
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 13. siječnja do 19. siječnja 2014.

 

PONEDJELJAK 

13. siječanj 

sv. Hilarije 

  7.00 sati: 

UTORAK 

14. siječanj 
  7.00 sati: Ϯ vlč. Srećko Draksler 

SRIJEDA 

15. siječanj 

sv. Anastazija 

  7.00 sati: Ϯ Stipe i Iva Barišić i svi pok. iz ob. Barišić 

ČETVRTAK 

16. siječanj 
  7.00 sati: 

PETAK 

17. siječanj 

sv. Antun Opat 

  7.00 sati: nema mise 

SUBOTA 

18. siječanj  
početak Molitvene 

osmine za jedinstvo 

kršćana 

  7.00 sati: nema mise 

17.00 sati: nema mise 

NEDJELJA 

19. siječanj 

DRUGA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

(nedjelja župnog 

Caritasa) 

  7.30 sati: nema mise 

  9.30 sati: Ϯ Jagica, Tomo i Josip Gregurec (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Božo i Ruža Šipak; Marica i Maro Šipak, Stipe i 

Iva Barišić i svi pok. iz ob. Barišić (Kašina) 

 

 
ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA 

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

zupa.kasina@gmail.com 

Broj žiro računa Župe: 2360000-1101431347 
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, 12. siječanj 2014., GOD. 3, BROJ 20 

 KRŠTENJE GOSPODINOVO 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Nakon što nas je kroz gotovo 

cijelo došašće pratio lik Ivana Krstitelja, 
pomalo nas možda začuđuje da je Crkva 
u drugoj nedjelji kroz godinu ponovno 
izabrala evanđeoski tekst o Ivanu 
Krstitelju. Pitamo se zašto sada opet 
treba razmišljati o Ivanu Krstitelju, kada 
on zapravo pripada adventskome 
iščekivanju, koje se ispunilo u slavljenju 

božićnih blagdana? Na neki način već 
smo se umorili od Ivanovih upozorenja, 
njegova oporoga i kruta govora. No, 
Crkva nam ipak s pravom stavlja na 
razmišljanje odlomak iz Ivanova 
evanđelja o svjedočanstvu Ivana 
Krstitelja. 

Možda smo se sada, u tek 
započetoj crkvenoj i građanskoj godini, 
mislili olako riješiti svega onoga što smo 
slavili u došašću i u božićnim 
blagdanima. Kao da smo se odlučili 
ponovno zaodjenuti sivilom 
svakidašnjice, vratiti se već uhodanim 

navikama te „ozbiljnosti normalnoga 
života“. Stoga je dobro poslušati 
ponovno Ivana Krstitelja, koji nam 
poručuje da vjera u Boga nikada ne 
prestaje s „ozbiljnošću normalnoga 
života“. 

Ivan se predstavlja kao onaj koji 

ne poznaje Isusa Krista. Njegov je 
navještaj Božje riječi i poziv na 
obraćenje vođen strašću za Bogom, koju 
bismo mogli nazvati strast s distancom: 
„On prizna; ne zanijeka, nego prizna: 'Ja 
nisam Krist'“. To je strast koja je potpuno 
luda za Bogom, strast u kojoj se čovjek 
potpuno predaje njemu. Ali istovremeno 

to je strast s distancom, tj. strast koja nije 
fanatično umišljena da posjeduje Boga, 
već svjesna da još nije do kraja pronašla 
Boga te koja je sama potrebita obraćenja 
i napredovanja u što većoj spoznaji i 
ljubavi Boga. Takva strast pripravlja put 
Kristu. Ona krsti samo vodom, iščekujući 

istinsko krštenje Duhom. Sada postaje 
jasno zašto je danas teško govoriti o 
Isusu Kristu. Današnji čovjek nema više 
čvrste i odlučne strasti ni za čim, a 
kamoli strasti za Bogom, koja još ne 
poznaje Isusa Krista. 

