
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 08. lipnja do 14. lipnja 2015.

 
PONEDJELJAK 

08. lipnja 

sv. Efrem 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

09. lipnja 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

10. lipnja 
18.00 sati: Ϯ Manda i Stjepan Babić i ob. Babić i Vugrinec 

ČETVRTAK 

11. lipnja 

sv. Barnaba 

18.00 sati: 

PETAK 

12. lipnja 

PRESVETO SRCE 

ISUSOVO 

18.00 sati: na nakanu Molitvenih vjenčića 

SUBOTA 

13. lipnja 

sv. Antun Padovanski 

17.00 sati: zajednička nakana (župna crkva) 

NEDJELJA 

14. lipnja 

JEDANAESTA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU 

  7.30 sati: pro populo (Blaguša) 

  9.30 sati: (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Ivan Rac; na nakanu; Toni Kučiš Vuković; 

Mladen, Blaž i Milka Podgorski; Marica 

Lovreković; Ivan Kraljević; Mijo Levak 

(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, 07.  lipnja 2015., GOD. 4, BROJ 41 

 DESETA NEDJELJA KROZ GODINU 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

      U evanđeoskome navještaju nalazimo 

dva načina neprihvaćanja, dva vidika 

odbijanja, dvije suprotnosti u odnosu na 

Isusa: onaj na koji to čini Isusova rodbina 

i onaj na koji to čine pismoznanci. Prvi 

sude prema obrascima uobičajenih 

ponašanja, a tu, čini se, Isus ne ulazi sa 

svojim riječima i djelima. Stoga rodbina, 

oni koji su mu najbliži, zaključuju: 

„Izvan sebe je!“. Druga ga skupina – oni 

koji predstavljaju 'teološki autoritet' – 

optužuju sofisticiranije, odnosno s 

teološkim predznakom: „Belzebula ima, 

poglavicu đavolskoga!“ Dakle, ili je lud 

ili opsjednut. Što osjećamo kada smo i 

sami, kao kršćani, stavljeni pred takve 

stavove? Trebamo li se tomu čuditi ili 

ljutiti? Trebamo li reći da Isus ipak nije 

izvan sebe? 

 Možda i ne čudi ovakva reakcija ako 

se svemu nadoda čudno Kristovo pitanje: 

„Tko je moja majka i braća moja?“ Krist 

se uzdiže na drugu razinu, tamo gdje ne 

postoje pravȃ na temelju zemaljskih veza, 

pa čak niti na temelju najdubljih odnosa 

koji se izriču u rodbinstvu. 

Prava su tek mogućnosti prihvaćanja. Svi 

možemo postati najbliži članovi Kristove 

obitelji, utemeljene na otkupiteljskomu 

darivanju iz ljubavi koja nadilazi vrijeme 

i prostor. 

 Kršćanin se ne treba iznenaditi ako će 

biti optužen da je izvan sebe, da nije 

navezan na ono na što su navezani ljudi 

iz današnjeg evanđelja. Kršćani koji su 

svoje kršćanstvo zaustavili na nejasnim 

obrisima podataka u krsnome listu, koji 

ne žele prihvatiti da kršćanski identitet 

traži prepoznavanje i da je za to 

prepoznavanje potreban glagol 'činiti', ti 

će kršćani tražiti prava na Isusa, neku 

vrstu monopola, ali neće uspjeti 

dosegnuti puni smisao kršćanskog 

rodbinstva. 

 Molimo Boga da budemo kršćani 

izvan sebe, jer je to jedini put iskrenoga 

sebedarja koje čovjeka vraća čovjeku i 

daje mu nove okvire u kojima će znati 

odgovoriti na Božja pitanja: „Čovječe, 

gdje si?“ i: „Što si učinio?“ – vršeći 

Božju volju. 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


„STEPINČEVI KORACI“ ŽUPOM KAŠINA  U četvrtak, 11. lipnja, 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 petak, 12. lipnja je svetkovina Presvetog Srca Isusova. Taj dan imat ćemo sv. 
Misu u 18.00 sati na nakanu Molitvenih vjenčića naše župe, a nakon sv. Mise održat 

ćemo i euharistijsko klanjanje na njihovu nakanu. Odazovimo se! 

 U subotu, 13. lipnja je spomendan sv. Antuna Padovanskog, prezbitera i crkvenog 

naučitelja. Taj dan je veliko cjelodnevno proštenje u obližnjoj nam župi Sesvetska 

Sela, a centralno slavlje u 18.30 sati predvodit će mons. Mijo GORSKI, pomoćni 

biskup zagrebački. Sveta Misa u našoj zajednici je u 17.00 sati u župnoj crkvi. 

Pod večernjom Misom bit će blagoslov djece i ljiljana! 

 Iduću nedjelju, 14. lipnja, pod svetom Misom u 11.00 sati bit će kršten Pavao 

DENIĆ, peto dijete Borisa i Ivane Leljak Denić iz Paruževine (Kralji 31). Izaslanik 

uzoritog Nadbiskupa za tu prigodu bit će mons. dr. Valentin POZAIĆ, pomoćni 

biskup zagrebački koji će predslaviti misno slavlje i krstiti malenog Pavla! 

Čestitamo! 

Najavljujemo: 

 U tjednima smo pred proslavu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, zaštitnika naše 

župe. Ovogodišnju proslavu obilježit će i tradicionalna prigodna trodnevnica, kao 

svojevrsna duhovna uvertira za proslavu same svetkovine, 29. lipnja ove godine. 

