RASPORED MISNIH NAKANA
od 18. veljače do 24. veljače 2013.

PONEDJELJAK
18. veljače
UTORAK
19. veljače

18.00 sati: nema mise
18.00 sati: zajednička nakana

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 17. veljače 2013., GOD. 2, BROJ 25

18.00 sati: Ϯ Stjepan i Marija Fuđak i svi pok. iz ob.
Štabarković

SRIJEDA
20. veljače

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

- NEDJELJA ŽUPNOG CARITASA -

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

ČETVRTAK
21. veljače

18.00 sati: Ϯ Mira Župčić; svi pok. iz ob. Meglaj i Zenko

PETAK
22. veljače
Katedra sv. Petra
SUBOTA
23. veljače
Liturgija kvatri
NEDJELJA
24. veljače
DRUGA
KORIZMENA
NEDJELJA

18.00 sati: Ϯ Stipe i Iva Barišić; Marija Pandek
17.00 sati: Ϯ Ivan Makar; Stjepan, Ruža i Maks Tarandek i
svi pok. iz ob. Tarandek i Kosec (Planina)
7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Eva i Vid Podvorec i svi pok. iz ob. Podvorec;
Vinko Starjački; Pavao Combaj; Josip, Stjepan
i Marta Tudek; Stjepan i Milka Orač (Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Stjepan, Marica i Ivan Popović
18.30 sati: Ϯ Stjepan Kučiš i svi pok. iz ob. Kučiš

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

Na početku smo još jedne
korizme, a također smo i na početku
Isusova javnog djelovanja, gdje se On,
ispunjen Duhom Svetim, susreo s
đavlom. Susreće se s čovjekoubojicom i
„ocem laži od početka“, kako ga naziva
Ivan u svom evanđelju. Susreće se dvojac
koji se bori za istu stvar – ljudska srca.
Na početku korizmenog hoda
ususret slavlju Uskrsa današnje nam
evanđelje otkriva svu dramu koja iz toga
susreta proizlazi, dramu koje i Kristovi
učenici postaju svjesni posebice u ovom
povlaštenom vremenu crkvene godine.
Na početku nasljedovanja Isusa uvijek
stoji iskušenje, iskušenje odustajanja ili
iskušenje izbora nekog drugog puta. No,
danas nam Isusov primjer odlučnosti
pokazuje smisao nasljedovanja. Isus
odlazi u pustinju – mjesto praznine u
kojoj čovjek traga za smislom, mjesto
osame u kojoj čovjek traga za susretom.
Đavao dolazi s namjerom da
zavede. On je „otac laži“, zavodnik. Nudi
lakši put, uspjeh, čast i moć. Sve čini
„otmjeno“ i naizgled s poštenim
namjerama, upravo kao pravi zavodnik.

Djeluje podmuklo i prikriveno.
I dok se čini da je Isusa teško
nasljedovati, jer nije lako otići u pustinju
i lišiti se svega osim odnosa s Bogom,
đavolska se logika čini kao zamamna
oslobađajuća poruka. Ono što on nudi
ono je što mi tražimo – život bez muke.
Samo ga treba poslušati – treba samo
slabosti proglasiti jakostima, treba
zaboraviti svaku moralnost i treba se
usprotiviti
svim
zabranama
i
ograničenjima jer one nas, reći ćemo,
sputavaju u našoj slobodi.
Korizma je vrijeme izbora
„drugog“ puta, jer upravo taj put izabire
Isus – to je manje privlačan i manje
obećavajući put, ali put po kojem hoda
Bog. Stoga, korizma je vrijeme u kojem
želimo na poseban način omogućiti Bogu
da govori i djeluje kroz nas, da mi
postanemo put za druge, božji put. Neka
nas ova korizma ojača da vođeni Duhom
Isusa Krista možemo iznova potvrditi da
smo otkupljeni i spašeni. Jer Isus je
osloboditelj i spasitelj, a ne zavodnik.

