
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 25. veljače do 03. ožujka 2013. 

 
PONEDJELJAK 

25. veljače 18.00 sati: nema mise 

UTORAK 
26. veljače 18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 
27. veljače 18.00 sati: Ϯ Ilija i Ana Arambašić 

ČETVRTAK 
28. veljače 

18.00 sati: Ϯ Pavao Puzak 

PETAK 
01. ožujka 18.00 sati: Ϯ Margareta i Slavko Šarkanj 

SUBOTA 
02. ožujka 17.00 sati: (Blaguša) 

NEDJELJA 
03. ožujka 
TREĆA 

KORIZMENA 
NEDJELJA 

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

  9.30 sati: Ϯ Stjepan Igrc; Franjo Kelčec (Planina) 
11.00 sati: Ϯ Ivan, Barica i Nikola Maljak; Slavko i Katica 

Rumenjak; Julijana i Ivan Bertović-Žunec; 
Franjo i Ruža Maljak s obb. 

18.30 sati: Ϯ Ana Lipar i svi pok. iz ob. Lipar; Ivka 
Gašparec i svi pok. iz ob. Gašparec 

 

 
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, 24. veljače 2013., GOD. 2, BROJ 26 
 DRUGA KORIZMENA NEDJELJA 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Evanđeoski ulomak o događaju 
na brdu preobraženja

Nakon što je najavio svoju muku 
te poučio učenike da ići za njim znači 
prihvatiti križ, Isus izabire Petra, Ivana i 
Jakova da budu svjedoci njegove 
molitve, na kojoj najviše inzistira upravo 
evanđelist Luka. Sama situacija slična je 
onoj prigodom krštenja na Jordanu. To 
nije slučajno. Krštenje i preobraženje 
ključni su momenti Lukina evanđelja.   

 postavlja nam 
pitanje jesmo li svojim životom dio 
Petrove lađe ili Petrove sjenice? Čini mi 
se da prečesto reagiramo poput Petra: 
„Učitelju, dobro nam je ovdje!“. 
Iskazujemo to na različite načine: „Dobro 
nam je ovdje i ovako! Ne dirajte nas! 
Nemojte pokušavati ništa promijeniti! 
Neka sve bude po starom, jer tak je od 
navek!“ Konzervativnost, zatvorenost 
prema novostima, teško uklapanje u 
moderni svijet, strah od nepoznatog te 
usmjerenost na sebe i svoje strukture 
nastojimo prikazati kao vrlinu, 
dosljednost i vjernost Kristovu učenju. 
Zatvoreni u sigurnost sjenica olako 
puštamo razne lađe da svoj teret nude 
ljudima ovog vremena, a onda kroz 
prozore sjenica kritiziramo i ponuditelje i 
konzumente. 

Krštenje je početak Isusova 
javnog nastupa i djelovanja, a 
preobraženje polazak prema Jeruzalemu 
u kojem će podnijeti muku. O tome je i 
razgovarao s Mojsijem i Ilijom. Njih 
dvojica predstavnici su Starog zavjeta – 
Mojsije je slika Zakona, a Ilija svih 
proroka. 

Preobraženje nije imalo za cilj 
preobraziti Isusa već učenike. 
Svetopisamski otac Luka napominje kako 
se Isus nije preobrazio, već mu se izgled 
lica izmijenio. Izgled lica ne mijenja bît 
osobe, nego sliku te osobe u očima 
drugih. Isus je preko svoje ljudskosti 
otkrio učenicima svoje božanstvo.

Ovo korizmeno vrijeme nam je 
darovano da se iznova sjetimo da smo 
dio Petrove lađe, a ne Petrove sjenice. 
Preko svoje ljudskosti očitujmo svijetu 
božanske vrijednosti kako bismo svi 
mogli reći: „Gospodine, dobro nam je!“ 

 To je, 
dragi vjernici, poruka preobraženja. Ono 
ne mijenja Boga, već preobražava nas. 
Uči nas da je potrebno podići pogled sa 
zemlje i prestat vjerovati da svoju sreću 
moraš „prstima opipati“, dotaknuti i 
tjelesno posjedovati. 

  vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


U korizmi s Marijom ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 
 Kroz tjedan: od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi; subota u  

17.00 u Blaguši 
 Nedjeljom:     7.30, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva) 

9.30 sati (crkva u Planini) 

 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 života, a 
zakon posta obvezuje sve punoljetne osobe do navršene 60. godine života. 

 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, 27. veljače nastavljamo s našom tribinom „Teološka srijeda“ kojom 
želimo u vremenu Godine vjere produbljivati naše znanje vezano uz Katekizam 
Katoličke Crkve. Tribina započinje u 20.00 sati u prostorijama vjeronaučne 
dvorane u sklopu župne kuće. Posebno pozivamo odrasle da se odazovu! 