Raspored je sljedeći: 
26. lipanj, petak 

Misno slavlje predvodi mons. mr. sci. Antun Sente ml. 

Rektor Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu/Dubovac 

Srž slavlja jest okupljanje mladih kroz šport, te svjedočka usmjerenost ciljanih 

grupacija športaša oduševljavanju mladih za Krista. 

27. lipanj, subota 
Misno slavlje predvodi preč. prof. dr. sci. Željko Tanjić 

Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu 

Srž slavlja jest okupljanje naših obitelji, te usmjerenost pokretima i udrugama koje 

djeluju na području naše župne zajednice te okolnih mjesta. 

28. lipanj, nedjelja 

Misno slavlje predvodi mons. Zvonimir Sekelj 

Biskupski vikar za grad Zagreb i župnik župe sv. Blaža u Zagrebu 

Srž slavlja jest okupljanje starih i nemoćnih župljana, te usmjerenost liturgije ka 

starijoj populaciji uz podjeljivanje sakramenta bolesničkog pomazanja. 

29. lipanj, ponedjeljak 

Ovogodišnja proslava zaštitnika župe, apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 

obilježena je dolaskom mons. dr. Stjepana KOŽULA, arhiđakona remetsko-sesvetskog i 

kanonika Prvostolnog kaptola zagrebačkog, koji će biti gost naše župe. Svečano slavlje 
bit će u ponedjeljak, 29. lipnja s početkom u 19.00 sati. Pozivamo Vas da svojim 

dolaskom pozdravimo našeg arhiđakona, koji dolazi u ovaj dio Lijepe naše. Odazovimo 

se! 

Tijekom ove pastoralne godine, koja je u našoj zagrebačkoj nadbiskupiji 

na poseban način posvećena većem štovanju i pobožnosti prema našem 

blaženiku, kardinalu Alojziju Stepincu, osmislili smo pastoralni projekt u našoj 

župi koji smo nazvali „Stepinčevi koraci“ župom Kašina. 

Naime, nakon adventskog plodonosnog hodočašća naše župe u 

zagrebačku katedralu na Blaženikov grob te hodočašća svećenika i vjernika 

Sesvetsko-vugrovečkog dekanata na mjesta njegova sužanjstva u Lepoglavu i Krašić 

početkom ovogodišnje korizme, kao plod molitve i razmatranja Stepinčeva života i djela 

nastao je ovaj projekt koji ćemo započeti u uskrsnom vremenu crkvene godine.  

Počevši od 21. travnja  pa sve do 12. srpnja ove godine, svaki naš župljanin moći će, 

barem na jedan dan, sudjelovati u ovoj „kućnoj“ pobožnosti. Kip blaženog kardinala Alojzija 

Stepinca u utorak, 21. travnja bit će izložen u našoj župnoj crkvi i nakon večernje svete mise 

bit će predan prvoj obitelji koja će se zapisati u knjigu „Stepinčevi koraci“ te će ta obitelj kroz 

jedan dan kod svoje kuće vršiti pobožnost prema Blaženiku izmolivši deseticu (ili više) 

krunice, litanije blaženom Stepincu i molitvu za što skorije proglašenje svetim našega 

Kardinala. Idući dan navečer, u 17.15 sati, obitelj će kip vratiti u župnu crkvu gdje će ga druga 

obitelj, koja se zapisala u već spomenutu knjigu, preuzeti nakon večernje sv. Mise i nastaviti 

niz molitve u svom domu. Ona obitelj koja kip preuzima u subotu, vraća ga u nedjelju na sv. 

Misu u 11.00 sati, a koja kip preuzima u nedjelju, vraća ga u utorak pred večernju sv. Misu. 

Taj neprekinuti kućni lanac molitve vršimo do ljeta, a novi nastavljamo ponovno u rujnu 

mjesecu, na početku nove pastoralne godine. Knjiga upisa obitelji „Stepinčevi koraci“ nalazit 

će se u župnoj crkvi kod pokrajnjeg oltara Gospe Žalosne gdje će svi koji žele, za bilo koji 

datum po mjesecima, moći zapisati svoje podatke. 

Preporučimo ovaj hvale vrijedan pastoralni projekt pod nebesku zaštitu Blažene 

Djevice Marije, naših župnih zaštitnika sv. Petra i Pavla te blaženog kardinala Alojzija 

Stepinca!  

ŽUPNE OBAVIJESTI 

SVETE MISE: 
Kroz tjedan:  od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi;  

subotom u 17.00 sati (župna crkva) 

Nedjeljom:  7.30 sati (kapela u Blaguši); 9.30 sati (crkva u Planini) 

 11.00 sati (župna crkva) 

 U utorak, 09. lipnja održat će se zajednička sjednica članova župnog pastoralnog i 

župnog ekonomskog vijeća. Sjednica započinje u 20.00 sati u prostorijama župne 

vjeronaučne dvorane. Molim vijećnike da se odazovu! 

 U srijedu, 10. lipnja, željom naših biskupa, nastavljamo sa novim pastoralnim 

projektom - euharistijskim klanjanjem na nakanu što skorijeg proglašenja svetim 
našega kardinala, blaženog Alojzija Stepinca. Svakog 10-tog u mjesecu imamo ovu 

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

 


