RASPORED MISNIH NAKANA
od 24. prosinca do 30. prosinca 2012.

PONEDJELJAK
24. prosinac
Badnjak
UTORAK
25. prosinac
ROĐENJE
GOSPODINOVO
– BOŽIĆSRIJEDA
26. prosinac
sv. Stjepan
prvomučenik
ČETVRTAK
27. prosinac
sv. Ivan, apostol i
evanđelist
PETAK
28. prosinac
Nevina dječica,
mučenici
SUBOTA
29. prosinac
NEDJELJA
30. prosinac
SVETA OBITELJ
ISUSA, MARIJE I
JOSIPA

20.00 sati: misa bdjenja (polnoćka za djecu) – župna crkva
Ϯ Antun i Ivka Bertović
22.00 sati: polnoćka – crkva u Planini
Ϯ Tomo, Ivan i Marica Benčec; ob. Ivan Pandek
24.00 sata: polnoćka – župna crkva – pro populo
9.30 sati: svi pok. iz ob. Pintarić i Benčec; Ivan Makar; Ivan
Olasz (Planina)
11.00 sati: Ϯ Ćiril i Barica Vojnović; Pejo Klarić; Marijan
Mojzeš (Kašina)
7.30 sati: zajednička nakana (Planina)
9.30 sati: zajednička nakana (Blaguša)
11.00 sati: zajednička nakana (Kašina)
7.00 sati: Ϯ Milka Bubalo i svi pok. iz ob. Bubalo

7.00 sati:

7.00 sati:
7.30 sati: Ϯ Zora Marković
9.30 sati: Ϯ Marija Pandek i ob. Stjepana Pandek; Franjo
Sajković (Planina)
11.00 sati: Ϯ Antun Bertović (blagoslov djece)

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

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA
U KAŠINI
NEDJELJA, 23. prosinac 2012., GOD. 2, BROJ 16
ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Draga braćo i sestre, dragi župljani !
U središtu biblijskih tekstova
zadnje nedjelje došašća stoje dvije žene,
dvije sretne majke: Elizabeta, majka Ivana
Krstitelja, i Marija, majka Isusova.
Možemo slobodno reći da upravo te dvije
žene utjelovljuju došašće u najčistijem
obliku i najkonkretnijem sadržaju. U
njihovu susretu povezane su dvije niti koje
se provlače kroz čitavu povijest spasenja u
Starome zavjetu, koja je povijest Božjih
obećanja i njihovih ispunjenja.
U Marijinoj starijoj rodici Elizabeti
utjelovljena je u Starome zavjetu često
naznačena pojava da Bog uvijek stvara iz
ničega – Bog čini da se ljudski život začne
tamo gdje je to ljudski gledano nemoguće
(Sara, Samsonova majka, Samuelova
majka, Elizabeta). To znači da Bog u
svome dolasku ostaje apsolutno suveren i
da ne ovisi ni o kakvim prirodnim
zakonima i ljudskim mogućnostima.
Marija svojim životom utjelovljuje
drugu biblijsku nit. Ona je primjer prave
vjernice koja svojom bezrezervnom vjerom
Bogu omogućuje da učini još veće čudo od
plodne starosti, da začne i rodi kao djevica.

To je najsavršeniji oblik vjere
koju susrećemo već kod Abrahama i
brojnih drugih starozavjetnih proroka.
No, treba reći i to da je Marija
omogućila Elizabeti njezino klicanje
zaputivši se njoj u pohode. To je bio
drugi čin njezine vjere.
Naš ljudski život neprestano je
u znaku došašća i željenih susreta.
Čitav ljudski život obilježen je
pogledom u budućnost i stavom
čekanja. Ako ispravno shvatimo
Mariju i njezin stav, bit će nam jasno
kako je važno biti aktivan, preuzeti
inicijativu. Njezin nas primjer uči da se
došašće ne događa u pasivnom
čekanju. Treba se odlučno zaputiti kao
i ona, ali još i više od toga: treba imati
što ponijeti na put!
Samo onaj čovjek koji ima što
podijeliti s drugima i koji je spreman to
nesebično i činiti može proživjeti pravu
sreću susreta s Novorođenim kraljem.
Samo onaj tko je kao Marija spreman
služiti drugima može osjetiti i radost
služenja, jer tko se dariva sãm kroz
darivanje još više prima…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

