RASPORED MISNIH NAKANA
od 18. svibnja do 24. svibnja 2015.
PONEDJELJAK
18. svibnja
sv. Ivan I.

18.00 sati: nema mise

UTORAK
19. svibnja

18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
20. svibnja
sv. Bernardin Sijenski

18.00 sati: Ϯ Franjo i Marija Podgorski; Jagica, Stjepan i
Ivan Bertović; svi pok. iz ob. Petir

ČETVRTAK
21. svibnja
sv. Kristofor Magallanes
PETAK
22. svibnja
sv. Rita iz Cascie
SUBOTA
23. svibnja

PEDESETNICA
- DUHOVI -

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 17. svibnja 2015., GOD. 4, BROJ 38

SEDMA VAZMENA NEDJELJA
- Nedjelja župnog Caritasa Draga braćo i sestre, dragi župljani !

18.00 sati:

18.00 sati: Ϯ Jasenka Petričec

17.00 sati: (Blaguša)
7.30 sati: pro populo

NEDJELJA
24. svibnja

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

9.30 sati: Ϯ svi pok. iz ob. Kovač i Gašparić; Slavko i
Franjo Juć i ob. Juć; Marijan Jukić (Planina)
11.00 sati: Ϯ Ivka i Franjo Šipak i ob. Šipak i Lončarek;
Marica Horvatić; Adam, Franjo i Jagica
Lovreković (Kašina)

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

Biti kršćanin „nije rezultat neke
etičke odluke ili neke velike ideje, već je
to susret s događajem, s Osobom, koja
životu daje novi obzor i time konačni
pravac.“ Tako piše papa Benedikt XVI. u
uvodu svoje prve enciklike „Bog je
ljubav“. Da, kršćanstvo je susret s
Isusom Kristom, ono nije neka etika ili
moral; ideja ili misao. Ovakav nas govor
plaši, a i privlači u isto vrijeme. Ta zar
nismo navikli misliti i govoriti o
kršćanstvu kroz pojmove morala i ideje?
Ali, zar su moral i ideja pokretali
apostole i prvu Crkvu u naviještanju
evanđelja?
Uskrsni hod Crkve govori nam
da ideje i moralni principi ne tvore „bit
kršćanstva“. Ta se bit prije svega otkriva
u vjeri u Božju ljubav. Je li moguće
vjerovati u Božju ljubav kada se sama
riječ ljubav čuje danas sa svih strana, a
čini se da je nikada nije bilo manje, i
kada nam se čini da se često iza riječi
ljubav krije veliko „ništa“?
I može li se, ljubav zapovjediti,
jer Ivan piše da smo dužni ljubiti jedni
druge?

Može li se ljubiti Boga koga
nitko nikada ne vidje? Sveto pismo
svjedoči da može. Boga nitko nije vidio,
ali on se čini vidljivim na mnoge načine,
prije svega kroz svjedočanstvo onih koje
je Otac povjerio Sinu.
Kako se najbolje ljubi Boga?
Ljubeći bližnjega, jer ljubav prema
bližnjemu je put koji vodi susretu s
Bogom. Ako zatvaramo oči pred
bližnjim, tada postajemo slijepi i za
Boga. Nadalje, ljubav je povezana i s
istinom. Istina kršćanstva počiva na
Božjoj riječi koja svjedoči o tome da nas
je Bog prvi uzljubio i da je pravi odgovor
na to naša ljubav. Bitno je naglasiti da
ljubav raste po ljubavi i u tome je čitav
smisao našeg životnog postojanja.
Uskrsno
povjerenje
rađa
susretom, a susret svjedočenjem. Jesmo li
susreli Uskrsloga? Jesmo li bili u cvjetnoj
Galileji? Jesmo li stavili ruku u njegove
rane? Ili nam je naše kršćanstvo još
uvijek samo etika i skup različitih ideja?
Zapitajmo se danas kakvi smo zaista
kršćani….
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ZAŠTO MOLITI KRUNICU

