
RASPORED MISNIH NAKANA 
od 30. prosinca 2013. do 05. siječnja 2014.

 
PONEDJELJAK 

30. prosinac 
  7.00 sati: Ϯ Stipo Barišić 

UTORAK 

31. prosinac 

sv. Silvestar I. 

  7.00 sati: nema mise 

18.00 sati: Misa zahvalnica (TE DEUM) 

SRIJEDA 

01. siječanj 

sv. Marija 

Bogorodica 

  9.30 sati: (Blaguša) 

11.00 sati: (Kašina) 

16.00 sati: Ϯ mons. Marko Culej, biskup (Planina) 

ČETVRTAK 

02. siječanj 

sv. Bazilije Veliki i 

Grgur Nazijanski 

  7.00 sati: 

PETAK 

03. siječanj 

Presveto Ime Isusovo 

  7.00 sati:  

SUBOTA 

04. siječanj 

  7.00 sati: 

17.00 sati: nema mise 

NEDJELJA 

05. siječanj 

DRUGA NEDJELJA 

PO BOŽIĆU 

  7.30 sati: nema mise 

  9.30 sati:  (Blaguša) 

11.00 sati:  (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, 29. prosinac 2013., GOD. 3, BROJ 18 

 SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA 

Draga braćo i sestre, dragi župljani ! 

Božić je najljudskiji blagdan vjere jer nam omogućuje da najdublje 

osjetimo Božju ljudskost. Nigdje se kao kod jaslica ne može toliko osjetiti što 

znači to da je Bog htio biti Emanuel – s nama Bog, Bog s kojim možemo biti 

na TI jer nas susreće kao dijete.            (Benedikt XVI., papa emeritus) 

Božić! Kad se ta riječ izgovori, kao da smo izgovorili jedan cijeli, 

uvijek novi svijet, svijet privlačan i pun dobrih ponuda i pobuda. Svijet o 

kojem smo toliko toga lijepoga čuli, a koji nam kao da ostaje nedostižan, 

nedostupan. 

Kad kažemo Božić, kao da smo otvorili jednu zlatnu knjigu u kojoj 

zlatnim slovima stoje zapisana životna pravila i odgojne metode, kao da smo 

otvorili sveti spomenar od kojeg nam se teško odvajaju oči i srce. Neka nam se 

Božić dogodi. Dogodi u svakome od nas, dogodi obiteljima, dogodi u 

društvenoj zajednici naše domovine, dogodi u svijetu. 

Ali, neka se dogodi i svečanost srca, svečanost čovjekove duše, 

svečanost lijepog događanja čovjeka i čovječnosti, svečanost koja traje i 

nakon Božića i božićnih dana. 

Neka Vam novorođeni Isus Krist udijeli svoje darove ljubavi i mira! 

Sretan Vam Božić, a blagoslov Božji pratio Vas kroz 2014. godinu 

u dobru zdravlju, duhovnoj utjesi, snazi vjere i radosti života! 

To Vam mole i žele vaši: 

 

vlč. Matija Pavlaković, upravitelj župe 

članovi župnih vijeća 

te članovi Caritasa 

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


 

 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 
SVETE MISE: 

 Kroz tjedan:  kroz tjedan – vidi raspored misnih nakana 

 Nedjeljom:     9.30 sati (kapela u Blaguši)  
11.00 sati (župna crkva) 

 

 U utorak, 31. prosinca je Stara godina. Misa zahvalnica bit će u 18.00 

sati u župnoj crkvi sa iznošenjem godišnje statistike župe. 

 U srijedu, 1. siječnja je Nova godina, a ujedno i blagdan Marije 

Bogorodice. Svete Mise su po sljedećem rasporedu: 9.30 (Blaguša), 
11.00 (Kašina) i 16.00 (Planina). 

 Od 27. prosinca (tijekom blagoslova obitelji) župni ured ureduje nakon 

jutarnje svete Mise u 7.00 sati, po potrebi. 

 Idući ponedjeljak, 6. siječnja je svetkovina Bogojavljenja – Sveta tri 

kralja. Blagoslov trokraljske vode bit će pod misama u 7.30 (Planina) i 
18.00 (Kašina) sati. 

 

 

 


