
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 14. rujna do 20. rujna 2015.

 

PONEDJELJAK 

14. rujna 

Uzvišenje sv. Kriţa 

18.00 sati: Ϯ Franjo Lisak 

UTORAK 

15. rujna 

BDM Ţalosna 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

16. rujna 

sv. Kornelije i Ciprijan 

18.00 sati: Ϯ Zlata Matić 

ČETVRTAK 

17. rujna 
18.00 sati: Ϯ Đuro, Dragica, Ljuba i Mira Barbarić 

PETAK 

18. rujna 
18.00 sati: Ϯ Pejo Klarić 

SUBOTA 

19. rujna 

Liturgija kvatri 

17.00 sati: Ϯ Nada, Katica i Franjo Gregurec; Antun i Ana 

Kos (Planina) 

21.00 sati: čašćenje relikvija bl. A. Stepinca 

NEDJELJA 

20. rujna 

DVADESET I PETA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU 
(Nedjelja ţupnog 

Caritasa) 

7.30sati: pro populo 

9.30 sati: (Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Mijo Kezerić (Kašina) 

 

 
ŢUPA SVETOG PETRA I PAVLA 

Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel:01/2055-455 

http://zupa-kasina.hr 

zupa.kasina@zg-nadbiskupija.hr 

IBAN ţupe: HR7823600001101431347 

Uredovno vrijeme ţupnog ureda: od utorka do petka: od 16.00 – 17.30 sati 

Ţupni ured ne ureduje: subotom, nedjeljom, ponedjeljkom i blagdanima 
Grafički uređuje: Goran Antić 

 

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ 

 

ŢUPA SVETOG 

PETRA I PAVLA U 

KAŠINI 
 NEDJELJA, 13. rujan 2015., GOD. 5, BROJ 02 

 DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ 

GODINU 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Isusov ţivot i njegov navještaj od 

prvih se kršćanskih vremena nazivaju 

Radosnom viješću. Radosna je stoga što 

govori i svjedoči o tome kako Otac po 

Isusu Kristu u Duhu Svetome neizmjerno 

ljubi čovjeka, nudi mu prijateljstvo sa 

samim sobom, pruţa mu ruku pomirnicu 

i smatra ga ne samo svojim stvorenjem, 

nego i svojim sinom i kćeri. 

Isusova radosna vijest nije odraz 

jeftine radosti koja bi svoj vrhunac 

dosezala u ludome vrtlogu i spirali 

zabave, opuštenosti i bezbriţnosti. 

Radosna vijest ne nudi zabavu umjesto 

radosti. Radosna vijest evanĎelja računa s 

trpljenjem. Kroz trpljenje se ostvaruje i 

dobiva svoj pravi smisao. O tome Isus 

progovara u današnjem evanĎelju. To je 

razlog zašto Petra naziva sotonom. 

„Trpljenje i odbačenost saţeti su izraţaj 

za Kristov kriţ“, napisao je jedan 

njemački filozof. 

Ta je „logika trpljenja“ često sablazan i 

za Crkvu kao zajednicu i za mnoge 

kršćane kao pojedince. Tome je apostol 

Petar najbolji svjedok, a evanĎelje  

pokazuje da je prva zajednica od samih 

početaka bila svjesna ove nove 

napasti.Doista, teško je trpljenje povezati 

s radošću. Današnja dimenzija kršćanstva 

često je sljedeća – kršćanstvo puno 

osmijeha, puno nutarnjeg mira, 

zadovoljstva, sreće, kršćanstvo bez 

napora… Takav stav Isus jednostavno 

naziva „sotonskim“. Koliko puta naše 

ljudske teţnje za moću, vlašću, ugledom, 

dobrim poloţajem ili jednostavno za 

dobrim osjećajem, povezujemo s 

ispoviješću vjere zaboravljajući logiku 

koju nam Krist paradoksalno pokazuje u 

Radosnoj vijesti spasenja. Isus na takvo 

nasljedovanje ne prisiljava, ali 

jednostavno kaţe da je jedino po takvom 

nasljedovanju moguće biti učenikom. 

