RASPORED MISNIH NAKANA
od 27. siječnja do 02. veljače 2014.
PONEDJELJAK
27. siječanj
sv. Anđela Merici

18.00 sati: Ϯ Zvonko Novosel; Katica Hunić i svi pok. iz ob.
Novosel; Ivan, Mato i Stjepan Kezerić i svi pok.
iz ob. Kezerić; Antonija i Petar Ščetar; Josip
Plevnik

UTORAK
28. siječanj
sv. Toma Akvinski

18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
29. siječanj

18.00 sati: Ϯ Franjo i Ivka Šipak i svi pok. iz ob. Šipak

ČETVRTAK
30. siječanj

18.00 sati: Ϯ Slavko Cetin i svi pok. iz ob. Cetin

PETAK
31. siječanj
sv. Ivan Bosco

18.00 sati: Ϯ Đuro i Marica Vojnović i svi pok. iz ob.
Vojnović; Alojz Balšić i ob. Balšić

SUBOTA
01. veljače

17.00 sati: Ϯ Stjepan i Anđela Tarandek i svi pok. iz ob.
Tarandek, Kosec i Sajković; Stjepan i Marica
Baričević; Josip, Olga i Stjepan Kovač i svi
pok. iz ob. Kovač (Planina)

NEDJELJA
02. veljače
PRIKAZANJE
GOSPODINOVO
– SVIJEĆNICA -

7.30 sati: pro populo
9.30 sati: Ϯ Stjepan Hacmanjek; Božidar Levak; Stjepan
Combaj (Blaguša)
11.00 sati: Ϯ Stjepan i Marija Fuđak i svi pok. iz ob.
Štabarković i Kuljak; Matej i Nikola Horvat
(Kašina)
18.30 sati: Ϯ Marija i Marica Rac (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

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 26. siječanj 2014., GOD. 3, BROJ 22
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
Draga braćo i sestre, dragi župljani !
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. ANĐELA MERICI, djevica

Rođena je 1474. u Italiji, koja je na kraju
15. stoljeća bila u cvatu i gramzivosti.
Raskoš renesanse i bogatstvo elite ne
mogu sakriti opasne i trajne probleme
društva, kojeg bez prestanka salijeću
bolesti, glad, ratovi… Anđela je već od
svoje mladosti duboko obilježena nekim
nutarnjim zovom ili vizijom. Njezin
životopis nam ne dopušta da to
promatramo, ali svjedočanstva o njezinoj
dobi od 40 godina otkrivaju da je ona:
žena molitve, zahvaćena ljubavlju prema
Kristu, prožeta franjevačkom duhovnosti;
žena srca, otvorena za društvene
probleme, koje s drugima laicima nastoji
iscjeljivati. Njezino, isprva diskretno
djelovanje, malo pomalo budi poštovanje
i divljenje njezine okoline. Postala je tako
poznatom, da je prozvana »LA MADRE«
i njoj su dolazile tražiti savjet osobe iz
svih društvenih sredina. Njezino sve veće
ižarivanje temelji se: na dubokom
jedinstvu života duboko usredotočenog
na Bogu; na izvanrednom daru
izmirivanja i ujedinjavanja srdaca; na
njenoj zaraznoj vedrini, koja je znak
uravnoteženosti i mira u tom burnom
vremenu vjerskih sumnji i nemira. Poslije
godine 1515., kad je Italija bila
opustošena ratovima, Anđela postaje
»smjerokaz«, a svoju snagu i svoj
autoritet crpi u Evanđelju, koje je izvor
njezinog djelovanja.

Ukorijenjena u svoju sredinu, ona
realistički gleda društvo svog vremena.
Obdarena začudnim darom uspostavljanja
odnosa, ona je prihvatila prenošenja
poruke nade i radosti, od kojih je i sama
živjela. Božji je zov ostao uporan. Godine
1535. Anđela, bogata iskustvom, konačno
osniva »Družbu svete Uršule.« U svoje
posve originalno »Pravilo« ona daje
upisati ono što je već živjela sa svojim
družicama: u vremenu kad je bio običaj
da redovnice žive u samostanu, odijeljene
od svijeta, ona odlučuje da uršulinke žive
svoju posvetu u svojoj životnoj sredini; u
društvu, u kojem su imali prevlast
muškarci, ona naglašava važnost ženine
uloge; u čuvanju i prenošenju osnovnih
vrijednosti; u društvu s pregradom, koja
je dijelila one što se bore, one što mole i
one koji rade, ona otvara »proboj«
pozivajući laike i posvećene osobe da
zajedno rade u službi Evanđelja. Te mirne
smionosti uznemiruju. Nekoliko godina
kasnije, Crkva i društvo prisilit će
uršulinke da se uvrste u monastičke
Redove onoga vremena.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: u 18.00 sati u župnoj crkvi; subota u 17.00 sati u crkvi u
Planini
 Nedjeljom: 7.30, 11.00, 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (kapela u Blaguši)

U ponedjeljak, 27. siječnja u našoj se župi održava 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!
U utorak, 28. 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 30.
siječnja.
Od utorka, 28. siječnja do četvrtka, 30. siječnja, župni ured ne ureduje
zbog Teološko – pastoralnog tjedna na kojem smo, kao svećenici,
obvezni biti. Svećenika možete kontaktirati telefonski. Hvala na
razumijevanju!
U četvrtak, 30. siječnja ponovno započinjemo novi ciklus
euharistijskih klanjanja koja upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s
početkom u 17.15 sati, a koje završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati.
Odazovimo se!
U subotu, 01. veljače je prva subota u mjesecu. Taj dan na poseban
način pozvani smo moliti za nova duhovna zvanja u čitavom svijetu i za
posvećenje svećenika. Molitvu ćemo upriličiti u okviru sv. Mise u filijali
u Planini s početkom u 17.00 sati. Svi ste od srca pozvani!
Iduću
nedjelju, 02. veljače
je blagdan PRIKAZANJA
GOSPODINOVOG ili SVIJEĆNICA. Ujedno slavimo i dan
posvećenog života. Toga dana u našoj župnoj zajednici bit će redoviti
blagdanski raspored sv. Misa. Ne zaboravimo sa sobom ponijeti svijeće
na blagoslov koji će biti pod svim sv. Misama toga dana!
Najavljujemo:


Idući ponedjeljak, 03. veljače je spomendan svetog Blaža, biskupa i
mučenika. Obred „grličanja“ i blagoslov jabuka bit će izvršen po
običaju, izvan liturgijskog slavlja, nakon redovite sv. Mise toga dana.
Odazovimo se!



U nedjelju, 09. veljače u našoj župnoj zajednici obilježit ćemo Dan
braka sv. Misom u 11.00 sati. Tijekom sv. Mise, za sve bračne parove,
imat ćemo obnovu bračnih zavjeta. Posebno pozivamo supružnike da
se odazovu! Ujedno tih dana započinjemo i sa osnivanjem Obiteljske
zajednice u našoj župi! Pratimo molitvom ova nastojanja!

