RASPORED MISNIH NAKANA
od 28. travnja do 04. svibnja 2014.
PONEDJELJ AK
28. travnja
UTORAK
29. travnja
sv. Katarina Sijenska

18.00 sati: nema mise

18.00 sati: zajedniĉka nakana

SRIJEDA
30. travnja
sv. Pijo V.

18.00 sati: Ϯ Tomo, Katica, Franjo i Vjekoslava Tušek; Ivan i
Katica Plevnik

ĈET VRT AK
01. svibnja
sv. Josip Radnik

18.00 sati: Ϯ Ivan, Josipa i Slavko Rac; Katica Đurković;
Marica i Tomo Neţić; Mijo Klarić

PETAK
02. svibnja
sv. Atanazije

18.00 sati: Ϯ Ruţa i Stjepan Horvat; Marko, Katica, Pavao,
Tereza, Valent, Zlata i Ivan Podgorski; Leopold,
Ljubica i Milan Šišak; svi pok. iz ob. Ivana
Petljaka

SUBOT A
03. svibnja
sv. Filip i Jakov

16.00 sati: Ϯ Filip, Barica, Jakob i Jagica Gregurec; vlĉ. Srećko
Draksler; p. August (Planina)

NEDJELJ A
04. svibnja
TREĆA VAZMENA
NEDJELJA

7.30 sati: Ϯ Jelica i Pavao Combaj; Vinko Starjaĉki (Blaguša)
11.00 sati: Prva Sveta Pričest (Kašina)
18.30 sati: Ϯ Ćiril Slovenec

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

ŢUPA SVETOG
PETRA I PAVLA U
KAŠINI
NEDJELJA, 27. tra vnja 2014., GOD. 3, BR OJ 35

DRUGA VAZMENA NEDJELJA
- Jurjevsko proštenje Draga braćo i sestre, dragi župljani !

Nakon Isusove smrti i ukopa
meĊu Isusovim uĉenicima nije bilo
niĉega od onoga što će reći Djela
apostolska: Braća bijahu postojana u
nauku apostolskom, u zajedništvu,
lomljenju kruha i molitvama. (Dj 2,42).
Nakon Isusove smrti oĉito
apostoli više nisu bili onako zajedno
kao prije. O lomljenju kruha još nisu
mislili, a moljenje im je sprjeĉavao
strah od Ţidova. Zato će veliki melem
na tešku ranu za njih biti ukazanje
Uskrsnuloga i njegove prve rijeĉi: Mir
vama!
Današnje evanđelje put je
od nevjere k vjeri. Ono što je Toma
vidio svojim oĉima – probadanje
Isusovih nogu i ruku ĉavlima, otvaranje
boka – ne dozvoljava mu povjerovat i
ostalima da su vidjeli onoga koji je
razapet umro na kriţu. On ne ţeli
vjerovati, jer ono što on traţi jesu
dokazi za razum, a ne vjera. Njegova
vjera poĉiva na gledanju, pipanju, na
ĉvrstom drţanju.

To nije niti iskustvo vjere, jer
vjera kao iskustvo upravo je ne vidjeti,
a ipak vjerovati. Toma upravo
degradira vjerovanje; najprije ţeli
vidjeti, ali se time neće zadovoljiti nego
će ţeljeti i opipati i na kraju sve
shvatiti.
Vjera
prelazi
granice
mojega i tvojega. Za nju je sve
zajedniĉko. U njoj radost i nada, ţalost
i tjeskoba svakoga ĉovjeka (usp.
Gaudium et spes 1) postaju moje, dio
mene. U radosti drugoga ja se radujem,
u patnji drugoga ja supatim. U vjeri ne
traţim što je moje i što bih sve mogao
imati, nego razotkrivam što mi treba.
Blaţeni oni koji vide i mogu
opipati i dodirivati takvu vjeru koja
proizlazi od Uskrsnuloga. Krista se
ipak najbolje upoznaje, vidi i dodiruje
kada ĉovjek dijeli s drugima – u
svakom dijeljenju on je tu nazoĉan…
Dolazi i kroz zatvorena vrata onima
koji dijele…

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

PRVA SVETA PRIČEST
Prvu Svetu priĉest po prvi puta primaju
vjerouĉenici trećih razreda osnovnih škola.
Od njih se traţi da redovito pohaĊaju školski
vjeronauk od prvog razreda osnovne škole, te
da u trećem razredu usvoje odreĊena znanja.
Nakon završene priprave, po prvi puta,
pristupaju sakramentu pomirenja (ispovijedi),
a nakon toga, sveĉano, u nedjeljnom
euharistijskom slavlju, primaju svoju prvu sv.
priĉest. Vaš ţupnik, vjerouĉitelji i cijela
ţupna zajednica raduje se i iskreno vam
ĉestita što će vaše dijete primiti sakrament
Prve Svete Pričesti.
Tom prigodom bismo htjeli naglas iti vašu
roditeljsku ulogu u pripremi za taj sveti
sakrament. Vaša uloga u pripremi za prvu
priĉest i općenito u vjerskoj pouci je
neprocjenjiva.
Suvremeni svijet, usprkos svim svojim
tehniĉkim dostignućima koja omogućuju brzu
i udaljenu komunikaciju meĊu ljudima ipak
narušava mnoge društvene veze, a prva meĊu
njima jest OBITELJ. Danas sve više nastaju
obitelji koje se svode na samu jezgru;
roditelje i djecu, dok obitelji u kojima bi
zajedno ţivjele tri generacije (bake i djedovi)
ima sve manje. U suvremenom svijetu
rasporedom poslova i aktivnosti ugroţeno je
zajedništvo djece i roditelja. Mnogi su
rastrgani izmeĊu poslovnih i obiteljskih
obaveza. Osim toga, svjedoc i smo kako se i
brojnost djece u obiteljima smanjuje.
Pogrešno je mišljenje kako samo Crkva ţeli
brojne obitelji odnosno, da je idealna obitelj
za Crkvu ona koja ima troje, ĉetvero ili više
djece. Naime, princip odgovornog roditeljstva
znaĉi da roditelji sami odreĊuju broj djece i
vrijeme kad će ih imati.

