
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 15. lipnja do 21. lipnja 2015.

 
PONEDJELJAK 

15. lipnja 

sv.Vid 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

16. lipnja 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

17. lipnja 
18.00 sati:  

ČETVRTAK 

18. lipnja 
18.00 sati: Ϯ Mladen, Blaž i Milka Podgorski; Zlata Matić 

PETAK 

19. lipnja 

17.00 sati: Ϯ Stanko, Katica, Marica i Slavko Borščak; 

Stjepan i Jelica Orač; Ivan Kučiš 

SUBOTA 

20. lipnja 
17.00 sati: nema mise (Blaguša) 

NEDJELJA 

21. lipnja 

DVANAESTA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU  
(Nedjelja župnog Caritasa) 

  7.30 sati: pro populo  

  9.30 sati: Ϯ Milka i Josip Kovač; Franjo Roginić; Franjo 

Gašparić (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Josip Belin i ob. Belin; Ruža i Franjo Maljak; 

Ivan i Julijana Bertović-Žunec i svi pok. iz 

ob. Maljak i Bertović-Žunec (Kašina) 

14.00 sati: sv. Misa i proštenje u Kašinskoj Sopnici (Ivanje) 

 
 

 
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, 14.  lipnja 2015., GOD. 4, BROJ 44 

 JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

     Moram priznati da me često 

iznenađuje jednostavnost i ljepota govora 

otajstva, govora Isusa Krista. Obično 

želimo, očekujemo ili smo naviknuli da 

nam se pripovijeda o Bogu, a gotovo 

nimalo ne učimo i ne poučavamo kako 

„Boga izricati“. Isus je došao odnekud i 

taj odnekud ne možemo opisati, a to što 

ne možemo opisati jednostavno zovemo 

„izdaleka“. I premda je tako, taj isti Isus 

imao je sandale prašnjave od prašine ove 

naše zemlje i upravo zbog toga znao je 

„Boga ispripovijedati“. Nije se 

ustručavao započeti svoj govor na način: 

„Kako, čemu da prispodobim kraljevstvo 

nebesko?“ 

 Kad sijač baci sjeme na zemlju, 

spavao on ili bdio, sjeme raste. Nije 

jednostavno niti lako naučiti „kršćanski 

spavati“, biti miran, onako kako to 

opisuje ovonedjeljno evanđelje. Ipak, 

možemo pokušati naučiti: ponekad 

zatvoriti usta, zastati u molitvi i zadržati 

dah, kad smatramo da naša mora biti 

posljednja. Barem ponekad nemojmo 

izreći svoje mišljenje, prosudbu ili 

stajalište; barem ponekad zašutimo i 

slušajmo tišinu, pokušavajući dosegnuti 

svoju neprisutnost i reći: Ne znam. 

Ako ne znamo kršćanski spavati, 

dopuštajući da plodovi rastu, nastojmo – 

zagledani u noć – promatrati plamičke 

koje je Netko zapalio u srcima drugih 

ljudi – bez nas. 

 Prispodobe koje osluškujemo ove 

nedjelje prepune su drveća, grana, 

plodova, klica, klasja, zrnja, ptica, 

hladovine, seljaka… Prije nekoliko 

desetljeća to je bio svijet u kojem su se 

kretali i svećenici. Njihove su cipele 

imale na sebi zemlju; obrađivali su vrt i 

vinograde; promatrali prirodu i polja. 

Danas nije tako, što ne znači da je danas 

„gore“ vrijeme. Samo si treba postaviti 

pitanje: Čemu da prispodobim 

Kraljevstvo? Današnje vrijeme je vrijeme 

neuvjerljivoga citiranja najnovijih knjiga, 

filmova; vrijeme uzvišenih misli bez 

mjerila razumljivoga, jer riječi mogu biti 

savršene, a da ne govore ništa. 

Kršćanstvo, međutim, nije nauk koji se 

dokazuje, nego otajstvo koje se 

pripovijeda, a govoriti se može samo 

doživljeno, dodirnuto, zemljano… 

Isusove sandale bile su prašnjave od 

zemlje, kakve su moje i tvoje? 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


„STEPINČEVI KORACI“ ŽUPOM KAŠINA  U subotu, 20. lipnja, u zagrebačkoj katedrali s početkom u 10.00 sati, uzoriti 

gospodin Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup i metropolita zagrebački, predvodit će 

misno slavlje ređenja novih prezbitera (svećenika) za našu zagrebačku 

nadbiskupiju… Preporučamo naše mladomisnike u Vaše molitve! Uoči ređenja 

planira se molitveno bdijenje u petak navečer u katedrali. Odazovimo se ovom 

slavlju čitave naše mjesne Crkve! 

 Iduću nedjelju, 21. lipnja s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društvenog 

doma u Kašinskoj Sopnici održat će se sv. Misa prigodom proslave sv. Ivana 

Krstitelja, zaštitnika toga mjesta. Nakon sv. Mise upriličit ćemo i procesiju do 

zavjetnoga pila gdje ćemo izmoliti litanije i posvetnu molitvu sv. Ivi! U organizaciji 

mještana poslije je planirano i druženje uz hranu i piće! Odazovimo se! 

 Iduću nedjelju je III. nedjelja u mjesecu – Nedjelja našeg župnog Caritasa! 
Hvala od srca na daru kojeg darujete za naše najpotrebnije župljane. Bog plati na 

dobroti i solidarnosti! 

 Najavljujemo: 

 Idući četvrtak, 25. lipnja, u našoj domovini je državni praznik – Dan državnosti. 

Tom prigodom slavit će se sveta Misa za sve poginule branitelje naše domovine, u 

župnoj crkvi u Kašini s početkom u 11.00 sati. Taj dan nema večernje svete Mise! 

 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:  vidi raspored misnih nakana 

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

14.00 sati (proštenje u Kašinskoj Sopnici) 

 U srijedu, 17. lipnja, 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! 

 U četvrtak, 18. 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! 

 