Samoodricanje koje Krist traţi 

nije poziv na nikakvu posebnu askezu, 

već „poznavati samo Krista, ne više 

samoga sebe; gledati više njega koji pred 

nama korača, a ne put koji nam je 

preteţak“. Jesmo li spremni za to? 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

http://zupa-kasina.hr/
mailto:zupa.kasina@zg-nadbiskupija.


BDM Žalosna  U ponedjeljak, 14. rujna je blagdan Uzvišenja sv. Kriţa. Taj dan u našoj ţupi 

slavit ćemo svetu Misu s početkom u 18.00 sati u ţupnoj crkvi u Kašini, a prije sv. 

Mise od 17.15 sati odrţat ćemo i pobožnost klanjanja Kristovu križu. Odazovimo 

se! 

 U ponedjeljak, 14. rujna započinje jesenski kvatreni tjedan u kojem su vjernici 

pozvani na intenzivniju molitvu i djela pokore. Tjedan je posvećen molitvi za 

svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži. Kvatreni tjedan 

završava liturgijom kvatri u subotu, 19. rujna. 

 U utorak, 15. rujna je spomendan BDM Ţalosne. Naša ţupa posebno je časti, 

stoga ćemo upriličiti sv. Misu u pokrajnjoj laĎi naše ţupne crkve kod oltara Njoj 

posvećenom! Odazovimo se! 

 U srijedu, 16. rujna, 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, 17. rujna imat ćemo redovito euharistijsko klanjanje koje upriličujemo 

svakog četvrtka u mjesecu. Klanjanje pred Presvetim bit će od 17.15 sati, a završit 

će redovitom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se! 

 U subotu, 19. rujna je ispovijed školske djece u našoj ţupi. Sveta ispovijed odrţat 

će se u župnoj crkvi u Kašini s početkom u 11.30 sati. Molimo roditelje i naše 

vjeroučitelje da potaknu djecu te se odazovu u što većem broju. 

 U subotu, 19. rujna u našu ţupu dolazi Relikvijar s moćima bl. kardinala 

Alojzija Stepinca koji će boraviti u našoj zajednici do nedjelje navečer. S 

početkom u 21.00 sat odrţat će se Sluţba riječi te započinjemo cjelonoćno 

čuvanje Relikvijara uz osobnu i zajedničku molitvu svih ţupnih krugova sve do 

jutarnje sv. Mise u nedjelju u 7.30 sati. Svi ste od srca pozvani! 

 Iduću nedjelju, 20. rujna s početkom u 11.00 sati u župnoj crkvi proslavit ćemo 

ZLATNU MISU (50. obljetnicu svećeništva) fra Krunoslava KAŠNARA, 

domaćeg sina ove ţupe. Sve Vas od srca pozivamo da svojim prisustvom 

uzveličamo ovo zahvalno slavlje našeg zlatomisnika! 

 Iduću nedjelju, 20. rujna je III. nedjelja u mjesecu – Nedjelja našeg ţupnog 

Caritasa. Osigurajmo koju kunu više za naše najpotrebnije ţupljane i tako iskaţimo 

našu kršćansku solidarnost prema najpotrebnijima. Hvala vam! 

 Iduću nedjelju, 20. rujna 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 započinjemo 

novi ciklus euharistijskih susreta u Kašinskoj Sopnici svake treće nedjelje u 

mjesecu u popodnevnim satima! Odazovimo se! 

 Najavljujemo: 

IZLET MINISTRANATA I ŢUPNOG ZBORA MLADIH 

 U subotu, 26. rujna mladi naše ţupe kreću na zasluţeni izlet na otok Krk te posjet 

Krčkoj biskupiji. Na izlet se polazi u 7.00 sati ujutro autobusom ispred ţupne kuće, 

a povratak je u kasnim popodnevnim satima. Prijave su u tijeku! 

