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

 
PONEDJELJAK 

04. travanj 

NAVJEŠTENJE 

GOSPODINOVO 

- BLAGOVIJEST - 

18.00 sati: Ϯ Nedjeljka i Vitomir Brozović 

UTORAK 

05. travanj 

sv. Vinko Fererski 

18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

06. travanj 

18.00 sati: Ϯ Mijo Dolčić i ob. Dolčić; Florijan i Marija 

Kelčec 

ČETVRTAK 

07. travanj 

sv. Ivan Krstitelj de la Salle 
18.00 sati: Ϯ Josip, Ivan i Marija Blagus 

PETAK 

08. travanj 
18.00 sati: Ϯ Franjo Gabud; Ivan i Barica Podgorski 

SUBOTA 

09. travanj 

17.00 sati: Ϯ Marija i Ivan Gregurec; Rudi Hajduković; 

Katica, Katarina i Franjo Baričević 

(Planina) 

NEDJELJA 

10. travanj 

TREĆA VAZMENA 

NEDJELJA 

  7.30 sati: pro populo (Blaguša) 

11.00 sati: Prva Pričest (Kašina) 

18.30 sati: Ϯ Ilija, Mara, Slavko, Ana i Ţeljko Blaţević 

(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.  travnja 2016., GOD. 5, BROJ 30 

 
DRUGA VAZMENA NEDJELJA (bijela) 

- Nedjelja Boţjeg milosrđa - 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 
Jedinstven je slučaj da nam 

Crkva svake godine u nedjelju nakon 

Uskrsa predlaţe evanĎelje o već 

poslovično poznatome „nevjernom 

apostolu Tomi“. IznenaĎuje što u tom 

izvješću nalazimo više nesigurnosti nego 

vjere. Učenike više drţi na okupu strah 

nego radost Uskrsa. Uplašila ih je 

Isusova sudbina, premda ni ona više nije 

sigurna. Čuli su da je grob prazan, ali 

nisu vidjeli ţivoga Krista. Nema mjesta 

koje bi ih ujedinjavalo, niti ţalosti u kojoj 

bi se solidarizirali. Ostala je samo 

nesigurnost koju nastoje pobijediti 

visokim zidovima i zaključanim vratima. 

Strah je uzrokovan prošlim 

dogaĎajima, ali još više neizvjesnošću 

budućnosti. Za prošlost bar znaju kakva 

je, dok je budućnost nesigurna. Čeţnja za 

prošlošću najočitija je kod Tome. Ne 

treba mu uskrsli Krist. Ţeli staroga Isusa 

s ranama. Takav je osjećaj uvijek 

prisutan kod osobe suočene s 

iznenaĎujućim fenomenom. Napokon, 

Isus dolazi meĎu učenike i stade u 

sredinu. Stajanje je suprotnost leţećem 

stavu mrtvaca, onoga koji je pokopan.  

Pokazuje da nema razloga za 

strah, jer On je ţiv. Rane i bok 

svjedočanstvo su da je to On, Isus iz 

Nazareta. Daje se prepoznati po 

znakovima muke i smrti te uči da 

uskrsnuće ne ništi tragove smrti, već ih 

okreće u ţivot. Poručuje da sa sobom 

Ocu nosi i svoju ranjenu ljudskost kao 

zalog Boţje osjetljivosti za čovjeka i sve 

njegove rane. 

Crkva lako pada u napast postati 

zatvorena skupina učenika. Uporno se 

drţimo raznih praznih grobova: stare 

slave, običaja, tradicije, posebnosti… 

Forma često zasjeni sadrţaj. U ime 

prošlosti ne odgovaramo na pitanja 

budućnosti pa se ne snalazimo u 

sadašnjosti. Ne mičemo se iza sigurnosti 

zaključanih vrata… Ta vrata treba 

otključati i zidove nadvladati kako bismo 

nastavili Kristovo poslanje i svjedočili 

mogućnost novoga ţivota. Na taj ćemo 

način biti znak onoga što bez znaka 

vjerujemo: „Isus je Krist, Sin Boţji!“ 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


USKRSNO VRIJEME 
 U ponedjeljak, 04. travnja je svetkovina Navještenja Gospodinova – 

BLAGOVIJEST. U našoj ţupnoj zajednici slavit će se jedna sveta Misa i to s 

početkom u 18.00 sati u župnoj crkvi. Prije sv. Mise, od 17.30 sati, odrţat ćemo 

redovitu poboţnost Majci Boţjoj. Odazovimo se! 

 Ulazimo u tjedan priprave za dugo očekivani sakrament Prve Svete Pričesti kojeg će 

primiti djeca naše ţupne zajednice. Probe djece su po sljedećem rasporedu: 

04. travanj (ponedjeljak): proba u 19.30 sati 

05. travanj (utorak): proba u 19.30 sati 

06. travanj (srijeda): proba u 19.30 sati 

07. travanj (četvrtak): proba u 19.30 sati 

08. travanj (petak): proba u 19.30 sati 

Sve probe su u ţupnoj crkvi u Kašini i obvezne su za sve prvopričesnike! 

 U subotu, 09. travnja 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! 

 Iduću nedjelju, 10. travnja, pod svetom Misom u 11.00 sati je Prva Sveta Pričest u 

našoj ţupi. 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! 

