
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 16. lipnja do 22. lipnja 2014.

 

PONEDJELJAK 

16. lipnja 
18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

17. lipnja 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

18. lipnja 

18.00 sati: Ϯ Stanko, Katica, Marica i Slavko Borščak; Stjepan 

i Jelica Orač; Ivan Kučiš; Mihael Kezerić; 

Valerija Podgorski i ob. Podgorski 

ČETVRTAK 

19. lipnja 

PRESVETO 

TIJELO I KRV 

KRISTOVA. 

TIJELOVO  

18.00 sati: Procesija s Presvetim 

Ϯ Dragan Budeš 

PETAK 

20. lipnja 

17.00 sati: Ϯ Stjepan Novosel i svi pok. iz ob. Novosel; Slavko 

Šipak 

SUBOTA 

21. lipnja 

sv. Alojzije Gonzaga 

16.00 sati: Ϯ Ivan (st. i ml.) Vugrinec; Ivan, Ivka i Ivan 

Vugrinec; Petar i Ruţa Kučko (Planina) 

NEDJELJA 

22. lipnja 

DVANAESTA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU 

 7.30 sati: pro populo 

 9.30 sati: Ϯ AnĎela, Vjekoslav, Stjepan, Nikola i Katica 

Tušek; Slava Tudek, Slavko (st. i ml.) Starjački 

(Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Josip Belin i svi pok. iz ob. Belin 
 

 
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, 15. lipnja 2014., GOD. 3, BROJ 42  

 PRESVETO TROJSTVO 

- Nedjelja župnog Caritasa - 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

     Na današnju nedjelju, prvu poslije 
Duhova, crkva slavi svetkovinu 

Presvetoga Trojstva. Osnovno pitanje 
koje nam liturgija današnje nedjelje 
nameće jest: Tko je Bog? Tko je uistinu 
Bog? 
     Neki govore o nekom višem biću u 
koje treba vjerovati, drugi opet o nečemu 
što nadilazi materijalni svijet, a Vi, što vi 
kažete tko sam ja ? (usp. Mk 8,29). Bez 
obzira na to je li riječ o vjernicima ili 
nevjernicima, ljudi se nikada ne mogu 
potpuno riješiti pitanja o Bogu.  
Kršćanin se suočava s tim pitanjem 
unatoč činjenici što je Crkva već davno 
izrekla svoje dogme, pravila u kojima 
nam govori o Bogu koji je jedan u tri 

osobe , a što je i sadrţaj svetkovine 
Presvetoga Trojstva. Slaveći tu 
svetkovinu, kršćani postaju svjesni kako 
slavljenje nema za cilj da se objasni 
misterij Trojstva, već da slaveći sve 
dublje doţive kako je njihov ţivot 
uronjen u taj misterij. 
     Kad je riječ o Presvetom Trojstvu, za 
nas uvijek ostaje najteţe pitanje odnosa 
vjere Crkve u trojedinoga Boga prema 
starozavjetnom strogom monoteizmu 
(jednoboštvu). 

     Vaţno je imati pravu sliku o 

starozavjetnom monoteizmu da bismo 

shvatili kako sva slava pripada Ocu, po 

Sinu, u Duhu Svetom, jer upravo je Sin 

donio punu istinu o Ocu te će Duh Sveti, 

nastavljajući djelo Sina, uvoditi u puninu 

te istine te trajno proslavljati Oca. 

     U Bibliji se dobro uočava 

napredovanje Boţje objave. Na početku 

stoji Izraelovo iskustvo jednoga Boga 

koji se svojim izabranicima sve više 

objavljuje kao vjeran i milosrdan Bog 

koji oprašta krivnju te obećava novu 

budućnost. To iskustvo Boga u Isusu iz 

Nazareta poprima novu dimenziju – Bog 

nam postaje Otac. 

     Naglasak jest ovaj: Bog nije onaj koji 

bi tražio samo svoju slavu, koji bi 

ljubomorno kružio u svome, nama 

ljudima neshvatljivom i nedostupnom 

bitku, već Onaj koji se nama daruje u 

ljubavi želeći nas posve imati za sebe 

kao Otac, Sin i Duh Sveti. 

 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe  

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


NE ZABORAVI MENE !  Iduću nedjelju, 22. lipnja s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društvenog 

doma u Kašinskoj Sopnici odrţat 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 druţenje uz hranu i piće! Odazovimo se! 

 Najavljujemo: 

 Iduću srijedu, 25. lipnja, u našoj domovini je drţavni praznik – Dan 

državnosti. Tom prigodom slavit će se sveta Misa za sve poginule branitelje 

naše domovine, u ţupnoj crkvi u Kašini s početkom u 11.00 sati. Taj dan nema 

večernje svete Mise! 

 Iduću srijedu, 25. lipnja, zbor mladih naše župe darovat će nam svoj IV. po 

redu koncert duhovne glazbe i šansona. Koncert započinje u 18.00 sati u 

župnoj crkvi u Kašini i svojevrsna je uvertira u proslavu naših ţupnih zaštitnika 

koncem mjeseca lipnja. Odazovimo se! 

 U tjednu 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 podjeljivanje 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! 

 

Dok Zemlja još se kreće i postoji njezin sjaj 

Ono što netko nema, Ti mu to, Gospode, daj! 

Mudromu podaj glavu, plašljivom konja - da 

krene, 

Sretniku daruj novca... 

I - ne zaboravi mene! 

Dok Zemlja još se vrti - Gospode, Tvoja je 

vlast 

Onome tko vlasti teţi, nek mu bude u slast; 

Tko drugome ne krati novca, nek predahnu 

oči mu 

snene, 

Kainu kajanje daruj... 

I - ne zaboravi mene! 

Vjerujem u Tvoju mudrost i Svemoći 

poznajem sjaj,  

Kao što ubijen vojnik u vječni vjeruje raj;  

Kao što vjeruje uho u tihog Tvog govora šum, 

Ko čovjek što vjeruje srcem, a djela mu ne 

shvaća um. 

Gospode, moj Boţe, zelenooki moj, 

Dok Zemlja još se vrti i sve to čudno je njoj; 

I dok još vremena ima i vatre da je pokrene 

Svakomu ponešto daruj... 

I - ne zaboravi mene! 

Francois Villona 

ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 

 Kroz tjedan: vidi raspored misnih nakana na zadnjoj stranici 
 Nedjeljom:   7.30 i 11.00 (ţupna crkva) 

9.30 sati (kapela u Blaguši) 
14.00 sati proštenje Kašinska Sopnica 

 Danas je III. nedjelja u mjesecu – Nedjelja našeg župnog Caritasa! Hvala od srca 

na daru kojeg darujete za naše najpotrebnije ţupljane. Bog plati na dobroti i 

solidarnosti!  

 U 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 subotu, 21. lipnja, na spomendan sv. Alojzija Gonzage, 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 reĎenja planira se molitveno bdijenje u petak navečer u katedrali. 

Odazovimo se ovom slavlju čitave naše mjesne Crkve! 
 


