
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 28. siječnja do 03. veljače 2013. 

 
PONEDJELJAK 

28. siječanj 
sv. Toma Akvinski 

18.00 sati: nema mise 

UTORAK 
29. siječanj 18.00 sati: zajednička nakana 

SRIJEDA 
30. siječanj 18.00 sati: Ϯ Kaja Čalić 

ČETVRTAK 
31. siječanj 

sv. Ivan Bosco 
18.00 sati: Ϯ Ivan Maljak; Marijan Barbarić 

PETAK 
01. veljače 

18.00 sati: Ϯ Marica i Marija Rac; Slavko Cetin (god.) 

SUBOTA 
02. veljače 
Prikazanje 

Gospodinovo 
– Svijećnica - 

11.00 sati: zajednička nakana (Blaguša) 
18.00 sati: zajednička nakana (Kašina) 

NEDJELJA 
03. veljače 

ČETVRTA 
NEDJELJA 

KROZ GODINU 
(Dan života;  

sv. Blaž) 

  7.30 sati: Ϯ Stjepan Škanić i svi pok. iz ob. Škanić 
  9.30 sati: Ϯ Ivan, Milka i Marica Kučko; Franjo Babić; 

Franjo i Katica Baričević (Planina) 
11.00 sati: Ϯ Mato i Zoran Šimić 

18.30 sati: Ϯ Blaž i Jelica Golenić i svi pok. iz ob. Golenić 
 

 
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, 27. siječanj 2013., GOD. 2, BROJ 22 
 TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Evanđelist Luka u današnjem 
evanđelju opisuje Isusov povratak u 
Nazaret nakon krštenja u Jordanu i 
kušnje u pustinji. Evanđelist opisuje 
prijelomni, početni trenutak njegova 
poslanja. Doznajemo što Isus čini i 
govori, ali ne znamo reakciju onih 
koji ga slušaju. Danas Isus započinje 
svoje javno djelovanje među svojima. 
Na najtežem mjestu. S onima koji ga 
znaju, jer su pratili njegov razvoj. 
Počinje s onima koji u odnosu prema 
njemu imaju najtežu moguću 
prepreku – znaju ga. No, evanđelje 
nam pokazuje drugu stvarnost – oni 
samo misle da ga znaju; njihovo 
znanje i njihova blizina ne dopuštaju 
im da uoče i vide njegovu jedincatost. 

Krenimo s Isusom u Nazaret. 
Što tamo Isus čini? Najprije poštuje 
običaj, dan Gospodnji i vrijeme 
molitve s drugima na zajedničkom 
mjestu. Potom poštuje objavljenu 
Božju riječ unutar zajednice. Poštuje 
red i redoslijed. 

Trenutak čitanja trenutak je 
ispunjenja proročke riječi i možda 
ključni element današnjeg slavlja. 
Riječ proroka Izaije napisana je 
davno, no njezina se istinitost 
pokazuje na Isusu – na njemu je Duh 
Gospodnji. Skandal koji će se 
dogoditi nakon njegove propovijedi, 
koju je Luka sažeo u jednu jedinu 
rečenicu, i jest u tome što se Isus 
usudio poistovjetiti s proročkim 
riječima. Skandal je u tome što nije 
tumačio Riječ, već proglasio njeno 
ispunjenje. 

Neposrednost s kojom Isus 
stoji u odnosu prema proročkoj riječi 
nije vjernička neposrednost. Naš 
odnos s proročkim riječima ide preko 
Isusa. On posreduje. I preko Crkve, 
jer ona tumači, a u zajednici vjernika 
događa se Isusova prisutnost u čitanju 
riječi. 

 
Susretnimo Isusa već danas u 

Crkvi kao zajednica vjernika… 
vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


Sveti Toma Akvinski 
svećenik i crkveni naučitelj ŽUPNE OBAVIJESTI 

SVETE MISE: 
 Kroz tjedan: od utorka do subote u 18.00 sati u župnoj crkvi 
 Nedjeljom:     7.30, 11.00 i 18.30 sati (župna crkva) 

9.30 sati (crkva u Planini) 

 U četvrtak, 31. siječnja 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! 

 U petak, 01. veljače je prvi petak u mjesecu. Pokorničko bogoslužje i sveta 
Ispovijed započinju u 17.00 sati u župnoj crkvi. Tim činom nastavljamo 
pobožnost 9 prvih petaka Srcu Isusovu! 

 U subotu, 02. veljače je blagdan PRIKAZANJA GOSPODINOVOG ili 
SVIJEĆNICA. Ujedno slavimo i dan posvećenog života. Toga dana u našoj 
župnoj zajednici bit će dvije sv. Mise: u 11.00 sati u kapeli BDM Kraljice mira 
u Blaguši i u 18.00 sati u župnoj crkvi. Ne zaboravimo sa sobom ponijeti svijeće 
na blagoslov koji će biti pod obje sv. Mise! 

 Iduće nedjelje, 03. veljače u našoj župi obilježit ćemo Dan života molitvom za 
obitelj i još nerođene živote. Taj dan je i liturgijski spomendan sv. Blaža, 
biskupa i mučenika. Obred „grličenja“ i blagoslov jabuka upriličit ćemo nakon 
sv. Mise u 11.00 sati! Odazovimo se! 

 Najavaljujemo: 

• U srijedu, 06. 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 nedjelju, 10. veljače naša nadbiskupija proslavlja blagdan blaženog 
kardinala Alojzija Stepinca. Molitveni vjenčić „Kraljice obitelji“ tom 
prigodom organizira hodočašće u Krašić – mjesto sužanjstva našega 
blaženika. Centralno misno slavlje je u 11.00 sati u Krašiću, a polazak je 
iz Kašine u ranim jutarnjim satima. (vidi plakat na župnoj crkvi). 

• U nedjelju, 10. veljače u našoj župnoj zajednici obilježit ćemo Dan 
braka sv. Misom u 11.00 sati. Tijekom sv. Mise, za sve bračne parove, 
imat ćemo obnovu bračnih zavjeta. Posebno pozivamo supružnike da se 
odazovu! 

 
 

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 

 