Poboţnost prema Gospinim ţalostima  ima 

svoj  biblijski temelj  u  proroštvu  starca 

Šimuna  Mariji: “A tebi će samoj mač 

probosti dušu” (Lk  2,35).  Te  riječi  s  

kontekstom naviještaju  Kristovu  muku. A  

budući da  nitko  nije  s  Isusom  tako  usko 

povezan  kao  njegova  Majka,  nikoga kao 

nju neće pogoditi tako da će Isus biti  “znak  

kojemu  će  se  protiviti” (Lk 2,34),  nikoga  

kao  nju  neće  potresti njegova  muka.  

Vlastito  predslovlje današnjega  blagdana  u  

njemačkom izdanju Rimskoga misala kaţe 

ovako: “Kad  je  Marija  stajala  pod  kriţem, 

ispunila  se  riječ  starca  Šimuna:  mač je 

probo njezinu dušu kod muke i smrti njezina 

Sina.”O  Marijinim  ţalostima  počeli  su  u 

srednjem  vijeku  naročito  poboţno 

razmišljati  redovnici  serviti.  Njihov general  

sv.  Filip  Benicije  nazivao  je redovničku  

odjeću  servita  “odijelom Marijina 

udovištva”. Tu su odjeću kao škapular  nosili  

i  mnogi  svjetovnjaci pa su tako meĎu njima 

nastale mnoge bratovštine Gospinih ţalosti. 

Osobito je vrijedna spomena ona koju je 

koncem XV.  stoljeća  osnovao  Nizozemac 

Ivan  Goudenberg,  a  potvrdio  je  papa 

Aleksandar  VI.  Ta  se  bratovština veoma 

brzo proširila.Gospa je raznim čudesnim 

uslišanjima pokazala da joj je poboţnost 

prema njezinim ţalostima draga i tako je ona 

u kršćanskom puku sve više zauzimala 

maha.Serviti su je posvuda  širili  zdušno  i  

revno.  Njima je  god.  1668.  Sveta  Stolica  

dopustila i  posebnu  svetkovinu  u  čast  

Gospe od sedam ţalosti, a koja se slavila na 

treću nedjelju u rujnu. 

 
Ta je svetkovina godine  1735.  proširena  na  

čitavo španjolsko  kraljevstvo.  Papa  Pio VII.  

proširio  ju  je  na  spomen  svoga povratka  

iz  Napoleonova  suţanjstva godine 1814. na 

cijelu Crkvu.Počevši  tamo  od  srednjega  

vijeka kršćanska  je  poboţnost  nabrojila 

sedam dogaĎaja koji su bili uzrokom 

Marijinih ţalosti pa se ona slavi i kao Gospa  

od  sedam  ţalosti.  Te  ţalosti su  sljedeće:  

Šimunovo  naviještanje Marijine ţalosti; 

Bijeg u Egipat; Isus se  kao  

dvanaestogodišnji  dječak  na hodočašću  u  

Jeruzalem  bez  znanja roditelja,  zadrţao  u  

hramu;  Marijin susret  s  Isusom  na  

kriţnome  putu; Marijine  boli  dok  su  Isusa  

pribijali na  kriţ;  Skidanje  Isusa  s  kriţa,  

što je  ovjekovječeno  Michelangelovom 

Pietà i napokon Isusov pogreb.Budući  da  se  

u  svemu  tome  radi o  nečemu  veoma  

stvarnome,  što je  sposobno  djelovati  na  

ljudsko srce,  kršćanski  je  puk,  voĎen  onim 

svojim  osjećajem  vjere  i  poboţnosti, 

odmah  shvatio  o  čemu  se  radi  i prihvatio 

poboţnost prema Gospinim ţalostima. 

ŢUPNE OBAVIJESTI 

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

subota u 17.00 sati (crkva u Planini) 

Nedjeljom: 7.30 i 11.00 sati (crkva u Kašini);  

9.30 sati (kapela u Blaguši); 

16.00 sati (Kašinska Sopnica) 
 


