
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 23. prosinca do 29. prosinca 2013.

 
PONEDJELJAK 

23. prosinac 
  6.00 sati: Ϯ Katica i Stjepan Đumlijan 

UTORAK 

24. prosinac 

Badnjak 

  6.00 sati: nema mise 

20.00 sati: misa bdjenja (polnoćka za djecu) – župna crkva 

Ϯ Jasenka Petričec 

22.00 sata: polnoćka – crkva u Planini 

Ϯ Ivan, Milka i Marica Kučko; August i Julijana 

Novosel; Danica i Tomo Sajković; ob. Ištvanić 

24.00 sata: polnoćka – župna crkva 

pro populo 

SRIJEDA 

25. prosinac 

ROĐENJE 

GOSPODINOVO – 

BOŽIĆ 

  9.30 sati: Ϯ svi pok. iz ob. Benčec i Pintarić; Ivan Olasz; Ivan 

Makar (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Ćiril i Barica Vojnović i svi pok. iz ob. Vojnović 

(Kašina) 

ČETVRTAK 

26. prosinac 

sv. Stjepan 

prvomučenik 

  7.30 sati: zajednička nakana (Planina) 

  9.30 sati: zajednička nakana (Blaguša) 

11.00 sati: zajednička nakana (Kašina) 

PETAK 

27. prosinac 

sv. Ivan, apostol i 

evanđelist 

  7.00 sati:  
18.00 sati: nema mise 

SUBOTA 

28. prosinac 

Nevina dječica 

  7.00 sati: Ϯ Katica Turjak 

17.00 sati: nema mise 

NEDJELJA 

29. prosinac 

SVETA OBITELJ 

ISUSA, MARIJE I 

JOSIPA 

  7.30 sati: nema mise 

  9.30 sati: Ϯ (Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Nikola Lukić i svi pok. iz ob. Lukić i Bukovčan; 

Ivka i Antun Bertović; Regina i Kazimir 

Podgorski; Franjo Pandek (Kašina) 
 

 
ŽUPA SVETOG PETRA I PAVLA 

Vinogradska 1, HR-10362 Kašina, tel: 01/2055-455 
http://zupa-kasina.hr 

zupa.kasina@gmail.com 

Broj žiro računa Župe: 2360000-1101431347 
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, 22. prosinac 2013., GOD. 3, BROJ 16 

 ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Došašće se obično proživljava 

kao vrijeme čežnje, iščekivanja i žudnje 

za Božjom trajnom i potpunom 

prisutnošću u čitavome stvorenju. Tako 

doživljeno došašće prikladan je uvod u 

blagdan Božića, koji se slavi kao vrhunac 

Božje prisutnosti u svijetu, njegova 

govora čovjeku i čovjekova odgovora 

Bogu. Došašće je zato za većinu kršćana 

vrijeme intenzivne priprave, ali priprave 

koja, čini se, prestaje s početkom Božića. 

U takvome poimanju Božić na neki način 

zatvara došašće i prepušta ga prošlosti. 

Prije svega, došašće bi se moglo 

tumačiti kao vrijeme zaljubljenosti. Onaj 

tko se ikada u životu zaljubio, sigurno se 

sa zadovoljstvom prisjeća onih zanosnih 

trenutaka upoznavanja, maštovite 

zavodljivosti, brige oko ljepote tijela i 

duše, te čežnje za blizinom druge osobe. 

U zaljubljenosti se pozorno prati svaka 

gesta, znak pa i najmanji mig druge 

osobe. Sa žudnjom se iščekuje nešto što 

bi upućivalo na to da zaljubljenost nije 

uzaludna, nešto što bi osmišljavalo taj 

ugodni napor zaljubljivanja. U došašću se 

kršćani prisjećaju Bogo-čovjekove 

zaljubljenosti, zaljubljenosti koja se sada,  

u ovome našem vremenu želi 

ponovno obnoviti, oživjeti i doživjeti. 

Tako je sada čovjek pozvan da se 

strastveno zaljubi u Boga, da počne 

prepoznavati njegove «anđele», znakove 

i djela u povijesti, da se trudi oko ljepote 

tijela i duše. A, Isus Krist će vjerojatno 

ponovno doći u slavi, kada čovječanstvo 

u cijelosti bude zaljubljeno u njega… 

Došašće je u pravome smislu 

vrijeme zaljubljujućega truda, ali truda 

koji želi zatrudnjeti ljubavlju, koji želi 

poroditi Božić. Tako se adventska 

zaljubljenost u Božiću pretvara u ljubav 

Boga prema čovjeku i čovjeka prema 

Bogu. U ljubavi ona postaje stvarna, 

odgovorna i obvezujuća. Ali, u Božiću 

adventska zaljubljenost ne bi smjela 

prestati, nego bi, ljubavlju oživotvorena, 

trebala i dalje trajati u prolaznim 

trenucima ovoga svijeta.  