 Najavljujemo: 

 Uskoro ulazimo u tjedan priprave za dugo očekivani sakrament Svete Potvrde 

kojeg će primiti 47 kandidata iz naše ţupe. Probe su po sljedećem rasporedu: 

ponedjeljak, 11. travnja: proba je u 19.30 sati 

utorak, 12. travnja: proba u 19.30 sati 

srijeda, 13. travnja: proba u 19.30 sati 

četvrtak, 14. travnja: proba u 19.30 sati 

petak, 15. travnja: Ispovijed krizmanika, roditelja i kumova u 19.30 sati 

Sve probe su u ţupnoj crkvi u Kašini i obvezne su za sve kandidate! 

 U subotu, 16. travnja, naša ţupna zajednica sv. Petra i Pavla slavi sakrament 

Svete Potvrde kojeg će primiti 47 kandidata iz naše ţupe. Svečana sveta Misa 

započinje u 10.30 sati u župnoj crkvi u Kašini, a sakrament će podijeliti preč. 

mr. Josip KUHTIĆ, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog i rektor 

katedrale. Svi ste od srca pozvani! 

 Od nedjelje, 17. travnja do četvrtka 21. travnja, naša župa hodočasti u 

Poljsku i Slovačku, ţeleći posjetiti domovinu sv. pape Ivana Pavla II. te mjesto 

djelovanja sv. Marka Kriţevčanina, mučenika vjere. Kroz to razdoblje neće 

biti večernjih sv. Misa u tjednu, a u slučaju sprovoda možete kontaktirati 

našega župnog orguljaša, gdina. Bojana Culeja na broj: 099/5912-192. 

Nedjelju Uskrsnuća Gospodnjeg smijemo 

slobodno zvati ‘prvim danom’, ne samo 

zbog toga što njome započinje tjedan, već 

poglavito zbog toga što otvara razdoblje 

vazmenog slavlja koje traje pedeset dana i 

postaje drugim krilom cjeline vazmenog 

ciklusa. Liturgijska obnova imala je ţelju 

tomu razdoblju ponovno vratiti obiljeţje 

cjelovitosti koja je bila izgubljena tijekom 

stoljeća, osobito uvoĎenjem pojedinih 

blagdana s osminama kao zasebnih ‘otoka’ u 

tu cjelinu. To je posebno bio slučaj s 

Pedesetnicom (Duhovima) koja je sa svojom 

susljednom osminom sasvim izišla iz 

simbolike pedeset uskrsnih dana. Sveto 

vrijeme Pedesetnice sada ponovno postaje 

simboličko vrijeme u kojemu se vjernici 

spominju Krista uskrsnuloga, prisutnoga u 

svojoj Crkvi kojoj daruje dar Očeva 

obećanja – Duha Svetoga. Tih pedeset dana 

slave se u radosti kao jedan dan, štoviše, kao 

“velika nedjelja’’ (kako reče sv. Atanazije). 

Uskrsno vrijeme je još jedno tzv. ‘jako 

vrijeme’ liturgijske godine, vaţno kao i 

korizma, koju ovo nadilazi ne samo 

trajanjem, već i simbolikom. Dok korizmu 

vjernici promatraju i ţive kao vrijeme 

kušnje, pedeset dana nakon Uskrsa 

jest liturgijsko vrijeme posvećeno Duhu 

Svetomu, a to znači i vrijeme Crkve. 

Obnova liturgijske godine, osim vraćanja 

izvornoga vremenskoga trajanja, utemeljila 

je pedeset dana do Duhova na osam 

nedjelja, kao na osam stupova, 

obuhvaćajući sedam uskrsnih nedjelja i 

posljednju, duhovsku, osjetno 

povećavajući njihovu vrijednost. Zbog toga 

se te nedjelje ne zovu nedjelje poslije 

Uskrsa, već uskrsne (vazmene) nedjelje. 

Sačuvana je vazmena osmina i veza s 

mistagoškim tjednom u kojem su se 

novokrštenici uvodili u otajstvo na temelju 

iskustva sakramentalnoga slavlja 

inicijacije. Od druge do sedme vazmene 

nedjelje liturgija otvara široku sliku u kojoj 

istodobno nalaze mjesto uskrsna poruka 

Isusove proslave, radost Crkve kojoj je 

vraćen Zaručnik, novi ţivot onih koji su 

ponovo roĎeni iz vode i Duha Svetoga te 

djelovanje tog istog Duha u zajednici 

učenika i u svakome od njih. Kao i u 

korizmi, biblijski i liturgijski tekstovi u 

sebi nose bogatstvo i raznolikost koju je 

moguće ocrtati navodeći tek temeljne 

sadrţaje. Pozornost privlači isključivost 

prisutnosti navještaja Novoga zavjeta. 

 
ŢUPNE OBAVIJESTI 

SVETE MISE: 

Kroz tjedan:  od ponedjeljka do petka u 18.00 sati (ţupna crkva); 

subotom u 17.00 sati (crkva u Planini) 

Nedjeljom:  11.00  i 18.30 sati (ţupna crkva); 

7.30 sati (kapela u Blaguši) 

 Danas, 03. travnja, na II. vazmenu nedjelju, sveta Crkva slavi i Nedjelju Boţjega 

Milosrđa. Za tu prigodu, a potaknuti Izvanrednim jubilejem milosrĎa koji traje na 

planu sveopće Crkve, pribavili smo i sliku Boţanskoga milosrđa koju postavljamo 

u našu ţupnu crkvu na trajni spomen. Isuse, uzdamo se u tebe! 
 


