
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 23. veljače do 01. ožujka 2015.

 
PONEDJELJAK 

23. veljače 

sv. Polikarp 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

24. veljače 
18.00 sati  zajednička nakana 

SRIJEDA 

25. veljače 
18.00 sati: Ϯ Stipe i Iva Barišić 

ČETVRTAK 

26. veljače 
18.00 sati:  Ϯ Mladen Podgorski 

PETAK 

27. veljače 

18.00 sati: Ϯ Zlata Lernatić; Franjo i Marica Puzak; Ilija 

Arambašić (god.) 

SUBOTA 

28. veljače 

Liturgija kvatri 

17.00 sati: (Planina) 

NEDJELJA 

01. ožujka 

DRUGA 

KORIZMENA 

NEDJELJA  

   7.30 sati: Ϯ Kazimir, Gabrijel i Margareta Podgorski; Marica 

Hermeščec; na nakanu (Kašina) 

  9.30 sati: Ϯ Franjo Hacmanjek (Blaguša) 

11.00 sati: pro populo (Kašina) 

18.30 sati: Ϯ Stjepan Kučiš i ob. Kučiš; ob. Petir; na jednu 

nakanu; za jednu obitelj (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, 22. veljače 2015., GOD. 4, BROJ 26 

 
PRVA KORIZMENA NEDJELJA 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Započinjemo korizmu. Započinjemo 

vrijeme odricanja, vrijeme posta i 

molitve, dragocjeno vrijeme u kojem 

spoznajemo tko smo i kuda nam je ići. 

Osnovne teme koje nam evanđelje donosi 

postaju: život i kušnja, ljubav i zavođenje 

te nasilje i blagost. Ulazimo u vrijeme 

tišine, osamljenosti i duhovnog kolebanja 

težeći za boljim sutra… 

Prva krajnost korizme je odlazak 

u pustinju. Ponekad, vrlo olako vežemo 

pustinju uz suprotnost životu, uz smrt. 

No, pustinja nije smrt, ona je mjesto 

krajnje izloženosti života. Simbolizira 

borbu za život, neprestanu budnost borbe 

za preživljavanjem. Ona je mjesto 

pobjede života nad prijetnjama. Pustinja 

je i mjesto osamljenosti. U pustinji Isus 

je sâm, ali ta samoća pokazuje koliko su 

drugi prisutni u tvom vlastitom životu; 

koliko i na kakav način. Nema dubokog 

poznavanja Oca, sebe i svojih odnosa, 

bez boravka u pustinji, bez osamljenosti. 

Druga krajnost je Sotona. Ime u 

kojem se sluti kako nije riječ samo o 

anonimnim i neutralnim silama, nego o 

svjesnoj i jasnoj protubožjoj volji. 

Kušnja nije mržnja. Kušnja želi 

zavesti, a mržnja nije zavodljiva. Mržnja 

je hladna, kruta i oštra, a kušnja je 

zavođenje. Kušnja odvodi od Boga i 

skriva mržnju. Hini vjernost 

opravdavajući nevjernost. Pustinja je 

mjesto kušnje, ali i mjesto njenog 

prepoznavanja. Pustinja je mjesto odluke. 

Treća je krajnost u samoj 

pustinji. Izloženost zvijerima i anđelima, 

nasilju i blagosti. Isus u pustinji izabire: 

on se vraća gladan, ali sit Očeve riječi; 

kušan, ali s jasnoćom Očeve volje i bez 

kompromisa sa Sotonom; iz blizine sa 

zvijerima, ali s licem anđela. 

Pitamo se i čemu iskustvo 

pustinje? Ono služi kao svojevrsna 

priprema za propovijedanje – Obratite se 

i vjerujte evanđelju! Neka nam ovaj 

početak korizme pomogne da naša 

ljubav, poziv i poslanje u vjeri prođu 

kroz kvalitetan tijesak kušnje i pustinje 

kako bi se pokazali vjernim Kristovim 

svjedocima do nakraj zemlje… 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


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

subota u 17.00 sati (crkva u Planini) 

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

9.30 sati (kapela u Blaguši) 

 

 Danas započinje proljetni kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani na 

intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen pokori i 

obraćenju. Kvatreni tjedan završava liturgijom kvatri u subotu, 28. veljače. 

 Tijekom korizme svakog utorka i petka bit će POBOŽNOST KRIŽNOG 

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

Odazovimo se! 

 U srijedu, 25. veljače, 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! 

 U četvrtak, 26. veljače, nastavljamo ciklus euharistijskih klanjanja koja 

upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s početkom u 17.15 sati, a koje 

završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati u našoj župnoj crkvi. Odazovimo 

se! 