To znaĉi da se nitko, pa ni sama Crkva ne
miješa u intimu obitelji i njezinog ţivota već
odgovornost prepušta roditeljima. Princip
odgovornog roditeljstva u vjerniĉkim
obiteljima predstavlja samo smjernice prema
kojima se odgovorni roditelji ponašaju. To
znaĉi da se pri odluci o broju djece trebaju
odgovorno ravnati prema svojoj savjesti,
odgovornosti prema vlastitom narodu i
prema Crkvi.
Obitelj je najĉvršća poveznica koja postoji
meĊu ljudima. Osobe koje ţive u takvoj
zajednic i uspostavljaju neraskidive veze.
MeĊutim, obitelj je i istovremeno i tako krhka
i raspadljiva ukoliko se obiteljski ţivot
zanemaruje i ne njeguju se obiteljske veze.
Zato Crkva roditeljima i pridaje najveću
vaţnost u općenitom odgoju djece, posebno u
vjerskom smislu.
Nitko ne moţe, pa ni svi svećenici, ĉasne
sestre ili vjerouĉitelji niĉim zamijeniti ili
nadoknaditi ulogu roditelja u tako vaţnoj i
odgovornoj zadaći koja je istovremena i teška
i prelijepa.
Kroz vjerski i ostali odgoj djece obitelj
ostvaruje svoje poslanje kao „kućne Crkve“.
Roditelji su prvi najvjestitelji vjere svoje
djece i to ne samo rijeĉima nego prvenstveno
svojim primjerom. Braĉna i obiteljska
duhovnost, razgovor o Bogu u okrilju obitelji
i zajedniĉka molitva bitne su oznake i vrline
jedne kršćanske obitelji koja tako svojim
ĉlanovima omogućuje rast i sazrijevanje, ne
samo u vjeri, nego u svakom pogledu.
Obitelji koje nastoje pratiti slavlje kršćanskih
blagdana kroz godinu i koje nastoje saĉuvati
nedjelju kao Dan Gospodnji postiţu daleko
više od pukog odrţavanja tradicija ili
poboţnog uvjeţbavanja u kršćanstvo. Oni
stvaraju uvjete u kojima njihovi ĉlanovi rastu
ne samo u vjeri nego i u drugim
humanistiĉkim krjepostima i na taj naĉin te
obitelji doista ukljuĉuju Boga u svoj
svakidašnji ţivot.

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:
 Kroz tjedan: 18.00 sati u ţupnoj crkvi (osim ponedjeljka); subota u
16.00 sati (crkva u Planini)
 Nedjeljom: 11.00, 18.30 (ţupna crkva)
7.30 sati (kapela u Blaguši)


Ulazimo u tjedan priprave za dugo oĉekivani sakrament Prve Svete Priĉesti kojeg će
primiti djeca naše ţupne zajednice. Probe djece su po sljedećem rasporedu:
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
Sve probe su u ţupnoj crkvi u Kašini i obvezne su za sve prvopričesnike!



Od 1. svibnja zapoĉinjemo tradicionalno sa svibanjskim pobožnostima na čast
Blažene Djevice Marije. Nakane na koje molimo su za ovogodišnje prvopriĉesnike
i krizmanike te za duhovna zvanja u našoj Ţupi. Svibanjske pobožnosti su svaki dan,
prije večernje svete Mise u 17.30 sati.



U petak, 02. svibnja je prvi petak u mjesecu. Pokorniĉko bogosluţje i sveta
Ispovijed zapoĉinju u 17.00 sati u ţupnoj crkvi. Odazovimo se!.



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 Priĉest u
našoj ţupi. Pozivamo sve da se odazovu u što većem broju na ovo slavlje ĉitave naše
zajednice! Taj dan nema mise u 9.30 sati u filijalnoj crkvi!
 Najavljujemo::


Uskoro ulazimo u tjedan priprave za dugo oĉekivani sakrament Svete Potvrde kojeg
će primiti 44 kandidata iz naše Ţupe. Probe su po sljedećem rasporedu:
utorak, 06. svibanj: proba u 19.30 sati
srijeda, 07. svibanj: proba u 19.30 sati
četvrtak, 08. svibanj: proba u 19.30 sati
petak, 09. svibanj: Ispovijed krizmanika, roditelja i kumova u 19.30 sati
Sve probe su u župnoj crkvi u Kašini i obvezne su za sve kandidate!



U subotu, 10. svibnja, naša ţupna zajednica sv. Petra i Pavla slavi sakrament Svete
Potvrde kojeg će primiti 44 kandidata iz naše ţupe. Sveĉana sveta Misa zapoĉinje u
10.30 sati u župnoj crkvi u Kašini, a sakrament će podijeliti mons. Mijo GORSKI,
pomoćni biskup zagrebaĉki. Svi ste od srca pozvani

