RASPORED MISNIH NAKANA
od 03. prosinca do 09. prosinca 2012.
PONEDJELJAK
03. prosinac
sv. Franjo Ksaverski

6.00 sati: svi pok. iz ob. Krnjak; Franjo i Ljubica Baričević;
Franjo, Stjepan i Barica Combaj
18.00 sati: nema mise

UTORAK
04. prosinac
sv. Ivan
Damašćanski

6.00 sati: zajednička nakana
18.00 sati: zajednička nakana

SRIJEDA
05. prosinac

6.00 sati: Ϯ Anka i Stjepan Balaško
18.00 sati: nema mise

ČETVRTAK
06. prosinac
sv. Nikola

6.00 sati: Ϯ Nike Durmiš; Nikola Lukić
18.00 sati: zajednička nakana (duhovna obnova u župi)

PETAK
07. prosinac
sv. Ambrozije

6.00 sati: Ϯ Franjo i Marija Podgorski i svi pok. iz ob.
Bertović
18.00 sati: Ϯ Dragan Budeš; Vjekoslav Petonjić

SUBOTA
08. prosinac
BEZGREŠNO
ZAČEĆE BDM

6.00 sati: nema mise
18.00 sati: nema mise
6.00 sati: pro populo

NEDJELJA
09. prosinac
DRUGA
NEDJELJA
DOŠAŠĆA

9.30 sati: Ϯ Barica i Franjo Igrc; Franjo i Barica Kelčec;
Izidor Svržnjak (Planina)
11.00 sati: Ϯ Ana Lipar i svi pok. iz ob. Lipar; Darinka
Mačefat
18.30 sati: Ϯ Franjo i Katica Babić i svi pok. iz ob. Babić

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, 02. prosinac 2012., GOD. 2, BROJ 13
PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Draga braćo i sestre, dragi župljani !
Ako pođemo od slike došašća
koju je stvorilo suvremeno potrošačko
društvo, evanđelje prve nedjelje došašća
ili adventa može nas ostaviti zbunjenima.
Gotovo je nemoguće izbjeći pitanje kako
s tisućama blještavih žaruljica što su već
uresile ulice i trgove naših gradova, s
bogato urešenim izlozima naših trgovina,
s toplom adventskom glazbom koja već
odjekuje iz radioprijamnika povezati tako
opor govor evanđelista o znakovima na
nebeskim tijelima, o tjeskobi naroda i
strahu ljudi od prijetećih događaja? I u
jednom i u drugom slučaju riječ je o
došašću, pitanje je samo što se u ovim
slučajevima podrazumijeva? Dakle, može
li slika došašća koju je stvorio potrošački
stil života pomoći da razumijemo
biblijsku poruku ili je možda zamagljuje?
U došašću se ne pripremamo
samo na to kako proslaviti rođendan
djeteta Isusa, već kako spremno dočekati
njegov ponovni dolazak, odnosno naš
osobni susret s njime? Isus nas
upozorava: „Pazite na se da vam srca ne
otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u
životnim brigama te vas iznenada ne
zatekne onaj Dan“ (Lk 21,34).

U svjetlu tih riječi došašće je za
nas u prvom redu pitanje dosljednosti
naše vjere. Ponajprije se moramo
ozbiljno zapitati: Koliko mi doista
vjerujemo da je Bog u Isusovu
povijesnom dolasku ispunio „svoje dobro
obećanje“(usp. Jr 33,14) i time dao novi
smisao čovjekovu životu? Kako živimo u
vremenu koje nam je darovano u ovom
životu, idemo li spremno i radosno u
susret tom dolasku?
Suvremeni čovjek koji je sebi
programirao
trajno
povećanje
materijalnog blagostanja i koji u sve
većoj mjeri postaje potrošač istih u
opasnosti je da tome podredi i najdraži
nam kršćanski blagdan, Božić. Zato se
moramo vratiti prije postavljenom
pitanju budnosti. Ako Bog dolazi radi
čovjekova spasenja, onda i čovjek mora
radi Boga živjeti budno i ne dati se
zarobiti prolaznim. Ako se Bog u Isusu
nama dariva, onda smo i mi pozvani
darivati se Bogu i jedni drugima… Samo
tako ćemo pripremiti jaslice naših srdaca
za Novorođenog kralja…
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe

Naučiti čekati
rvom nedjeljom došašća,
započinjemo našu duhovnu
pripremu za svetkovinu Božića.
Ubrzo će sve oko nas zamirisati na Božić.
Da smo kojim slučajem u rujnu usnuli
zimski san pa se probudili početkom
prosinca te malo prošetali ulicama grada,
nikoga ne bismo morali pitati koji se
blagdan slavi, sve bi nam odmah bilo jasno:
Božić je na vratima. Hura! Ipak, Crkva nas
uči da istinskog slavlja Božića nema bez
iščekivanja. Čekanje je stav, koji nas u
vremenu došašća uvijek iznova poziva da
budemo slični slugama, koji čekaju svoga
gospodara koji se vraća sa svadbe, da mu
odmah otvore čim stigne i pokuca (usp. Lk
12,36). Iščekivanje u čovjeku stvara zdravu
napetost. Tko čeka, ne ubija vrijeme
dosadom. Usmjeren je prema jednom cilju.
Čekanje uzrokuje u nama dvoje; širinu
pogleda i pozornost na trenutak, na ono što
upravo doživljavamo, na ljude s kojima
upravo razgovaramo. Čekanje stoga širi
srce. Kad čekamo osjećamo da nismo
dostatni sami sebi, da nekoga trebamo.
Iskustvo nam, međutim, pokazuje kako
suvremeni čovjek nije naučio čekati. Mnogi
danas neprestano slave

