
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 10. listopada 2021. 
28. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Čitanja: Mudr 7, 7-11; Ps 90, 12-17; 
Heb 4, 12-13; Mk 10, 17-30 

9:00 + Marijan Bačanek 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

12:00 KRŠTENJE: Julija Milivojević 

18:30 
+ Grgo i Vlado Jukić 
+ Frane i Ružica Podrug 

Ponedjeljak 11. listopada 2021. 
Sv. Ivan XXIII., papa 

18:30 + Anđelija i Vlatko Škunca 

Utorak 12. listopada 2021. 
Maksimilijan, Velibor 

18:30 
+ Ivan Šoše; + Barbara Gruden; 
+ Florian i Ružica Kiš;  

Srijeda 13. listopada 2021. 
Teofil, Bogoljub 

18:30 + Milan Matošević 

Četvrtak 14. listopada 2021. 
Sv. Kalist I., papa 

18:30 + Mihovil Vilenica, ob. Vilenica 

Petak 15. listopada 2021. 
Sv. Terezija Avilska 

18:30 
+ Matilda Kiš; + Vladimir 
Frković, + ob. Frković i Gusić; 
Matija (ž) Brčić 

Subota 16. listopada 2021. 
Sv. Marija Margareta Alacoque 

12:00 
KRŠTENJE:  
Andro i Antonela Popadić 

18:30 + Stanko Bagić 

Nedjelja 17. listopada 2021. 
29. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Čitanja: Iz 53, 10-11; Ps 33, 4-5.18-
20.22; Heb 4, 14-16; Mk 10, 35-45 

9:00 + Jela Marijan 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

12:00 KRŠTENJE: Noemi Mesarić 

18:30 + ob. Štos i Buden 
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Ljubav prema bližnjemu i nenavezanost na materijalno siguran su 
put u nebo 

Mnogo je stvari u životu za koje ispitujemo 
druge kako ih postići. No jesmo li ikada 
iskreno postavili pitanje mladića iz evanđelja 
28. nedjelje kroz godinu koji traži uputu o 
tome kako baštiniti vječni život? Pouka 
mladićeva upita jest to da naša vjera ne smije 
biti formalno izvršavanje zapovijedi, već 
djelotvorna ljubav. Boga se ljubi kroz čovjeka 
pa je nemoguće tvrditi da ljubimo 
nevidljivoga Boga, ako ne ljubimo čovjeka kojega vidimo. Iz evanđeoskog 
odlomka vidimo kako duhovni put nije samo vršenje zapovijedi već 
nasljedovanje Isusa. To je poziv koji Isus upućuje mladiću time što traži da proda 
sve, razda siromasima i ide za njim. Mladić nije zadovoljan tim zahtjevom te 
odlazi, jer unatoč svemu trudu kojeg je uložio da vrši zapovijedi, ipak nije 
spreman do kraja služiti Bogu. Zar nije i nama jasno što moramo napraviti ili čega 
se kloniti da bismo postigli vječnost, ali to ne želimo ili odgađamo? Potrebno je 
prodati to blago, tj. odvezati se od njega. Bog ne želi od nas napraviti sirotinju, 
već nas želi osloboditi robovanju materijalnom. Svatko od nas ima nešto za što je 
vezan i ne želi se toga odreći jer mu je od velikog značaja. To nam pak otežava 
ulazak u nebo, jer nam postaje teretom koji nas veže za zemlju, a ne dopušta nam 
da se usmjerimo na vječno. Svjesni smo svojih mana, grijeha, navezanosti te kad 
iskreno sagledamo svoj život, doista se možemo zapitati za svoje spasenje, koje 
ne možemo postići vlastitim snagama jer je ono dar Božji. To nikako ne znači da 
ćemo lijenošću i samo molitvom otvoriti vrata Božjeg milosrđa.  
U nebo se ulazi tako da ljubimo bližnjega, a srce nam ne bude u ovozemaljskim 
stvarima već kod Boga, onoga koji treba biti naše najveće i jedino bogatstvo. 

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA 
Kajzerica 
Ulica IX. Podbrežje 35 
10020 Zagreb 
Upravitelj župe: Krunoslav Kolar 
 

Radno vrijeme župnog ureda: utorak, 
četvrtak i subota od 17:00 do 18:00 sati 

e-mail: zkajzerica@gmail.com 
web: www.zupa-kajzerica.com 
facebook: Župa Rođenja Isusova 

Kajzerica 
telefon:  +385 1 655 02 93 
 

Žiroračun kod Zagrebačke banke: 
IBAN: HR9623600001101628709 
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Sv. Ivan XXIII., papa 