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

KORIZMA

Pred

nama je korizmeno vrijeme,
jedinstveno i neponovljivo, koje nam je
darovano i u kojemu smo dužni, kao i u
svakom drugom vremenu, postajati bolji,
postajati Božji. To je vrijeme u kojemu
nas Bog poziva da napredujemo u
spoznaji i razumijevanju osobe Isusa
Krista i njegove evanđeoske poruke.
Pozvani smo okrenuti se Bogu kakav on
stvarno jest. Poziva nas na radost
sakrivenu u zajedništvu. I to ne u onom
koje se izgrađuje silom ili laži, pod
prijetnjama i ucjenama, nego pod vidom
slobodne odluke. Pred nama se razotkriva
u daru ljubavi koja je sposobna
preokrenuti patnju i nemir u utjehu i
radost sigurnosti, mržnju i zlo u ljubav i
dobrostivost, nepravdu i sebičnost u
milosrđe i darežljivost. Uz mogućnost već
prisutnih duhovnih rana koje su mu
svojom nepažnjom i nemarom nanijeli
drugi, on vlastitim grijesima samo
produbljuje svoju patnju. Posljedice su
više nego očite. Čovjek proživljava
nemir, krivicu, povrijeđenost, mržnju,
osvetoljubivost i druga negativna
duhovna i psihička stanja. Iz toga
zaključujemo kako grijeh i duhovne
povrede uništavaju život i zajedništvo.
Osobito grijeh oduzima čovjeku ono što
život čini vrijednim i neuništivim,
iscrpljujući mu temeljno povjerenje i
smisao za iskrenost i ljepotu, radost
darovane ljudskosti. U konačnici, ostavlja
čovjeka povrijeđena i udaljena od samoga
sebe, od Boga i ljudi. Strašno je, stoga,
biti rob grijeha ili nemoćnik u vlastitim
nevoljama.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi; subota u
17.00 u Planini
 Nedjeljom: 7.30, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (kapela u Blaguši)
Danas započinje proljetni kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani
na intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen pokori
i obraćenju. Kvatreni tjedan završava liturgijom kvatri u subotu, 23.
veljače.

Time gubiš život, gubiš sebe i one koje voliš.
Zato je obraćenje, riječ koja odzvanja u
mnogim svetopisamskim tekstovima kroz
korizmu, Božji poziv čovjeku da se osvijesti i
preispita svoje riječi i djela u svjetlu primjera
Kristove savršene ljubavi. Štoviše, Bog se
daruje čovjeku da mu bude svjetlo na putu,
savjetnik u odluci, pomoćnik u nevolji,
izbavitelj u propasti. I budući da je obraćenje
vezanje moga života uz Boga, razarajuća se
snaga grijeha suzbija, lomi i dokida, a
zadobivena rana zacjeljuje. Preuzimajući na
sebe patnju čovjekovih životnih promašaja,
izdaja i boli, nesigurnosti i razočaranja,
iskazao nam je spasonosno suosjećanje u
našim slabostima. Stoga, odreći se grijeha i
opredijeliti se uvijek iznova, dan za danom,
za dobro, za Boga, znači tražiti njegovu
blizinu i svaki dobri dar. Tek tada doživjet
ćemo potrebnu ljubav i utjehu oprosta, radost
i mir njegova Duha. Osjetit ćemo se iznova
voljenima,
opravdanima,
ispunjenima
životnom snagom.

Kroz liturgijsko vrijeme korizme prikladan je POST i NEMRS. On
obvezuje vjernike na Pepelnicu i Veliki Petak, a nemrs obvezuje svakog
petka, osobito korizmenog. Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili
14. godinu života, a zakon posta obvezuje sve punoljetne osobe do
navršene 60. godine života.
Tijekom korizme svakog utorka i petka bit će POBOŽNOST
KRIŽNOG PUTA prije večernje svete Mise u župnoj crkvi, s početkom
u 17.15 sati. Odazovimo se!
U srijedu, 20. veljače nastavljamo s našom tribinom „Teološka srijeda“
kojom želimo u vremenu Godine vjere produbljivati naše znanje vezano
uz Katekizam Katoličke Crkve. Tribina započinje u 20.00 sati u
prostorijama vjeronaučne dvorane u sklopu župne kuće. Posebno
pozivamo odrasle da se odazovu!
U četvrtak, 21. veljače organiziramo tradicionalno euharistijsko
klanjanje koje upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s početkom u
17.15 sati, a koje završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo
se!
Najavljujemo:
• U nedjelju, 03. ožujka, tijekom sv. Mise u 11.00 sati našoj župnoj
zajednici predstavit će se ovogodišnji kandidati za primanje sakramenta
Prve Svete Ispovijedi i Pričesti – naši ovogodišnji prvopričesnici. Posebno
pozivamo roditelje da se odazovu te na taj način podrže svoju djecu na
putu odrastanja u vjeri!

