
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 26. siječnja do 01. veljače 2015.

 
PONEDJELJAK 

26. siječnja 

sv. Timotej i Tito 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 

27. siječnja 

sv. Anđela Merici 

18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 

28. siječnja 

sv. Toma Akvinski 

18.00 sati: Ϯ Franjo i Ivka Šipak i ob. Šipak 

ČETVRTAK 

29. siječnja 
18.00 sati: Ϯ Kaja Čalić 

PETAK 

30. siječnja 
18.00 sati: Ϯ Đuro Vojnović i svi pok. iz ob. Vojnović 

SUBOTA 

31. siječnja 

sv. Ivan Bosco 

17.00 sati: Ϯ Slavko i Franjo Puček i ob. Puček; svi pok. iz ob. 

Ivana Baričević i Ive Antić (Planina) 

NEDJELJA 

01. veljače 

ČETVRTA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU 
Dan života 

   7.30 sati: pro populo 

  9.30 sati: (Blaguša) 

11.00 sati: Ϯ Dragan Budeš; Vladimir Paj i ob. Paj; Marija i 

Marica Rac i ob. Rac (Kašina) 

18.30 sati: Ϯ Tomo Maljak i ob. Maljak i Kovač (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, 25. siječnja 2015., GOD. 4, BROJ 22 

 
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Osnovno pitanje koje nam 

nameće današnja liturgija kroz biblijska 

čitanja glasi: Tko je čovjek? U nizu 

pitanja s kojima se čovjek neprestance 

suočava i uspješno ih ili manje uspješno 

rješava ovo se pitanje uvijek nameće 

jednakom oštrinom. Tko je čovjek sa 

svojim rađanjem na koje nije mogao 

utjecati i umiranjem koje bi pod svaku 

cijenu želio izbjeći, sa svojim usponima i 

padovima, uspjesima i neuspjesima, s 

vrlinama i manama? Tko je to biće koje u 

sebi ujedinjuje i ljubav i mržnju, i nadu i 

očaj? 

Sveto pismo kao temeljnu istinu 

o čovjeku ističe da ga je Bog stvorio na 

svoju sliku (usp. Post 1,27), a imajući Boga 

za stvoritelja, čovjek je doista božanskog 

podrijetla, ovjenčan slavom i počašćen 

svojim poslanjem da bude i ostane Božji 

suradnik. 

No, ovo je samo dio istine, jer 

drugi dio posve je suprotan. Proroci 

stalno upozoravaju kako se čovjek brzo 

odmetnuo od Boga, kako mu je okrenuo 

leđa i prezreo njegovu volju. Slikama 

otvrdnulog, okamenjenog ili usaljenog 

srca govore o čovjekovoj pokvarenosti. 

Jedini uvjet da se ponovno 

susretnu Bog i kruna svih njegovih 

stvorenja, čovjek, jest čovjekova 

spremnost na obraćenje. Zato Bog šalje 

proroka Jonu, o kojem slušamo u 

današnjem evanđelju, u babilonski grad 

Ninivu koji je ogrezao u grijehu, ali koji 

zbog toga ne mora nužno i propasti. Bog 

preko proroka Jone privodi Ninivljane k 

obraćenju. Od istog takvog stanja i 

potrebe polazi i Isus, naviještajući svim 

ljudima da je kucnuo čas kad Bog želi u 

svoj narod okupiti sve ljude, bez obzira 

na stupanj grješnosti. Cijeli Isusov nastup 

sažimlje se u samo četiri rečenice 

evanđelista Marka: Ispunilo se vrijeme. 

Približilo se kraljevstvo Božje. Obratite 

se i vjerujte Radosnoj vijesti! (Mk 1,15). 

Mi koji smo kršteni kao djeca i 

odgojeni u vjeri znamo kako se obraćati 

treba zapravo uvijek, cijeli život, jer na 

zemlji nije moguć raj, ali zemlja jest 

predokus raja, ako vršimo Božju volju i 

čeznemo za nebom. Stoga, hrabro 

naprijed! 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


SV. TOMA AKVINSKI 
 

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, 11.00 i 18.30 sati u župnoj crkvi; 

9.30 sati (kapela u Blaguši) 

 U utorak, 27. siječnja, u našoj se župi održava ŽUPNO KLEČANJE! 

Naime, ispred čitave naše Nadbiskupije toga dana smo „zaduženi“ da 

bdijemo i molimo pred Isusom prisutnim u Presvetom Oltarskom 

Sakramentu. Klanjanje će biti od 16.00 do 18.00 sati, a završit će 

svečanom večernjom sv. Misom! Odazovimo se! 

