
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 09. lipnja do 15. lipnja 2014.

 
PONEDJELJAK 

09. lipnja 

sv. Efrem 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

10. lipnja 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

11. lipnja 

sv. Barnaba 

18.00 sati: Ϯ Pavo Kopačević i svi pok. iz. ob. Kopačević 

ČETVRTAK 

12. lipnja 
18.00 sati: 

PETAK 

13. lipnja 

sv. Antun Padovanski 

17.00 sati: zajednička nakana 

SUBOTA 

14. lipnja 

Liturgija kvatri 

17.00 sati: (Blaguša) 

NEDJELJA 

15. lipnja 

PRESVETO 

TROJSTVO 

 7.30 sati: pro populo 

 9.30 sati: Ϯ Barica i Franjo Kelčec; Stjepan Puček (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Julijana i Ivan Bertović-Ţunec; Franjo i Ruţa 

Maljak s obb. 

 

 
ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA 

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

zupa.kasina@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, 08. lipnja 2014., GOD. 3, BROJ 41  

 PEDESETNICA - DUHOVI 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

 Nalazimo se u nedjelji kojom 

zaokruţujemo uskrsni, vazmeni ciklus; 

nedjelji Pedesetnice ili Duhova.  
Uskrsli Gospodin prikazan je kao 

duhovno biće koje se bez ikakvih 

zapreka probija kroz zatvorena vrata, a 
opet s druge strane i sam pokazuje 

svoje materijalne osobine kad 
učenicima pokazuje svoje probodeno 

tijelo. 

 Posebnost ove nedjelje jest u 
isticanju dviju dimenzija – strah kao 

najdublja dimenzija ljudske nemoći i 

mir kao dar Uskrsloga koji razgoni 
strah. Iako je Isusova riječ učenicima 

Mir vama! ponajprije pozdrav koji ima 
svoj korijen u Svetom pismu, ona ovdje 

ipak ima posebnu puninu. EvanĎelist 

ţeli naglasiti: Sve koje vodi Duh 

Božji, djeca su Božja, u njima je mir 

Božji, oni su mirotvorci. Oslobodivš i 

ih straha darom svoga mira, uskrsli 
Gospodin od njih očekuje da se 

oslobode zatvorenih vrata i da se 

otvore svijetu noseći mu upravo taj mir, 
i to u konkretnom obliku praštanja 

grijeha.  

Mir Boţji nije mir kao što daje svijet, 

kaţe Isus, to je nešto daleko više od 

toga mira, mira koji najčešće znači 

samo odsustvo nemira, svaĎa i rata. 

Boţji mir je mir srca, duha i duše, 

blagostanje u najširem smislu te riječi.  

 Uskrsna vjera nije jeftina utjeha niti 

iluzorno uzdizanje iznad patnji ovoga 

ţivota, već put i sredstvo preobraţaja 

patnje, stradanja i smrti. Taj preobraţaj 

dogaĎa se kroz Kristov mir kojeg 

čovjek nosi u srcu. I zato…  tko nosi u 

srcu Kristov mir, ne moţe ga uznemiriti 

tuĎe loše mišljenje, ne moţe ga 

nepravda izbaciti iz takta, ne moţe ga 

izjedati zavist, ne moţe patiti od 

različitih strahova, jer tko u srcu nosi 

Kristov mir, vedro i s pouzdanjem 

živi sadašnji trenutak svoga života, 

ne pati ni zbog čega iz prošlosti, niti 

paničari pred budućnošću. 

 Sretan ti roĎendan Crkvo!  

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe  

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


Sv. EFREM, đakon i crkveni naučitelj   U petak, 13. lipnja je spomendan sv. Antuna Padovanskog, prezbitera i crkvenog 

naučitelja. Taj dan je veliko cjelodnevno proštenje u obliţnjoj nam ţupi Sesvetska 

Sela, a centralno slavlje u 19.00 sati predvodit će uzoriti gospodin Kardinal Josip 

Bozanić, nadbiskup zagrebački. Sveta Misa u našoj zajednici je u 17.00 sati u 

župnoj crkvi. Pod večernjom Misom bit će blagoslov djece i ljiljana! 

 Iduće nedjelje, 15. lipnja je svetkovina Presvetoga Trojstva. U našoj ţupi sv. 

Mise su po redovitom rasporedu, a veliko je proštenje u susjednoj župi Moravče. Taj 

dan je i III. nedjelja u mjesecu – nedjelja našeg ţupnog Caritasa. Hvala na svemu 

što zajednički činimo za naše najpotrebnije ţupljane!  

 Najavljujemo: 

 Idući četvrtak, 19. lipnja je svetkovina PRESVETOG TIJELA I KRVI 

KRISTOVE – TIJELOVO. Svečana sveta Misa je u 18.00 sati u ţupnoj crkvi. 
Nakon Mise je procesija s Presvetim koja će se kretati relacijom: Novi put – 

ul. Ivana Mažuranića – Vinogradska ul. Sve Vas od srca pozivamo na 

sudjelovanje! 

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

naše ţupe. Ovogodišnju proslavu obiljeţit će i tradicionalna prigodna 

trodnevnica, kao svojevrsna duhovna priprava za proslavu same svetkovine,  

29. lipnja ove godine.  

