RASPORED MISNIH NAKANA
od 21. travnja do 27. travnja 2014.
PONEDJELJ AK
21. travnja
Drugi dan Vazmene osmine

9.30 sati: zajednička nakana (Blaguša)
11.00 sati: zajednička nakana (Kašina)

UTORAK
22. travnja
Treći dan Vazmene osmine

18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
23. travnja
Četvrti dan Vazmene osmine

18.00 sati: Ϯ Stjepan, Vinko i Barica Babić; Vinko i Marica
Pandek i ob. Pandek; Vlado i Barica Hrustić;
na nakanu obitelji (Planina)

ČET VRT AK
24. travnja
Peti dan Vazmene osmine

18.00 sati: Ϯ Đuro Tudek; Đuro Bertović

PETAK
25. travnja
Šesti dan Vazmene osmine

18.00 sati: Ϯ Marko Armbrecht

SUBOT A
26. travnja
Sedmi dan Vazmene osmine
NEDJELJ A
27. travnja
DRUGA VAZMENA
NEDJELJA
(bijela)

19.00 sati: Ϯ Tudek i ob. Tudek; Marko Armbrecht
(Blaguša)
7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Franjo, Ivka i Marica Brusek; Elizabeta i
Stjepan Poljak (Kašina)
11.00 sati: sv. Misa u Planini (proštenje Jurjevske nedjelje)
18.30 sati: Ϯ Nikola Lukić i svi pok. iz ob. Lukić i
Bukovčan (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

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ
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NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

Poštovani župljani, draga braćo i sestre!
„Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,
a mi propovijedamo Krista raspetoga…“ (1 Kor 1, 22-23)
Slavimo najveći blagdan naše vjere, Uskrsnuće Gospodina našega Isusa
Krista. Neka nas taj veleblagdan ispuni novom nadom i snagom da radosno
naviještamo Krista raspetoga i uskrsloga! Sveti Pavao reče: „A ja, Bože sačuvaj da
bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni
svijet raspet i ja svijetu.“ (Gal 6,14). Bez kriţa dakako nema spasenja, ali naš kriţ
nije dovoljan, dapače je besmislen ukoliko nije ucijepljen u Kristov kriţ. „Crux
Christi spes nostra – Kristov je križ naša nada“, u njemu je naše spasenje.
Pashalno otajstvo obiljeţeno je Kristovom patnjom i smrću na kriţu – jer on
je pokazao na kriţu ljubav od koje nema veće: dao je ţivot svoj za nas, svoje
prijatelje (usp. Iv 15,13) – ali još više i njegovim slavnim Uskrsnućem u kojemu kriţ
dobiva smisao, i ne samo njegov nego i kriţ svakoga od nas. Na Kristovom praznom
grobu anĎeo je rekao ţenama i poručuje to do kraja povijesti svim ljudima koji Krista
traţe: „Vi se ne bojte! Ta znam, Isusa Raspetoga tražite. Nije ovdje. Uskrsnu kako
reče.“ (Mt 28, 5-6). On nije u grobu, njime ne vlada smrt, on je „Uskrsnuće i Život“
(Iv 11,25).
Ovogodišnja radosna proslava Uskrsa u našoj ţupi uvećana je i skorim
obiljeţavanjem 800. obljetnice od prvoga spomena ţupe i mjesta (1217.-2017.). Neka
nas taj dogaĎaj koji iščekujemo sve obnovi, osnaţi i ujedini na putu kojim kao Crkva
hodimo – putu vjere, nade i ljubavi!
Svima ţelimo sretan Uskrs, i neka vas uvijek prati radost Uskrsloga!
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe
članovi župnih vijeća
te članovi Caritasa

 U četvrtak, 24. travnja započinjemo III. ciklus priprema naših krizmanika za
primanje sakramenta svete Potvrde u redovitim terminima u ţupnoj vjeronaučnoj
dvorani.

SPASENJA NOĆ
(Mighty To Save)
Samilost svima treba, ljubav bez
zatajenja
Nek´ milost spusti se
Oprost nam svima treba, dobrota
Spasitelja
Nade naroda.
Isus, premješta planine
Bog ima spasenja moć, ima spasenja
moć
Zauvijek, tvorac otkupljenja
Isus je uskrsnuo, on je pobijedio grob.
Primi me kakav jesam, sve promašaje
moje
I sve strahove
Ţivot svoj ću dati da te uvijek slijedim
Ja sad se predajem.

