RASPORED MISNIH NAKANA
od 27. travnja do 03. svibnja 2015.
PONEDJELJAK
27. travnja
bl. Ozana Kotorska
UTORAK
28. travnja
sv. Petar Chanel
SRIJEDA
29. travnja
sv. Katarina Sijenska
ČETVRTAK
30. travnja
sv. Pijo V.
PETAK
01. svibnja
sv. Josip Radnik
SUBOTA
02. svibnja
sv. Atanazije

NEDJELJA
03. svibnja

PETA VAZMENA
NEDJELJA

18.00 sati: nema mise

18.00 sati: zajednička nakana

18.00 sati: Ϯ Katica i Stjepan Kovačić

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 26. travnja 2015., GOD. 4, BROJ 35

ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA
- Nedjelja Dobrog pastira, Jurjevska nedjelja 18.00 sati: Ϯ Mladen Podgorski; Ruža i Dragutin Galić

18.00 sati: Ϯ Tihomir Boras

17.00 sati: (Planina)

7.30 sati: (Blaguša)
11.00 sati: Prva Sveta Pričest (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Mijo, Pejo i Manda Klarić i svi pok. iz ob.
Klarić (Kašina)

ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA
Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel: 01/2055-455
http://zupa-kasina.hr
zupa.kasina@zg-nadbiskupija.hr

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

Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Nerijetko ćemo čuti podrugljivo
dobacivanje na ulici ili među mladima:
„Ovco jedna!“. Nisam baš siguran znadu
li ljudi što žele kazati takvim banalnim
spominjanjem toga Božjeg stvorenja.
Čini se da, bar podsvjesno, smjeraju na
nečiju nesamostalnost, ovisnost o
drugom, na nedostatak osobnog mišljenja
i suda. Činjenica je da čovjek danas
sigurno s prijezirom odbacuje ulogu „biti
ovca“. Čovjek odbacuje ono što on
ustvari jest, i ne hoteći. Jer, kako
objasniti, dragi prijatelji, sve ono
mnoštvo najrazličitijih manipulacija u
koje smo uvučeni, a da toga nismo ni
svjesni? Dopuštamo da nas kao slijepce
vode različiti „pastiri“, izumitelji uzoraka
blagostanja i ponašanja. Ukratko, u
svemu ovome ima više „ovčjeg“
ponašanja nego što bismo to i željeli
priznati.
Ima li nam u takvom mentalnom
okruženju, biblijska slika pastira, duboko
ukorijenjena u iskustvo pastirske
civilizacije izraelskog naroda, što
poručiti?
U
Ivanovu
evanđeoskom
odlomku Isusov govor

o „dobrom pastiru“ izrečen je u
polemičkom okruženju. Lik istinskog
pastira ocrtan je u kontrastu s likom
najamnika, a razlika između pastira i
najamnika vidljiva je u načinu brige za
ovce. Razlika se vidi tek kad dođe
opasnost. Isus nas ovom prispodobom
poziva na otkrivanje interpersonalnih
odnosa u našem ponašanju, na
prepoznavanje čovjeka pored sebe. Isus
kao dobri pastir svoje ovce poznaje, zove
ih imenom, idu za njim jer poznaju
njegov glas.
Tema današnjih misnih čitanja
mogla bi se svesti na govor o
sebedarnom služenju. Nameće nam se
pitanje: Jesmo li spremni kao roditelji,
odgojitelji, voditelji, darovati svoje
sposobnosti, vrijeme, pa i sam život za
one koji su nam povjereni? Moći
potvrdno odgovoriti na ovo pitanje znači
„biti ovca“ Dobrog pastira.
Uskrsli
Gospodin,
umjesto
sebične isključivosti, nudi nam Ja-Ti
odnos kao paradigmu ponašanja – uđimo
u sebedarno služenje drugome i time
nasljedujmo Krista, Dobrog pastira već
danas…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

