RASPORED MISNIH NAKANA
od 20. siječnja do 26. siječnja 2014.
PONEDJELJAK
20. siječanj
sv. Fabijan i
Sebastijan
UTORAK
21. siječanj
sv. Agneza
SRIJEDA
22. siječanj
sv. Vinko

18.00 sati: nema mise

18.00 sati: nema mise

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
- NEDJELJA ŽUPNOG CARITASA Draga braćo i sestre, dragi župljani !

18.00 sati: nema mise

18.00 sati: nema mise

PETAK
24. siječanj
sv. Franjo Saleški

18.00 sati: nema mise

NEDJELJA
26. siječanj
TREĆA NEDJELJA
KROZ GODINU

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 19. siječanj 2014., GOD. 3, BROJ 21

ČETVRTAK
23. siječanj

SUBOTA
25. siječanj
Obraćenje sv. Pavla
apostola

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

17.00 sati: Ϯ Ivan, Kata i Mile Brikić; Ivan i Božica Boras; na
nakanu za sve kojih se nema tko spomenuti; Ivan
Tudek i ob. Tudek; Đuro Tudek; Stjepan
Palikuća; Marija i Mile Vuković; Josip i Grga
Tudek (Blaguša)
7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ (Planina)
11.00 sati: Ϯ Janja Perić, Janja Nedić, Kaja Čalić; Ivan Maljak;
Marijan Barbarić (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Marija Šarkanj i ob. Šarkanj, Maljak i Pirenjak
(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

Galileja poganska – narod što je
sjedio u tmini svjetlost vidje veliku;
onima što mrklî kraj smrti obitavahu
svjetlost jarka osvanu. Te snažne i
dojmljive Izaijine riječi višestruko
odzvanjaju i prožimaju današnju
nedjelju. I premda se čini da je njihova
snaga prvenstveno u ljepoti poetskoga,
one oslikavaju svu bremenitost nade koja
prosijava u teškim vremenima tadašnje
asirske okupacije Galileje. U trenutku
kada se sve čini beznadnim, Izaija
naviješta oslobođenje koje se čini tako
dalekim. Ali, Galileja je istovremeno i
„granična zemlja“, granična prema
područjima koje nastanjuju pogani,
zemlja nastanjena različitim narodima što
ju čini sumnjivom u očima religijskih
vođa u Jeruzalemu.
U tu graničnu zemlju, u kojoj je
odrastao i po kojoj je dobio naziv
Galilejac, Isus dolazi kako bi uputio
poziv na obraćenje i navijestio blizinu
Kraljevstva nebeskoga. Cjelokupna
njegova poruka može se sabrati u riječi:
Kraljevstvo se nebesko približilo! Kako
danas razumjeti Isusov navještaj
Kraljevstva nebeskoga?

Danas je 'kraljevstvo' izraz koji
se čini opterećenim, nejasnim i dalekim
premda često o njemu slušamo. Isus
govori o kraljevstvu kao plodu njegovog
osobnog odnosa s Ocem, i njegova se
posebnost pokazuje u njegovu djelovanju
u povijesti. U načinu na koji Isus živi
vlastiti autoritet djelotvorno je prisutno
Božje spasenje i njegovo kraljevstvo.
Navještaj kraljevstva čini Isusov put
usmjerenim spram križa. Povezano s time
često se možda i pitamo kako će izgledati
posljednji sud? A pravi odgovor nalazi se
u okrenutosti Isusovu načinu života i
djelovanja.
Isusova ponuda spasenja i
navještaj kraljevstva danas su upućeni
svima koji su spremni izići na rub
vlastitog shvaćanja stvarnosti i dopustiti
njemu da je on preoblikuje. On je kadar
svakoga tko se otvori njegovom Duhu
učiniti sposobnim činiti isto. A za
današnje vrijeme to „isto“ posebno se
ogleda u tome jesmo li sposobni odnos s
njime učiniti središtem vlastitoga života
kako se ne bismo bojali za vlastite
granice? Stoga, otkrijmo središte i
nemajmo straha od granica!

