
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 25. svibnja do 31. svibnja 2015.

 

PONEDJELJAK 

25. svibnja 
18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

26. svibnja 

sv. Filip Neri 
18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

27. svibnja 
18.00 sati: Ϯ Božo i Ruža Šipak 

ČETVRTAK 

28. svibnja 
18.00 sati: Ϯ Mladen Podgorski 

PETAK 

29. svibnja 
18.00 sati: Ϯ Franjo Combaj 

SUBOTA 

30. svibnja 

Liturgija kvatri 

17.00 sati: Ϯ Barica i Franjo Kelčec; Stjepan Puček 

(Planina) 

NEDJELJA 

31. svibnja 

PRESVETO 

TROJSTVO 

  7.30 sati: pro populo 

  9.30 sati: Ϯ Franjo Podgorski Blažak; Ivka i Antun 

Bertović; Ivan Hrastov (Kašina) 

11.00 sati: Ϯ Ljubica Bačun; Barica i Stjepan Tudek  

(proštenje u Blaguši) 

 

 
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, 24.  svibnja 2015., GOD. 4, BROJ 39 

 PEDESETNICA - DUHOVI 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Kroz deset dana koji prethode 

svetkovini Duhova Crkva u bogoslužju 

pjesmom zaziva i moli dar Duha 

Svetoga. Himan „O dođi, Stvorče, Duše 

Svet“ pratio je našu pripravu za današnju 

svetkovinu kojom vršimo spomen silaska 

Duha Svetoga na apostole. Zanimljivo je 

u tom drevnom himnu prepoznati vjeru 

kojom Crkva Duha Svetoga naziva 

Creator, Stvoritelj (Veni, Creator, 

Spiritus). Silazak Duha novo je djelo 

stvaranja, stvaranja novoga života, čin 

istinskog oživljavanja duha. 

„Kad je napokon došao dan 

Pedesetnice, svi bijahu zajedno na istome 

mjestu“. U toj uvodnoj rečenici opisa 

silaska Duha na apostole, pisac Djela 

apostolskih, sv. Luka, predstavlja 

Pedesetnicu kao dan ispunjenja. U 

pozadini je, dakle, čežnja za ispunjenjem, 

dovršenjem, čežnja koja govori da se dan 

napokon ispunio. No, ta se čežnja može 

razumjeti i na širi način imamo li u vidu 

daljnji opis jeruzalemskog događaja. U 

daru jezikã kojeg apostoli primaju, 

prepoznajemo ozdravljenje naroda od 

kazne jezika  

opisane u knjizi Postanka (Post 11,7). 

          Napokon je došao dan Pedesetnice, 

dan kad je Gospodin ponovno ujedinio 

ljude, davši im dar da jedni druge 

ponovno razumiju. Pedesetnica je, stoga, 

ispunjenje i dovršenje Božjeg djela 

otkupljenja: Bog iznova uspostavlja puno 

zajedništvo s ljudima i ozdravlja 

zajedništvo među njima. Ljudima je 

udijeljen dar Duha kojim svi razumiju 

jedni druge u slavljenju Boga: „svi ih mi 

čujemo kako našim jezicima razglašuju 

veličanstvena djela Božja“. 

Dar Duha Svetoga prvi je dar 

uskrslog Krista. Evanđelist Ivan upravo 

zbog toga dar Duha apostolima smješta 

na sam dan uskrsnuća – dar Duha prvi je 

plod uskrsnuća. Jesmo li, uistinu, po 

silasku Duha u nas, progovorili jezikom 

koji ljudi razumiju i u kojem je moguće 

prepoznati razglašavanje veličanstvenih 

djela Božjih kojih smo svjedoci svake 

nedjelje? 

Duh je sišao i dariva nam se 

besplatno… uzmimo ga odmah danas i 

od njega živimo. 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


„STEPINČEVI KORACI“ ŽUPOM KAŠINA  U četvrtak, 28. svibnja, 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 nedjelju, 31. svibnja, na svetkovinu Presvetoga Trojstva, naša župna 

zajednica slavi i svoje drugo godišnje proštenje u kapeli Majke Božje Kraljice 

mira u Blaguši, tako da će raspored sv. Misa te nedjelje biti promijenjen. 

Naime, prve dvije mise (7.30 i 9.30 sati) bit će u župnoj crkvi u Kašini, a sv. 

Misa u 11.00 sati slavit će se u Blaguši! Misno slavlje u Blaguši predvodit će 

član franjevačke provincije Bosne Srebrene, fra Stipo KARAJICA, župni vikar 

u župi Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici. Odazovimo se! 

 U nedjelju, 31. svibnja je i blagdan Pohoda BDM, u našoj Nadbiskupiji 

slavljen kao dan Majke Božje od Kamenitih vrata – zaštitnice grada Zagreba. 

