
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 11. travnja do 17. travnja 2016.

 

PONEDJELJAK 

11. travanj 

sv. Stanislav 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

12. travanj 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

13. travanj 

sv. Martin I. 

18.00 sati:  

ČETVRTAK 

14. travanj 
18.00 sati:  

PETAK 

15. travanj 
18.00 sati:  

SUBOTA 

16. travanj 

10.30 sati: Sveta Potvrda  

17.00 sati: (Blaguša) 

NEDJELJA 

17. travanj 

ĈETVRTA VAZMENA 

NEDJELJA 

- Dobri Pastir – 
(Nedjelja župnog Caritasa) 

  7.30 sati: pro populo (Kašina) 

  9.30 sati: Ϯ Milka, Ivan i Marica Kučko (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Franjo Podgorski Blaţak; Marica i Tomo 

Roginić; Stanko Palikuća i ob. Palikuća; 

Ankica Kos; Pile Jajalo; Toni Kučiš-

Vuković; Ivan i Ivica Orač i ob. Orač, 

Poljak i  Mustapić; Ivan Borščak; Stjepan 

Škanić (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, 10.  travnja 2016., GOD. 5, BROJ 31 

 
TREĆA VAZMENA NEDJELJA 

- Prva Sveta Priĉest - 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 
Nakon šutnje kojom učenici 

pokazuju da znaju tko im je pripravio 

doručak, nakon zajedništva u tišini i 

doručka od kruha i ribe iz Učiteljevih 

ruku, Isus započinje razgovor s Petrom. 

Započinje ga pitanjem koje predstavlja 

srţ čitave današnje III. vazmene nedjelje: 

„Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego 

ovi?“ 

Petar je smješten u svoje 

obiteljsko podrijetlo i u svoje odnose s 

drugima. Isus ga je već u prvom susretu 

prepoznao kao sina Ivanova. Tada mu je 

dao novo ime: Kefa, Petar, Stijena. No, 

Šimun Ivanov još nije postao ono što mu 

je Učitelj navijestio na početku. IzmeĎu 

prvoga susreta i ovoga razgovora danas 

dogodilo se mnogo toga – ponajviše 

Petrova izdaja Učitelja. Isus treba 

izliječiti Petrovo srce, jer u njemu su 

pomiješane ljubav i izdaja. 

Ljubav je snaga koja pokazuje 

razlike, razlike u ljubavi. U zlu postoji 

strah od razlike s drugima. U ljubavi 

postoji ţudnja za jedinstvom s drugim, 

bez obzira na razlike. Petrova ljubav 

najvidljivija je u Učiteljevu znanju. No, 

pitanje o ljubavi i odgovor na nju nisu 

dovoljni za ljubav.  

Ona treba postati plodnom. Od 

nje se trebaju moći hraniti drugi. Ljubav 

se ne iscrpljuje u meĎusobnom odnosu – 

ona se prelijeva na druge. Ljubavi nije 

dovoljno da se prelijeva iz srca u srce, pa 

ni to da se pokazuje u javnosti. Ona uvire 

u hranu trećima. Pasi jaganjce moje! 

Pasi ovce moje! Dočim Petar dopusti 

ljubavi da zaţivi, Učitelj ga upućuje da 

njome hrani druge. Od njegove ljubavi 

prema Učitelju trebaju preţivjeti treći – 

Isusovo stado. 

Prije nego Isus pozove Petra da 

ide za njim, govori mu o onom što ga 

čeka. Hod za Učiteljem nije samovolja, 

nego poslušnost. Učitelj mu govori da će 

ga drugi opasivati i voditi. Taj drugi je 

sãm Učitelj – On ga poziva da krene za 

njim. 

Ovonedjeljni susret s Učiteljem 

na obali Genezaretskoga jezera, susret uz 

lomljenje kruha i u zajednici s drugima, 

susret ispunjen izricanjem ljubavi i 

pristankom na poslušnost Učitelju do 

smrti, vrijeme je Petrove nutarnje 

preobrazbe i ozdravljenja. U tom činu 

nazire se i ţiva mogućnost preobrazbe 

svakog čovjeka. Jesmo li toga svjesni? 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


Program SLAVLJA povodom dolaska tijela sv. 
Leopolda Bogdana Mandića u Zagreb  

 

 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 u 19.30 sati 

utorak, 12. travnja: proba u 19.30 sati 

srijeda, 13. travnja: proba u 19.30 sati 

ĉetvrtak, 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 Godini Božjeg milosrĊa papa Franjo je za zaštitnike Godine proglasio dvojicu 

kapucinskih svetaca, sv. Leopolda Bogdana Mandića i sv. Pija. Tijelo sv. 

