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Iz župnog ureda - obavijesti 

PONEDJELJAK 

14.5. 

Sv. Matija 

nema mise 

UTORAK 

15.5. 

nema mise 

19.30 sati: Prepuštovec-pobožnost kod križa krajputaša                   

SRIJEDA 

16.5. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost  

18.00 sati: misa za članove kućnih molitvenih grupa.  

18.50 sati: susret za članove Kućnih molitvenih grupa 

19.30 sati: Blaguša - pobožnost kod križa krajputaša                   

 ČETVRTAK 
17.5. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost 

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama 

PETAK  

18.5. 

Sv. Ivan I. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost + ISPOVIJED 

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama.  

19.30 sati: Jesenovec - pobožnost kod križa krajputaša  

SUBOTA 
19.5. 

17.30 sati: misa u Kašinskoj Sopnici 

20.00 sati: DUHOVSKO BDIJENJE za mlade. Večer  

                   Slavljenja. 

DUHOVI. 

PEDESETNICA 

20.5. 

7.30 sati (Kašina): župna sv. Misa  

9.30 sati (Planina): Ϯ po upisanim nakanama  

11.00 sati (Kašina): Ϯ po upisanim nakanama  

13.30 sati: sv. misa na GROHOTU 

  
- U srijedu je sv. misa za članove Kućnih molitvenih grupa. A poslije mise će biti susret 

za članove. Podijelit ćemo iskustva i dobiti upute za dalje (novi tekstovi i koraci za duhovni 

rast).  

-  U subotu, 19. svibnja održat će se HOD za život, miroljubivi hod građana u znak potpore 

svakom djetetu i obitelji. Okupljanje je u 11.00 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana. 

- Svibanj je Marijin mjesec. Imamo pobožnosti kod križeva krajputaša. Potičem one koji 

mogu doći da se okupe na pobožnost kod križa, gdje je to određeno. Molit će se s nakanom: 

za naše obitelji, župu, te za našu Hrvatsku.  

- RADOVI NA DRENAŽI OKO CRKVE i hidroizolaciji dijela zida crkve se nastavljaju. 

Postavit ćemo granitne kocke oko crkve i napraviti pad zemlje od crkve prema zidovima 

cintora. Hvala na vašoj pomoći za ove radove. 

- ŽUPNI URED ovaj tjedan ureduje od utorka do petka od 16.30-17.30 sati (četvrtak do 

17.00 sati). U slučaju potrebe javite se zvonaru Bojanu na: 099/5912-192. 

- NAJAVLJUJEMO - kao pripravu za ovogodišnju proslavu sv. Petra i Pavla, početkom 

lipnja, ponovno ćemo imati: 24 - satno čitanje BIBLIJE.  
 

Ne zaboravi: Bog te voli i ti si poseban! Ti si blagoslovljen čovjek!  

 

              13.5.2018. - 7. VAZMENA NEDJELJA  

                 

 
7. VAZMENA NEDJELJA 

-Majčin dan- 

Nedjelja, 13. svibnja 2018. 

Župni listić - God. 2., Broj 85 

 

Imaš li toliko otvorenosti prema Bogu da jednom tjedno o Njemu nešto kratko pročitaš? 

 

 
 

 

 

 

Drugo čitanje: 1Iv 4, 11-16 

 

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. 

Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i 

ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on 

u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac 

poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog 

ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema 

nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i 

Bog u njemu.  
 

Evanđelje: Iv 17, 11b - 19 
 

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u 

svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, 

ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od 

njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i 

ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao 

tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od 

svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. 

Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja 

je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I 

za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«  

POVEZANOST 

mailto:zupakasina1217@gmail.com


Uz Dan Gospodnji 

    BOG TE VOLI 

     Da bi mi, kršćani, djeca Božja, ovom svijetu 

svjedočili Božju ljubav, najprije ju sami trebamo 

doživjeti. Tek kad smo ispunjeni ljubavlju 

Božjom, možemo ju davati drugima! 

