
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 16. ožujka do 22. ožujka 2015.

 

PONEDJELJAK 

16. ožujka 
18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

17. ožujka 

sv. Patrik 

18.00 sati  zajednička nakana 

SRIJEDA 

18. ožujka 

sv. Ćiril Jeruzalemski 

18.00 sati: Ϯ Valerija Podgorski 

ČETVRTAK 

19. ožujka 

sv. Josip, zaručnik 

BDM 

18.00 sati: zajednička nakana 

PETAK 

20. ožujka 

18.00 sati: Ϯ Ruža i Stjepan Horvat; Marko, Katica, Pavao, 

Tereza, Valent, Zlata i Ivan Podgorski; Leopold, 

Ljubica i Milan Šišak 

SUBOTA 

21. ožujka 
18.00 sati: (Blaguša) 

NEDJELJA 

22. ožujka 

PETA 

KORIZMENA 

NEDJELJA  
(Očev dan) 

   7.30 sati: pro populo 

  9.30 sati: Ϯ Josip, Jelica, Ivan i Grga Kovač i ob. Kovač; 

Josip Vugrinec; Vid i Matilda Igrc; Josip Kovač 

(Planina) 

11.00 sati: Ϯ Grga i Ivka Maljak; Luka i Lucija Pavlic; Tomo 

Lipar; Josip Čergar (Kašina) 

18.30 sati: Ϯ Tomo Maljak; Slavko Kraljević (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, 15. ožujka 2015., GOD. 4, BROJ 29 

 ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA 

- Nedjelja župnog Caritasa - 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Isus je jedincat. Bogočovjek. 

Jedini. Bez usporedbe. Pa ipak, upravo 

stoga njega se uvijek iznova uspoređuje 

sa svim ljudskim i božanskim datostima. 

Gotovo sve tekstove Starog zavjeta 

moguće je čitati kao znakove koji 

upućuju na Isusa. Upravo to čini prva 

kršćanska zajednica i to uvijek iznova 

čine tekstovi Novoga zavjeta. 

Svoju smrt na križu Isus 

uspoređuje sa zmijom koju je Mojsije 

podigao u pustinji – usporedbe su način 

kako se bolje razumije nerazumljivo, 

način kako se može osvijetliti tajna i 

nazrijeti njezina dubina. 
Zmiju u pustinji podigao je 

Mojsije. Podigao ju je na Jahvinu 

zapovijed. Tako ima biti podignut i Sin 

čovječji. Važno je uočiti nakanu – 

Mojsije podiže zmiju, jer je Jahvina 

nakana da iscijeli one koji pogledaju u 

podignutu zmiju. Sin čovječji će biti 

podignut, jer je Očeva nakana da se spase 

oni koji pogledaju na križ. Jahve u oba 

slučaja grijeh, patnju i smrt pretvara u 

život. 

Njegova je nakana iscijeliti i 

spasiti. Jahve uzdiže. Spasava čak i onda 

kada je uzdignuću prethodila kazna. On 

ima moć nad životom i nad smrću, on 

može i kazniti i oprostiti. No, njegova je 

nakana izvući čovjeka iz vlasti grijeha i 

smrti. 

Zmija je slika grijeha i kazne za 

grijeh. Grijeh u sebi krije i svoju kaznu. 

Dolazi gotovo neprimjetno. Grize, ali 

zmijin je ugriz gotovo bezbolan. Jedva 

osjetljiv. Tako zmija djeluje i nakon 

ugriza – ugriz je gotovo neprimjetan i 

traje kratko, ali otrov kojeg uštrca djeluje 

na duge staze. Truje, cijelo tijelo. 

Tendencija grijeha je slična – grijeh puno 

obećava, malo daje, a sve oduzima! 

Iscjeljenje dolazi odozgor. 

Božjom voljom. U mjedenoj zmiji 

naznačuje se ono što Sin čovječji čini 

uzdignut na križ. Njegova je volja 

spasenje onih koji su pogođeni grijehom, 

ali vjeruju, jer Bog je tako ljubio svijet te 

je dao svoga Sina Jedinca da ni jedan 

koji u njega vjeruje ne propadne, nego da 

ima život vječni. (usp. Iv 3,16) 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO - BLAGOVIJEST  U srijedu, 18. ožujka, završavamo II. ciklus priprema naših krizmanika za 

primanje sakramenta svete Potvrde. Nove kateheze započinju nakon Uskrsa, u 

četvrtak, 09. travnja u redovitim terminima u župnoj vjeronaučnoj dvorani. 

 U četvrtak, 19. ožujka je svetkovina svetog Josipa, zaručnika BDM. Ujedno 

slavimo i zaštitnika naše domovine Hrvatske, naših obitelji i sretne smrti. Toga 

dana imat ćemo svetu Misu u 18.00 sati u župnoj crkvi. Prije večernje svete 

Mise imat ćemo i euharistijsko klanjanje na nakanu za naše obitelji od 17.15 sati. 