 U četvrtak, 28. veljače iznimno ćemo održati pobožnost križnoga puta s 
početkom u 17.15 sati jer u petak je prvi petak u mjesecu pa zbog sakramenta 
pomirenja nećemo biti u mogućnosti održati gore spomenutu pobožnost. Hvala 
na razumijevanju! 

 U petak, 01. ožujka je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogoslužje i sveta 
Ispovijed započinju u 17.00 sati u župnoj crkvi. Napominjemo da pobožnost 
križnoga puta je dan ranije! 

 U nedjelju, 03. ožujka, tijekom sv. Mise u 11.00 sati našoj župnoj zajednici 
predstavit će se ovogodišnji kandidati za primanje sakramenta Prve Svete 
Ispovijedi i Pričesti – naši ovogodišnji prvopričesnici. Posebno pozivamo 
roditelje da se odazovu te na taj način podrže svoju djecu na putu odrastanja u 
vjeri! 

 

• U subotu, 09. 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 59, svečano će se 
predstaviti našoj župi u nedjelju, 10. ožujka tijekom sv. Mise u 11.00 sati. 
Dođimo, podržimo naše mlade u njihovoj želji nasljedovanja Krista! 

Najavljujemo: 

 

U prvoj papinoj enciklici “Bog je 
ljubav“ jedna od najljepših stranica 
posvećena je Mariji. Sveci su, stoji u 
enciklici, svjedoci Božje ljubavi. Među 
svetima ističe se Marija, majka 
Gospodinova i ogledalo svake svetosti. 
Njezina duša veliča Gospodina, to jest 
čini Ga velikim. Ovo je program njezina 
života, tvrdi Sveti Otac, ne stavljati sebe 
u središte, nego učiniti prostor Bogu 
kojega susrećemo u molitvi ili služenju 
bližnjemu, samo tada svijet postaje dobar. 
Marija je velika jer ne želi sebe učiniti 
velikom, nego Boga. Tako, pojasnio je 
Benedikt XVI., govori i misli s Riječju 
Božjom. Božja riječ postaje njezinom 
riječju, njezine misli su sukladne Božjim 
mislima, a njezina volja je istovjetna volji 
Božjoj. Marija je žena koja ljubi. Mi to 
predosjećamo u gestama ovijenima 
šutnjom, o čemu govore evanđeoska 
pripovijedanja o djetinjstvu. To vidimo u 
ljubaznosti s kojom u Kani zamjećuje 
nelagodnost u kojoj se nalaze zaručnici i 
predstavlja je Isusu. To vidimo u 
poniznosti s kojom prihvaća 
zanemarenost tijekom javnoga Isusovog 
života, znajući da Sin treba utemeljiti 
novu obitelj i da će majčin čas doći samo 
u trenutku križa, koji će biti pravi Kristov 
čas. Onda, kada učenici pobjegnu, ona će 
ostati ispod križa. Vrhunac Marijine 
patnje jest  Božja šutnja nasuprot Sinova 
križa. Marija i u trenutku mraka vjeruje 
Bogu. Ustraje u vjeri u Božju dobrotu 
unatoč svim nerazumijevanjima, sigurna 
da je Bog Otac i da nas on ljubi. Stoga je 
Marija, podsjeća Papa, Majka svih 
vjernih. 

 
 

Njezinoj se majčinskoj dobroti ljudi svih 
vremena i krajeva obraćaju u svojim 
potrebama i nadanjima, radostima i patnjama, 
u svojoj samoći, ali i u zajedništvu. Uvijek 
kušaju dar njezine dobrote, neiscrpivu ljubav 
koja izlazi iz dubine njezina srca. 
Svjedočanstva zahvalnosti na svim 
kontinentima i u svim kulturama odana njoj, 
priznanje su te čiste ljubavi, koja ne traži 
sebe, nego jednostavno ljubi. Pučka 
pobožnost očituje, istovremeno, nepogrešiv 
predosjećaj kako je moguća takva ljubav. 
Ona to postaje zahvaljujući najintimnijem 
jedinstvu s Bogom, uslijed čega je u cijelosti 
ispunjena Bogom, stanje koje dopušta onome 
tko je pio na izvoru ljubavi Božje da sam 
postane izvor žive vode. Njoj, završava Papa, 
povjeravamo Crkvu, njezino poslanje u 
službi ljubavi, kako bi nas poučila upoznati 
Isusa, kako bismo i mi postali sposobni za 
istinsku ljubav i u žednome svijetu bili izvori 
žive vode. 


