
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 25. studenog do 01. prosinca 2013.

 
PONEDJELJAK 

25. studeni 

sv. Katarina 

Aleksandrijska 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

26. studeni 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

27. studeni 
18.00 sati: Ϯ Stjepan, Mladen i Marijan Kezerić 

ČETVRTAK 

28. studeni 
18.00 sati: Ϯ Stanka Ligorio 

PETAK 

29. studeni 

18.00 sati: Ϯ Dragan Budeš; Franjo Podgorski; Marica i 

Stjepan Novosel i svi pok. iz ob. Novosel 

SUBOTA 

30. studeni 

sv. Andrija apostol 

17.00 sati: Ϯ Izidor Svržnjak (Planina) 

NEDJELJA 

01. prosinac 

PRVA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 

  6.00 sati: pro populo 

  9.30 sati: Ϯ Kata i Vinko Mađer; Franjo Hacmanjek; Franjo, 

Mijo i Ruža Palikuća (Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Franjo, Mijo i Ruža Palikuća (Kašina) 

18.30 sati: Ϯ Josip i Kata Matoic (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, 24. studeni 2013., GOD. 3, BROJ 12 

 ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA (XXXIV. nkg) 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Današnjom nedjeljom i 

svetkovinom Krista Kralja svega 

stvorenja završavamo još jednu 

crkvenu i liturgijsku godinu. 

Zanimljivo bi bilo čuti reakciju 

nekoga čovjeka koji ništa ne zna o 

kršćanskoj vjeri, a slučajno se zatekao 

u crkvi s kršćanima koji slave Krista 

Kralja u osobi Raspetoga. Čovjek 

pred ovom činjenicom ostaje zbunjen 

– riječ kralj nužno nas asocira na 

okrunjenog vladara, ali ovdje je u 

središtu čovjek na križu izvrgnut 

ruglu svih. 

Isusovu smrt na križu s 

pravom možemo nazvati pobjedom 

ljubavi. On koji je ljude učio da ljube 

svakoga čovjeka, štoviše i svoje 

neprijatelje, ostao je do kraja 

dosljedan svojoj riječi: Veće ljubavi 

nitko nema od ove – da tko život svoj 

položi za svoje prijatelje! (Iv 15,13). U 

obećanju raja raskajanom razbojniku, 

primjerice, nalazimo potvrđeno sve 

ono što je Isus za vrijeme svoga 

života  

izrekao o dobrom i 

milosrdnom Bogu koji traži svakoga 

od nas i raduje se svakom našem 

obraćenju. Ako tražimo što je to 

kraljevstvo u Isusovu križu i u 

njegovu vlastitom ponašanju na križu, 

onda možemo s pravom odgovoriti: to 

je njegova božanska ljubav koja se za 

vrijeme cijeloga njegova života nije 

dala ograničiti nikakvim zakonskim 

propisima, niti smesti bilo kakvim 

protivštinama. Oni koji su se u 

Isusovo ime u svome vlastitome 

životu vodili tom ljubavlju najviše su 

pridonijeli ostvarenju kraljevstva 

Božjeg na zemlji. Današnja 

svetkovina, iako je danas kraljevska 

vlast zamijenjena drugim oblicima 

vlasti, ništa ne gubi na svojoj 

uvjerljivosti. Krist Kralj i danas 

jednako snažno poručuje kako ništa 

ne može zamijeniti vlast i snagu 

ljubavi i opraštanja. 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


KATEHEZE ZA ODRASLE UTORKOM  U utorak, 26. studenoga, u okviru življenja događaja Misija u gradovima i 

kateheza za odrasle, imat ćemo priliku zajednički sudjelovati na molitvenom 

susretu u našoj župnoj crkvi u Kašini. Sve Vas pozivam da s početkom u 

19.30 sati nastavimo molitveni hod u zajedništvu čitave Nadbiskupije. 

Odazovimo se! 

 U srijedu, 27. studenoga, naša župa bit će domaćin Korone svećenika 

Sesvetsko-vugrovečkog dekanata pod predsjedanjem mons. dr. Stjepana 

KOŽULA, arhiđakona remetsko-sesvetskog. Korona započinje u 9.30 sati u 
župnom dvoru, stoga će susret krizmanika za ovaj tjedan biti dan kasnije, u 

četvrtak, 28. studenoga u redovitim terminima. Hvala na razumijevanju! 

 U srijedu, 27. studenoga, nastavljamo ciklus župnih kateheza za mlade pod 

nazivom „Upoznaj i zavoli“. Kateheza će se održati s početkom u 19.30 sati u 
župnoj vjeronaučnoj dvorani. Svi ste od srca pozvani! 

 U četvrtak, 28. studenoga organiziramo tradicionalno euharistijsko klanjanje 
koje upriličujemo svakog četvrtka u mjesecu s početkom u 17.15 sati, a koje 

završava svečanom sv. Misom u 18.00 sati. Odazovimo se! 

 Iduće nedjelje započinje liturgijsko vrijeme Adventa ili Došašća kada se na 
intenzivan način pripremamo za Svetkovinu rođenja Gospodnjeg - Božić. Od I. 

nedjelje došašća, 01. prosinca, započinjemo sa Misama zornicama – svaki 

dan (radnim danom i nedjeljom) slavimo sv. Misu u 6.00 sati ujutro u župnoj 

crkvi u Kašini. Odazovimo se! 