BIBLIJSKI BOŽIĆ
azumijevanje Božića i njegovo
otajstveno značenje lučimo po
Bibliji. Tako je Božić prije svega
biblijski događaj. Na blagdan Božića se
već od 5. stoljeća slave tri mise: polnoćka,
zornica ili pastirska misa te poldanjica.
Kod polnoćke i zornice čita se izvještaj o
događaju Božića s njegovim povijesnim
određenjem: U one dane izađe naredba
cara Augusta da se provede popis svega
svijeta. Kod zornice je naglasak na
evanđeoskom izvještaju o navještaju
pastirima, a kod poldanjice je proglas
evanđelja sv. Ivana: U početku bijaše
Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše
Bog... I Riječ tijelom postade i nastani se
među nama! Ovaj proglas jasno
uspoređuje stvaranje svijeta i utjelovljenje
Sina Božjega; oba događaja povezuje
osoba Sina Božjega. On, besmrtan, po
Božiću je postao smrtnikom da bismo mi,
po njemu, postali besmrtnici. On, vječan,
postade vremenit, da bismo mi po njemu
postali vječni.

R

Nastanio se među nama, prihvatio naš
život, postao naš suputnik i supatnik.
Ostvario je svoje poslanje i postao naš
Spasitelj i Otkupitelj. Biblijski izvještaj
Isusovo rođenje tumači kao događaj koji
se zbio na slavu Bogu na visini i za mir
ljudima dobre volje. Zapravo Biblija izriče
trodjelnu poruku o Božiću: očitovala se
slava Bogu na visinama, uspostavlja se na
zemlji mir, koji je potvrda Božje
naklonosti prema ljudima.
Ljudi su od prvog Božića svjesni da
uživaju Božju naklonost, a svakog Božića
obnavljaju tu svijest, pa stoga i njegovu
uzajamnu blagonaklonost, dobrostivost,
dobrovoljnost. Hrvatski katolici dokazali
su
svoje
vjerničko
razumijevanje
biblijskog Božića i u pjesmi Čestit svijetu
izrekli svoje vjerovanje. Pjesnik Jeronim
Korner, jedan od najboljih hrvatskih
duhovnih pjesnika, ispjevao je neposredno
prije II. svjetskog rata ovu pjesmu o
Božiću:

I bio je Čovjek-Bog,
I dobar i drag i blag!
Kud prošla je njegova stopa,
Rastao milinja trag.
I bio je Čovjek-Bog,
I lijep i svet i tih.
I svaka njegova riječ
Bijaše zvonak stih.
On življaše davno,
Al spomen je o njemu živa.
I mnoštvo o njemu zvijezda
Zemlji priču dariva.
O, čuva cijeli svijet
O njemu spomen čist:
Bio je čovjek, Bog i cvijet,
A zvao se Isus Krist.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: vidi raspored misnih nakana!
 Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (župna crkva)
9.30 sati (crkva u Planini)

U ponedjeljak, 24. prosinca je Badnjak. Svete Mise su po sljedećem
rasporedu: u 20.00 sati je MISA BDJENJA u župnoj crkvi. Prije mise, u
19.15 bit će Božićni recital i prigodni program djece! U 22.00 sata je
MISA POLNOĆKA u crkvi sv. Jurja mč. u Planini, a u 24.00 sata je
MISA POLNOĆKA u župnoj crkvi koju po prvi puta animira pjesmom
KUD „AlterEgo“ iz Kašine. Nema mise zornice!
U utorak, 25. prosinca je svetkovina Rođenja Gospodnjega – BOŽIĆ!
Svete Mise su po sljedećem rasporedu: u 9.30 sati u Planini i u 11.00 sati
u župnoj crkvi.
U srijedu, 26. prosinca je blagdan sv. Stjepana prvomučenika. U našoj
župnoj zajednici su tri sv. Mise na više nakana: 7.30 (Planina); 9.30
(Blaguša) i u 11.00 sati u župnoj crkvi. Svetu misu u Kašini pjesmom
animira KUD „Prepuštovec“ iz Prepuštovca!
Od 27. prosinca, zbog blagoslova obitelji, svete Mise radnim danom
slave se samo u 7.00 sati u župnoj crkvi u Kašini!
Od 27. prosinca (tijekom blagoslova obitelji) župni ured ureduje samo
nakon jutarnje svete Mise od 7.30 sati, po potrebi.
U četvrtak, 27. prosinca, započinjemo sa godišnjim blagoslovom obitelji
i domova. Raspored je naznačen na izvješenim plakatima ulaza u naše tri
crkve i po selima župe.