Raspored je slijedeći: 

26. lipanj, četvrtak 

Misno slavlje predvodi don Damir Stojić, SDB; studentski kapelan 

Srţ slavlja jest okupljanje mladih kroz šport, te svjedočka usmjerenost ciljanih grupacija 

športaša oduševljavanju mladih za Krista. 

27. lipanj, petak 

Misno slavlje predvodi mons. Lovro Cindori; kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog  

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

djeluju na području naše ţupne zajednice te okolnih mjesta 

28. lipanj, subota 

Misno slavlje predvodi fra Sebastijan Golenić, OFM; gvardijan franjevačkog samostana 

u Slavonskom Brodu 

Srţ slavlja jest okupljanje starih i nemoćnih ţupljana, te usmjerenost liturgije ka 

starijoj populaciji uz podjeljivan je sakramenta bolesničkog pomazanja.  

29. lipanj, nedjelja 

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

obiljeţena je dolaskom mons. dr. Ivana ŠAŠKA, pomoćnog biskupa zagebačkog, 

koji će biti gost naše ţupe. Svečano slavlje bit će u nedjelju, 29. lipnja s početkom 

u 11.00 sati. Pozivamo Vas da svojim dolaskom pozdravimo našeg biskupa, koji 

dolazi u ovaj dio Lijepe naše. Liturgijsko pjevanje animirat će Oratorijski zbor 

crkve sv. Marka iz Zagreba – Cantores Sancti Marci. Odazovimo se! 

Efrem se rodio u gradu Nisibisu u 

Mezopotamiji. To je današnji Nusaibin u 

jugoistočnoj Turskoj. Nisibis je tada bio vaţna 

pogranična utvrda. Efremovi su roditelji bili 

dobri kršćani pa su u tom duhu odgojili i svoga 

sina, koji je ipak prema tadašnjem običa ju 

kršten tek u 18. godini ţivota. Nakon krštenja, 

Efrem je neko vrijeme proveo kod glasovitog 

nisibijskog biskupa Jakova (303-338). I biskup 

Vologeses (346-361) izvršio je na n jega snaţan 

utjecaj. Efrem doskora postade učiteljem na 

slavnoj teološkoj školi u Nisib isu, koja se 

naročito proslavila proučavanjem Svetoga 

pisma. Doduše, vrijeme za studij n ije bilo baš 

pogodno, jer su Perzijanci tri puta opsjedali 

grad. O tome nam pripovijeda sam Efrem u 

svojim Nisibishim pjes mama (Carmina 

Nisibena). Efrem je bio izdrţljiv čovjek pa je 

ustrajao u svom učiteljskom i spisateljskom 

radu i u veoma teškim i nepovoljnim prilikama. 

Nije se u svojoj djelatnosti dao zakočit i 

nikakvim nepogodama. Bio je prodoran i 

uporno je plovio protiv struje.  

U tim su prilikama nastali n jegovi poznati 

“Govori o v jeri”. Prije pada Nisib isa u 

perzijanske ruke, Efrem se povukao u Edesu, 

danas Urfa u Turskoj. Taj je grad imao bogatu 

kršćansku prošlost. U njemu je nastala vrijedna 

sirijska literatura, pisana u aramejskom 

dijalektu. Jedan od otaca te knjiţevnosti baš je 

sv. Efrem. On je u Edesi jedno vrijeme ţiv io u 

jednoj spilji, najprije kao pustinjak, a zatim je 

počeo djelovati na teološkoj školi. U tom je 

gradu napisao velik bro j svojih asketskih djela. 

Iako je ţivio prilično povučenim ţivotom, u 

vaţnim je zgodama zahvaćao snaţno i u ţivot 

Crkve, tim više što je kao nadaren pjesnik, 

učenjak i duhovni pisac uţivao velik ugled. Bio  

je samo Ďakon, no ipak neosporan autoritet. U 

zimi g. 372/73. u Edesi je zavladala velika glad. 

Efrem se tada pokazao na djelu. Zauzeo se da 

namakne ţiveţnih namirnica i da ih podijeli 

izgladnjelim siromasima. Taj ga je rad tako  

iscrpio da je mjesec dana nakon povratka u 

svoju pustinjačku spilju preminuo, 9. lipnja 373.  

ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 

 Kroz tjedan: 18.00 sati u ţupnoj crkvi (osim ponedjeljka); petkom i subotom u  
17.00 sati; u subotu je misa u kapeli u Blaguši 

 Nedjeljom:   7.30 i 11.00 (ţupna crkva) 
9.30 sati (crkva u Planini) 

 U ponedjeljak, 09. lipnja odrţat će se zajednička sjednica članova župnog 

pastoralnog i župnog ekonomskog vijeća. Sjednica započinje u 20.00 sati u 

prostorijama ţupne vjeronaučne dvorane. Molim vijećnike da se odazovu! 

 U utorak, 10. lipnja, u okviru ţivljenja Misija u gradovima i kateheza za odrasle, 

putem inetrneta slušat ćemo posljednju, VII. katehezu uzoritog kardinala Josipa 

Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog. Sve Vas pozivam u župnu vjeronaučnu 

dvoranu s početkom u 19.30 sati kako bi poslušali pastirsku riječ našeg Nadbiskupa. 

Odazovimo se! 

 U četvrtak, 12. lipnja, organiziramo tradicionalno euharistijsko klanjanje  koje 

upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s početkom u 17.15 sati, a koje završava 

svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se! 

 


