
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 24. veljače do 02. oţujka 2014.

 

PONEDJELJAK 

24. veljače 
18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

25. veljače 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

26. veljače 

18.00 sati: Ϯ Ruţa Bungić; svi pok. iz ob. Ladan; na nakanu 

darivatelja 

ČETVRTAK 

27. veljače 
18.00 sati: Ϯ Ilija Arambašić (god.) 

PETAK 

28. veljače 
18.00 sati: Ϯ Pavao, Antonija i Ivan Puzak 

SUBOTA 

01. oţujka  

17.00 sati: Ϯ Pavao, Marica, Gašpar i Neţa Kučko; Josip, 

Stjepan i Vinko Jakolić; Juraj i Ana Hrgetić; 

Danica Zebić (Planina) 

NEDJELJA 

02. oţujka 

OSMA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

  7.30 sati: pro populo  

  9.30 sati: Ϯ Stjepan Palikuća (Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Nikola, Barica i Franjo Kovač; ob. Motik; Franjo 

i AnĎela Juć; Marica Kovač (Kašina) 

18.30 sati: Ϯ Mirko i Nevenka Hofrle; Slavica i Josip Dolenec 

(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 

 

ŢUPA SVETOG 

PETRA I PAVLA U 

KAŠINI 
 NEDJELJA, 23. veljače 2014., GOD. 3, BROJ 26 

 SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU  

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Ne opirite se Zlomu! To je 

Isusov odgovor na stav kojega njegovi 

slušatelji poznaju: Oko za oko, zub za 

zub. Nalazimo ga na nekoliko mjesta u 

Mojsijevu Petoknjiţju. Razumije se 

ispravno kao ograničavanje, a ne 

poticanje osvete. Zabranjuje osvetu iznad 

mjere podnesene nepravde. Mjera 

dopuštene kazne je podneseno zlo. Ista 

mjera. Ne viša! I naše pravo procjenjuje 

podnesenu štetu i od počinitelja traţi da 

je nadoknadi. Primjereno! Razlike našeg 

prava i stava oko za oko, meĎutim, nisu 

nevaţne. Najprije, institucije pravde staju 

izmeĎu ţrtve i počinitelja. Tako se ţrtvi 

pomaţe da sama ne odgovara. Potom, 

kaţnjavanje počinitelja traţi prikladnu 

zamjensku mjeru. Umjesto oka novac. 

Isus insistira na razlici koju valja 

pokazati u odnosu prema Zlomu. Razlika 

se ne postiţe otporom i uzvraćanjem 

istom mjerom. Ne postiţe se niti borbom 

oko pitanja tko je prvi započeo. Postiţe 

se jedino dobrotom. Neočekivanom 

dobrotom. Prekomjerjem dobrote. 

Umjesto ograničavanja na mjeru 

podnesenoga zla, odgovarati većom 

mjerom dobrote. Isus ne pojašnjava 

razloge. 

Poziva na jednostavno 

provoĎenje u ţivot. Razlog je 

jednostavan. Promjenom ţivotnoga stava 

pokazuje se i razlika. 

Drugi stav kojega Isus postavlja 

u pitanje kaţe kako valja ljubiti 

bliţnjega, a mrziti neprijatelja. Isus traţi 

da ljubimo i svoje neprijatelje te da 

molimo za svoje progonitelje. Ljubiti 

neprijatelje ne znači mijenjati svoje 

osjećaje. Znači činiti dobro neovisno o 

tome što moj neprijatelj čini. Osjećaji će 

slijediti dobro. Ljubav ne oponaša. 

Raduje se razlikama. Ţeli nadrasti 

drugoga u ljubavi, dok mrţnja sve čini 

istim, sve ujednačuje, a ljubav dočim 

stvara. 

Na početku Govora na Gori Isus 

je rekao kako nije došao dokinuti Zakon i 

Proroke, nego ispuniti ih. To što je 

poučavao sâm je i činio, do kraja, 

dosljedno. Nije se opirao Zlome. Činio je 

dobro usprkos otporima. Ljubio je svoje 

neprijatelje. Molio je za njih u najteţim 

trenucima. Bio je na zemlji vidljiva 

savršenost nevidljivoga Boga. I na nju 

poziva svoje. 
 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


KATEDRA SV. PETRA APOSTOLA ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 
 Kroz tjedan:  18.00 sati u ţupnoj crkvi (osim ponedjeljka); subota u  

17.00 sati u crkvi u Planini 
 Nedjeljom:     7.30, 11.00, 18.30 sati (ţupna crkva) 

9.30 sati (kapela u Blaguši) 
 

 U utorak, 25. veljače, u okviru ţivljenja dogaĎaja Misija u gradovima i 

kateheza za odrasle, imat ćemo priliku zajednički sudjelovati na molitvenom 

susretu za krizmanike i njihove roditelje u našoj župnoj crkvi u Kašini. Sve 

pozivam da s početkom u 19.30 sati nastavimo molitveni hod u zajedništvu 

čitave Nadbiskupije. Odazovimo se! 

