
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 22. rujna do 28. rujna 2014.

 
PONEDJELJAK 

22. rujna 

sv. Pio iz Pietrelcine 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

23. rujna 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

24. rujna 
18.00 sati: 

ČETVRTAK 

25. rujna 

18.00 sati: Ϯ Tomo Kolenković; Ivan, Stjepan i Uršula Kučiš; 

Stjepan i Jelica Orač; Stanko Borščak 

PETAK 

26. rujna 

sv. Kuzma i Damjan 

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

Tereza, Valent, Zlata i Ivan Podgorski; Leopold, 

Ljubica i Milan Šišak; svi pok. iz ob. Ivana 

Petljaka 

SUBOTA 

27. rujna 

sv. Vinko Paulski 

  7.30 sati: Ϯ Mijo, Alojz, Ana i Stjepan Palikuća (Blaguša) 

NEDJELJA 

28. rujna 

DVADESET I 

ŠESTA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

  7.30 sati: pro populo 

  9.30 sati: (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Ruža i Franjo Maljak i svi pok. iz ob. Maljak; 

Julijana i Ivan Bertović-Žunec i svi pok. iz ob. 

Bertović-Žunec; Kata i Josip Matoic; Franjo 

Mađer 
 

 
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 uređu je: Goran Antić 

 

TJEDNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ 

 

ŽUPA SVETOG 

PETRA I PAVLA U 

KAŠINI 
 NEDJELJA, 21. rujna 2014., GOD. 4, BROJ 3 

 DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU 

- Nedjelja župnog Caritasa -  

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Današnja nedjelja u svojoj srži 

predstavlja nam dvije teme – 

pravednost i dobrotu. Koliko li smo 

samo puta čuli uputu: Budi dobar! Pa 

opet se vjerojatno toliko puta i sami 

zapitamo, što znači biti dobar? Kako 

biti dobar? 

Kada razmišljamo o dobroti u 

pamet nam dolazi kako ipak najprije 

treba biti pravedan. Je li to znači da se 

do dobrote stiže ponajprije ispravnim 

odnosom prema drugima, odnosom 

koji je utemeljen na zahtjevu dati 

svakome ono što mu pripada? Mogli 

bi reći da je i svetopisamskom govoru 

o dobroti prethodio govor o 

pravednosti – Božjoj i ljudskoj. Čak 

se kaže kako je Bog u svojoj dobroti 

pravedan i u svojoj pravdi dobar.  

Krist u evanđeoskom odlomku govori 

o radnicima kojima gospodar 

vinograda na kraju radnog dana dijeli 

plaću – svakome po denar. I onome 

tko je radio cijeli dan i onome tko je 

radio samo jedan sat! 

Ne čini se, na prvi pogled, baš 

pravedno. Čini se da Isus ovom 

prispodobom smjera na dublje 

značenje jer Isusove prispodobe nikad 

nisu zapravo završene. Otvorene su za 

uvijek novo. Kako je nama ljudima 

koji put teško podnositi to da je 

nekome dobro? Isus govori o zlom 

oku, koje se ne može radovati s tuđeg 

dobra.  

Korisno je na temelju ove 

prispodobe ispitati vlastitu savjest i 

upitati se kako bih ja postupio na 

mjestu ovog gospodara iz 

prispodobe? Rekao je jednom jedan 

čovjek: Ako nam, Gospodine, budeš 

mjerio po našim mjerama, sam ćeš se 

po raju šetati! Ipak, to nas ne 

oslobađa obveze da činimo sve što 

možemo jer to više nije tek obveza 

pravednosti već ljubavi koja nas čini 

sretnima… 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


BL. ALOJZIJE STEPINAC ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 
Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi; 

subota u 7.30 sati u kapeli u Blaguši 
Nedjeljom:    7.30 i 11.00 sati (župna crkva), 9.30 sati (crkva u Planini) 
 

 U četvrtak, 25. rujna 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 subotu, 27. rujna mladi naše župe kreću na zasluženi izlet u Krasno i 
Senj. Na izlet se polazi u 8.30 sati ujutro autobusom ispred župne kuće, a 
povratak je u kasnim popodnevnim satima. Prijave su u tijeku! Taj dan 

nema večernje sv. Mise u filijali, već je sv. Misa u 7.30 sati ujutro! 

 Idući ponedjeljak, 29. rujna je blagdan Svetih Arkanđela – Mihaela, 

Gabriela i Rafaela. Taj dan u susjednoj nam župi Vugrovec započinje 

proslava Miholja koja će svoj vrhunac imati u nedjelju, 05. listopada, 
svečanim misnim slavljem u 11.00 sati, a poslije je i prigodno druženje 

pod šatorima! Odazovimo se! 

 Najavljujemo: 

 Hodočašće u Knin i Karlovac (srijeda, 08.10.-Dan nezavisnosti RH; 
neradni dan u našoj domovini; cijena autobusne karte je 130 kn, a 

prijave su u tijeku) 

 Listopadske pobožnosti kroz čitav mjesec listopad (od utorka do 
petka prije večernje sv. Mise u 17.30 sati u župnoj crkvi, a subotom u 

filijali) 

Alojzije  Stepinac rođen  je  08. 

svibnja  1898.  u  Brezariću, kraj  

Krašića.  Kao  vojnik proživljava  sve  

strahote  rata  i  ratnih stradanja.  Za  

svećenika  je   zaređen 26.  listopada  

1930.  u  Rimu,  gdje  je imao i mladu 

misu u bazilici S. Maria Maggiore. 

Svoju  prvu  svečanu  Misu  imao  je u  

Krašiću  19.  srpnja  1931.  Već  29. 

svibnja  1934.,  na  opće  iznenađenje 

javnosti, biva imenovan koadjutorom 

zagrebačkog  nadbiskupa.  Nakon 

velikih stradanja u II. svjetskom ratu, u 

općem metežu i mraku, zagrebački 

nadbiskup  ostaje  svjetionik.  No, 

komunistički  sud  osuđuje  ga  11. 

listopada  1946.  na  kaznu  lišenja 

slobode s prisilnim radom u trajanju od 

16 godina, te na gubitak političkih i 

građanskih prava u trajanju od pet 

godina. Od 19. listopada 1946. do 05. 

prosinca 1951. boravi u lepoglavskoj 

kaznionici.  U  kasnim  večernjim 

satima, 05.  prosinac  1951.,  dolazi u  

svoju  rodnu  župu,  zamjenjujući 

samicu  lepoglavske  kaznionice  s 

kućnim  pritvorom  župnog  stana  u 

Krašiću.    Mnogi  su u  to  vrijeme  

htjeli  doći  u  Krašić  i vidjeti  svoga  

nadbiskupa,  a  od  12. siječnja 1953. i 

kardinala, ali su rijetki uspijevali,  jer  

ga  je  strogo  čuvala policija. 

 
 

U srijedu, 10. veljače, u 14.00 sati 

zazvonilo je veliko zvono župne crkve  

i  svi  su  žitelji  Krašića  znali i  osjetili  

da  je  to  oproštaj  sa  svojim velikim 

mještaninom ovdje na zemlji, ali da 

istovremeno dobivaju i velikog 

zagovornika na nebu. Njegovo tijelo 

sada počiva u Zagrebačkoj katedrali. 

Papa  Ivan  Pavao  II.  proglašava  ga 

03.  listopada  1998.  godine  u  Mariji 

Bistrici blaženikom.  

 


