se vjeruje. Mi pak
znademo da vjerovati u Krista ne znači
biti fanatik ili fundamentalist i da
vjerovanje, naprotiv, traži pristanak
razuma. Vjera koju kršćanin ima ili
nema jest, prije svega, izazov koji se
temelji na obećanju i nadi, odgovor
vjere tome obećanju punom nade.
Susret Uskrslog i Tome
svjedoči o svim tim dimenzijama vjere.
Toma sumnja jer znade što je vidio i
doživio u danima Isusove agonije.
Sumnja jer se boji. Ne vjeruje svojim
prijateljima jer želi sigurnost. Nju
dobiva kroz susret s Uskrslim. I on ga
mora prepoznati kroz susret. Uskrsli
poziva Tomu da bude vjeran, ali ne
okomljuje se na njegovu sumnju.
Samo
Uskrsli
je
kadar
preobraziti i našu sumnju i povesti nas
onamo kamo to nitko drugi ne može: u
pobjedu koja pobjeđuje svijet!
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ŽUPNE OBAVIJESTI

„STEPINČEVI KORACI“ ŽUPOM KAŠINA
Tijekom ove pastoralne godine, koja je u našoj
zagrebačkoj nadbiskupiji na poseban način posvećena
većem štovanju i pobožnosti prema našem blaženiku,
kardinalu Alojziju Stepincu, osmislili smo pastoralni
projekt u našoj župi koji smo nazvali „Stepinčevi
koraci“ župom Kašina.
Naime,
nakon
adventskog
plodonosnog
hodočašća naše župe u zagrebačku katedralu na
Blaženikov grob te hodočašća svećenika i vjernika
Sesvetsko-vugrovečkog dekanata na mjesta njegova
sužanjstva u Lepoglavu i Krašić početkom ovogodišnje
korizme, kao plod molitve i razmatranja Stepinčeva
života i djela nastao je ovaj projekt koji ćemo započeti u uskrsnom vremenu
crkvene godine.
Počevši od 21. travnja pa sve do 12. srpnja ove godine, svaki naš župljanin
moći će, barem na jedan dan, sudjelovati u ovoj „kućnoj“ pobožnosti. Kip
blaženog kardinala Alojzija Stepinca u utorak, 21. travnja bit će izložen u našoj
župnoj crkvi i nakon večernje svete mise bit će predan prvoj obitelji koja će se
zapisati u knjigu „Stepinčevi koraci“ te će ta obitelj kroz jedan dan kod svoje kuće
vršiti pobožnost prema Blaženiku izmolivši deseticu (ili više) krunice, litanije
blaženom Stepincu i molitvu za što skorije proglašenje svetim našega Kardinala.
Idući dan navečer, u 17.15 sati, obitelj će kip vratiti u župnu crkvu gdje će ga
druga obitelj, koja se zapisala u već spomenutu knjigu, preuzeti nakon večernje sv.
Mise i nastaviti niz molitve u svom domu. Ona obitelj koja kip preuzima u subotu,
vraća ga u nedjelju na sv. Misu u 11.00 sati, a koja kip preuzima u nedjelju, vraća
ga u utorak pred večernju sv. Misu. Taj neprekinuti kućni lanac molitve vršimo do
ljeta, a novi nastavljamo ponovno u rujnu mjesecu, na početku nove pastoralne
godine. Knjiga upisa obitelji „Stepinčevi koraci“ nalazit će se u župnoj crkvi kod
pokrajnjeg oltara Gospe Žalosne gdje će svi koji žele, za bilo koji datum po
mjesecima, moći zapisati svoje podatke.
Preporučimo ovaj hvale vrijedan pastoralni projekt pod nebesku zaštitu
Blažene Djevice Marije, naših župnih zaštitnika sv. Petra i Pavla te blaženog
kardinala Alojzija Stepinca!

SVETE MISE:
Kroz tjedan: nema misa
Nedjeljom: 7.30 sati, 11.00 i 18.30 (župna crkva);
9.30 sati (kapela u Blaguši)

 Od ponedjeljka, 13. travnja do subote 18. travnja, naša župa hodočasti
u Rim, na grobove Apostolskih prvaka, želeći zahvaliti Gospodinu na
svim primljenim milostima tijekom materijalne i duhovne obnove župe u
protekle četiri godine. Kroz to razdoblje neće biti večernjih sv. Misa u
tjednu, a u slučaju sprovoda možete kontaktirati našega župnog
orguljaša, gdina. Bojana Culeja na broj: 099/5912-192.
 U srijedu, 15. travnja nastavljamo III. ciklus priprema naših krizmanika
za primanje sakramenta svete Potvrde. Susret za sve krizmanike je u
župnoj crkvi u terminu prve skupine u trajanju od jedan sat i trideset
minuta (proba pjevanja).

 U subotu, 18. travnja nastavljamo III. ciklus priprema naših
prvopričesnika za primanje sakramenta Prve sv. Ispovijedi i Pričesti.
Susret za sve prvopričesnike je u župnoj crkvi s početkom u 8.30 sati
(proba pjevanja).
 Iduće nedjelje, 19. travnja, održat će se Drugi nacionalni susret
hrvatskih katoličkih obitelji na Trsatu u Rijeci. Program će započeti u
10.00 sati, a centralni događaj je euharistijsko slavlje koje će započeti u
12.00 sati u vanjskom svetištu. Odazovimo se!
 Iduću nedjelju, 19. travnja je i III. nedjelja u mjesecu – Nedjelja
našeg župnog Caritasa! Hvala na daru kojeg ćete darovati za naše
najpotrebnije župljane!

 Najavljujemo:


Ovogodišnja proslava sv. Jurja, mučenika, u našoj župnoj zajednici
bit će obilježena dvjema misnim slavljima. U četvrtak, 23. travnja s
početkom u 18.00 sati svečanu sv. Misu u crkvi sv. Jurja u Planini
predvodit će vlč. Matija Pavlaković, upravitelj župe, otvarajući
Jurjevsko proštenje, a centralna proslava bit će na Jurjevsku
nedjelju, 26. travnja svečanim misnim slavljem s početkom u 11.00
sati. Odazovimo se i molimo moćni zagovor sv. Jurja za nas i našu
župu!