„STEPINČEVI KORACI“ ŽUPOM KAŠINA
Tijekom ove pastoralne godine, koja je u našoj zagrebačkoj
nadbiskupiji na poseban način posvećena većem štovanju i pobožnosti
prema našem blaženiku, kardinalu Alojziju Stepincu, osmislili smo
pastoralni projekt u našoj župi koji smo nazvali „Stepinčevi koraci“
župom Kašina.
Naime, nakon adventskog plodonosnog hodočašća naše župe u
zagrebačku katedralu na Blaženikov grob te hodočašća svećenika i
vjernika Sesvetsko-vugrovečkog dekanata na mjesta njegova sužanjstva u
Lepoglavu i Krašić početkom ovogodišnje korizme, kao plod molitve i
razmatranja Stepinčeva života i djela nastao je ovaj projekt koji ćemo
započeti u uskrsnom vremenu crkvene godine.
Počevši od 21. travnja pa sve do 12. srpnja ove godine, svaki naš župljanin moći će,
barem na jedan dan, sudjelovati u ovoj „kućnoj“ pobožnosti. Kip blaženog kardinala Alojzija
Stepinca u utorak, 21. travnja bit će izložen u našoj župnoj crkvi i nakon večernje svete mise bit će
predan prvoj obitelji koja će se zapisati u knjigu „Stepinčevi koraci“ te će ta obitelj kroz jedan dan
kod svoje kuće vršiti pobožnost prema Blaženiku izmolivši deseticu (ili više) krunice, litanije
blaženom Stepincu i molitvu za što skorije proglašenje svetim našega Kardinala. Idući dan navečer,
u 17.15 sati, obitelj će kip vratiti u župnu crkvu gdje će ga druga obitelj, koja se zapisala u već
spomenutu knjigu, preuzeti nakon večernje sv. Mise i nastaviti niz molitve u svom domu. Ona
obitelj koja kip preuzima u subotu, vraća ga u nedjelju na sv. Misu u 11.00 sati, a koja kip
preuzima u nedjelju, vraća ga u utorak pred večernju sv. Misu. Taj neprekinuti kućni lanac molitve
vršimo do ljeta, a novi nastavljamo ponovno u rujnu mjesecu, na početku nove pastoralne godine.
Knjiga upisa obitelji „Stepinčevi koraci“ nalazit će se u župnoj crkvi kod pokrajnjeg oltara Gospe
Žalosne gdje će svi koji žele, za bilo koji datum po mjesecima, moći zapisati svoje podatke.
Preporučimo ovaj hvale vrijedan pastoralni projekt pod nebesku zaštitu Blažene Djevice
Marije, naših župnih zaštitnika sv. Petra i Pavla te blaženog kardinala Alojzija Stepinca!

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati (župna crkva);
subotom u 17.00 sati (crkva u Planini)
Nedjeljom: 7.30 sati (kapela u Blaguši)
11.00 i 18.30 sati (crkva u Kašini)
 Ulazimo u tjedan priprave za dugo očekivani sakrament Prve Svete Pričesti kojeg će
primiti djeca naše župne zajednice. Probe djece su po sljedećem rasporedu:
o 28. travanj (utorak): proba u 19.30 sati
o 29. travanj (srijeda): proba u 19.30 sati
o 30. travanj (četvrtak): proba u 19.30 sati
o 01. svibanj (petak): proba u 19.30 sati
Sve probe su u župnoj 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 župi. Svibanjske pobožnosti su svaki dan, prije
večernje svete Mise u 17.30 sati.
 U srijedu, 29. travnja, nastavljamo pobožnost svetome Josipu kroz molitvu krunice i
litanija sv. Josipu te pjesama njemu u čast. Pobožnost započinje u 17.30 sati, a završava
svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se!
 U četvrtak, 30. travnja, nastavljamo 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 petak, 01. svibnja je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogoslužje i sveta Ispovijed
započinju u 17.00 sati u župnoj crkvi. Odazovimo se!
 U subotu, 02. svibnja je Prva Sveta Ispovijed kandidata za sakrament Prve Pričesti.
Ispovijed djece i roditelja započinje u 19.30 sati u župnoj crkvi. Molimo djecu i roditelje
da se odazovu!
 U nedjelju, 03. svibnja, pod svetom Misom u 11.00 sati je Prva Sveta Pričest u našoj
župi. 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!
 U nedjelju, 03. 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 Gospodinu za sve duhovno dobro koje smo primili u protekloj
pastoralnoj godini. Posebno pozivamo naše mlade da se odazovu!
 Molitva krunice po križevima krajputašima diljem župe Kašina
Kroz čitav mjesec svibanj, kao i prošle godine, u organizaciji župnog pastoralnog vijeća
(ŽPV-a), priređujemo molitvu svete krunice po križevima krajputašima naše župe.
Utorkom, srijedom i petkom u 19.30 sati molimo krunicu BDM, lauretanske litanije i
održavamo kratki nagovor prateći sljedeći raspored: 04.05. i 05.05. (Planina Gornja);
12.05. i 13.05. (Planina Donja); 15.05. i 19.05. (Gornja Kašina); 20.05. (Prepuštovec);
22.05. (Blaguša); 26.05. (Pustike); 27.05. (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 župljane dotičnih mjesta da se odazovu!
 Najavljujemo:
 Uskoro ulazimo u tjedan priprave za dugo očekivani sakrament Svete Potvrde kojeg će
primiti 35 kandidata iz naše župe. Probe su po sljedećem rasporedu:
utorak, 05. svibanj: proba u 19.30 sati
srijeda, 06. svibanj: proba u 19.30 sati
četvrtak, 07. svibanj: Ispovijed krizmanika, roditelja i kumova u 19.30 sati
petak, 08. svibanj: proba u 19.30 sati
Sve probe su u župnoj crkvi u Kašini i obvezne su za sve kandidate!

 U subotu, 09. svibnja, naša župna zajednica sv. Petra i Pavla slavi sakrament Svete
Potvrde kojeg će primiti 35 kandidata iz naše župe. Svečana sveta Misa započinje u
10.30 sati u župnoj crkvi u Kašini, a sakrament će podijeliti kardinal Josip
BOZANIĆ, nadbiskup zagrebački i metropolita. Svi ste od srca pozvani!