Čuvši Ivana, Glas, dvojica 

učenika iz evanđelja odlučuju se krenuti 
za Isusom. No, kakav je današnji 
kršćanski glas o Riječi? Postanimo danas 
drugačiji glas, Ivanov glas, u kojem će 
odjekivati Riječ. Pođimo za Isusom… 

 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


SV. ANTUN, opat ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 

 Kroz tjedan:  kroz tjedan – vidi raspored misnih nakana 

 Nedjeljom:     9.30 sati (crkva u Planini)  

11.00 sati (župna crkva) 

 

 Najavljujemo: 

 U idući utorak, 21. siječnja, započinje tradicionalni Teološko - 

pastoralni tjedan na zagrebačkoj Šalati u organizaciji KBF-a u 

Zagrebu. Sve vas pozivamo, ako ste u prilici, da se odazovete na taj 
susret koji završava 23. siječnja. 

 Od idućeg utorka, 21. siječnja do četvrtka, 23. siječnja, župni ured ne 

ureduje zbog Teološko – pastoralnog tjedna na kojem smo, kao 

svećenici, obvezni biti. Svećenika možete kontaktirati telefonski. 
Hvala na razumijevanju! 

 Od ponedjeljka, 20. siječnja pa sve do petka, 24. siječnja nema 

svetih misa u župnoj crkvi poradi sudjelovanja župnika na Teološko – 
pastoralnom tjednu na zagrebačkoj Šalati. Hvala na razumijevanju! 

Sveti Antun, kojega se Crkva danas 

sjeća, rođen je u Komi u srednjem 

Egiptu, oko godine 250., kada je Crkva 

proživljavala veliko progonstvo za cara 

Decija. Poslije smrti roditelja, ostavši 

sam sa sestricom, Antun je s osamnaest 

godina imao na brizi kuću i sestru. Šest 

mjeseci nakon smrti roditelja sv. Antun 

je išao u dom Gospodnji i tada se 

upravo čitalo Evanđelje kada je 

Gospodin rekao bogatašu: “Ako želiš 

biti savršen, hajde prodaj sve što imaš i 

podaj siromasima, pa dođi i slijedi me, i 

imat ćeš blago na nebu”. Po izlasku iz 

doma Gospodnjeg razdijeli veliko 

imanje siromasima, a sestru povjeri u 

djevojački dom da se tamo odgoji. 

Nakon toga se posveti asketskom 

životu; radio je svojim rukama od čega 

se hranio, a dio je dijelio siromasima. 

Zahvaćen velikom revnošću pođe u 

beskraj Libijske pustinje gdje se nastani 

u jednoj pećini pored koje je bilo malo 

obradivog zemljišta. Kroz 20 godina 

pustinjačkog života bio je proganjan 

veoma teškim napastima koje je 

nadvladao zahvaljujući Božjoj milosti. 

Kad je car Maksimilijan počeo 

progoniti kršćane, Antun napusti 

pustinju i dođe u Aleksandriju gdje je 

bez straha i otvoreno propovijedao 

kršćanstvo. I za čudo nitko ga se nije 

usudio ometati. Godine 311. Antun se 

opet vratio u pustinju, no sada nije bio 

sam.  

 

Za njim su pošli brojni mladi ljudi koji 

su se oduševili kršćanskim idealom. 

Broj pustinjaka oko Antuna narastao je 

na 6.000 i tako on postade patrijarhom 

monaštva. Posljednje godine života 

proveo je u borbi za pravovjerje protiv 

Arijeve krive nauke. Napokon je u miru 

preminuo godine 356., u dobi od 105 

godina. Slava je pak sv. Antuna 

Pustinjaka u tome što je pošao 

najljepšim putem, a to je put kojim se 

Krist slijedi izbliza u evanđeoskim 

savjetima i siromaštvu, čistoći i 

poslušnosti. 

 