Ako

upoznaš Boga, našao si prijatelja. Ako znaš

moliti, Bog te čuje i uslišat će tvoju molitvu. Ako
se približiš k Bogu, nitko više neće moći uništiti
tvoj život, ako zaista tražiš Boga, On će ti oprostiti sve
tvoje ludosti. Ako nađeš Boga, otkrio si puninu svog
života. Ako kreneš putem Krista i osluhneš Božju
riječ, osjetit ćeš Božju blizinu i Bog će postati tvoj
dom. Krunica ti razotkriva kako je Isus živio. Krunica
je tvoj zajednički put s Kristom. Vodi te k Ocu,
daje ti Duha i snage. Vodi te na visine života, na
vrhunce radosti i mira, pokazuje ti vrijednost gorućih
ideala i daje ti naslutiti uzvišenost života vječnoga. Svakodnevno moleći krunicu,
svakodnevno ćeš duhovno napredovati. Zašto se molimo Mariji, zašto molimo s
Marijom? Marija je put kojim je Bog došao k nama: po Mariji smo primili Isusa, a po
Isusu otvoren nam je put k Bogu Ocu. Put kojim je Bog došao k nama, i za nas
najsigurniji je put da dospijemo k Bogu: Marija nam pokazuje Isusa, Isus nam
pokazuje Oca! Po Mariji ćeš dospjeti do Isusa, snažnom vjerom do Njegove riječi. To
je iskustvo kršćanina, počevši od progonjene Crkve prvih stoljeća do današnjih dana.
Danas je kod mnogih vjera poljuljana. Vjeruju u razum, slobodu, napredak, ali ne više
u božanstvo Krista. No, samo On je Put, Istina i Život. Bez njega nitko ništa ne zna o
Bogu, o onostranosti, o vječnom, o svrsi i cilju života. Samo on poznaje Oca. Ako
želiš iskusiti duboku vjeru u Isusa Krista, svakodnevno moli krunicu. Tada će Marija i
tebi donijeti Isusa, to joj je Bog naložio. Ona je Majka Božja, Majka vjere, Majka Crkve.
Ona je i tvoja Majka. Ako je Marija tvoja majka, zauvijek ćeš imati Boga za Oca.
Prihvati Mariju u svoj život!

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi;
subotom u 17.00 sati (kapela u Blaguši)
Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (crkva u Kašini)
9.30 sati (crkva u Planini)

 U srijedu, 20. svibnja, nastavljamo pobožnost svetome Josipu kroz molitvu
krunice i litanija sv. Josipu te pjesama njemu u čast. Pobožnost započinje u 17.30
sati, a završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se!

 U četvrtak, 21. svibnja, nastavljamo ciklus euharistijskih klanjanja koja
upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s početkom u 17.15 sati, a koje
završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se!
 Iduće nedjelje, 24. svibnja je svetkovina PEDESETNICE – DUHOVI,
kada slavimo rođendan Crkve. Ovom svetkovinom završavamo
Vazmeno vrijeme. Taj dan započinje ljetni kvatreni tjedan u kojem su
vjernici pozvani na intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je
posvećen molitvi za posvetu ljudskog rada i za urod zemlje, a završava
kvatrenom subotom, 30. svibnja.
 Molitva krunice po križevima krajputašima diljem župe Kašina
Kroz čitav mjesec svibanj, kao i prošle godine, u organizaciji župnog
pastoralnog vijeća (ŽPV-a), priređujemo molitvu svete krunice po križevima
krajputašima naše župe. Utorkom, srijedom i petkom u 19.30 sati molimo
krunicu BDM, lauretanske litanije i održavamo kratki nagovor prateći
sljedeći raspored: 04.05. i 05.05. (Planina Gornja); 12.05. i 13.05. (Planina
Donja); 15.05. i 19.05. (Gornja Kašina); 20.05. (Prepuštovec); 22.05.
(Blaguša); 26.05. (Pustike); 27.05. (Jesenovec) i 29.05. (Kašinska Sopnica).
Nakon molitve koja će završiti oko 20.10 sati planira se i kratko druženje
sudionika uz mali domjenak (nije obvezno)! Pozivamo župljane dotičnih
mjesta da se odazovu!
 Najavljujemo:
 U nedjelju, 31. svibnja, na svetkovinu Presvetoga Trojstva, naša župna
zajednica slavi i svoje drugo godišnje proštenje u kapeli Majke Božje
Kraljice mira u Blaguši, tako da će raspored sv. Misa te nedjelje biti
promijenjen. Naime, prve dvije mise (7.30 i 9.30 sati) bit će u župnoj crkvi
u Kašini, a sv. Misa u 11.00 sati slavit će se u Blaguši! Misno slavlje u
Blaguši predvodit će član franjevačke provincije Bosne Srebrene, fra Stipo
KARAJICA, župni vikar u župi Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici.
Odazovimo se!
 U nedjelju, 31. svibnja je i blagdan Pohoda BDM, u našoj Nadbiskupiji
slavljen kao dan Majke Božje od Kamenitih vrata – zaštitnice grada
Zagreba. Taj dan, u skladu s našim mogućnostima, sudjelovat ćemo u
zagrebačkoj katedrali na večernjem slavlju čitave naše nadbiskupije.
Svečano misno slavlje s početkom u 19.00 sati predvodit će uzoriti
gospodin Kardinal George PELL, prefekt Tajništva za ekonomska pitanja
Svete Stolice. Odazovimo se!

