TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

Nedjelja 08. svibnja 2022.
4. VAZMENA NEDJELJA –
NEDJELJA DOBROG
PASTIRA
Čitanja: Dj 13,14.43-52; Ps 100,23.5; Otk 7,9.14b-17; Iv 10,27-30

9:00

+ Marijan Bačanek

11:00

ŽUPNA SVETA MISA
– PRO POPULO

12:00 Krštenje: Jonah Pučko

18:30 + Zdravko i Ana Balen

Utorak 10. svibnja 2022.
Bl. Ivan Merz

Na nakanu;
18:30
Na nakanu

Srijeda 11. svibnja 2022.
Mamerto, Franjo

18:30 + Marko Jakovljević

Četvrtak 12. svibnja 2022.
Sv. Leopold Bogdan Mandić

18:30 Milan Matošević

Petak 13. svibnja 2022.
BDM Fatimska

18:30

+ ob. Bošnjak;
Jozo i Manda Tipura

Subota 14. svibnja 2022.
Sv. Matija, apostol

18:30

+ Ante i Ljubica Škarica,
Mate Dropuljić

9:00

+ duše u čistilištu

11:00

ŽUPNA SVETA MISA
– PRO POPULO

Čitanja: Dj 14,21b-27; Ps 145,813b; Otk 21,1-5a; Iv 13,31-33a.34-35

18:30 + Zdenka Thomas Zrile

Ž

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

BETLEHEM
Župe Rođenja Isusova
Zagreb – Kajzerica
08. svibnja 2022. - Godina: II. - Broj 88

18:30 + Stjepan i Anđa Perić

Ponedjeljak 09. svibnja 2022.
Izaija, Dionizije

Nedjelja 15. svibnja 2022.
5. VAZMENA NEDJELJA

župni listić

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

e-mail: zkajzerica@gmail.com
web: www.zupa-kajzerica.com
facebook: Župa Rođenja Isusova
Kajzerica
telefon: +385 1 655 02 93

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

Žiroračun kod Zagrebačke banke:
IBAN: HR9623600001101628709

Moliti Dobrog Pastira za svete pastire duša
Da bismo razumjeli Isusovu sliku pastira i ovaca valja se vratiti u vrijeme kada
je ta slika bila jasna. Pastir je živio sa svojim stadom, noću i danju bio je uz stado,
daleko od naselja i drugih ljudi. Branio je stado od divljih zvijeri, brinuo se za
ovcu koja je bila hroma, posebno je pazio na janjad. Živio je s ovcama i za ovce
koje su ga doživljavale kao predvodnika stada, s kojima se gotovo poistovjetio.
Pastir ih ne goni ispred sebe, nego ih vodi za sobom. Sin Božji je postao
čovjekom, postao jedan od nas, puno više nego što se jedan pastir može
poistovjetiti sa stadom. Krist, naš Pastir, dao je svoj život za nas, umro je i
uskrsnuo te nam otvorio pristup u vječni život. Krist je Dobar Pastir jer nam
daje primjer kakvi moramo i mi biti. On je vrata u Božje kraljevstvo, put koji nas
vodi u vječnost. Mi smo pak pozvani biti njegovo stado, oni koji slušaju njegov
glas, koji ulaze na ta vrata u
nebo. Ta vrata Krista darovana
su nam po sakramentima koji svi
vode k onom središnjem, a to je
euharistija koja je nebo na zemlji,
simbol onoga što ćemo uživati u
vječnosti. A sakramenti su nam
mogući samo po svećenicima
koji su pozvani biti dobri pastiri
poput svog Učitelja.
Valja nam moliti za postojeća duhovna zvanja, da svi koji su opečaćeni Božjim
pečatom sakramenta reda budu ljudi iskrene vjere koji će svojim životom i
riječima druge privoditi Bogu. Pozvani smo zamoliti Gospodina da Crkvu svoju
obdari novim svetim duhovnim zvanjima kako bi se njegova milost širila
svijetom do ostvarenja kraljevstva Božjeg. Na koncu, molimo za sve koji su
kršteni da budu ljudi koji će drugima biti vrata prema Crkvi i Kristu da bismo
svi zajedno zadobili vječni život u izobilju.

