
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 30.  ožujka do 05.  travnja 2015.

 

PONEDJELJAK 

30. ožujka 
18.00 sati:  nema mise 

UTORAK 

31. ožujka 
18.00 sati:  zajednička nakana 

SRIJEDA 

01. travnja 

18.00 sati: Ϯ Ljubica Baričević; Stjepan Palikuća; Mirica 

Maljak i ob. Maljak i Babić; Stjepan Horvat i 

ob. Horvat 

ČETVRTAK 

02. travnja 

VELIKI 

ČETVRTAK 

19.00 sati:  Misa Večere Gospodnje 

PETAK 

03. travnja 

VELIKI PETAK 

18.00 sati:  obredi Muke Gospodnje 

SUBOTA 

04. travnja 

VAZMENO 

BDJENJE. 

VELIKA SUBOTA 

20.00 sati:  Vazmeno bdjenje 

NEDJELJA 

05. travnja 

NEDJELJA 

USKRSNUĆA 

GOSPODINOVA 

   7.30 sati:  pro populo 

  9.30 sati: Ϯ Damir Pajtek; Anka i Stjepan Kovač i ob. Kovač; 

Ivan Sajković i ob. Sajković; Katarina i Slavko 

Kelčec; Ivan Klanjčec (Planina) 

11.00 sati: Ϯ Dragan Budeš i ob. Budeš; Marijan Mojzeš; Iva i 

Stipe Barišić; Pejo i Anica Ravlić (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, 29.  ožujka 2015., GOD. 4, BROJ 31 

 NEDJELJA MUKE GOSPODNJE 
- CVJETNICA - 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Koja će grančica biti u vašim 

rukama na Cvjetnicu? Grančica masline, 

palme ili pak neka druga rascvjetala 

grana? Ta grančica poput dûge spaja 

različitosti: u njoj je skrivena 

odgovornost da se osveta na uvrjede 

mora pretvoriti u praštanje; 

neprijateljstvo u molitvu za neprijatelje; 

mržnja u ljubav prema onima koji to 

možda i ne zaslužuju… 

Danas, na Cvjetnicu, čini se, lako 

je biti prisutan. Izgleda da ne košta ništa 

pridružiti se pjesmi i slavlju posvećenu 

Onome koji dolazi u ime Gospodnje. I 

tada, kad je Isus prolazio, nije se tražio 

prevelik napor. Dovoljno je bilo biti 

jedan u mnoštvu, u kojemu je hrabrio 

pljesak, ples i galama. Ipak, bio je to 

samo uvod u veliko sutra, jer sutra će 

biti važno biti prisutan. Dan poslije Isus 

dolazi osobno, ne šalje druge i želi nas 

odriješiti od naših kompromisa, 

neodlučnosti, oklijevanja… Umjesto 

cvijeća i tkanine na zemlji osjeća se dah 

krvi, a svoju drugu sjenu baca križ – 

nema prostora za zavaravanje.  Cvjetnica 

je dan koji spontano vežemo uz cvijeće, 

uz vrtove, a vrt u  kršćanskoj tradiciji  

upućuje na rajski i na 

Getsemanski vrt.  Taj je pak vrt sasvim 

nešto drugo od romantičnog ozračja 

dokolice i mira. To je vrt muke. Ova se 

nedjelja i zove Nedjeljom Muke koju 

vežemo uz razapinjanje i križ. U 

Getsemaniju počinje muka samoće iz 

koje se rađaju dva osjećaja: jedan s 

okusom otkupljenja i nužnosti, a drugi s 

obilježjem grijeha i nevjere. 

Želio bih da ove Cvjetnice ne 

budemo tek jedan lik iz ove drame, tako 

da neki novi Pilat ne opere ruke, već da 

pronađemo hrabrosti za iskorak u 

suprotnome smjeru; da se neki njegov 

učenik odvaži reći: Da, poznajem toga 

čovjeka; da se današnji Cirenci 

dragovoljno ponude pomoći 

opterećenima križem; da se i poneki 

muškarac odvaži pitati „žene na putu“ 

kako je moguće pobijediti strah pred 

krvnicima; da prijatelji daju poljubac koji 

neće biti izdaja… da svaki kršćanin može 

bez kompleksa zamahnuti cvjetnom 

granom – jer je susreo Spasitelja! 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe 

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


SVETO VAZMENO TRODNEVLJE 
ŽUPNE OBAVIJESTI 

SVETE MISE: 
Kroz tjedan:  vidi raspored misnih nakana 

Nedjeljom:  7.30 sati, 11.00 (župna crkva); 

9.30 sati (crkva u Planini) 

 

 U srijedu,  01. travnja je naknadna korizmeno-uskrsna ispovijed u našoj 

župi za sve koji nisu uspjeli doći u redovitom terminu. Pokorničko 

bogoslužje i Sveta ispovijed započinju u 16.00 sati i traju do večernje sv. 

Mise. Odazovimo se! 

 U četvrtak, 02. travnja je VELIKI ČETVRTAK – Misa Večere 

Gospodnje; ustanovljenje euharistije i sakramenta Svećeničkog reda. 