 Iduće nedjelje, 01. prosinca je I. nedjelja Adventa ili Došašća. Tijekom sv. Mise 

u 11.00 i 18.30 sati bit će blagoslov adventskih vjenčića. Pozivamo sve, osobito 
vjeroučenike, da donesu svoje vjenčiće te tako prime blagoslov koji će resiti 

njihov dom. 

 Od ove nedjelje pa sve do 02. prosinca upisujemo bolesnike po kućama poradi 

primanja sakramenta sv. Ispovijedi i pričesti pred Božićne blagdane. Lijepo 

molimo da Vaše bolesnike prijavite u uredovno vrijeme župnog ureda bilo 

osobno ili telefonski. Od srca zahvaljujemo! 

 NAJAVLJUJEMO: 

 U nedjelju, 08. prosinca, na sv. Misi u 11.00 sati, dočekat ćemo na svečan 

način svetog Nikolu koji će djeci donijeti i poklone. Molimo roditelje i naše 

vjeroučitelje da animiraju djecu osobito za tu sv. Misu. Radujemo se dolasku 

zaštitnika djece! Odazovimo se! 

 U nedjelju, 08. prosinca nakon večernje sv. Mise u 19.30 sati imat ćemo 

kratki roditeljski sastanak za roditelje ovogodišnjih krizmanika, učenika 
osmih razreda naših osnovnih i područnih škola. Molim roditelje da se 

odazovu! 

 

U ovoj Godini vjere, koju je papa 

Benedikt XVI. proglasio 11. listopada 2012. 

godine, na 50. obljetnicu početka Drugog 

vatikanskog koncila, cilj je da se svaki 

vjernik što bolje upozna s istinama svoje 

vjere te da svojim primjerom i svjedočenjem 

pridonosi dobru svojih bližnjih i društva u 

kojem živi. Zato će se, tijekom ove 

pastoralne godine, posebna briga posvetiti 

katehezama u župnim zajednicama, s 

posebnim naglaskom na kateheze za odrasle. 

Kateheze za odrasle održavat će se svakog 

utorka kroz cijelu pastoralnu godinu – od 

studenog do lipnja, osim u mjesecu siječnju. 

Jednom mjesečno, katehezu će predvoditi 

zagrebački nadbiskup kardinal Josip 

Bozanić. Kako bi dospjela do što većeg broja 

vjernika, Kardinalova kateheza će se uživo 

prenositi putem interneta, dok su ostali 

utorci u mjesecu predviđeni za župnikovu 

katehezu te molitveni susret. Prva kateheza 

koju će predvoditi Kardinal održat će se 12. 

studenog u 19.30 sati. Kateheza koju će 

predvoditi župnik, i to na temu „Sloboda“, 

održat će se 19. studenog, a prvi molitveni 

susret u župnim zajednicama predviđen je za 

26. studenog. Cilj svake kateheze za odrasle 

treba biti postizanje zrelosti vjere kojom se 

mogu prihvaćati i osmisliti razne životne 

situacije u kojima živimo, 

kao i dužnosti što ih obnašaju vjernici u 

obiteljskom i društvenom životu“, rekao je 

kardinal Josip Bozanić u svojoj homiliji 

prigodom 282. zavjetnog hodočašća vjernika 

grada Zagreba i hodočašća mladih 

Zagrebačke nadbiskupije Majci Božjoj 

Bistričkoj 8. rujna ove godine. Svoju braću 

svećenike poziva da budu „otvoreni i 

poučljivi na znakove i pozive koje Bog daje 

Crkvi po Svetom Ocu te da hodimo zajedno 

s Kristom strpljivi poput Njega u poučavanju 

svojih vjernika te ne bojeći se iznova 

započinjati, uvodeći ljude u zajedništvo 

života s Bogom“. 

 Važno je napomenuti da je župa 

nezamjenjiv prostor koji obuhvaća 

cjelokupni vjernički život i zato je pozvana 

biti bratska zajednica u kojoj ima mjesta za 

svakoga. Ne postoji nijedno životno pitanje 

koje nije povezano s vjerom, s Kristom i s 

Crkvom, zato je jako važno da na ovim 

katehezama za odrasle u svojim župnim 

zajednicama, zajedno s našim pastirima 

radimo na izgradnji sebe, svoje župne 

zajednice, društva i Crkve. A to možemo 

samo zajedno u Kristu.  

 

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 

 Kroz tjedan:  od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi, 

subota u 17.00 sati (crkva u Planini) 

 Nedjeljom:     6.00, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva) 

9.30 sati (kapela u Blaguši) 

 U ponedjeljak, 25. studenoga održat će se završni zajednički sastanak 

župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća (ŽPV i ŽEV-a) za ovu godinu. Na 

sastanku će biti analizirana protekla pastoralna godina i napravljen cjelokupni 

plan događanja za iduću godinu. Sastanak započinje u 20.00 sati u župnoj 

vjeronaučnoj dvorani. Molimo vijećnike da se odazovu. 
 