 U subotu, 26. travnja započinjemo III. ciklus priprema naših prvopričesnika za
primanje sakramenta Prve sv. Ispovijedi i Pričesti u redovitim terminima u
ţupnoj vjeronaučnoj dvorani.
 U subotu, 26. travnja naši mladi kreću na Susret Hrvatske katoličke mladeži
(SHKM) u Dubrovnik koji se odvija pod geslom „Na slobodu pozvani“. Njih 28,
priključit će se ţupi Sesvetska Sela i zajedništvu mladih čitave Hrvatske na tom
hodočašću povjerenja i mladosti. Povratak mladih planira se u nedjelju, 27.
travnja, u kasnim večernjim satima.

Ti nam svijetli, neka vidi svijet
Pjevaj, sve zbog slave Kralja Uskrslog.
Isus, premješta planine
Bog ima spasenja moć, ima spasenja
moć
Zauvijek, tvorac otkupljenja
Isus je uskrsnuo, on je pobijedio grob.
(Reuben Morgan, 2006. Hilsong)

 Iduće nedjelje, 27. travnja, na II. vazmenu nedjelju, papa Franjo će u Rimu
svečano proglasiti svetima (kanonizirati) dvojicu papȃ koji su obiljeţili povijest
druge polovice XX. stoljeća – papu Ivana XXIII. i papu Ivana Pavla II.,
velikog prijatelja Hrvatske. Ovaj velebni dogaĎaj za čitavu Crkvu pratimo
svojom molitvom!
 Iduće nedjelje, 27. travnja, nastavljamo III. ciklus večernjih svetih Misa za
mlade u našoj ţupi. Dakle, od 27. travnja nedjeljna večernja sv. Misa ponovno je
u 18.30 sati u ţupnoj crkvi! Odazovimo se!
 Najavljujemo:


ŽUPNE OBAVIJESTI

29. travanj (utorak): proba u 19.30 sati
30. travanj (srijeda): proba u 19.30 sati
01. svibanj (četvrtak): proba u 19.30 sati
02. svibanj (petak): proba u 19.30 sati

SVETE MISE:
 Kroz tjedan: vidi raspored misnih nakana
 Nedjeljom: 7.30, 9.30, 18.30 (ţupna crkva)
11.00 sati (crkva u Planini)
 U ponedjeljak, 21. travnja je Uskrsni ponedjeljak – drugi dan Vazmene
osmine. Svete Mise u našoj ţupi su u 9.30 sati u Blaguši i u 11.00 sati u župnoj
crkvi.
 Ovogodišnja proslava sv. Jurja, mučenika, u našoj ţupnoj zajednici bit će
obiljeţena dvjema misnim slavljima. U srijedu, 23. travnja s početkom u 18.00
sati svečanu sv. Misu u crkvi sv. Jurja u Planini predvodit će vlč. Matija
Pavlaković, upravitelj župe , otvarajući Jurjevsko proštenje, a centralna
proslava bit će na Jurjevsku nedjelju, 27. travnja svečanim misnim slavljem s
početkom u 11.00 sati. Odazovimo se i molimo moćni zagovor sv. Jurja za nas i
našu ţupu!


Uskoro ulazimo u tjedan priprave za dugo očekivani sakrament Prve Svete
Pričesti kojeg će primiti djeca naše ţupne zajednice. Probe djece su po
sljedećem rasporedu:



Sve probe su u ţupnoj crkvi u Kašini i obvezne su za sve prvopričesnike!
Od 1. svibnja započinjemo 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 subotu, 03. svibnja je Prva Sveta Ispovijed kandidata za sakrament
Prve Pričesti. Ispovijed djece i roditelja započinje u 19.30 sati u ţupnoj
crkvi. Molimo djecu i roditelje da se odazovu!



U nedjelju, 04. svibnja, pod svetom Misom u 11.00 sati je Prva Sveta
Pričest u našoj ţupi. Pozivamo sve da se odazovu u što većem broju na ovo
slavlje čitave naše zajednice! Taj dan nema mise u 9.30 sati u filijalnoj
crkvi!

