
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 04. siječnja do 10. siječnja 2016.

 

PONEDJELJAK 

04. siječanj 
  7.00 sati: nema mise 

UTORAK 

05. siječanj 
  7.00 sati: nema mise 

SRIJEDA 

06. siječanj 

BOGOJAVLJENJE 

  7.30 sati: Ϯ Marica Lovreković; Ivan Bakrać; Vladimir 

Koščević; svi pok. iz ob. Koščević i Babić; za 

duše u čistilištu (Planina) 

  9.30 sati: (Kašina) 

ČETVRTAK 

07. siječanj 
  7.00 sati: nema mise 

PETAK 

08. siječanj 
  7.00 sati: nema mise 

SUBOTA 

09. siječanj 
  7.00 sati: nema mise 

NEDJELJA 

10. siječanj 

KRŠTENJE 

GOSPODINOVO 

  9.30 sati: (Blaguša) 

11.00 sati: (Kašina) 

 

 
ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA 

Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel:01/2055-455 
http://zupa-kasina.hr 

zupakasina1217@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, 03. siječnja 2016., GOD. 5, BROJ 18 

 DRUGA NEDJELJA PO BOŢIĆU 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 
Zanimljivo je da Crkva u svojoj 

liturgiji na Drugu nedjelju po Božiću 

ponovno čita isto evanĎelje koje je bilo 

na danjoj misi Boţića – Iv 1,1-18. To 

naravno nije zbog pomanjkanja 

prikladnih evanĎeoskih tekstova, već 

zbog toga što taj tekst s početka Ivanova 

evanĎelja najsnaţnije izraţava svu 

teološku dubinu boţićnog otajstva i 

istodobno od čovjeka traţi pravi odgovor. 

Drugim riječima izrečeno, u Ivanovu 

Proslovu moţemo uvijek naći pravi 

odgovor na pitanje što je Boţić. U 

današnjem svijetu postoji trajna opasnost 

da se previše ograničimo na ono što su 

ljudi stvorili uz Boţić i da zanemarimo 

ono što je Bog učinio za čovjeka i zašto 

je to učinio. 

Božić treba slaviti tako da on bude 

ono što je bio od početka, blagdan vjere 

u kojem postajemo svjesni što je Bog u 

tom djetetu učinio za čovjeka i na što nas 

to obvezuje. Temeljna poruka Ivanova 

ovonedjeljnog teksta je „Riječ je tijelom 

postala i nastanila se među nama“ (Iv 

1,14). Ivanov proslov u jednostavnim i 

lako razumljivim slikama govori o 

dolasku  

Riječi – zato taj tekst ima i programski 

karakter za kršćanski ţivot. On otkriva ne 

samo veličinu Boţjega dara čovjeku u 

roĎenju njegova Sina, već predstavlja i 

zahtjev čovjeku da zahvalno prihvati taj 

dar i na njega odgovori vlastitim 

ţivotom. 

Razmišljajući o otajstvu Isusova 

roĎenja, novozavjetna misao uči da je 

Bog u Isusu Kristu čovjeku objavio svoju 

savršenu sliku (usp. Kol 1,15) koja je za 

čovjeka istodobno i dar i zadatak. To 

nam na svoj način poručuje i boţićna 

liturgija ponavljajući nam: „Dijete nam je 

darovano!“ Moramo se odmah pitati: 

Zašto nam je darovano? Ne zato da 

bismo svake godine imali nekoliko 

lijepih dana slavlja, već zato da svaki 

čovjek moţe, po njegovu primjeru, svoj 

ţivot trajno darivati Bogu i drugom 

čovjeku i tako ostvarivati Boţju sliku u 

sebi. 

Čitav ţivot potrebno je 

osluškivati Riječ koja nam je danas opet 

iznova naviještena te joj dopustiti da se 

utjelovljuje u svakodnevici našeg ţivota. 

Kršćanstvo je konkretno zato što je 

njegov Bog konkretan. 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

http://zupa-kasina.hr/
mailto:zupakasina1217@gmail.com


 
 

 

ŢUPNE OBAVIJESTI 

SVETE MISE: 
Kroz tjedan: nema mise, osim u srijedu kada je misa u 7.30 sati (crkva u 

Planini) i 9.30 sati (ţupna crkva) 

Nedjeljom:  9.30 sati (kapela u Blaguši); 

11.00 sati (ţupna crkva) 

 

 U srijedu, 06. siječnja je svetkovina Bogojavljenja – Sveta tri kralja. 
Blagoslov trokraljske vode bit će pod misama u 7.30 (Planina) i 9.30 

(Kašina) sati. 

 Od 27. prosinca (tijekom blagoslova obitelji) ţupni ured ureduje po 

potrebi, isključivo po pozivu ţupniku na mobitel. 

 Iduću nedjelju, 10. siječnja je blagdan Krštenja Gospodinova kada 

završavamo boţićni ciklus crkvene godine i ulazimo u I. ciklus vremena 

kroz godinu. Svete mise su u 9.30 sati (Blaguša) i 11.00 sati (Kašina)! 

 

 

 


