RASPORED MISNIH NAKANA
od 14. siječnja do 20. siječnja 2013.
PONEDJELJAK
14. siječanj

UTORAK
15. siječanj

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

7.00 sati: Ϯ vlč. Srećko Draksler

ŢUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI

7.00 sati:

NEDJELJA, 13. siječanj 2013., GOD. 2, BROJ 20
KRŠTENJE GOSPODINOVO
Draga braćo i sestre, dragi župljani !

SRIJEDA
16. siječanj

7.00 sati:

ČETVRTAK
17. siječanj
sv. Antun Opat

18.00 sati: nema mise

PETAK
18. siječanj

18.00 sati: nema mise

SUBOTA
19. siječanj

17.00 sati:nema mise

NEDJELJA
20. siječanj
DRUGA
NEDJELJA
KROZ GODINU

7.30 sati: svi pok. iz ob. Paulić i Zlomislić
9.30 sati: Ϯ Katica, Katarina i Franjo Baričević (Planina)
11.00 sati: Ϯ Janja Perić; Janja Nedić (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

Boţić je prošao. Isusovo krštenje
označavamo njegovim prvim javnim
nastupom, početkom njegova javnog
djelovanja. EvanĎelist Luka izvještava da
je Isus pristupio Ivanovu krštenju
posljednji, nakon što su svi pridošli ušli u
Jordan i obavili obred uranjanja, krštenje
pokore i obraćenja.
Isusovo krštenje u rijeci Jordanu
i njegovo javno pojavljivanje treba
razumjeti u cjelini Isusova poslanja. U
ovom početku zgusnuti su i sadrţaj i
značenje čitavoga njegova javnog
djelovanja, riječî i djelã, dakle čitava
njegova ţivota. Krštenjem se ponajprije
očituje da se Isus solidarizira s ljudima, i
to s ljudima koji se smatraju grješnima,
sa svima onima koji su, u potrazi za
višim smislom, odlučili „krstiti se“; sa
svima koji su uranjanjem u vodu Jordana
ţeljeli ostaviti staroga čovjeka i krenuti u
novu budućnost. Njegovo krštenje
ukazuje tako na početak i uspostavu
novoga zajedništva Boga i ljudi – On
dolazi meĎu ljude kao jedan od nas,
„staje u red“, prolazi selima i gradovima,
javno moleći pred ljudima.

Isusovo krštenje sva četvorica
evanĎelista opisuju u slikama otvaranja
nebesa, u slici silaska Duha Boţjega koji
nastanjuje prirodu, a ljude ispunja,
nadahnjuje i pokreće na djelovanje u
skladu s Boţjom riječi. U Isusu Bog
prilazi čovjeku, prilazi svakome od nas!
Uz sve to – rastvaranje nebesa nije
bezglasno. Čuje se glas da je Isus Sin, da
je Ljubljeni. Glas je zaorio, kako
svjedoči vjernik – evanĎelist Luka.
Dakle, na početku Isusova
djelovanja, u krštenju na Jordanu,
započinje Isusov put uţivljavanja u
ljudsku
povijest,
pojedinačnu
i
skupnu;moju, tvoju i našu. Isus staje u
red ali kao – posljednji. U njemu se na
neponovljiv način susreću nebo i zemlja,
Bog i čovjek. U njemu Boţji glas ne
ostaje nijem, nego ori. Odjekuje
pustinjama i vrevama naših ţivota,
gradova i sela. Razlijeţe se svemirom.
Potresa zgradom našega bića i zove na
odgovor – odgovor našeg ţivota!
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ANSELM GRÜN: KAD KAŽEM BOŽIĆ...
Isusovo krštenje
Na svetkovinu Krštenja Gospodinova
slavimo još jedan vidik Boţjega
očovječenja. Bog se pojavio ne samo u
tijelu nego i u elementima stvorenja.
Silazeći u vodu Jordana, Isus posvećuje
stvorenje. U vodi kao praelementu Bog
je dodirnuo sve stvari ovoga svijeta.
Sada Boga moţemo naći u svim
stvarima. Ikone su, prikazujući Isusovo
krštenje na Jordanu, uvijek prikazivale i
riječne bogove. I oni su posvećeni
Isusovim krštenjem. Sam Bog silazi u
svoje stvorenje. Sada ga moţemo naći
posvuda, u snazi vode, u ljepoti cvijeta i
u visini brda. A zemaljski elementi
mogu posredovati Boga. Krsna voda
daje nam udjela na boţanskome izvoru
Duha Svetoga koji teče u nama. Prva je
Crkva preuzimala poganske običaje
grabljenja vode na blagdan Isusova
krštenja da ovom vodom poškropi kuće
i laĎe i zaštiti ih od nesreće i opasnosti.
Drugi vidik Isusova krštenja jest da Isus
silazi u vode Jordana, u kojima je s ljudi
prana njihova krivnja. On, dakle, stoji u
Jordanu koji je ispunjen krivnjom
čovječanstva. Postaje solidaran s nama
grešnicima. Dok stoji u vodi, nad njim
se otvara nebo i odzvanja glas: “Ti si
moj Ljubljeni Sin, u tebi mi sva milina.”
To vrijedi i za nas. Kada iz poplava
svoje krivnje i iz voda svoga straha
pogledaš gore prema nebu, i nad tobom
se otvara nebo. Tvoje srce se širi. Ne
moraš
više
sebe
mrcvariti
predbacivanjem krivnje. Iz otvorena
neba čuješ Boţju riječ koja ti obećava
bezuvjetno pravo na opstanak:

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: 7.00 sati: ţupna crkva
 Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (ţupna crkva)
9.30 sati (crkva u Planini)
Od 28. prosinca (tijekom blagoslova obitelji) ţupni ured ureduje nakon
jutarnje svete Mise u 7.00 sati, po potrebi.
Iduće nedjelje je III. nedjelja u mjesecu – nedjelja župnog Caritasa.
Hvala na daru kojeg ćete darovati za naše najpotrebnije ţupljane!

“Ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena kći. U
tebi uživam. Volim te takva kakav jesi. Ne
moraš se najprije opravdavati. Ne trebaš
kupovati svoje pravo na opstanak. Smiješ biti,
jer te volim. SviĎaš mi se takav kakav jesi.”
Isusovo krštenje podsjeća te na vlastito
krštenje u kojemu si divnim obredima
posvećen u tajnu kršćanskoga ţivota. Ti si kao
Krist pomazan za kralja, proroka i svećenika.
Ti si kraljevski čovjek, netko tko sam ţivi,
umjesto da drugi ravnaju tvojim ţivotom. Ti si
prorok, netko tko svojim postojanjem nešto
izraţava, nešto što samo ti moţeš predstavljati.
Ti si i svećenik, netko tko povezuje Boga i
svijet, netko tko zemaljsko preobraţava u
boţansko, tko čini da njegovo čovještvo bude
propusno za Boţju slavu. Kršten si. Ne moraš
zasluţivati svoje pravo na opstanak. Ti si
bezuvjetno prihvaćen i voljen. Blagdan
Isusova krštenja hoće ti ovu istinu ne samo
reći nego je i duboko utisnuti u tvoje srce,
njome čak proţeti tvoju podsvijest, vode tvoga
Jordana, da bi sa svime što jesi, onim svjesnim
i onim podsvjesnim, svojom snagom i svojom
slabošću, svojom ljubavlju i svojom krivnjom,
mogao bezuvjetno prihvaćati i ljubiti.
Iz knjige Anselma Grüna: “Boţić. Slaviti novi
početak”

U petak, 18. sijeĉnja započinje na planu sveopće Crkve molitvena
osmina za jedinstvo kršćana. Kroz ovu osminu na poseban način smo
pozvani moliti „da svi budu jedno“ nasljedujući Isusovu ţelju izrečenu u
njegovoj Velikosvećeničkoj molitvi, a zapisanu od evanĎelista Ivana.
Molitvena osmina završava u petak, 25. siječnja.
Od subote, 26. sijeĉnja ukida se subotnja veĉernja sv. Misa u župnoj
crkvi, a ona filijala koja nema sv. Misu u nedjelju imat će je u subotu
s poĉetkom u 17.00 sati. Dakle, u subotu, 26. sijeĉnja služit ćemo sv.
Misu u crkvi u Planini s poĉetkom u 17.00 sati!
U nedjelju, 27. sijeĉnja zapoĉinjemo II. ciklus veĉernjih sv. Misa za
mlade u našoj župnoj crkvi. Taj dan je u našoj župi i ŽUPNO
KLEĈANJE! Naime, ispred čitave naše Nadbiskupije toga dana smo
„zaduţeni“ da bdijemo i molimo pred Isusom prisutnim u Presvetom
Oltarskom Sakramentu. Klanjanje će biti od 16.00 do 18.30 sati, a završit
će svečanom večernjom sv. Misom! Odazovimo se!

