RASPORED MISNIH NAKANA
od 19. siječnja do 25. siječnja 2015.
PONEDJELJAK
19. siječnja

18.00 sati: nema mise

UTORAK
20. siječnja
sv. Fabijan i
Sebastijan

18.00 sati: nema mise

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 18. siječnja 2015., GOD. 4, BROJ 21

SRIJEDA
21. siječnja
sv. Agneza

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
- Nedjelja župnog Caritasa -

18.00 sati: nema mise

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

ČETVRTAK
22. siječnja
sv. Vinko

18.00 sati: nema mise

PETAK
23. siječnja

18.00 sati: nema mise

SUBOTA
24. siječnja
sv. Franjo Saleški

17.00 sati: (Blaguša)

NEDJELJA
25. siječnja
TREĆA
NEDJELJA KROZ
GODINU

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: (Planina)
11.00 sati: (Kašina)
18.30 sati: (Kašina)

ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA
Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel: 01/2055-455
http://zupa-kasina.hr
zupa.kasina@gmail.com

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

Biblijski likovi ne govore samo o
prošlom vremenu i prošlim događajima.
Oni u sebi utjelovljuju nešto što ima
trajnu vrijednost. Oni ponajprije govore o
općoj upućenosti čovjeka na Boga i
obrnuto. Današnje evanđelje te sva
ovonedjeljna biblijska čitanja upućuju
nas na taj odnos čovjeka i Boga, upućuju
nas na potrebu da budemo s Bogom, kao
što je to prikazano u liku Samuela u
hramu ili susreta dvojice Ivanovih
učenika s Isusom.
Današnja nedjelja upućuje nas na
temu Božjeg poziva čovjeku te vjeru koja
od nas traži nasljedovanje. Upravo,
činjenicu što znači vjerovati, najbolje
nam pokazuje susret dvojice Ivanovih
učenika s Isusom. Isus ih poziva Dođite i
vidite! (Iv 1,39). Trebamo slijediti Isusa –
a to bi značilo ponajprije biti spreman
dijeliti s njim i prostor i vrijeme života,
slušati i prihvaćati njegovo učenje, iz
blizine ga promatrati i polako urastati u
tajnu njegove osobe i poslanja, uz
istodobnu spremnost nastaviti to poslanje
u vlastitom životu.

Jednom riječju – slijediti Isusa znači
dijeliti njegovu sudbinu.
Svako od nas barem je jednom u
životu doživio nešto slično kao Ivanovi
učenici u susretu s Isusom. Često
osjećamo u srcu neki čudan poticaj koji
nam nije do kraja jasan, ali ga se ne
možemo lako riješiti. Ako imamo
spremnost i odvažnost mladog Samuela i
Ivanovih učenika, onda ćemo i mi uvijek
naći nekoga tko će nam pomoći da taj
poticaj shvatimo i ostvarimo. U
prihvaćanju vjere i posljedica koje ona
nosi sa sobom nije toliko važan razum
koji sve odmah shvaća, već srce koje
spremno prihvaća.
Isusova riječ Dođite i vidite!
podrazumijeva čovjekovu odluku poslije
koje se sve šire otvaraju vrata spoznaje.
On će sve jasnije nalaziti i sve dublje
spoznavati ono za čim u srcu čezne.
Tražite Isusa, jer tko traži taj i nalazi…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

ŽUPNE OBAVIJESTI

LEGENDA O PAMETI U SRCU
SVETE MISE:

Kroz tjedan: nema sv. misa; subota u 17.00 sati u kapeli u Blaguši
Nedjeljom: 7.30. 11.00 i 18.30 sati u župnoj crkvi;
9.30 sati (crkva u Planini)
 Od ponedjeljka, 19. siječnja pa sve do petka, 23. siječnja nema svetih

misa u župnoj crkvi poradi sudjelovanja župnika na godišnjim duhovnim
vježbama u Lužnici pored Zaprešića. Hvala na razumijevanju!
 U srijedu, 21. siječnja započinjemo II. ciklus priprema i kateheza za

ovogodišnje kandidate za sakrament sv. Potvrde u našoj župi.
Kateheza je u redovitom terminu ovisno o vremenu pohađanja školske
nastave!
Kad je Bog odlučio ljudima darovati život, htio je da im u njihovoj ljudskosti ništa
ne uzmanjka. Zbog toga im je svima redom naumio dati sve što bi im kroz njihove
dane moglo ustrebati.
Prvo im je odlučio podijeliti pamet. Trudio se udijeliti im odmjerenu količinu, jer
je slutio da bi im i odviše i premalo pameti u životu moglo naškoditi. Pritom nije
ni pomislio da bi se moglo dogoditi da neki u red stanu i po nekoliko puta, neki ni
jedanput smatrajući da im takvo što i ne treba, te da neki zakasne, jednostavno
zbog toga što su se zapričali s nekim, zaigrali se ili su iz nekog drugog razloga
nehotice propustili na vrijeme stati u red.
Kad su oni koji su zakasnili došli pred Boga, Bog ih je ljubazno saslušao. Bio je
zbunjen jer nije znao kako bi im pomogao.
- Evo, ostalo mi je još posve malo pameti za podjelu – reče im – potrudit ću se da
svakome od vas dopadne barem ponešto. Istina, neću vam je moći dati onoliko
koliko bih htio, ali dat ću vam što mi je preostalo, sve do zadnje mrve. No, pokušat
ću vam to nadoknaditi na neki način.
Kad je počeo dijeliti srce, prvo je pozvao one koji su zadnji došli na red pri
dijeljenju pameti. I jer je bio siguran da bi zbog premalo srca čovjek kroz život
mogao proći kao da ga nije ni bilo, a nije bio siguran što će se dogoditi bude li im
dao odviše srca, reče im:
- Želite li, dat ću vam više srca. No, ne znam hoće li vam zbog toga u životu biti
lakše ili teže. Ali, dat ću vam od svoga vlastitoga srca jer ne znam što bih vam
mogao dati bolje od toga.
Stjepan Lice

 U subotu, 24. siječnja započinjemo II. ciklus priprema i kateheza za

ovogodišnje kandidate za sakrament Prve sv. Ispovijedi i Pričesti u
našoj župi. Kateheza je u redovitom terminu za jednu i drugu skupinu u
prostorijama vjeronaučne dvorane. Molim roditelje da pošalju
prvopričesnike na susret!
 Iduću nedjelju, 25. siječnja započinjemo II. ciklus večernjih sv. Misa

za mlade u našoj župnoj crkvi i vraćamo se na uhodani raspored sv.
Misa u župi nedjeljom!
 Idući utorak, 27. siječnja, započinje tradicionalni Teološko - pastoralni

tjedan na zagrebačkoj Šalati u organizaciji KBF-a u Zagrebu. Sve vas
pozivamo, ako ste u prilici, da se odazovete na taj susret koji završava 29.
siječnja.
 Od utorka, 27. siječnja do četvrtka, 29. siječnja, župni ured ne ureduje

zbog Teološko – pastoralnog tjedna na kojem smo, kao svećenici, obvezni
biti. Svećenika možete kontaktirati telefonski. Hvala na razumijevanju!
 Najavljujemo:



Idući utorak, 27. siječnja održava se u našoj župi godišnje ŽUPNO
KLEČANJE! Naime, ispred čitave naše Nadbiskupije toga dana smo
„zaduženi“ da bdijemo i molimo pred Isusom prisutnim u Presvetom
Oltarskom Sakramentu. Klanjanje će biti od 16.00 do 18.00 sati, a
završit će svečanom večernjom sv. Misom! Odazovimo se!

