
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 13. svibnja do 19. svibnja 2013. 

 

PONEDJELJAK 

13. svibanj 
18.00 sati: nema mise 

UTORAK 
14. svibanj 

sv. Matija ap. 

18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

15. svibanj 
18.00 sati: Ϯ Boţo i Ruţa Šipak 

ČETVRTAK 

16. svibanj 
sv. Ivan Nepomuk 

18.00 sati: Ϯ Ana, Đuro i Katica Podgorski 

PETAK 

17. svibanj 

sv. Ivan I., papa 

18.00 sati: Ϯ Zlatko Kašnar i svi pok. iz ob. Kašnar 

SUBOTA 
18. svibanj 

17.00 sati: Ϯ Ivan i Stjepan Pandek (Planina) 

NEDJELJA 

19. svibanj 

PEDESETNICA 

- DUHOVI-  

  7.30 sati: pro populo 

  9.30 sati: Ϯ Slava Tudek (Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Vrban i Ruţa Podbreţnjak i svi pok. iz ob. 

Podbreţnjak; Ivan i Cila Combaj; Katica 
Puzak i svi pok. iz ob. Puzak 

18.30 sati: Ϯ Barica i Stjepan Tudek 
 

 
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 

 

ŢUPA SVETOG 

PETRA I PAVLA U 

KAŠINI 
 NEDJELJA, 12. svibnja 2013., GOD. 2, BROJ 37 

 SEDMA VAZMENA NEDJELJA 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Proslavom Isusova Uzašašća 

osjetili smo puninu zbilje koju zovemo 

odlaskom. Čini se da nerado čujemo riječi: 

rastanak i odlazak. Poput apostola i mi smo 

u iščekivanju u ovome obrednom 

meĎuprostoru do Pedesetnice. Apostoli su 

znali da je njihovo čekanje poput smiraja 

pred buru, poput odaha prije posla, poput 

stanke prije misijskog rada na evanĎeoskoj 

klavijaturi. 

Isus u današnjem evanĎelju govori 

upravo o poslanju koje apostoli trebaju 

izvršiti. EvanĎelje po Ivanu ponavljano 

govori o misiji koja je povjerena Isusu: 

dvadeset i jedan put Isus spominje da ga je 

Otac poslao na svijet. U tome poslanju 

izdvajam neke rečenice. Prije svega onu 

dobro poznatu: da svi budu jedno. Dobro se 

je danas pitati nije li Isus u prvome redu 

molio ovdje za nešto drugo, a ne samo za 

crkveno jedinstvo protestanata, katolika i 

pravoslavnih? Mislim da je molio 

ponajprije za drukčije jedinstvo: za 

jedinstvo svojih apostola i onih koji će ih 

slušati. Svesti ovaj tekst samo na 

ekumenizam moţe biti pokušaj bijega, 

napast da se zaboravi naše istinsko poslanje 

u svijetu, a ono je uvijek plod našeg 

ţivljenja kršćanstva, a ne nekog dogovora 

voĎa crkvenih zajednica. 

Moţe li netko tko nije vjernik u 

Crkvi danas vidjeti da je Bog sama ljubav? 

Čini mi se da u našim domovima i uredima 

ima previše istaknutih kriţeva, a premalo 

slika uskrsnuća. Isusova smrt znači ţivot za 

njegove. Nakon što je ispunio svoje 

poslanje, poloţivši ţivot za nas, značenje je 

upućeno nama: nas ne čeka vječna smrt, 

nego vječni ţivot. Što se promijenilo u 

dvije tisuće godina kršćanstva? S tim su se 

pitanjem morali suočiti i apostoli, o čemu 

pišu u svojim poslanicama, ali ujedno kaţu 

da naše trpljenje nije kazna, već iskušenje 

vjere. Poruka apostola jest da biti kršćanin 

nije ništa što bi se zemaljskim mjerilima 

moglo zvati udobnim. Onaj tko je zahvaćen 

otajstvom vjere, tko je susreo Krista, tim 

mjerilom uopće ne mjeri. 

Čitavo svoje poslanje Isus saţima 

u riječi: Njima sam očitovao tvoje ime…, 

da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u 

njima i ja u njima. Potaknuti tim 

završetkom pozvani smo svi obratiti se 

Ocu. 