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

SV. FRANJO SALEŠKI, biskup i crkveni naučitelj

SVETE MISE:
 Kroz tjedan: nema sv. Misa
 Nedjeljom: 7.30, 11.00, 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (crkva u Planini)

Rođen

je 21. kolovoza 1567.g. u
Savoyskoj grofoviji u Francuskoj, u
uglednoj aristokratskoj obitelji, kao
najstariji od šestero braće. Otac je želio
da postane vojnik, ali Franjo je šutio.
Osjećao je da ga Bog zove, ali nije htio
žuriti sa svojim odlukama, već je čekao
Božji znak. Mjesni župnik mu je rekao
da je nakon njega mjesto župnika
slobodno, ali Franjo je opet šutio ne
želeći pokvariti ništa za što je Bog
kasnije imao planove. Ipak se odlučio
za studij prava u Parizu, ali je paralelno,
u tajnosti, studirao i teologiju. Već kada
je trebao biti proglašen senatorom, dok
je jahao na konju, Bog mu se napokon
objavio. Tri puta ga je rušio s konja i
svaki put bi mu mač ispao iz toka i s
njime na zemlji oblikovao križ. Franjo
je tada znao da Bog od njega želi da
postane svećenik. Kako je živio u doba
reformacije, odlučio je provesti misiju i
obratiti natrag na katoličku vjeru 70.000
Kalvinista u Švicarskoj. Od svih
dobronamjernika njegove župe, samo je
njegov bratić pošao s njime; otac mu
nije htio pomoći, a biskupija je ionako
bila vrlo siromašna. Tri godine je
pješačio švicarskim Alpama, narod je
pred njime zatvarao vrata, a tjerali su ga
i kamenjem. Jedne se noći, da bi se
spasio od vukova, svezao na granu
nekog stabla, te se u jutro, sav smrznut,
nije mogao odvezati, pa je bratić trebao
otpiliti granu kako bi ga oslobodio.

ŽUPNE OBAVIJESTI

Današnja nedjelja je III. nedjelja u mjesecu – nedjelja župnog Caritasa.
Hvala na daru kojeg darujete za naše najpotrebnije župljane!
U utorak, 21. 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 23. siječnja.
Od utorka, 21. siječnja do četvrtka, 23. siječnja, župni ured ne ureduje
zbog Teološko – pastoralnog tjedna na kojem smo, kao svećenici, obvezni
biti. Svećenika možete kontaktirati telefonski. Hvala na razumijevanju!

Uskoro ga je i on ostavio. Kako nitko
nije mario za Franjine propovijedi,
počeo ih je pisati i prepisivati, jer je,
kao i inače, imao strpljenja, i znao da će
mu Bog pomoći u njegovoj misiji. Tako
je svoje propovjedi stavljao ljudima u
kuće ispod ulaznih vrata, i nakon nekog
vremena, uspio obratiti čak 40.000
ljudi. Uskoro (1602.g.) pozvan je od
Pape u Rim, gdje je imenovan za
ženevskog biskupa. Kao biskup osniva
dvije Družbe i razvija veliku
spisateljsku djelatnost. Umire u 55.
godini,
1622.
godine.
Njegovo
najpoznatije pisano djelo “Filotea“
namijenjena je onima koji žive u
obiteljima, jurnjavama života i stoga
smatraju da svetost nije za njih. Ovo
veliko djelo doživjelo je više od tisuću
izdanja, a već 1656. godine biva
prevedeno na 17 jezika. Bio je naučitelj
koji pobožnost unosi u svijet i svijet u
nju. Proglašen je zaštitnikom katoličkih
novinara i pisaca.

Od ponedjeljka, 20. siječnja pa sve do petka, 24. siječnja nema svetih
misa u župnoj crkvi poradi sudjelovanja župnika na Teološko – pastoralnom
tjednu na zagrebačkoj Šalati. Hvala na razumijevanju!
U srijedu, 22. 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!
U subotu, 25. siječnja je blagdan Obraćenja sv. Pavla i ujedno završetak
molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Svečana sv. Misa je u 17.00 sati u
filijalnoj crkvi u Blaguši. Odazovimo se!
U subotu, 25. 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, 26. siječnja započinjemo II. ciklus večernjih sv. Misa za
mlade u našoj župnoj crkvi i vraćamo se na uhodani raspored sv. Misa u
župi nedjeljom!
Najavljujemo:


Idući ponedjeljak, 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!

