
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 02. veljače do 08. veljače 2015.

 
PONEDJELJAK 

02. veljače 

PRIKAZANJE 

GOSPODINOVO. 

SVIJEĆNICA 

18.00 sati: zajednička nakana 

UTORAK 

03. veljače 

sv. Blaž/Vlaho 

18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

04. veljače 
18.00 sati:  

ČETVRTAK 

05. veljače 

sv. Agata 

18.00 sati: Ϯ Ruža i Stjepan Horvat; Marko, Katica, Pavao, 

Tereza, Valent, Zlata i Ivan Podgorski; Leopold, 

Ljubica i Milan Šišak 

PETAK 

06. veljače 

sv. Pavao Miki i 

drugovi 

18.00 sati: Ϯ Vilim Habljak; Stjepan Kučiš i ob. Kučiš i Levak 

SUBOTA 

07. veljače 
17.00 sati:  (Blaguša) 

NEDJELJA 

08. veljače 

PETA NEDJELJA 

KROZ GODINU 
Dan braka 

   7.30 sati: pro populo 

  9.30 sati: Ϯ Franjo Babić; ob. Kezerić; Franjo i Katica 

Baričević (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Ruža i Ivan Gajski (Kašina) 

18.30 sati: Ϯ Marica Meglaj i ob. Meglaj; ob. Zenko; Branka 

Baričević; Mira Žugčić (Kašina) 
 

 
ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA 

Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel: 01/2055-455 
http://zupa-kasina.hr 

zupa.kasina@zg-nadbiskupija.hr 

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 

 

ŽUPA SVETOG 

PETRA I PAVLA U 

KAŠINI 
 NEDJELJA, 01. veljače 2015., GOD. 4, BROJ 23 

 ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU 

- Dan života - 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Za početak prikaza Isusova 

učenja i javnog djelovanja svetopisamski 

otac Marko izabrao je njegov nastup u 

sinagogi u Kafarnaumu. Namjera mu je 

bila odmah na početku pokazati koliko se 

Isus razlikuje od brojnih židovskih 

pismoznanaca koji nastupaju po njihovim 

sinagogama. Zanimljiva je činjenica kako 

Isus od prvoga trenutka, za razliku od 

pismoznanaca, nastupa s neviđenom 

sviješću neposrednog odnosa s Bogom 

što njegovoj riječi daje snagu i 

uvjerljivost. 

Dakle, današnja nedjelja nudi 

nam jedan novi i snažni nauk kroz moćan 

Isusov nastup uz konstantno pitanje 

njegovih suvremenika – što li je ovo?! 

Upravo takav nastup i pitanja oko 

Isusova djelovanja ostat će jedna od 

stalnih odrednica Isusova djelovanja: 

borba protiv sotone i njegova kraljevstva. 

Isusova riječ o blizini kraljevstva 

Božjega često će biti praćena i mnoštvom 

čudesa i ozdravljenja, koje se mogu 

pripisati čudesnim znakovima Božjega 

djelovanja u ljudskoj povijesti. 

I danas čovjeku godi sve ono 

čime je đavao htio zavesti i Isusa. Godi 

mu lagodan život bez žrtve, godi mu 

slava i popularnost pod svaku cijenu, 

godi mu vlast nad drugim. I mnogi su 

uvijek iznova žrtve te kušnje. U svom 

drskom nastojanju da uništi čovjeka on 

ide tako daleko da ljude pridobiva za 

savez sa sobom i traži da se samo njemu 

klanjamo. 

Ostaje nam samo jedno… 

Meditirajmo Evanđelje. Svaki 

dan! Bar jedan jedini redak! Ruinirajmo 

ga, žvačimo ga, preživajmo ga poput 

starih pustinjaka. Dozvolimo da nam Bog 

kroz te riječi preko razuma siđe u srce, 

jer Bog u konačnici ima smisla! Onima 

što se u Boga uzdaju, snaga se obnavlja. 

Oni trče i ne sustaju, hode i ne more se! 

Poput proroka Jeremije danas zavapimo: 

Zaveo si me, Gospodine i dadoh se 

zavesti. Nadjačao si me svojom 

nježnošću! Osvojio me svojom ljubavlju! 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


SV. BLAŽ (SV. VLAHO) 
 

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

subota u 17.00 sati (kapela u Blaguši) 

Nedjeljom:  7.30, 11.00 i 18.30 sati u župnoj crkvi; 

9.30 sati (crkva u Planini) 

 U ponedjeljak, 02. veljače je blagdan PRIKAZANJA GOSPODINOVOG ili 

SVIJEĆNICA. Ujedno slavimo i dan posvećenog života. Toga dana u našoj 

župnoj zajednici bit će redovita sv. Misa u 18.00 sati. Ne zaboravimo sa sobom 

ponijeti svijeće na blagoslov! 