Stoga, kršćanska dušo, zaljubi se 

strastveno u Boga. Neka tvoja 

zaljubljenost probudi, možda još snenu, 

ljubav u Boga. Zaljubi se kako bi ljubila i 

ljubi kako bi se zaljubljivala. 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


ADVENTSKI VIJENAC ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 

 Kroz tjedan:  kroz tjedan – vidi raspored misnih nakana, 

 Nedjeljom:     11.00 sati (župna crkva) 

9.30 sati (kapela u Blaguši) 

 U utorak, 24. prosinca je Badnjak. Svete Mise su po sljedećem 

rasporedu: u 20.00 sati je MISA BDJENJA u župnoj crkvi. Prije mise, u 

19.15 bit će koncert župnog Zbora mladih „Piscatores“ pod nazivom 

„Nek moje srce budu jasle!“! U 22.00 sata je MISA POLNOĆKA u 

crkvi sv. Jurja mč. u Planini, a u 24.00 sata je MISA POLNOĆKA u 

župnoj crkvi koju animira pjesmom KUD „AlterEgo“ iz Kašine. Nakon 

polnoćke u župnoj crkvi, organizira se i druženje pod šatorom na 
parkiralištu župne crkve u organizaciji MO Kašina. Nema mise zornice! 

 U srijedu, 25. prosinca je svetkovina Rođenja Gospodnjega – BOŽIĆ! 

Svete Mise su po sljedećem rasporedu: u 9.30 sati u Planini i u 11.00 sati 

u župnoj crkvi. Nakon sv. Mise u 11.00 sati bit će uprizorene „Žive 

jasle“ u organizaciji MO Kašina i gdina. Stjepana Dokše na prostoru 
ispred autobusne stanice, preko puta bistro-a „Mungos“. Dođimo! 

 U četvrtak, 26. prosinca je blagdan sv. Stjepana prvomučenika. U 

našoj župnoj zajednici su tri sv. Mise na više nakana: 7.30 (Planina); 9.30 

(Blaguša) i u 11.00 sati u župnoj crkvi. Svetu misu u Kašini pjesmom 

animira KUD „Prepuštovec“ iz Prepuštovca! 

 Od 27. prosinca, zbog blagoslova obitelji, svete Mise radnim danom 

slave se samo u 7.00 sati ujutro u župnoj crkvi u Kašini! 

 Od 27. prosinca (tijekom blagoslova obitelji) župni ured ureduje samo 
nakon jutarnje svete Mise od 7.30 sati, po potrebi. 

 U petak, 27. prosinca, započinjemo sa godišnjim blagoslovom obitelji i 

domova. Raspored je naznačen na izvješenim plakatima ulaza u naše tri 

crkve i po selima župe. 

 Iduće nedjelje, 29. prosinca je blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i 

Josipa. Pod sv. Misom u 11.00 sati u župnoj crkvi bit će i već 

tradicionalni blagoslov djece koji se upriličuje o tom blagdanu. Tijekom 

blagoslova obitelji, nedjeljom, neće biti jutarnje sv. Mise u 7.30 sati. 

Hvala na razumijevanju! 

 

Ideja adventskog vijenca izvorno je 

nastala u vrijeme došašća. Prvi 

adventski vijenac na svijetu pojavio se 

1838. u domu za siromašnu djecu u 

Hamburgu. Mladi evangelički pastor i 

odgojitelj Johann Hinrich Wichern 

okupio je 1883. siročad s ulice te im u 

jednoj staroj i trošnoj kući ponudio 

novi dom. U svome dnevniku 

zabilježio je, da se u došašću 1838. 

želeći pronaći način, kako bi svojim 

štićenicima došašće učinio što ljepšim, 

dosjetio da od prvog dana prosinca 

svakim danom za vrijeme molitve 

upali jednu svijeću. Wichern je stavljao 

svijeće na veliki drveni vijenac, koji bi 

na Božić zasjao poput velikog 

svjetlosnog kruga sa 24 svijeće: 19 

malih crvenih svijeća za dane u tjednu 

i četiri velike bijele svijeće za nedjelje 

došašća. Svake godine u došašću 

obavljali su ovaj kratak obred. Kako se 

za vrijeme molitve na vijenac stavljala 

i palila po jedna svijeća, taj se trenutak 

počeo nazivati “pobožnost sa 

svijećama”. Na kraju 19. stoljeća 

prešlo se na četiri svijeće za četiri 

nedjelje došašća. Nakon Prvog 

svjetskog rata i katolici su počeli 

izrađivati adventske vijence. Adventski 

vijenac čine dva temeljna simbola - 

krug i četiri svijeće. 

 

 
 

Krug ili prsten bez početka i kraja 

shvaća se kao simbol vječnosti i 

vjernosti. Adventski vijenac tumači se 

kao znak Božje vjernosti zadanim 

obećanjima. Svjetlo svijeća označava 

dolazeće svjetlo Isusa. Prema dugoj 

tradiciji na vijenac su se stavljale tri 

ljubičaste svijeće, znak pokore i 

obraćenja kao pripreme Isusova 

dolaska i jedna ružičasta, koja se palila 

kao izraz radosti zbog Isusova rođenja. 

I danas ga postavljamo na stol kao 

simbol iščekivanja Božića. 

 

 