Gospodine, daj da naučimo kako 

nam se ime Otac objavljuje kao svibanjski 

dah boja i mirisa koje nas odnosi u one 

prostore koje nam svakodnevica 

grabeţljivo otima. 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


U ime obitelji 
 Od 1. svibnja započeli smo tradicionalno sa svibanjskim pobožnostima na 

čast Blažene Djevice Marije. Nakane na koje molimo su za ovogodišnje 

prvopričesnike i krizmanike te za duhovna zvanja u našoj Ţupi. Svibanjske 

pobožnosti su svaki dan, prije večernje svete Mise u 17.30 sati. 

 U srijedu, 15. svibnja nastavljamo s našom tribinom „Teološka srijeda“ 

kojom ţelimo u vremenu Godine vjere produbljivati naše znanje vezano uz 

Katekizam Katoličke Crkve. Tribina započinje u 20.00 sati u prostorijama 

vjeronaučne dvorane u sklopu ţupne kuće. Posebno pozivamo odrasle da se 

odazovu! 

 U četvrtak, 16. svibnja 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 nedjelju, 19. svibnja je svetkovina PEDESETNICE – DUHOVI, kada 

slavimo rođendan Crkve. Ovom svetkovinom završavamo Vazmeno 

vrijeme. Taj dan započinje ljetni kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani 

na intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen molitvi za 

posvetu ljudskog rada i za urod zemlje, a završava kvatrenom subotom, 25. 

svibnja. 

 U razdoblju od 12. do 26. svibnja ove godine u organizaciji graĎanske 

inicijative U ime obitelji počinje prikupljanje potpisa za raspisivanje 

referenduma s pitanjem: Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske 

unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca? 
Hrvatska biskupska konferencija podupire ovu inicijativu. Potpisi će se stoga 

prikupljati i ispred naše crkve u Kašini nakon svih svetih misa. Ako ţelite 

poduprijeti ovu inicijativu, ponesite sljedećih nedjelja i svoj MBG. 

Odazovimo se! 

 Molitva krunice po križevima krajputašima diljem župe Kašina 

Kroz čitav mjesec svibanj, u organizaciji ţupnog pastoralnog vijeća (ŢPV-a), 

prireĎujemo molitvu svete krunice po križevima krajputašima naše župe. 

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

litanije i odrţavamo kratki nagovor prateći sljedeći raspored: 07.05. i 08.05. 

(Planina Gornja); 10.05. i 14.05. (Planina Donja); 15.05. i 17.05. (Gornja 

Kašina); 21.05. (Prepuštovec); 22.05. (Pustike); 24.05. (Blaguša); 28.05. 

(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 ţupljane dotičnih 

mjesta da se odazovu!  

 
Dragi vjernici! 

U cilju trajne zaštite obitelji i braka, koji zasad u hrvatskome Ustavu 

upoće nije definiran, brojne graĎanske i vjerske udruge formirale su graĎansku 

inicijativu pod nazivom „U ime obitelji“ i pokrenule akciju prikupljanja 

potpisa za referendum kojim bi se brak u Ustavu Republike Hrvatske definirao 

jedino kao ţivotna zajednica ţene i muškarca. Inicijativu su meĎu ostalima 

podrţali i naši biskupi. 

Vrijeme je da se založimo za dobrobit djece. Brak, kao trajna i vjerna 

zajednica ţene i muškarca koji se vole, idealno je mjesto za dobivanje i odgoj 

djece. Dijete treba i majku i oca. Brak je dobar i za same bračne drugove jer je u 

braku puno češća trajna i vjerna ljubav nego u izvanbračnim i istospolnim 

zajednicama. Brak i obitelj ujedno predstavljaju preduvjet i temelj uspješnog i 

zdravog društva. 

Zato vas pozivamo da se uključite u akciju „U ime obitelji“. Na izlasku iz 

ţupne crkve volonteri će skupljati vaše potpise. Trebate čitko upisati svoje ime, 

prezime i MBG. Za raspisivanje referenduma potrebno je u 15 dana, počevši od 

danas, prikupiti 375.000 potpisa. 

Molimo vas da odvojite vrijeme i da ne odete kući, a da niste dali potpis 

za zakonsku zaštitu djece i obitelji u Hrvatskoj. 

Hvala vam! 
 

 

 
ŽUPNE OBAVIJESTI 

SVETE MISE: 

 Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u ţupnoj crkvi, 
subota u 17.00 sati (crkva u Planini) 

 Nedjeljom:     7.30, 11.00 i 18.30 sati (ţupna crkva) 

9.30 sati (kapela u Blaguši) 

 