    Da li si kad posumnjao da te Bog voli? Možda 

misliš da nisi vrijedan Njegove ljubavi? Ili da nisi 

dovoljno dobar i da nisi zaslužio Božju ljubav? 

Pretpostavljaš li da bi se trebao najprije popraviti 

da bi te Bog mogao voljeti? Sve su to zamke koje 

nas sprečavaju primiti Božju ljubav. Jako je važno 

razumjeti kako Božja ljubav dolazi u čovjekov 

život i kako ju možeš primiti. To može uvelike 

promijeniti kvalitetu tvog života.  

    Ljudi imaju potrebu da budu voljeni. Bog 

nas je takvima stvorio. Bez ljubavi – dijete 

umire. Bez ljubavi – čovjek umire. Bez ljubavi – 

život umire, i brak i obitelj. Ništa ne može opstati 

bez ljubavi. Mnogi vjeruju da Bog voli svijet i da 

voli Isusa, ali im je teško vjerovati da voli baš njih. 

Ipak, Biblija nas uči da Bog voli ljude jednako 

kao i Isusa. On tebe voli jednako koliko i 

Isusa!! Kad bi imao otkrivenje o toj ljubavi, 

vjerujem da bi čitav dan hodio, kličući od radosti! 

Kad bi spoznali tu ljubav Božju i prihvatili je u 

svoje srce, počeli bi služiti ljudima u istoj snazi u 

kojoj je služio i Isus. Velika promjena u 

čovjekovom životu će se dogoditi kad shvatimo 

da nas Bog voli. Ne da to bude spoznaja na 

intelektualnoj razini, jer te ona sigurno neće 

promijeniti, nego – duhovna spoznaja, tj. 

spoznaja srcem – u dubini čovjekova bića. 

Trebamo moliti za otkrivenje Božje ljubavi. 

Moli ovih dana: 

1. Bože, dopuštam Ti da me voliš, da me tvoja 

ljubav ispuni i liječi. (10-20 x, polako) 

2. Bože, pomozi mi da prihvatim sebe kao što me 

Ti prihvaćaš. I da zavolim sebe kao što me Ti 

voliš. Amen (10-20 x, polako). 

    Isus nas poziva, i štoviše, daje zadatak: da 

ljubimo jedni druge onako kako je On nas ljubio. 

Ova će te molitva osposobiti da se otvoriš za 

Božju ljubav. Kad te ona ispuni, tvoj će se život 

promijeniti i ozdraviti. I tada ćeš moći biti kanal 

Božje ljubavi za svoje bližnje. Od srca ti to želim. 

Mudrost života 

Molitva sv. Josipu  

 

“Čudim se svakog časa 

kako čovjek može staviti na 

kocku spas svoje duše zbog 

sasvim ništavnih i 

prolaznih razloga.” 

Sv. Leopold Bogdan Mandić 

 

 

Sveti Josipe, vjerni čuvaru Marije  

i Isusa, 

dolazimo danas k tebi moleći tvoj 

zagovor za zaštitu naših obitelji od 

opasnosti, bolesti i zla. 

Pouči nas, kao što si učio Isusa, 

vrijednosti rada da 

možemo omiljeti Bogu po našim 

djelima i koristiti 

naše talente i sposobnosti za dobro 

svih. 

Neka nas primjer tvog života 

nadahne vjerno 

živjeti Božje zapovijedi, da jednog 

dana s radošću 

uđemo u vječnu ljubav Oca, Sina i 

Duha Svetoga. 

O veliki sveti Bože, čuj i usliši našu 

molitvu. Amen. Oče naš… 

Maleni dječak je žarko htio upoznati Boga.  

Znao je da je put do mjesta gdje je živio Bog 

bio dug, stoga je spakirao u svoj kovčeg 

vrećicu čipsa i šest bočica soka i krenuo na put. 

