RASPORED MISNIH NAKANA
Od 20. svibnja do 26. svibnja 2013.
PONEDJELJAK
20. svibanj
BDM Majka Crkve
Duhovski ponedjeljak
UTORAK
21. svibanj
sv. Kristofor Magallanes
SRIJEDA
22. svibanj
sv. Rita
ČETVRTAK
23. svibanj

18.00 sati: nema mise

18.00 sati: Ϯ Katica Balšić i svi pok. iz ob. Balšić

18.00 sati: Ϯ Franjo Podgorski
18.00 sati: Ϯ Jasenka Petričec

PETAK
24. svibanj

18.00 sati: Ϯ Anka i Ivan Dokša i svi pok. iz ob. Dokša;
Marija i Stjepan Dijanić; Ivan i Ana
Combaj

SUBOTA
25. svibanj
Liturgija kvatri

17.00 sati: Ϯ Franjo Sajković; Đuro i Jagica Gregurec
(Planina)
7.30 sati: pro populo

NEDJELJA
26. svibanj
PRESVETO
TROJSTVO

9.30 sati: Ϯ Ivka i Franjo Šipak i svi pok. iz ob. Šipak
(Kašina)
11.00 sati: skupna nakana (proštenje u Blaguši)
18.30 sati: Ϯ Ivka i Antun Bertović

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, 19. svibnja 2013., GOD. 2, BROJ 38
PEDESETNICA – DUHOVI
- nedjelja župnog Caritasa Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Slaveći svoj roĎendan, svoje
predstavljanje svijetu, Crkva odabire
evanĎeoski ulomak koji se najčešće čita u
liturgiji, onaj o pojavi uskrsloga Učitelja
meĎu uplašenim učenicima. Osim što im
tom prigodom daje svoga više puta
najavljenog Duha, već njegov dolazak,
koji evanĎelist ne opisuje kako se zbio
nego ga konstatira kao činjenicu, snaţno
povezuje Isusa s Duhom Svetim koji nije
podloţan nikakvim ograničenjima već
„puše gdje hoće“. Znakovito je i
smještanje opisa ovog dogaĎaja unutar
poglavlja u kojemu se Uskrsnuli više
puta očituje učenicima učvršćujući
njihovo jedinstvo, a oni nakon toga
postaju vjesnici njegova uskrsnuća. To su
takoĎer dva obiljeţja Duha Svetoga:
učvršćuje jedinstvo i potiče na poslanje.
Djela apostolska uvelike se bave
jedinstvom Crkve. DogaĎaj Pedesetnice
u Jeruzalemu, kao i poslanica svetoga
Pavla Korinćanima, svojevrsni su
„recept“
ostvarenja
jedinstva.
Jedinstveno djelovanje kršćana, unatoč
različitostima, Pavao usporeĎuje s
ljudskim tijelom, nazivajući Crkvu
tijelom Kristovim. Zato je svaki dar u
službi svih, kao što je svaki ud u sluţbi
cjeline tijela.

To jedno Tijelo, s različitim
udovima, oţivljeno je Duhom Kristovim
koji po njima i u njima djeluje. Duh
stvara jedinstvo meĎu svima nama
vjernicima.
U Svetom pismu dar Duha uvijek
je vezan uz neko odreĎeno poslanje. Duh
kojega Isus daje učenicima povezuje ih s
njime i meĎusobno u istoj misiji. Oni
trebaju nastaviti Isusovo djelo. Zato Isus
ponavlja pozdrav kao zadaću. Poručuje:
„Mir koje ste osjetili nosite drugima!“
IznenaĎujući završetak evanĎelja, koji
govori o opraštanju grijeha, još jednom
naglašava sudjelovanje učenika u Isusovu
poslanju. Učenici su oni koji trebaju
objaviti istinu da su grijesi oprošteni, da
je Bog ljubav i praštanje. Bog govori
preko učenika.
Sveprisutna teţnja svijeta za
jedinstvom obiljeţena je isključivošću,
ţeljom za dominacijom nad drugima i
drukčijima ili njihovom eliminacijom.
Slavlje današnjeg roĎendana Crkve
poticaj je na promišljanje o nastavku
njezine misije u sluţbi jedinstva ljudskog
roda. Samo otvarajući se prema svijetu
svjetlom evanĎelja Crkva otvara vrata
Kristovu povratku…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

U ime obitelji

U četvrtak, 23. svibnja 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!
Iduće nedjelje, 26. svibnja, na svetkovinu Presvetoga Trojstva, naša ţupna
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 ţupnoj crkvi u Kašini, a sv. Misa u 11.00 sati slavit će
se u Blaguši! Misno slavlje u Blaguši predvodit će vlč. Vladimir KEREČENI, ţupni
vikar u Sesvetskim Selima. Odazovimo se!

