
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 11. svibnja do 17. svibnja 2015.

 

PONEDJELJAK 

11. svibnja 
18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

12. svibnja 

sv. Leopold Bogdan 

Mandić 

18.00 sati: na nakanu Molitvenih vjenčića 

SRIJEDA 

13. svibnja 

BDM Fatimska 

18.00 sati: Ϯ Zvonko Novosel i ob. Novosel i Kezerić; 

Danica Podbrežnjak i ob. Podbrežnjak 

ČETVRTAK 

14. svibnja 

UZAŠAŠĆE 

GOSPODINOVO  

– SPASOVO - 

11.00 sati: Ϯ Mijo Dolčić i ob. Dolčić; Ana, Ivan i Milka 

Podgorski; ob. Đure Podgorski Hunđi 

(Kašina) 

18.00 sati: Ϯ Marica, Ignac, Janica, Franjo, Barica i Jagica 

Igrc i ob.  Igrc; Ivan i Katica Igrc i ob. Igrc i 

Kovač (Planina) 

PETAK 

15. svibnja 
18.00 sati:  

SUBOTA 

16. svibnja 
17.00 sati: (Planina) 

NEDJELJA 

17. svibnja 

SEDMA VAZMENA 

NEDJELJA 

(Nedjelja župnog 

Caritasa) 

  7.30 sati: pro populo 

  9.30 sati: Ϯ Slava i Stanko Tudek; Stjepan Palikuća; Mijo 

Combaj; Vinko Plevnik (Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Slavko Bertović i ob. Podgorski (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, 10.  svibnja 2015., GOD. 4, BROJ 37 

 ŠESTA VAZMENA NEDJELJA 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Jedna od središnjih riječi 

cjelokupnog Ivanova evanđelja svakako 

jest riječ ostati. Ona se pojavljuje i u 

evanđeoskom odlomku današnje 

nedjelje: „ Kao što je Otac ljubio mene, 

tako sam i ja ljubio vas, ostanite u mojoj 

ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, 

ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam ja 

čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u 

ljubavi njegovoj.“ (Iv 15, 9-10). 

Dvije su bitne činjenice koje 

proizlaze iz ovoga svetopisamskog 

izvještaja: hod prema Bogu kao ostajanje 

s Bogom te hod prema čovjeku kao 

ostajanje s Bogom. Da razjasnimo… 

Vidimo da se kod Isusa Krista može 

ostati jedino ako se ne ostaje kod sebe, ili 

ako se živi u komparativu, jer komparativ 

je jezik ljubavi i divljenja. No, Ivan 

donosi i jedan novi aspekt glagola ostati 

– da bi se ostalo kod Gospodina, 

potrebno je čuvati njegove zapovijedi. 

Isus govori o čuvanju u ljubavi: „ Ovo je 

moja zapovijed: ljubite jedni druge kao 

što sam ja vas ljubio!“ 

Isus pokazuje da je čuvanje 

njegovih zapovijedi, kao ostajanje s njim, 

jedan svojevrsni hod, hod prema čovjeku: 

onaj koji hodi za Gospodinom, kako bi 

ostao kod njega, isto tako mora hoditi 

hodom ljubavi prema čovjeku, kako bi 

ostao kod Gospodina. 

Takav hod snažno je izražen i 

pojmom prijateljstva. Bog je hodio u 

Isusu Kristu prema nama i tako nas 

učinio prijateljima, jer nam je sve, tj. 

ljubav, priopćio. Prijatelj Božji možemo 

ostati, samo ako i mi hodimo prema 

čovjeku, ako i mi sa svakim čovjekom 

postajemo prijatelj. 

Dakle, prijatelji smo Božji, ako 

hodimo za Kristom, ako napuštamo svoj 

vlastiti ja, i prijatelji smo Božji, ako 

hodimo sa svakim čovjekom, ako svakog 

čovjeka činimo prijateljem. Jer, ako 

kažemo: „ Svidio sam se samome 

sebi…“, tada smo propali… 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


„STEPINČEVI KORACI“ ŽUPOM KAŠINA  U četvrtak, 14. svibnja, je svetkovina UZAŠAŠĆA GOSPODINOVA – Spasovo. 

