RASPORED MISNIH NAKANA
Od 17. lipnja do 23. lipnja 2013.
PONEDJELJAK
17. lipanj

18.00 sati: nema mise

UTORAK
18. lipanj

18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
19. lipanj

18.00 sati: Ϯ Stanko, Katica i Marica Borščak; Stjepan i
Jelica Orač; Ivan Kučiš

ČETVRTAK
20. lipanj

18.00 sati: Ϯ Slavko Šipak i svi pok. iz ob. Šipak;
Andrija Fišter i svi pok. iz ob. Fišter; ob.
Podgorski i Petir; Stjepan Novosel

PETAK
21. lipanj
sv. Alojzije Gonzaga

18.00 sati: Ϯ Anica Pustički i svi pok. iz ob. Jelaković

SUBOTA
22. lipanj
sv. Ivan Fisher i Toma
More

17.00 sati: Ϯ Terezija i Franjo Brleković; svi pok. iz ob.
Babić i Koščević; Ivan Bakrač (Planina)

NEDJELJA
23. lipanj
DVANAESTA
NEDJELJA KROZ
GODINU

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Ivan Palikuća i Ivan Hacmanjek; AnĎela,
Vjekoslav, Stjepan, Katica i Nikola Tušek
(Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Dragan Budeš i svi pok. iz ob. Budeš; Ivan
Novoselec i svi pok. iz ob. Novoselec;
Stjepan Bukvić; Vjekoslav Mitrečić
14.00 sati: sv. Misa u Kašinskoj Sopnici (proštenje)

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

ŢUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 16. lipnja 2013., GOD. 2, BROJ 42
JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
- nedjelja župnog Caritasa Draga braćo i sestre, dragi župljani !

EvanĎelist Luka, prije opisa
susreta Isusa i grješnice u kući farizeja
Šimuna, stavlja rečenicu u kojoj
otkrivamo kako Isus zna da ga okolina
smatra izjelicom i vinopijom, prijateljem
carinika i grješnika. Pa ipak, usprkos tim
poruţnim nazivima koji su dolazili iz
kruga farizeja, Isus prihvaća poziv na
objed u kuću jednoga od njih – farizeja
Šimuna.
Dolazak grješnice i njezino
ponašanje moralo je promatračima
izgledati krajnje neprihvatljivim. Došla je
nepozvana i nenajavljeno, ušla u muško
društvo i stala Isusu do nogu. Pa ipak,
Šimunu nije skandalozno ponašanje
grješnice. Njega je sablaţnjavao Isusov
stav. Luka nam daje uvid u Šimunovu
dilemu. Ona se ne tiče grješnice, nego
Isusa i konkretnog pitanja je li on prorok
ili nije. Gledajući Isusovo ponašanje
prema grješnici, Šimun dvoji da bi Isus
mogao biti prorok. Prorok bi, naime,
trebao znati tko je i kakva je ţena koja ga
se dotiče.
Isus, meĎutim, postupa drukčije.
Prorok nije netko tko se naziva tim
imenom nego netko tko se ponaša kao
prorok.

Isus Šimunu priča priču. I poziva
ga u nju. Daje mu prigodu da sudi likove
u priči. Čini ono što su činili proroci.
Umijeće proroka je da iz čovjeka izvuče
istiniti sud. Kada Šimun ispravno prosudi
likove iz priče, bit će moţda moguće da
kroz priču vidi samoga sebe. Trokut:
Šimun – ţena grješnica – Isus, daje nam
odgovore današnjeg evanĎelja. Što nam
oni govore?
Isusu nije teško opraštati.
Šimunu
je
bilo
teško
iskazati
gostoljubivost. Zato, iskazujući je,
pokazuje svoja proturječja te na njemu
opaţamo kako je teško ponekad vidjeti i
gledati samoga sebe. Na grješnici, pak,
opaţamo kako onom tko iskusi milost
oproštenja nije više teško iskazati ljubav.
Spoznati sebe jedan je od
najteţih ţivotnih zadataka. Uvijek je
bolan, teţak i mučan. Nije dovoljno biti u
Isusovoj blizini. Nekada je vaţno
pozorno pratiti što On čini nekom
drugom, primjerice – grješnici. Gledajući
ne sudi i prepoznaj samoga sebe u njoj!
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

Iduću nedjelju, 23. lipnja s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društvenog
doma u Kašinskoj Sopnici odrţat će se sv. Misa prigodom proslave sv. Ivana
Krstitelja, zaštitnika toga mjesta. Nakon sv. Mise upriličit ćemo i procesiju do
zavjetnoga pila gdje ćemo izmoliti litanije i posvetnu molitvu sv. Ivi! U organizaciji
mještana poslije je planirano i druţenje uz hranu i piće! Odazovimo se!