Odazovimo se! 

 U subotu, 21. ožujka, završavamo II. ciklus priprema naših prvopričesnika za 

primanje sakramenta Prve sv. Ispovijedi i Pričesti. Nove kateheze započinju 

nakon Uskrsa, u subotu, 11. travnja u redovitim terminima u župnoj 

vjeronaučnoj dvorani. 

 U subotu, 21. ožujka, s početkom u 15.00 sati u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla 

u Kašini održat će se korizmeno-uskrsna ispovijed za sve naše župljane. 

Ispovijed će početi pokorničkim bogoslužjem i ispitom savjesti u 14.45 sati, a 

završit će oko 16.00 sati. Odazovimo se te na taj način održimo jednu od 5 

crkvenih zapovijedi: Barem se jednom godišnje ispovijedi i o Uskrsu pričesti! 

 Iduću nedjelju, 22. ožujka, u našoj župnoj zajednici proslavit ćemo OČEV 

DAN svečanim misnim slavljem u 11.00 sati u župnoj crkvi te prigodnim 

recitalom naših vjeroučenika. Posebno pozivamo naše očeve da se odazovu! 

 Iduću nedjelju, 22. ožujka, završavamo s II. ciklusom večernjih sv. Misa za 

mlade koje ćemo ponovno nastaviti 12. travnja. Taj dan je i biskupsko ređenje 

novoimenovanog krčkog biskupa fra dr. Ivice Petanjeka OFM Cap, u krčkoj 

katedrali na otoku Krku. Čestitamo! 

 Najavljujemo: 

 U srijedu, 25. ožujka je svetkovina Navještenja Gospodinova – 

BLAGOVIJEST. U našoj župnoj zajednici slavit će se jedna sveta Misa i to 

s početkom u 18.00 sati u župnoj crkvi. Odazovimo se! 

 U nedjelju, 29. ožujka je Nedjelja Muke Gospodnje - CVJETNICA – 

spomen na Gospodinov mesijanski ulazak u Jeruzalem. Pod svim misama 

bit će blagoslov maslinovih grančica. Grančice možete, uz simbolični dar 

kupiti u crkvi, a sav prihod od prodaje ići će za potrebe župnog Caritasa! 

Centralno slavlje toga dana bit će u 11.30 sati u župnoj crkvi u Kašini gdje 

će se pjevati Muka po ulogama uz pratnju župnoga zbora i procesiju sa 

grančicama. Nema večernje sv. Mise! 

“Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da 

posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, 

da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.” 
(iz poslanice Korinćanima) 

Ova  Pavlova  poruka možda  i  

najbolje  govori  o veličanstvenom 

Božjem djelu izvedenom na još 

čudesniji način. Bog, veliki i svemoguć, 

izabira  neznatno  i prezreno da spasi 

svijet. Nema  tu  blistavih čuda,  

zastrašujućih manifestacija  Božje moći,  

vojski  anđela koje  bi  silazile  sa 

nebesa.  Posljednju  fazu  povijesti  

spasenja Bog  otpočinje  riječima 

upućenim  poniznoj židovskoj djevojci. 

Počinje  riječima  izrečenim  u 

galilejskoj  kućici  -  mjestašcu  

Nazaretu, sasvim beznačajnom za 

tadašnje Židove,  a  nepostojećem  za  

tadašnji veliki  rimski  svijet,  koji  

jedva  da je i znao da postoji Judeja, i za 

koji je  cijela  ta  zemlja  bila  tek  jedna  

od mnogobrojnih  provincija  na  kraju 

svijeta.  

I upravo ta malenost je, eto, bila 

okruženje za događaj kozmičkih 

razmjera  -  Bog  se  navijestio  Mariji -  

Bog  silazi  u  tijelo -  postaje  jedan  od 

nas,  u  svemu  jednak, osim u grijehu - 

Bog s nama  -  Emanuel!  I  to je bila 

ona vijest, koju su  proroci  naviještali, 

koju  su  željno očekivali,  ali  je  nisu 

dočekali, koju su željeli svojim  ušima  

čuti,  ali je  nisu  čuli,  a  koju  je Marija  

dostojna  bila čuti, no sa Marijom i mi 

svi zajedno. Bog  izabira  slabo  da  

pobijedi  jako, ali još više Bog sam 

silazi u slabašno tijelo, u svom Sinu, 

podlažući snagu slabosti i pokazujući 

snagu u slabosti, pokazujući nam gdje 

je i mi trebamo tražiti. 

ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 
Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati (župna crkva);  

subotom u 18.00 sati (kapela u Blaguši) 

Nedjeljom:  7.30 sati, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva); 

9.30 sati (crkva u Planini) 

 Tijekom korizme svakog utorka i petka je POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA 

prije večernje svete Mise u župnoj crkvi, s početkom u 17.15 sati. Odazovimo 

se! 

 U srijedu, 18. ožujka, 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! 

 