Taj dan u našoj župnoj zajednici imat ćemo dvije sv. Mise: u 11.00 sati u župnoj 

crkvi u Kašini te navečer u 18.00 sati u filijalnoj crkvi sv. Jurja u Planini. Prije 

večernje sv. Mise, od 17.15 sati, održat ćemo euharistijsko klanjanje kao uvertiru u 
misno slavlje, a nakon sv. Mise u Planini započinje i zavjetna procesija ulicama 

mjesta do zavjetnoga križa u Planini Donjoj (brdo iznad Kovača). Svi ste od srca 

pozvani! 

 U subotu, 16. svibnja, u okviru Sesvetsko-vugrovečkog dekanata, organizira se 

hodočašće u Bleiburg kojim ćemo odati počast i očuvati spomen na bleiburške 

žrtve Križnoga puta. Polazak je autobusom ispred Društvenog doma u Sesvetskoj 

Sopnici u 6.30 sati ujutro, a povratak je u kasnim popodnevnim satima istoga dana. 
Cijena hodočašća iznosi 40,00 HRK, a uplate su prilikom prijave kod otaca 

franjevaca! Odazovimo se! 

 Iduću nedjelju, 17. svibnja, slavit će se sv. Misa na planinskom odredištu Lipa kod 

kapele Hrvatskih mučenika. Sveta Misa započinje u 13.30 sati.  Posebno pozivamo 

planinare i izletnike da se odazovu na ovo misno slavlje! 

 Iduću nedjelju, 17. svibnja, s početkom u 16.00 sati u prostorijama Društvenoga 

doma u Kašinskoj Sopnici održat će se sv. Misa za sve naše župljane toga mjesta 

koji nisu u mogućnosti doći na župna slavlja u Kašinu. Ovim slavljem nastavljamo 

euharistijske susrete u Kašinskoj Sopnici svake treće nedjelje u mjesecu u 

popodnevnim satima! Odazovimo se! 

 Iduću nedjelju, 17. svibnja je i III. nedjelja u mjesecu – Nedjelja našeg župnog 

Caritasa! Hvala na daru kojeg ćete darovati za naše najpotrebnije župljane! 

 Molitva krunice po križevima krajputašima diljem župe Kašina 

Kroz čitav mjesec svibanj, kao i prošle godine, u organizaciji župnog pastoralnog 

vijeća (ŽPV-a), priređujemo molitvu svete krunice po križevima krajputašima naše 

župe. Utorkom, srijedom i petkom u 19.30 sati molimo krunicu BDM, lauretanske 

litanije i održavamo kratki nagovor prateći sljedeći raspored: 04.05. i 05.05. (Planina 

Gornja); 12.05. i 13.05. (Planina Donja); 15.05. i 19.05. (Gornja Kašina); 20.05. 

(Prepuštovec); 22.05. (Blaguša); 26.05. (Pustike); 27.05. (Jesenovec) i 29.05. 

(Kašinska Sopnica). 

Nakon molitve koja će završiti oko 20.10 sati planira se i kratko druženje sudionika 
uz mali domjenak (nije obvezno)! Pozivamo župljane dotičnih mjesta da se odazovu! 

 Najavljujemo: 

 Hodočašće u Sarajevo na susret s papom Franjom 

Sesvetsko-vugrovečki dekanat organizira hodočašće u Sarajevo na misu i susret s 

papom Franjom. Hodočašće upriličuje župa Sesvetska Sopnica. Polazak će biti u 

petak, 05. lipnja u 16.00 sati ispred župne crkve, a povratak u subotu u popodnevnim 

satima. Cijena putovanja iznosi 280,00 HRK, u što su uključeni prijevoz 

autobusom, prenoćište i doručak. Uplate se izvršavaju prilikom prijave, a prijave se 

primaju do 10. svibnja na broj mobitela 099/49-99-995. Isto, tko želi putovati u 

vlastitom aranžmanu, neka se prijavi ocima franjevcima u Sesvetskoj Sopnici da 

dobije karte za ulazak na stadion Koševo u Sarajevu! 

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:  vidi raspored misnih nakana 

Nedjeljom:  7.30 i 11.00 sati (crkva u Kašini) 

 9.30 sati (kapela u Blaguši); 16.00 sati (Kašnska Sopnica) 

 U srijedu, 13. svibnja, 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! 

 