Nakon otprilike tri bloka upoznao je jednu 

staru ženu. Sjedila je u parku promatrajući 

golubove. Dječak je sjeo kraj nje i otvorio svoj 

kovčeg. Upravo se spremao popiti sok kad je 

primjetio da starica izgleda gladno, pa joj je 

ponudio čips. Zahvalno ga je prihvatila i 

nasmješila mu se. Njen osmjeh je bio toliko 

lijep da ga je dječak poželio ponovno vidjeti, te 

joj je ponudio sok. Ponovno mu se nasmiješila. 

Dječak je bio oduševljen! Sjedili su tamo cijelo 

popodne jedući i smijući se, a da nisu izgovorili 

niti riječ. Kako se sumrak približavao, dječak je 

shvatio da je umoran te je ustao kako bi krenuo 

kući; ali nakon što je napravio nekoliko koraka, 

okrenuo se, otrčao natrag i zagrlio staricu. Ona 

mu je uzvratili najvećim mogućim osmijehom.  

Kad je dječak otvorio vrata svoje kuće, njegova 

majka je bila iznenađena njegovim radosnim 

izgledom lica. Upitala ga je, „Što si danas radio 

da si tako sretan?“ 

 „Ručao sam s Bogom.“, odgovorio je dječak. I 

prije nego što je njegova majka uspjela 

reagirati, dodao je, „Znaš što? Ona ima 

najljepši osmjeh koji sam ikad vidio!“ U 

međuvremenu, starica, isto tako blistava od 

radosti, vratila se u svoj dom. Njen sin je bio 

zapanjen izgledom mira na njenom licu, pa ju 

je upitao: „Majko, što si danas učinila da si 

tako sretna?“  

„S Bogom sam jela kukuruzni čips u parku.“  

I prije nego što joj je sin odgovorio, dodala je, 

„Znaš, on je puno mlađi nego što sam 

očekivala.“  

Prečesto podcjenjujemo moć dodira, 

osmijeha, lijepe riječi, slušanja, iskrenog 

komplimenta ili najmanjeg čina brižnosti, 

koji imaju potencijal da preokrenu život.  

Ljudi dolaze u naše živote s razlogom, na 

kratko vrijeme ili za cijeli život. Prigrlite ih 

sve jednako!  

Priča - Ručak s Bogom 

  
 

S Isusom u svijet 

Bit vjerničkog života je biti Isusov učenik 

i njegov apostol. 

Biti učenik znači sve se više približavati 

Isusu, razumjeti njegova nadahnuća i 

kretati se u njegovim smjerovima. 

Učenik zapravo prepoznaje Isusa 

prisutnog u Crkvi i svakom vjerniku, jer 

je Crkva njegovo mistično tijelo. 

Učenik teži biti kao učitelj, misliti kao 

učitelj, raditi kao učitelj, govoriti kao 

učitelj i biti istoga duha kao njegov 

učitelj. To zapravo znači Isusovu 

egzistenciju pretočiti u svoju, a ostvaruje 

se razmatranjem Svetog pisma i 

upornom vjernom molitvom. Riječi 

Svetog pisma približavaju nam Isusa, a 

molitva nas preobražava u njega. Tek 

tada vjernik može biti poslan drugima 

kao apostol. 

Svaki vjernik zato treba živjeti svoj 

apostolat, a to znači drugima donositi sve 

ono što je on od Isusa primio. Ne postane 

li vjernik apostol, tada se svo blago koje 

je dobio od Isusa u njemu osuši i on 

ostaje sam, bez ljudi, a onda i bez Boga. 

Bog je naime zajednica triju osoba i mi 

mu postajemo bliski i slični tek kada se 

združujemo s drugima u povjerenju, 

suradnji, dijalogu i ljubavi. Nemoguće je 

biti Isusov, a ne osjećati potrebu darovati 

ga drugome. 

Apostolat je znak raspoznavanja: jesmo 

li istinski vjernici ili tek površni članovi 

Crkve. BOG JE LJUBAV i onaj tko mu 

se približi počinje lomiti sve okove koji 

ga priječe da dođe drugima i zarazi ih 

ljubavlju. - T- Ivančić 