Leopolda Bogdana boravit će u Zagrebu od 13. do 18. travnja ove godine. Dva 

dana u katedrali (13. i 14.04.) te tri dana (15., 16., 17. i 18.04.) u crkvi sv. Leopolda 

B. Mandića u Dubravi. Za vrijeme boravka tijela sv. Leopolda svi oni koji pohode 

zagrebačku katedralu ili ţupnu crkvu sv. Leopolda u Gornjoj Dubravi moći će 

dobiti potpuni oprost uz uobičajene uvjete. Sve informacije pročitajte na plakatu na 

oglasnoj ploči! 

 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 preĉ. mr. 

Josip KUHTIĆ, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebaĉkog i rektor katedrale. 

Svi ste od srca pozvani! 

 Iduću nedjelju, 17. travnja, s početkom u 16.00 sati u prostorijama Društvenoga 

doma u Kašinskoj Sopnici odrţat će se sv. Misa za sve naše ţupljane toga mjesta 

koji nisu u mogućnosti doći na ţupna slavlja u Kašinu. Ovim slavljem nastavljamo 

euharistijske susrete svake treće nedjelje u mjesecu u Kašinskoj Sopnici. 
Odazovimo se! 

 Od nedjelje, 17. travnja do ĉetvrtka 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 veĉernjih sv. 

Misa u tjednu, a u slučaju sprovoda možete kontaktirati našega župnog orguljaša, 

gdina. Bojana Culeja na broj: 099/5912-192. 

Najavljujemo: 

 Ovogodišnja proslava sv. Jurja, muĉenika, u našoj ţupnoj zajednici bit će 

obiljeţena dvjema misnim slavljima. U subotu, 23. travnja s početkom u 18.00 

sati svečanu sv. Misu u crkvi sv. Jurja u Planini predvodit će vlĉ. Matija 

Pavlaković, upravitelj župe, otvarajući Jurjevsko proštenje, a centralna 

proslava bit će na Jurjevsku nedjelju, 24. travnja svečanim misnim slavljem u 

11.00 sati u istoimenoj crkvi u Planini. Odazovimo se i molimo moćni zagovor 

sv. Jurja za nas i našu ţupu! 

SRIJEDA, 13. travnja: 

 u 17 sati - svečani doček tijela svetog Leopolda Bogdana Mandića ispred 

zagrebačke prvostolnice (bogosluţje  dočeka i molitvu  Večernje predvodi  

Kardinal) 

 u 19 sati - euharistijsko slavlje (predvodi mons. Vlado Košić) 

 od 17.30 do po •noći - mogućnost za ispovijed 

ĈETVRTAK, 14. travnja: 

 u 7 sati - euharistijsko slavlje (predvodi mons. Mijo Gorski) 

 u 8 sati - euharistijsko slavlje (predvodi mons. Ivan Šaško) 

 u 9 sati - euharistijsko slavlje (predvodi mons. Valentin Pozaić) 

 u 19 sati - središnje euharistijsko slavlje (predvodi kardinal Josip Bozanić) 

 nakon svete mise - ispraćaj Svečeva tijela prema crkvi Sv. Leopolda Bogdana 

Mandića u Dubravi (Zagreb) 

 
Tri će puna dana tijelo svetog Leopolda ostati u crkvi kojoj je on naslovnik u 

zagrebačkoj Dubravi. Svakog će dana u 19 sati biti središnja euharistija. U petak će 

predvoditelj biti mons. Mate Uzinić, a u subotu mons. Ivica Petanjak. U nedjelju će 

svečane mise biti u 11sati (predvodi mons. Ilija Janjić) i u 19 sati (predvodi kardinal 

Vinko Puljić). 

U ponedjeljak, 18. travnja, nakon svete mise koja će početi u 7.30 sati,  bit će oproštaj, 

a tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića krenut će iz Zagreba prema Ljubljani. 

Moleći zagovor svetog Leopolda Bogdana Mandića za našu Crkvu i Domovinu, u 

Gospodinu vas pozdravljam,  

+ Josip kardinal Bozanić, 

nadbiskup zagrebački 

ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 

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

subota u 10.30 sati (ţupna crkva); 17.00 sati (kapela u Blaguši) 

Nedjeljom:  7.30  i 11.00 sati (ţupna crkva); 

9.30 sati (crkva u Planini) 

 