 Iduću nedjelju, 01. ožujka, gost večernje sv. Mise bit će časni gospodin, 

Božidar HADAŠ, trajni đakon Zagrebačke nadbiskupije koji će održati i 

prigodnu propovijed na večernjem slavlju. Nakon večernje sv. Mise u 19.30 

sati bit će i kratki roditeljski sastanak za roditelje ovogodišnjih 

prvopričesnika, učenika trećih razreda naših osnovnih i područnih škola. 

Molim roditelje da se odazovu! 

 Najavljujemo: 

 Idući ponedjeljak, 02. ožujka, održat će se prva ovogodišnja sjednica 

članova župnog ekonomskog vijeća (ŽEV-a). Sjednica započinje u 

20.00 sati u župnom uredu. Molim vijećnike da se odazovu! 

 Iduću subotu, 07. ožujka, s početkom u 19.00 sati u župnoj crkvi 

održat će se obred slavlja predaje Simbola vjere ovogodišnjim 

kandidatima za sakrament sv. Potvrde u našoj župi. Krizmanici, njih 35, 

svečano će se predstaviti našoj župi u nedjelju, 08. ožujka tijekom sv. 

Mise u 11.00 sati. Dođimo, podržimo naše mlade u njihovoj želji 

nasljedovanja Krista! 

U početku  korizma  je započinjala  

nedjeljom,  a  završavala je na Veliki 

Četvrtak. Gelazijevski sakramentari VIII. 

st. prvi nam  donose  početak  

Četrdesetnice  u srijedu. U određivanju 

vremena od 40 dana za pripravu vjernika na 

slavljenje vazmenih  svečanosti,  odlučni  

utjecaj svakako  je  imala  biblijska  

tipologija 40  dana,  tj.  četrdesetdnevni  

post Gospodina  našega  Isusa  Krista, 

vrijeme  četrdesetgodišnjeg  boravka 

Božjeg naroda u pustinji, itd. 

 Osnovno  usmjerenje  korizme  u 

svestranoj  aktivnosti  Crkve  očituje se u 

tri smjera: 1. duhovni napredak vjernika 

– dolazi naročito do izražaja u shvaćanju 

posta u Crkvi. Post se ne sastoji samo u 

uzdržavanju od hrane, nego  znači  

korjenitu  reviziju  čitavog života  

kršćanske  zajednice  i  svakog pojedinca  u  

odnosu  prema  Bogu, bližnjemu i prema 

samome sebi. Prva značajka  

četrdesetdnevnog  posta  je molitva koja je 

u ovo doba uspješnija zbog  tog  posta.  

Druga  značajka  jest unapređenje ljubavi 

prema bližnjima. Još  jedna  oznaka  daje  

korizmenom postu značaj sakramentalnosti, 

a to je da on nije djelo pojedinca, nego 

djelo Crkve. 

Tako  post  dobiva  eshatološki 

značaj  -  on  je  priprava  Crkve  za susret  

sa  Zaručnikom  –  Kristom; 2. povratak  

isključenih  vjernika –  iz rimske liturgije 

od VI. – X. st. vidimo posebnu  povezanost  

pokorničke liturgije  sa  četrdesetdnevnim  

vazmenim postom. 

To daje Četrdesetnici izrazito  

pokornički  značaj.  No,  treba reći  da  je  

disciplina  pokore  i  s  njom u vezi 

pokornička liturgija, postojala u Crkvi  

davno  prije  korizme  u  njenom klasičnom 

obliku i opsegu; 3. primanje novih 

članova preko krsnog studenca –  

početkom  III.st.  Četrdesetnica  je dobila  

oznaku  liturgijske  priprave za  krštenje. 

Karakteristika  rimske liturgije  je  u  

tome  da  je  tu  pripravu vezala  uz  

nedjelje,  dakle,  uz  skup čitave  crkvene  

zajednice.  Izabranici su  kroz  tri  godine  

pohađali  školu kršćanskog  nauka,  a  sada,  

kroz korizmu, čitava zajednica moli da Bog 

svojim  djelovanjem  pripravi  njihova srca  

za  krsni  preporod.  

Rimska korizmena liturgija svoj 

konačni oblik dobiva  kada  su  kandidati  

za  krštenje bili isključivo mala djeca. 

Crkva  u  obnovljenoj  liturgiji  želi  

zadržati  osnovno  usmjerenje 

Četrdesetnice  koje  ide  u  tri  smjera. 

Danas  Crkva  svoju  krsnu  Četrdesetnicu 

ne shvaća samo kao pripravu za  krštenje,  

nego  i  pripravu  cijele zajednice  na  

spomen  svoga  krštenja. Pod  utjecajem  

liturgijskog  pokreta XX. st. pomalo je 

ponovo “otkrivena” izvorna  Četrdesetnica  

Crkve,  koja  je na  temelju  istraživanja  i  

pastoralnih pokušaja obnovljena i 

obogaćena. 

 