Započinjemo sveti Veliki tjedan Misom Večere Gospodnje u 19.00 sati, a 

nakon svete Mise imat ćemo i Getsemansku uru klanjanja od 20.00 sati! 

 U petak,  03. travnja je VELIKI PETAK - obredi Muke Gospodnje; danas 

je strogi post i nemrs! Crkva danas ne slavi euharistiju. Obredi Muke 

Gospodnje započinju u 18.00 sati. 

 U subotu,  04. travnja je VELIKA SUBOTA – Vazmeno bdjenje. Misa 

bdjenja započinje u 20.00 sati. Tokom dana od 10.00-19.45 sati župna crkva 

će biti otvorena za mogućnost pohoda Božjem grobu, a svečanu stražu vršit 

će članovi svih 5 DVD-a s područja župe. 

 U subotu,  04. travnja je i blagoslov jela (hrane) u popodnevnim satima, u 

našoj župi. Raspored je sljedeći:  

 

14.00 sati: crkva sv. Jurja u Planini 

15.00 sati: kapela BDM Kraljice mira u Blaguši 

16.00 sati: crkva sv. Petra i Pavla u Kašini 

 

Napomena: za vrijeme Mise bdjenja na Veliku Subotu NEMA blagoslova 

hrane! 

 U nedjelju,  05. travnja je svetkovina USKRSNUĆA GOSPODINOVA – 

USKRS. Uskrs ili Vazam je zapovjedana svetkovina. Svete Mise u našoj 

crkvi su po redovitom rasporedu. Pod misom u 7.30 sati je blagoslov hrane. 

Taj dan nema večernje sv. Mise! 

 Idući ponedjeljak, 06. travnja je Uskrsni ponedjeljak – drugi dan 

Vazmene osmine. Svete Mise u našoj župi su u 9.30 sati u Blaguši i u 11.00 

sati u župnoj crkvi. 

Veliki četvrtak označuje završetak 

korizme i početak Svetoga trodnevlja. Ono  

započinje  euharistijom  Večere Gospodnje  

na  Veliki  četvrtak.  U sadržaju liturgije 

čitamo gestu kojom se  Isus  predaje  u  

smrt  radi  spasenja ljudi.  Gesta  je  to  

pranja  nogu. Toga  dana  posebno  je  

zanimljivo pohranjivanje  euharistijskih  

čestica i  euharistijsko  klanjanje  –  nakon 

njegova svršetka završava svečani ton 

liturgije kako bi se ušlo  u  ozbiljnost 

liturgije  Velikog petka.  

Veliki  petak je  dan  spomena Kristove  

muke  i smrti.  Toga  dana vjernici  

sudjeluju u  obredima  muke i  smrti  

Kristove,  što  najvidljivije pokazuje post 

žalovanja. Boja liturgije je  crvena,  a  

naglašava  mučeništvo  i pobjedu  –  Veliki  

petak  tako  postaje dan  razmatranja  

Kristove  muke  kao izvora  našeg  

spasenja.  Najznačajniji elementi  u  

liturgiji  Velikog  petka zasigurno  su:  

prostracija  na  početku obreda,  liturgijska  

čitanja  te  muka po  Ivanu.  Tipičan  

element  jest  i litanijska  molitva  vjernika  

–  izvorno svjedočanstvo  prvotnoga  

kršćanstva koje  se  zadržalo  do  naših  

dana, sastavljeno  od  deset  molitava  sa 

jednakim ustrojem nakana. Drugi dio 

liturgije jest klanjanje Križu – drvetu koje 

nosi plod života, a treći se odnosi na svetu 

Pričest. Crkva zatim uranja u tišinu 

iščekivanja uskrsnuća.  

Velika  subota  i  vazmeno bdjenje  koje  

je  slično  božićnoj polnoćki, zahtijeva 

primjereno vrijeme slavljenja  (oko  

ponoći)  u  kojemu tada  progovara  snaga  

dinamike 

 
različitih  kontrasta  kojima  je  sam obred  

ispunjen.  Već  od  IV.  stoljeća bdjenje je 

trajalo čitavu noć, tako da na  dan  Uskrsa  

nije bilo  nikakve  druge liturgije.  Četiri  su 

djela  ovog  slavlja: služba Svjetla, liturgija  

Božje  riječi, slavlje  inicijacije i  

euharistijska služba.  Služba Svjetla  veže  

se uz  judeokršćansku  praksu  paljenja 

svjetiljke  uz  blagoslovnu  molitvu. 

Unoseći svijeću, upaljenu na novome 

ognju, evocira se Kristovo uskrsnuće. 

Služba  riječi  sadrži  niz  od  8  čitanja iz  

Starog  i  Novog  zavjeta  koji  kroz 

ritmičnost  čitanja  na  dojmljiv  način 

zahvaćaju  čitavu  povijest  spasenja do  

uskrsnuća.  Krsni  dio  zahvaća  i obnovu  

krsnih  obećanja,  odricanje od  zla  i  

ispovijed  vjere.  Crkva  se osjeća  

obnovljenom  vazmenim sakramentima,  jer  

joj  je  dán pristup  vječnosti,  čiji  je  ona  

zalog. Razmatrajmo  dragi  župljani  ovo 

vrijeme koje nam je put do vječnosti. 

 