 U četvrtak, 27. 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. Odazovimo se! 

 U subotu, 01. ožujka nastavljamo ciklus župnih kateheza za mlade pod 

nazivom „Upoznaj i zavoli“. Kateheza će se odrţati s početkom u 19.30 sati u 

ţupnoj vjeronaučnoj dvorani. To je ujedno i nastavak kateheza za SHKM u 

Dubrovniku koncem mjeseca travnja ove godine. Molim prijavljene za 

Dubrovnik da se odazovu!  

 U subotu, 01. ožujka s početkom u 19.00 sati u ţupnoj crkvi u Kašini odrţat će 

se prvi susret Obiteljske zajednice naše župe. Pozivamo sve zainteresirane da 

se odazovu! 

 Najavljujemo: 

 Idući ponedjeljak, 03. ožujka odrţat će se prva ovogodišnja sjednica 

članova župnog ekonomskog vijeća (ŢEV-a). Sjednica započinje u 20.00 

sati u župnom uredu. Molim vijećnike da se odazovu! 

 Iduću srijedu, 05. ožujka je čista srijeda ili pepelnica, dan kada kao 

vjernici započinjemo KORIZMU, vrijeme posta i pokore, vrijeme 

intenzivne priprave za svetkovinu Uskrsa. Pod svetom Misom u 18.00 sati 

bit će obred pepeljenja. 

 Kroz  liturgijsko vrijeme korizme prikladan je POST i NEMRS. On 

obvezuje vjernike na Pepelnicu i Veliki Petak, a nemrs obvezuje svakog 

petka, osobito korizmenog. Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili 14. 

godinu ţivota, a zakon posta obvezuje sve punoljetne osobe do navršene 

60. godine ţivota. 

 Tijekom korizme svakog utorka i petka bit će POBOŽNOST KRIŽNOG 

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

Odazovimo se! 

Blagdan  Katedre  sv.  Petra slavio  se  

na  današnji  dan u  Rimu  već  od  IV.  

st.  kao znak  jedinstva  Crkve  sazidane  
na Apostolu.  Stoga  je  danas  dan  kad 

nam  se  naročito  valja  uţivljavati u  

tekst  sv.  Mateja  evanĎeliste po  kojem  
je  Petar  temelj  Crkve. Isus  je  Petru  

rekao:  “Ti  si  Petar  - Stijena, i na toj 
stijeni sagradit ću Crvku  svoju,  i  

Vrata  paklena  neće je nadvladati. Tebi 

ću dati ključeve kraljevstva  nebeskog,  
pa  što  god sveţeš na zemlji, bit će 

svezano i na nebesima, a što razriješiš 
na zemlji, bit  će  razriješeno  i  na  

nebesima”. Metafore kojima se 

Gospodin sluţi govoreći o Petru i 
samom Petru, a to su  “ključevi”  koji  

označuju  vlasti, i  “stijena”  koja  ističe  
solidnost zgrade, posve su razumljive 

svakom dobronamjernom  čitatelju.  

One se  posve  jasno  odnose  na  
Petrovu osobu, a ne samo na njegovu 

vjeru ili  čak  na  nekog  drugoga.  Već  
od ranih  kršćanskih  vremena  nakon 

tjelesnih ostataka sv. Petra najviše se 

štovala njegova katedra kao simbol 
učiteljske  vlasti. Katedra  koja  je 

sačuvana do danas, prema velikom 
arheologu  De  Rossiju,  čini  se  da je  

sastavljena  od  tri  dijela.  

 
Jedan potječe iz doba od IX.-XI. st., 
drugi od  bjelokosti  iz  V.-VI.  st.  dok  

se treći,  najstariji,  pripisuje  razdoblju 
apostolskih  vremena.  Svetkovina 22. 

veljače vuče korijene čak iz I. st., a tada 

se na taj dan slavio sveti Petar kao 
zaštitnik kršćana. Sv.  papa  Lav  Veliki  

kaţe;  “Prešlo je  i  na  ostale  apostole  
pravo  sudjelovanja u vlasti, i na sve 

crkvene poglavare  prispjela  je  moć  te 

odredbe.  Ali  ne  predaje  se  uzalud 
jednomu što se priopćuje svima. To je 

na poseban način povjereno Petru, jer je 
svim crkvenim upraviteljima stavljen na 

čelo Petar”. 

 

 