Taj dan, u skladu s našim mogućnostima, sudjelovat ćemo u zagrebačkoj 

katedrali na večernjem slavlju čitave naše nadbiskupije. Svečano misno slavlje s 

početkom u 19.00 sati predvodit će uzoriti gospodin Kardinal George 

PELL, prefekt Tajništva za ekonomska pitanja Svete Stolice. Odazovimo se! 

 Molitva krunice po križevima krajputašima diljem župe Kašina 

Kroz čitav mjesec svibanj, kao i prošle godine, u organizaciji župnog 

pastoralnog vijeća (ŽPV-a), priređujemo molitvu svete krunice po križevima 

krajputašima naše župe. Utorkom, srijedom i petkom u 19.30 sati molimo 

krunicu BDM, lauretanske litanije i održavamo kratki nagovor prateći sljedeći 

raspored: 04.05. i 05.05. (Planina Gornja); 12.05. i 13.05. (Planina Donja); 

15.05. i 19.05. (Gornja Kašina); 20.05. (Prepuštovec); 22.05. (Blaguša); 26.05. 

(Pustike); 27.05. (Jesenovec) i 29.05. (Kašinska Sopnica). 

Nakon molitve koja će završiti oko 20.10 sati planira se i kratko druženje 

sudionika uz mali domjenak (nije obvezno)! Pozivamo župljane dotičnih mjesta 

da se odazovu! 

Najavljujemo: 

 Idući četvrtak, 04. lipnja je svetkovina PRESVETOG TIJELA I KRVI 

KRISTOVE – TIJELOVO. Svečana sveta Misa je u 18.00 sati u župnoj crkvi. 

Nakon Mise je procesija s Presvetim koja će se kretati relacijom: Novi put – ul. 

Ivana Mažuranića – Vinogradska ul. Sve Vas od srca pozivamo na 

sudjelovanje! 

Tijekom ove pastoralne godine, koja je u našoj zagrebačkoj 

nadbiskupiji na poseban način posvećena većem štovanju i pobožnosti 

prema našem blaženiku, kardinalu Alojziju Stepincu, osmislili smo 

pastoralni projekt u našoj župi koji smo nazvali „Stepinčevi koraci“ 

župom Kašina. 

Naime, nakon adventskog plodonosnog hodočašća naše župe 

u zagrebačku katedralu na Blaženikov grob te hodočašća svećenika i 

vjernika Sesvetsko-vugrovečkog dekanata na mjesta njegova 

sužanjstva u Lepoglavu i Krašić početkom ovogodišnje korizme, kao 

plod molitve i razmatranja Stepinčeva života i djela nastao je ovaj 

projekt koji ćemo započeti u uskrsnom vremenu crkvene godine.  

Počevši od 21. travnja  pa sve do 12. srpnja ove godine, svaki naš župljanin moći će, 

barem na jedan dan, sudjelovati u ovoj „kućnoj“ pobožnosti. Kip blaženog kardinala Alojzija 

Stepinca u utorak, 21. travnja bit će izložen u našoj župnoj crkvi i nakon večernje svete mise 

bit će predan prvoj obitelji koja će se zapisati u knjigu „Stepinčevi koraci“ te će ta obitelj kroz 

jedan dan kod svoje kuće vršiti pobožnost prema Blaženiku izmolivši deseticu (ili više) 

krunice, litanije blaženom Stepincu i molitvu za što skorije proglašenje svetim našega 

Kardinala. Idući dan navečer, u 17.15 sati, obitelj će kip vratiti u župnu crkvu gdje će ga druga 

obitelj, koja se zapisala u već spomenutu knjigu, preuzeti nakon večernje sv. Mise i nastaviti 

niz molitve u svom domu. Ona obitelj koja kip preuzima u subotu, vraća ga u nedjelju na sv. 

Misu u 11.00 sati, a koja kip preuzima u nedjelju, vraća ga u utorak pred večernju sv. Misu. 

Taj neprekinuti kućni lanac molitve vršimo do ljeta, a novi nastavljamo ponovno u rujnu 

mjesecu, na početku nove pastoralne godine. Knjiga upisa obitelji „Stepinčevi koraci“ nalazit 

će se u župnoj crkvi kod pokrajnjeg oltara Gospe Žalosne gdje će svi koji žele, za bilo koji 

datum po mjesecima, moći zapisati svoje podatke. 

Preporučimo ovaj hvale vrijedan pastoralni projekt pod nebesku zaštitu Blažene 

Djevice Marije, naših župnih zaštitnika sv. Petra i Pavla te blaženog kardinala Alojzija 

Stepinca!  

ŽUPNE OBAVIJESTI 

SVETE MISE: 
Kroz tjedan:  od utorka do petka u 18.00 sati u župnoj crkvi;                             

subotom u 17.00 sati (crkva u Planini) 

Nedjeljom:  7.30 i 9.30 sati (crkva u Kašini) 

 11.00 sati (proštenje u Blaguši) 

 U srijedu, 27. svibnja, 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!! 
 