P

Božić, umjesto da osluškuju i čekanjem
pružaju svoje srce otajstvu Božića. Djeca ne
mogu čekati dok mama izgovori molitvu,
moraju odmah jesti ako je nešto na stolu.
Kupci nemaju strpljena da artikle koje su
kupili konzumiraju nakon izlaska iz dućana,
moraju odmah nešto pojesti prije plaćanja
računa. Mladi ne umiju čekati da njihova
ljubav izraste, nego se predaju jedan
drugome kad se pojavi prvi osjećaj
zaljubljenosti. No, tko ne može čekati,
nikada neće razviti svoju osobnost. Morat će
smjesta zadovoljiti svaku potrebu, ali tada će
postati potpuno ovisan o svakoj potrebi.
Čekanje nas čini iznutra slobodnim, ono čini
naše srce širokim. S druge strane, u došašću
prepoznajemo kako nas Bog čeka. To nam
pak govori da smo Bogu važni i da nas ljubi.
Bog čeka na nas da bismo istinski živjeli,
čeka da se pripravimo za njegov dolazak.
Čekanje nas dakle tjera na promjenu. Ono ne
znači da trebamo biti pasivni i ništa ne činiti,
već upravo ići ususret Gospodinu. Neka,
sestre i braćo, došašće za nas bude vrijeme
plodonosnog čekanja, koje će nas povesti u
susret živome Bogu, koji dolazi da nas spasi.
prema knjizi Anselma Grüna: “Božić“

ŽUPNE OBAVIJESTI
SVETE MISE:

 Kroz tjedan: 6.00 sati – zornica, osim subote
18.00 sati (župna crkva), osim ponedjeljka, srijede i subote
 Nedjeljom: 6.00, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva)
9.30 sati (crkva u Planini)
Započeli smo liturgijsko vrijeme Adventa ili Došašća kada se na intenzivan način
pripremamo za svetkovinu Rođenja Gospodnjega - Božić.
Od I. nedjelje došašća, 02. prosinca, započeli smo sa Misama zornicama – svaki
dan (radnim danom i nedjeljom) slavimo sv. Misu u 6.00 sati ujutro u župnoj crkvi u
Kašini. Odazovimo se!

Sve do 06. prosinca upisujemo bolesnike po kućama poradi primanja
sakramenta sv. Ispovijedi i Pričesti pred Božićne blagdane. Lijepo molimo da
Vaše bolesnike prijavite u uredovno vrijeme župnog ureda bilo osobno ili
telefonski. Od srca zahvaljujemo!
U srijedu, 05. prosinca nastavljamo s našom tribinom „Teološka srijeda“
kojom želimo u vremenu Godine vjere produbljivati naše znanje vezano uz
Katekizam Katoličke Crkve. Tribina započinje u 20.00 sati u prostorijama
vjeronaučne dvorane u sklopu župne kuće. Posebno pozivamo odrasle da se
odazovu!
U četvrtak, 06. prosinca organiziramo adventsku duhovnu obnovu u župi
koju će održati mons. dr. Jorge Ramos, regionalni vikar prelature Opus Dei za
Hrvatsku i katedralni penitencijar. Duhovna obnova započinje svetom Misom u
18.00 sati u župnoj crkvi, a nakon toga slijedi prigodni duhovni program koji će
trajati do 20.30 sati. Odazovimo se!
U petak, 07. prosinca je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogoslužje i sveta
Ispovijed započinju u 17.00 sati u župnoj crkvi. Odazovimo se!
U subotu, 08. prosinca je svetkovina Bezgrešnog začeća Blažene Djevice
Marije. Taj dan u susjednoj župi Soblinec je proštenje budući da je ova
svetkovina i titular te mlade zajednice. Centralno misno slavlje u Soblincu je u
10.30 sati na koje Vas od srca pozivam. U našoj župi taj dan nema svete Mise
jer župa kreće na izlet u Beč! Polazak autobusa je u 5.00 sati ujutro ispred
župne kuće, a povratak je u kasnim večernjim satima istoga dana. Molim
izletnike da ne zaborave putovnice!
Iduće nedjelje 09. prosinca, na sv. Misi u 11.00 sati, dočekat ćemo na svečan
način svetog Nikolu koji će djeci donijeti i poklone. Molimo roditelje i naše
vjeroučitelje da animiraju djecu osobito za tu sv. Misu. Radujemo se dolasku
zaštitnika djece! Odazovimo se!
Iduće nedjelje, 09. prosinca nakon večernje sv. Mise u 19.30 sati imat ćemo
kratki roditeljski sastanak za roditelje ovogodišnjih krizmanika, učenika osmih
razreda naših osnovnih i područnih škola. Molim roditelje da se odazovu!
Od ponedjeljka, 10. prosinca, započinjemo ZIMSKI KVATRENI TJEDAN u
kojem su vjernici pozvani na intenzivniju molitvu, djela pokore i ljubavi. Tjedan
je posvećen kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za njegova dobročinstva.
Kvatreni tjedan završava bogoslužjem kvatri u subotu, 15. prosinca!
Najavljujemo:
 U subotu, 15. prosinca s početkom u 18.30 sati u župnoj crkvi održat će
se po prvi puta pjevana liturgijska molitva časoslova I. večernje slavlja
III. adventske nedjelje i svečano liturgijsko paljenje III. adventske
svijeće u našoj zajednici. Program na gregorijanskim napjevima animira
zbor mladih, a ceremoniju predvode naši ministranti.