 U utorak, 03. veljače je spomendan svetog Blaža, biskupa i mučenika. Obred 

„grličanja“ i blagoslov jabuka bit će izvršen po običaju, izvan liturgijskog 

slavlja, nakon redovite sv. Mise toga dana. Odazovimo se! 

 U srijedu, 04. veljače, nastavljamo pobožnost svetome Josipu kroz molitvu 

krunice i litanija sv. Josipu te pjesama njemu u čast. Pobožnost započinje u 

17.30 sati, a završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se! 

 U četvrtak, 05. 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 petak, 06. veljače je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogoslužje i sveta 

Ispovijed započinju u 17.00 sati u župnoj crkvi. Tim činom nastavljamo 

pobožnost 9 prvih petaka Srcu Isusovu! 

 U subotu, 07. veljače je prva subota u mjesecu. Taj dan na poseban način 

pozvani smo moliti za nova duhovna zvanja u čitavom svijetu i za posvećenje 

svećenika. Molitvu ćemo upriličiti u okviru sv. Mise u filijali u Blaguši s 

početkom u 17.00 sati. Svi ste od srca pozvani! 

 Iduću nedjelju, 08. veljače, u našoj župnoj zajednici obilježit ćemo Dan braka 

sv. Misom u 11.00 sati. Tijekom sv. Mise, za sve bračne parove, imat ćemo 

obnovu bračnih zavjeta. Posebno pozivamo supružnike da se odazovu! 

 Najavljujemo: 

 Idući utorak, 10. veljače, naša nadbiskupija proslavlja blagdan blaženog 

kardinala Alojzija Stepinca. U našoj župnoj zajednici imat ćemo sv. Misu 

u 11.00 sati u župnoj crkvi u Kašini, a centralno misno slavlje toga dana bit 

će u 18.00 sati u zagrebačkoj prvostolnici koje će predvoditi kardinal Josip 

Bozanić, nadbiskup i metropolita zagrebački. Odazovimo se! 

 Iduću srijedu, 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! 

Sveti Blaž živio je za vladavine cara 

Dioklecijana (284.-305. god.) u vrijeme 

najvećih progona kršćana. Bio je biskup 

u gradu Sebastiji u Maloj Aziji. Prema 

srednjovjekovnoj predaji sv. Blaž bio je 

izučeni liječnik, a radi sveta života i 

čestitosti izabrao ga je kršćanski puk i 

kler u Sebastiji crkvenim starješinom - 

biskupom. Kao pastir odlikovao se 

izvanrednim vrlinama, dubokim 

znanjem i darom čudesa. Prigrlivši 

teško breme biskupske časti u vrijeme 

najžešćeg progona kršćanstva, uložio je 

sav svoj trud, pa i sam život u obranu i 

širenje kršćanstva u svojoj biskupiji na 

korist vjernika. Jednom  zgodom  došla 

mu je žalosna majka noseći u naručju 

svoga sina kojemu je zastala riblja kost 

u grlu. Posvuda je tražila lijeka i 

pomoći, ali joj nije bila pružena. Kada 

je došla sv. Blažu, on je položio ruke na 

dijete, podigao oči prema nebu, 

znamenovao svetim križem grlo djeteta, 

pozvao Svemogućeg Boga i stao ga 

moliti da izlomi i istisne djetetu kost iz 

grla i povrati mu zdravlje. 

 

 

Zato je sv. Blaž zaštitnik grla, te se na 

njegov blagdan 3. veljače po svim 

crkvama vrši obred grlićenja. Svećenik 

s dvjema svijećama pristupa vjerniku i 

moli: “Po zagovoru sv. Blaža, biskupa i 

mučenika, oslobodio te Bog od bolesti 

grla i od svakoga drugoga zla!” Zbog 

svojeg kršćanskog djelovanja, sv. Blaž 

bio je pogubljen, na najnečovječniji 

način, odsijecanjem glave. Ta glava, 

kao dragocjena relikvija godine 972. 

dospjela je u Dubrovnik. Tako ga grad 

Dubrovnik časti kao svog zaštitnika i 

već 1000 godina stoji pod njegovom 

zaštitom. 

 


