
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 08. veljače do 14. veljače 2016.

 
PONEDJELJAK 

08. veljače 
18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

09. veljače 

bl. Alojzije Stepinac 

18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

10. veljače 

PEPELNICA 

18.00 sati: Ϯ Stjepan Leţaić 

ČETVRTAK 

11. veljače 

BDM Lurdska 

18.00 sati: Ϯ Adela, Josip, Katica i Ivan Kašnar 

PETAK 

12. veljače 
18.00 sati: na nakanu Molitvenih vjenčića 

SUBOTA 

13. veljače 
17.00 sati:  (Planina) 

NEDJELJA 

14. veljače 

PRVA 

KORIZMENA 

NEDJELJA 

  7.30 sati: pro populo 

  9.30 sati: (Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Marko i Branka Jajalo i ob. Jajalo; Apolonija, 

Mato i Tomo Baričević; Stipe i Iva Barišić; Ruţa 

i Ivan Gajski i ob. Gajski (Kašina) 

18.30 sati: Ϯ Jasenka Petričec (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, 07.  veljače 2016., GOD. 5, BROJ 23 

 
PETA NEDJELJA KROZ GODINU 

- Dan braka - 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 
EvanĎelist Luka opisuje nam 

poziv prvih Isusovih učenika 

usredotočujući pozornost svoga 

pripovijedanja gotovo isključivo na lik 

Šimuna Petra, tako da bi se cijeli ulomak 

mogao nasloviti i kao samo „Petrov 

poziv“. Naglaskom na pojedinačnome 

liku evanĎelist ţeli istaknuti da je Boţji 

poziv uvijek osobna stvarnost, upućena 

čovjeku kao pojedincu, kao osobi. Kao 

da ţeli da se s likom apostolskog prvaka 

moţe i treba poistovjetiti i svaki drugi 

kršćanin. 

Dok je Isus jednoga dana 

poučavao mnoštvo kraj Genezaretskog 

jezera, opazio je dvije laĎe gdje stoje uz 

obalu. Od te dvije izabrao je jednu da uĎe 

u nju. Tajnu Boţjeg izabranja nikada ne 

moţemo do kraja proniknuti. „Zašto baš 

ja? Zašto baš mene?“ – i danas se mnogi 

ljudi znaju zapitati, bilo da ih Gospodin 

zove na „duhovni“ poziv, bilo da im 

povjerava izvjesno poslanje koje sa 

sobom uključuje bolest, trpljenje i druge 

neugodne stvari. Isus ulazi u Petrov 

čamac i poziva ga da se vrati u njega. 

Poziva ga da se vrati u svoju lađu. 

Ovaj se postupak moţe 

promatrati i metaforički: Isus ne traţi od 

čovjeka da postane nešto drugo od onoga 

što već jest, nego ţeli da se čovjek vrati 

svom autentičnom biću, i da u svom 

autentičnom biću prepozna da Isus u 

njemu već boravi, i da je za nas spreman 

i čuda učiniti. 

Vrlo brzo od propovijedanja, Isus 

prelazi na ribarenje, i poziva Petra da 

protiv svih onodobnih pravila ribarskog 

ceha iziĎe na pučinu u pol bijela dana 

baciti mreţe. „Ali na tvoju riječ bacit ću 

mreţe.“ Poslušnost vjere nagnala je 

ribare na akciju iz koje su izašli kao 

materijalni i moralni pobjednici. Isus, 

kada poziva, traţi od nas da ne 

postupamo „kao svi ostali“, nerijetko 

traţi da budemo izuzetci u društvu u 

kojem ţivimo i radimo, pa makar i svi 

„stručnjaci“ oko nas mislili drugačije. 

Jesmo li spremni danas reći 

Isusu: „Na tvoju riječ bacit ću mreţe!“? 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


Obilježavanje svjetskog dana braka ŢUPNE OBAVIJESTI 

SVETE MISE: 

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

subota u 17.00 sati (crkva u Planini) 

Nedjeljom:  7.30, 11.00 i 18.30 sati (ţupna crkva); 

9.30 sati (kapela u Blaguši) 

 U utorak, 09. veljače, naša nadbiskupija proslavlja blagdan blaţenog kardinala 

Alojzija Stepinca. U našoj ţupnoj zajednici imat ćemo sv. Misu u 18.00 sati u 

ţupnoj crkvi u Kašini, a centralno misno slavlje bit će u srijedu, 10. veljače u 

19.00 sati u zagrebačkoj prvostolnici koje će predvoditi kardinal Josip Bozanić, 

nadbiskup i metropolita zagrebački. Odazovimo se! 