Zdravo !
Ti puna radosti.
Ljudima jednom stajat ćeš pred očima,
ko mira znak, ko izvor utjehe.
Imat ćeš mjesec pod nogama.
Mlado sunce će tebi sjati u naručju.
A jutarnje će zvijezde
nad tvojom glavom pjevati.
I bit ćeš vez,
što zemlje dno i neba vrh u jedno spaja.
I bit ćeš most, od molitava tkan
od suza mit, i u luk svit,
Nad jazima i crnim vodama,
što čovjeka će dijeliti od Boga.
Nek’ je Gospodu slava!
Nek’ volja njegova se vrši!

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: od utorka do petka ţupna crkva u 18.00 sati;
subota u 17.00 sati (crkva u Planini)
 Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (ţupna crkva)
9.30 sati (kapela u Blaguši)
14.00 sati – proštenje u Kašinskoj Sopnici
Danas je III. nedjelja u mjesecu – Nedjelja našeg župnog Caritasa! Hvala od srca
na daru kojeg darujete za naše najpotrebnije ţupljane. Bog plati na dobroti i
solidarnosti!
U četvrtak, 20. lipnja imat ćemo redovito euharistijsko klanjanje koje upriličujemo
svakog četvrtka u mjesecu. Klanjanje pred Presvetim bit će od 17.15 sati, a završit će
redovitom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se!

Idući utorak, 25. lipnja, u našoj domovini je drţavni blagdan – Dan državnosti.
Tom prigodom slavit će se sveta Misa za sve poginule branitelje naše domovine, u
ţupnoj crkvi u Kašini s početkom u 11.00 sati. Taj dan nema večernje svete Mise!
Najavljujemo:
U tjednima smo pred proslavu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, zaštitnika
naše ţupe. Ovogodišnju proslavu obiljeţit će i prigodna trodnevnica, kao svojevrsna
duhovna priprava za proslavu same svetkovine, 29. lipnja ove godine.
Raspored je sljedeći:
26. lipanj, srijeda
Misno slavlje predvodi mons. Zlatko Koren
rektor svetišta Majke Božje Bistričke
Srţ slavlja jest okupljanje mladih i razvijanje svjedočke dimenzije vjere nadahnute ţivotom
apostolskih prvaka.
27. lipanj, četvrtak
Misno slavlje predvodi fra Krunoslav Kašnar, OFM
gvardijan franjevačkog samostana u Samoboru
Srţ slavlja jest okupljanje naših obitelji, te usmjerenost pokretima i udrugama koje djeluju
na području naše ţupne zajednice te okolnih mjesta.
28. lipanj, petak
Misno slavlje predvodi fra Sebastijan Golenić, OFM
gvardijan franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu
Srţ slavlja jest okupljanje starih i nemoćnih ţupljana, te usmjerenost liturgije ka starijoj
populaciji uz podjeljivanje sakramenta bolesničkog pomazanja.
29. lipanj, subota
Ovogodišnja proslava zaštitnika župe, apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla,
obiljeţena je dolaskom mons. Jurja JEZERINCA, vojnog ordinarija u Republici
Hrvatskoj, koji će biti gost naše ţupe. Svečano slavlje bit će u subotu, 29. lipnja s
početkom u 19.00 sati. Pozivamo Vas da svojim dolaskom pozdravimo našeg biskupa,
koji dolazi u ovaj dio Lijepe naše. Prije sv. Mise odrţat će se i prigodni koncert našeg
Puhačkog orkestra DVD-a Kašine s početkom u 18.00 sati u župnoj crkvi. Odazovimo
se!