Angelo Giuseppe Roncalli, papa Ivan XXIII., rođen je 25. 11. 1881. 
godine u selu Sotto il Monte nedaleko od Bergama u Italiji. S 19 
godina odlazi u Papinsko sjemenište u Rimu, a za svećenika je 
zaređen 1904. godine. 1925. godine papa Pio XI. imenuje ga biskupom i šalje kao 
vizitatora u Bugarsku kako bi pomogao većoj povezanosti katolika različitih 
obreda među sobom. Dužnost mu je bila ujedno uspostaviti odnose poštovanja s 
pripadnicima pravoslavne vjere. Nakon desetogodišnje službe u Bugarskoj 
poslan je kao diplomata u Tursku. Papa Pio XII. imenovao ga je 1944. godine 
apostolskim nuncijem u Francuskoj, a 1953. kardinalom i patrijarhom u Veneciji.  
Nasljednikom pape Pia XII. postaje 1958. godine. Uzeo je ime papa Ivan XXIII. a 
papinsko geslo bilo je ‘Posluh i mir’. Od samoga početka svoga pontifikata papa 
Ivan XXIII. unosi velike promjene u Vatikanu. Ono što ga je posebno krasilo je da 
se ‘spuštao’ među ljude i svima je želio biti blizu. Osvojio je cijeli svijet svojom 
dobrotom, jednostavnošću i smislom za humor, pa je nazvan Papa Dobri ili još 
jednostavnije Ivan Dobri. Umro je 3. 6. 1963. godine. Blaženim je proglašen 2000., 
a svetim 2014. godine. Kako je najvažniji događaj njegova pontifikata bio Drugi 
vatikanski sabor, blagdan mu se slavi na dan početka Sabora 11. listopada.   

Deset načela pape Ivana XXIII. za svaki dan 

• Samo za danas ću se truditi doživjeti dan, ne želeći odjedanput riješiti problem mojega 
života. 

• Samo za danas ću voditi najveću brigu (posvetiti najviše pažnje) o svom nastupu. 
Nikoga neću kritizirati, štoviše, neću za tim težiti da druge ispravljam ili pak 
poboljšavam. Jedino sebe. 

• Samo za danas ću biti sretan u svijesti kako sam stvoren za sreću. Ne samo za onaj, 
nego i za ovaj svijet. 

• Samo za danas ću se prilagoditi okolnostima, ne zahtijevajući da se okolnosti prilagode 
k meni i mojim željama. 

• Samo za danas ću deset minuta svojega vremena posvetiti k dobroj lektiri. Kao što je 
hrana nužna za život tijela, tako je lektira nužna za život duše. 

• Samo za danas ću učiniti dobro djelo. I neću to nikome pripovijedat. 

• Samo za danas ću učiniti nešto, za što nemam volje da učinim. Ako se budem u svojim 
mislima osjećao povrijeđenim, brinut ću se da to nitko ne primijeti. 

• Samo za danas ću izraditi određen raspored. Možda se neću držati toga rasporeda, ali 
sastavit ću ga. I čuvat ću se dviju zala: od velike žurbe i neodlučnosti.  

• Samo za danas ću čvrsto vjerovati – sve ako bi okolnosti pokazivale suprotno- kako se 
dobrostiva providnost Božja za mene briga, kao da ne postoji nitko drugi na svijetu. 

• Samo za danas se neću bojati. Naročito se neću bojati, radovati se svemu, što je lijepo 
i neću se bojati vjerovati u Dobrotu. 

 

Izvor: https://hkm.hr/svetac-dana/sveti-ivan-xxiii/ 

 ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Sljedeća nedjelja je 29. nedjelja kroz godinu. Svete mise su u 9.00, 11.00 i 18.30 
sati.  

o Svete mise radnim danom su u 18.30 sati. 

o Prilika za svetu ispovijed je pola sata prije svake svete mise. 

o Listopadska pobožnost je svaki dan od 17.50 sati. 

o Kateheze za krizmanike u sljedećem tjednu bit će prema rasporedu: 
  Utorak, 12. listopada: 8. A – 09.00 sati 
      8. B – 16.10 sati 
  Srijeda, 13. listopada:  8. C – 09.00 sati 
      8. D – 16.10 sati 

o U srijedu, 13. listopada, započinjemo devetnicu sv. Ivanu Pavlu II., velikom 
svecu našeg vremena koji je pohodio tlo naše župe. Pobožnost, koja 
uključuje razmatranja, molitvu i litanije, bit će na kraju mise. 

o U četvrtak, 14. listopada, nakon večernje mise bit će euharistijsko klanjanje. 

o U subotu, 16. listopada, je kateheza za prvopričesnike prema sljedećem 
rasporedu: 

   3. A – 9.00 sati 
   3. B – 9.40 sati  
   3. C – 10.20 sati 
   3. D – 11.00 sati 

o U subotu, 16. listopada, nakon večernje mise bit će molitva I. Večernje 
časoslova.  

o Sljedeće dvije nedjelje (17. i 24. listopada), župni Caritas će vam ponuditi 
lampione. To je humanitarna akcija gdje kupnjom jednog lampiona po cijeni 
od 10 kn donirate 5 kn nadbiskupijskom, a 5 kuna župnom Caritasu. 

o Sve aktualne obavijesti i novosti možete naći na našoj Facebook i web 

stranici: www.zupa-kajzerica.com. 

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 

 
 

SUSRETI KROZ TJEDAN 

Molitva krunice: 40 minuta prije svete mise 

Ponedjeljak: nakon večernje svete mise 
- susret molitvene zajednice štovatelja Božjeg milosrđa „Ivan Pavao II.“  
- susret Marijine legije u 20.00 sati 

Srijeda: susret Biblijske grupe nakon večernje svete mise 
 