 U utorak, 27. siječnja, započinje tradicionalni Teološko - pastoralni 

tjedan na zagrebačkoj Šalati u organizaciji KBF-a u Zagrebu. Sve vas 

pozivamo, ako ste u prilici, da se odazovete na taj susret koji završava 29. 

siječanja. 

 Od utorka, 27. siječnja do četvrtka, 29. siječnja, župni ured ne ureduje 

zbog Teološko – pastoralnog tjedna na kojem smo, kao svećenici, obvezni 

biti. Svećenika možete kontaktirati telefonski. Hvala na razumijevanju! 

 U srijedu, 28. siječnja, nastavljamo novi pastoralni projekt u župi – 

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, 29. siječnja ponovno započinjemo 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! 

 Najavljujemo: 

 Idući ponedjeljak, 02. veljače je blagdan PRIKAZANJA 

GOSPODINOVOG ili SVIJEĆNICA. Ujedno slavimo i dan 

posvećenog života. Toga dana u našoj župnoj zajednici bit će 

redovita sv. Misa u 18.00 sati. Ne zaboravimo sa sobom ponijeti 

svijeće na blagoslov! 

 Idući utorak, 03. veljače je spomendan svetog Blaža, biskupa i 

mučenika. Obred „grličanja“ i blagoslov jabuka bit će izvršen po 

običaju, izvan liturgijskog slavlja, nakon redovite sv. Mise toga dana. 

Odazovimo se! 

Sveti  Toma,  kojega  se  Crkva sjeća 

28. siječnja, rođen je 1225. u  dvorcu  

Akvino.  Od  malih nogu  pokazivao  je  

veliku  želju  za znanjem, a 

završavajući visoke škole u  Napulju  

upoznao se  sa  dominikanskim redom.  

Roditelji  su se  protivili  da  on,  kao 

plemićki  sin,  stupi  u prosjački  red.  

Unatoč protivljenjima,  postao je  

dominikanac.  Već sa  23  godine,  

postaje profesor.  Pokraj  sve svoje  

velike  učenosti ostao  je  uvijek 

jednostavan,  ponizan  i bezazlen 

redovnik. U poniznosti postojano je 

odbijao sve mu ponuđene crkvene časti.  

Njegov  bistar  duh  dobro  je shvatio  

da  je  evanđeoska  poniznost krepost  i  

da  više  vrijedi  od  sve učenosti,  slave  

i  počasti.  Zato  je uvijek  htio  ostati  

malen.  Svetog Tomu  uvijek  je  resila  

i  crkvenost, osjećaj za Crkvu. Svojim 

spisima on se  zalagao  za  svetu  

rimsku  Crkvu  i njezinu  glavu,  papu.  

On  nam  tako sjajno  tumači  središnji  

kršćanski misterij  otkupljenja.  

Kristova  žrtva na križu predstavlja više 

nego obilnu zadovoljštinu  za  grijehe  

ljudskoga roda,  osobito  jer  je  Isus  

trpio  iz ljubavi i poslušnosti. Te dvije 

velike kreposti učinile su njegovu 

patnju još zaslužnijom.  “Krist je  trpeći  

iz  ljubavi i  poslušnosti  prinio Bogu  

nešto  od  veće vrijednosti, što i ne bi 

tražila  nadoknada  za sve uvrede od 

ljudskoga roda Bogu nanesene. ”Sveti  

je Toma  združio u sebi najveću učenost 

i najdublju pobožnost. 

 
Učenost  bez  pobožnosti ne bi baš 

mnogo vrijedila.  On  je  bio  i odviše  

bistra  duha  pa je to dobro znao, ali nije 

ostao samo kod znanja, već je i svim 

srcem gajio iskrenu i duboku 

pobožnost. Toma je umro relativno 

mlad, u dobi od  49  godina.  Bilo  je  to  

7.  ožujka 1274.  Relikvije  su  mu  

prenesene  u Toulouse.  Proglašen  je  

svecem,  a 1567. godine i crkvenim 

naučiteljem. Crkva  je  svetog  Tomu  

proglasila  i zaštitnikom svojih škola i 

studenata. On  je,  doista,  sjajan  

primjer  svima onima, koji se bave 

umnim radom. 

„Isus je prihvatio muku iz velike želje 

koju je imao da sebi  ujedini Crkvu kao 

svoju zaručnicu.“ 
sv. Toma Akvinski 

 