Danas je kršćanska obitelj pred osobitim izazovom. Od nje se traži da «poznaje razloge svoje
nade», da upozna svoju vjeru i izgradi prepoznatljivu osobitost. Kršćanska je obitelj slika
živoga trojstvenog Boga. Premda je njezina kuća izgrađena na stijeni i neće se srušiti,
današnje joj vrijeme prijeti ozbiljnim mijenjanjem izgleda. Svaki kršćanin dužan je spremno
štititi «zajedništvo ljubavi i vjere», kako o obitelji govori papa Ivan Pavao II. Crkva govori o
ljubavi jer Bog je ljubav. Isto tako Crkva zna da o Božjoj ljubavi čovjek najprije uči u obitelji
i da čovjeka treba zaštiti u njegovoj obitelji.
Građanska inicijativa „U ime obitelji“ pokrenula je postupak za izjašnjavanje građana o
potrebi raspisivanja referenduma u Republici Hrvatskoj. Kao odgovorni graĎani i vjernici,
duţni smo uključiti se u taj pothvat koji brani i čuva instituciju braka i obitelji, bez obzira na
vlastito političko opredjeljenje. Premda je to prvorazredno civilizacijsko pitanje, ali – kao što
to uviĎaju i druge vjerske zajednice – ono je i vjerničko pitanje koje zadire u temeljne istine
naše vjere, za koju smo posebno osjetljivi u Godini vjere. Referendumsko pitanje glasi: Jeste
li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna zajednica
žene i muškarca?
Građani će imati priliku izjašnjavati se o potrebi raspisivanja referenduma u razdoblju od
12. do 26. svibnja 2013.
Svi koji se žele aktivno uključiti u kampanju sakupljanja potpisa mogu se javiti g. Damiru
Puškariću na tel. 01/2056-309.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u ţupnoj crkvi,
subota u 17.00 sati (crkva u Planini)
 Nedjeljom: 7.30, 9.30 i 18.30 sati (ţupna crkva)
11.00 sati (kapela u Blaguši)
Od 1. svibnja započeli smo tradicionalno sa svibanjskim pobožnostima na čast
Blažene Djevice Marije. Nakane na koje molimo su za ovogodišnje prvopričesnike i
krizmanike te za duhovna zvanja u našoj Ţupi. Svibanjske pobožnosti su svaki dan,
prije večernje svete Mise u 17.30 sati.
U srijedu, 22. svibnja nastavljamo s našom tribinom „Teološka srijeda“ kojom
ţelimo u vremenu Godine vjere produbljivati naše znanje vezano uz Katekizam
Katoličke Crkve. Tribina započinje u 20.00 sati u prostorijama vjeronaučne dvorane u
sklopu ţupne kuće. Posebno pozivamo odrasle da se odazovu! Tribina za ovu
pastoralnu godinu završava iduće srijede, 29. svibnja!

Iduće nedjelje, 26. svibnja završavamo i ciklus večernjih sv. Misa za mlade koje smo
započeli prošle godine u listopadu mjesecu. Na svečanoj sv. Misi u 18.30 sati u
župnoj crkvi zahvalit ćemo i našim propovjednicima iz MeĎubiskupijskoga
sjemeništa: vlč. Domagoju Matoševiću i vlč. Ivanu Grbešiću za sve duhovno dobro
koje su nam darovali druţeći se s našim mladima u protekloj pastoralnoj godini.
Posebno pozivamo ovogodišnje krizmanike i mlade da se odazovu!
Iduće nedjelje, 26. svibnja slavimo s početkom u 16.00 sati u prostorijama
Društvenoga doma u Kašinskoj Sopnici sv. Misu za sve naše ţupljane toga mjesta
koji nisu u mogućnosti doći na ţupna slavlja u Kašinu. Ovim slavljem nastavljamo
euharistijske susrete u Kašinskoj Sopnici jednom mjesečno u popodnevnim
satima! Odazovimo se!
U razdoblju od 12. do 26. svibnja ove godine u organizaciji graĎanske inicijative U
ime obitelji počinje prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma s pitanjem: Jeste
li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna
zajednica žene i muškarca? Hrvatska biskupska konferencija podupire ovu
inicijativu. Potpisi će se stoga prikupljati i ispred naše crkve u Kašini nakon svih
svetih misa. Ako ţelite poduprijeti ovu inicijativu, ponesite sljedećih nedjelja i svoj
MBG. Odazovimo se!
Molitva krunice po križevima krajputašima diljem župe Kašina
Kroz čitav mjesec svibanj, u organizaciji ţupnog pastoralnog vijeća (ŢPV-a),
prireĎujemo molitvu svete krunice po križevima krajputašima naše župe. Utorkom,
srijedom i petkom u 19.30 sati molimo krunicu BDM, lauretanske litanije i
odrţavamo kratki nagovor prateći sljedeći raspored: 07.05. i 08.05. (Planina Gornja);
10.05. i 14.05. (Planina Donja); 15.05. i 17.05. (Gornja Kašina); 21.05. (Prepuštovec);
22.05. (Pustike); 24.05. (Blaguša); 28.05. (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 ţupljane dotičnih mjesta da se odazovu!
Najavljujemo:
Idući četvrtak, 30. svibnja je svetkovina PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE
– TIJELOVO. Svečana sveta Misa je u 10.30 sati u ţupnoj crkvi. Nakon Mise je
procesija s Presvetim koja će se kretati relacijom: Novi put – ul. Ivana Mažuranića
– Vinogradska ul. Sve Vas od srca pozivamo na sudjelovanje!

