
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 20. travnja do 26. travnja 2015.

 

PONEDJELJAK 

20. travnja 
18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

21. travnja 

sv. Anzelmo 

18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

22. travnja 
18.00 sati: Ϯ Stjepan Valečić 

ČETVRTAK 

23. travnja 

sv. Juraj 

18.00 sati: Ϯ Milka Kučko; Đuro i Dragica Pustički 

(Planina) 

PETAK 

24. travnja 

sv. Fidel Sigmaringenski 

18.00 sati: Ϯ Đuro Tudek; Đuro Bertović 

SUBOTA 

25. travnja 

sv. Marko evanđelist 

17.00 sati: (Blaguša) 

NEDJELJA 

26. travnja 

ČETVRTA 

VAZMENA 

NEDJELJA 
(Nedjelja Dobrog 

pastira) 

   7.30 sati:  pro populo 

11.00 sati: Ϯ Kristina i Josip Juć; Amalija i Đuro Benčec i 

ob. Benčec; Đuro, Kristina, Tomo i Drago 

Orač-Šukelj; Barica i Tomo; Marija Pandek i 

ob. Pandek; Julijana Novosel i ob. Novosel 

(Planina) 

18.30 sati: Ϯ Dragutin i Zorica Žegman (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, 19.  travnja 2015., GOD. 4, BROJ 34 

 TREĆA VAZMENA NEDJELJA 

- Nedjelja župnog Caritasa - 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Nismo li već čuli pritužbe na 

ljude, da drugima čine nažao, a kaže se 

da su svake nedjelje na misi? Ako smo 

vjernici, ne znači da smo bezgrješni. 

Pa, ne kaže se bezrazložno – tko radi 

taj i griješi. Ali, ne bismo smjeli 

dopustiti da postanemo malodušni 

vjernici; da nam ponestane vjere u 

praktičnom djelovanju i da se izvana i 

ne razlikujemo od onih koji ne vjeruju. 

Ovo današnje, pouskršnje evanđelje 

donosi nam dva razloga zbog kojih nam 

se to može dogoditi. 

Isusov učenik može postati 

malodušnim vjernikom zbog vlastitih 

krivih očekivanja. Sjetimo se dvojice 

učenika na putu u Emaus, o čemu nam 

govore prve rečenice današnjeg 

evanđeoskog odlomka. „A mi smo 

mislili…“ Oni svoje učeništvo i vjeru u 

Boga žive u malodušju, jer se događaji 

ne odvijaju po njihovim očekivanjima. 

Nije li u našim životima puno toga što 

ne ide po našim očekivanjima i zbog 

čega gubimo nadu, a vjeru živimo s 

nevjericom? 

Oči nam može otvoriti jedino 

susret s Uskrslim, srce nam može 

zapaliti jedino njegova riječ, jer, zar 

nije tako bilo i s učenicima iz Emausa? 

Malodušnim vjernicima 

možemo postati i zbog vlastite 

nevjerice vođeni sintagmom: „Prelijepo 

da bi bilo istinito“. Učenici, u prvi mah 

zbunjeni i prestrašeni zbog Isusovog 

prolaska kroz zatvorena vrata, kad su 

ga ipak prepoznali po tragovima muke 

koju je prošao, „od radosti još ne 

vjerovahu“. Da, može se ne vjerovati i 

od lijepih događaja i stvarnosti u 

životu. U svakom slavlju euharistije 

vjernik, bez obzira na svoje sumnje, 

malodušja i nevjerice, susreće živoga 

Isusa koji mu može osnažiti vjeru. Zar 

to nije prelijepo da bi bilo istinito? 

Vrijeme je da stvarnost našeg 

života prihvatimo kao Božji dar nama, 

njegovim miljenicima. Tek kada to 

shvatimo, postat ćemo njegovi svjedoci 

do nakraj svijeta… 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


„STEPINČEVI KORACI“ ŽUPOM KAŠINA  Današnja nedjelja, 19. travnja je i III. nedjelja u mjesecu – Nedjelja našeg 

župnog Caritasa! Hvala na daru kojeg ćete darovati za naše najpotrebnije 

župljane! 

 U srijedu, 22. travnja, 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! 

 Ovogodišnja proslava sv. Jurja, mučenika, u našoj župnoj zajednici bit će 

obilježena dvjema misnim slavljima. U četvrtak, 23. travnja s početkom u 

18.00 sati svečanu sv. Misu u crkvi sv. Jurja u Planini predvodit će vlč. Matija 

Pavlaković, upravitelj župe, otvarajući Jurjevsko proštenje, a centralna 

proslava bit će na Jurjevsku nedjelju, 26. travnja svečanim misnim slavljem s 

početkom u 11.00 sati. Odazovimo se i molimo moćni zagovor sv. Jurja za nas i 

našu župu! 

 U subotu, 25. travnja, na blagdan sv. Marka evanđeliste, održat će se drugi po 

redu Susret za ministrante Sesvetsko-vugrovečkog dekanata u župi Dobri 

Pastir – Brestje. Dogovor i polazak na susret i duhovnu obnovu za ministrante 

bit će objavljen u tjednu pred polazak! 

 Najavljujemo: 

 Uskoro ulazimo u tjedan priprave za dugo očekivani sakrament Prve Svete 

Pričesti kojeg će primiti djeca naše župne zajednice. Probe djece su po 

sljedećem rasporedu: 

o 28. travanj (utorak): proba u 19.30 sati 

o 29. travanj (srijeda): proba u 19.30 sati 

o 30. travanj (četvrtak): proba u 19.30 sati 

o 01. svibanj (petak): proba u 19.30 sati 

Sve probe su u župnoj crkvi u Kašini i obvezne su za sve prvopričesnike! 

 Od 1. svibnja započinjemo 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 župi. Svibanjske 

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

 U subotu, 02. svibnja je Prva Sveta Ispovijed kandidata za sakrament Prve 

Pričesti. Ispovijed djece i roditelja započinje u 19.30 sati u župnoj crkvi. 

Molimo djecu i roditelje da se odazovu! 

 U nedjelju, 03. svibnja, pod svetom Misom u 11.00 sati je Prva Sveta Pričest u 

našoj župi. Pozivamo sve da se odazovu u što većem broju na ovo slavlje čitave 

naše zajednice! Taj dan nema mise u 9.30 sati u filijalnoj crkvi! 

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 18.30 sati (župna crkva); 

11.00 sati (crkva u Planini) 

 