 U srijedu, 10. veljače je čista srijeda ili pepelnica, dan kada kao vjernici 

započinjemo KORIZMU, vrijeme posta i pokore, vrijeme intenzivne priprave za 

svetkovinu Uskrsa. Pod svetom Misom u 18.00 sati bit će obred pepeljenja. 

 U srijedu, 10. veljače, nastavljamo pobožnost svetome Josipu kroz molitvu krunice 
i litanija sv. Josipu te pjesama njemu u čast. Poboţnost započinje u 17.30 sati, a 

završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se! 

 U četvrtak, 11. veljače, 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 četvrtak, 11. veljače je spomendan BDM Lurdske kada Crkva slavi i Dan 

bolesnika. Tom prigodom organiziramo sv. Misu u 18.00 sati pod kojom će biti 

podjela i sakramenta bolesničkog pomazanja svim bolesnicima. Posebno pozivamo 

obitelji koje imaju u kući bolesnika da se organiziraju u prijevozu do Crkve! 

 U petak, 12. veljače, prikazat ćemo sv. Misu na nakanu Molitvenih vjenčića koji 

djeluju u našoj zajednici. Sv. Misa bit će u 18.00 sati u ţupnoj crkvi, a nakon sv. 

Mise održat ćemo i kratko euharistijsko klanjanje na nakanu ove zajednice. Svi ste 

od srca pozvani! 

 Tijekom korizme svakog utorka i petka bit će POBOŢNOST KRIŢNOG PUTA 

prije večernje svete Mise u ţupnoj crkvi, s početkom u 17.15 sati. Odazovimo se! 

 Iduću nedjelju, 14. veljače, tijekom sv. Mise u 11.00 sati našoj ţupnoj zajednici 

predstavit će se ovogodišnji kandidati za primanje sakramenta Prve Svete Ispovijedi 

i Pričesti – naši ovogodišnji prvopričesnici. Posebno pozivamo roditelje da se 

odazovu te na taj način podrţe svoju djecu na putu odrastanja u vjeri! 

 Najavljujemo: 

 Na drugu korizmenu nedjelju, 21. veljače, s početkom u 18.30 sati u župnoj 

crkvi odrţat će se III. po redu roditeljski sastanak roditelja ovogodišnjih 

prvopričesnika, učenika III. razreda naših osnovnih i područnih škola. Molim 

roditelje da se odazovu! 

Svjetski dan braka (SDB) posvećen je 

bračnom paru, muţu i ţeni kao stupu 

obitelji, koja je temelj društva. Time se ţeli 

proslaviti sakrament braka, naglasiti ljepota 

bračne vjernosti, ţrtve i radosti u 

svakodnevnom bračnom ţivotu. Zamisao o 

obiljeţavanju dana braka započela je u 

Luisiani, SAD, 1981. godine, kada su 

bračni parovi potaknuli gradonačelnika, 

guvernera i biskupa da proglasi 

Valentinovo danom “vjere u brak”. 

Obiljeţavanje je naišlo na veliki odaziv, a 

zamisao je predstavljena i nacionalnom 

vodstvu Bračnih susreta, koje ga je rado 

prihvatilo. Godine 1983. uveden je naziv 

“Svjetski dan braka“ (eng. World Marriage 

Day) s namjerom da se svake godine diljem 

svijeta obiljeţava druge nedjelje u veljači. 

Sveti Otac Ivan Pavao II. podijelio je 1993. 

godine svoj apostolski blagoslov Svjetskom 

danu braka. 

 
Inicijativa se iz godine u godinu nastavlja 

širiti u sve više zemalja, a u Hrvatskoj će se 

2016. godine obiljeţiti po sedmi puta. 

Zanimljivo je da Svjetski dan braka, koji se 

obiljeţava druge nedjelje u veljači, ove 

godine pada blizu  spomendana sv. 

Valentina 14. veljače, što mu zasigurno 

daje dodatnu dimenziju. 

MOLITVA ZA NAŠ BRAK 

 
Nebeski Oče, zahvaljujemo ti za tvoj neizmjerni dar sakramenta braka. Osposobi 

nas da rastemo u bliskosti s Tobom i jedno s drugim. Pouči nas ljepoti opraštanja, 

kako bismo sve više i više postajali jedno u srcu, umu i tijelu. Ojačaj našu 

međusobnu komunikaciju i pomozi nam da postanemo svjedocima Tvoje ljubavi. 

Pomozi nam da budemo uzori predanja, ljubavi i služenja našim obiteljima i djeci. 

Učini nas znakovima jedinstva za koje Isus moli na Posljednjoj večeri. Otvaramo 

se vodstvu Tvoga Svetoga Duha, koji nam daje snagu ljubiti u Isusovo ime, 

slijedeći njegov put. Amen. 

 