Sv. Leopold Bogdan Mandić
Hrvatski katolički svetac i ekumenist Leopold Bogdan Mandić rođen je 12.
svibnja 1866. u Herceg Novom kao jedanaesto od 12-ero djece u obitelji Petra i
Karoline (rođ. Carević) Mandić. Kako je bio slabašan i ne odveć dobrog zdravlja
kršten je mjesec dana nakon rođenja kao Bogdan Ivan. Velik interes za duhovnost
pokazuje već u djetinjstvu. Kako je kapucinski samostan u Herceg Novom tada
potpadao pod venecijansku provinciju u dobi od 16 godina mladi Bogdan odlazi
u kapucinsko sjemenište u Udinama (Italija).
Nakon dvije godine provedene u Udinama 1884. prelazi u samostan Bassano di
Grappa kako bi stupio u novicijat. Tu 20. travnja postaje članom kapucinskog
reda i uzima ime fra Leopold. Zavjetuje se u svibnju 1885. godine. Na teološki se
studij upisuje na sveučilištu u Padovi da bi potom školovanje nastavio u Veneciji
gdje i ostvaruje želju za stjecanje svećeničkog zvanja 20. rujna 1890. Kako mladu
misu nije mogao služiti među svojima, u zamjenu im je poslao fotografiju. Kao
mladomisnik izražava želju vratiti se u domovinu i raditi na jedinstvu Istočne i
Zapadne Crkve. No, dodijeljene su mu druge službe.
U razdoblju od 1890. do 1906. obnašao je razne redovničke dužnosti unutar
venecijanske provincije. Tako je jedno vrijeme bio poglavar samostana u Zadru
te neko vrijeme u Rijeci i Kopru. Od 1906. pa do svoje smrti redovničke je
dužnosti obnašao u Padovi. Izuzev jedne godine koje je tijekom Prvog svjetskog
rata proveo u internaciji u južnoj Italiji (1917.) jer se nije htio odreći hrvatstva, te
kratkog razdoblja tijekom kojeg će boraviti u Rijeci (1923.). U Padovi je bio
odgojitelj studenata filozofije te predavač patristike. Više je godina iz Padove
putovao u Veneciju gdje je mlade kapucine učio hrvatskom jeziku koji će im
trebati u pastoralnom radu među hrvatskim vjernicima.
Zadnjih je četrdeset godina života proveo u Kapucinskom samostanu u Padovi
ispovijedajući vjernike satima. Pohodili su ga tzv. mali ljudi, ali i ugledni građani:
radnici i industrijalci, studenti i profesori, intelektulaci, vojnici i časnici. Ali i
časne sestre redovnici, svećenici pa i biskupi. U potpunosti je bio predan
ispovijedanju jer za njega je ispovjedaonica bila mjesto ekumenskog djelovanja
gdje molitvom ustraje na cilju da svi budu jedno. Iz rodnog Herceg Novog ponio
je podjelu kršćana na rimokatolike i pravoslavce. Ta rana ga je pekla i žrtvovao
se kako bi se ta rana zaliječila. Uz ljubav prema svojoj domovini Hrvatskoj gajio
je i ljubav prema svim slavenskim narodima te prema svojoj novoj domovini
Italiji i njezinu narodu. Radio je na građenju mostova među ljudima i narodima i
bio je svojevrsna preteča ideje ujedinjene Europe.
Smrt ga je sustigla 30. srpnja 1942. kada se oblačio za svetu misu, koju nikako nije
propuštao. U jednom trenutku obuzela ga je samrtna slabost, a on je umirući
izgovarao riječi molitve Zdravo Kraljice. Njegovi posmrtni ostaci su u Padovi.

Blaženim ga je proglasio papa Pavao VI. 1976., a svetim ga je proglasio papa
Ivan Pavao II. 1983. godine. Spomendan Sv. Leopolda slavi se 12. svibnja.
Izvor: www.zg-nadbiskupija.hr/sveci-i-blazenici-crkve-u-hrvata/sveti-leopold-bogdan-mandic

ŽUPNE OBAVIJESTI
o

Svete mise radnim danom su u 18.30 sati.

o

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

o

Svibanjske pobožnosti su svakog dana u 17.50 sati, a raspored predmolitelja
nalazi se na oglasnoj ploči.

o

U nedjelju, 8. svibnja, u 19.30 sati bit će osma kateheza za mlade u sklopu
katehetskog niza „Dati obrazloženje nade“ koji se bavi apologetikom. Tema
katehetskog susreta je „Štovanje Marije, svetaca, relikvija i kipova:
idolopoklonstvo ili pravovjerje?“ Je li pogrešno štovati Mariju, koje su
marijanske dogme i što one znače, umanjuju li sveci Kristovo posredništvo
i treba li im se uopće moliti, da li je čašćenje relikvija magijski čin ili izraz
biblijski utemeljene pobožnosti te da li je uporaba kipova i slika
idolopoklonstvo ili je svetopisamski opravdana - odgovore na ova i druga
pitanja mladi mogu doznati na katehezi.

o

U ponedjeljak, 9. svibnja, nakon večernje mise bit će susret Molitvene
zajednice štovatelja Božjeg milosrđa „Ivan Pavao II.“, a u 20.30 sati bit će
susret Marijine legije.

o

U četvrtak, 12. svibnja, nakon mise bit će klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.

o

U subotu, 14. svibnja, u Zagrebu se održava „Hod za život“ koji promiče
otajstvo ljudskog života te njegovo čuvanje od začeća do naravne smrti, s
posebnom osjetljivošću za začetu i još nerođenu djecu. Okupljanje je u 10.00
sati na Trgu Republike Hrvatske ispred zgrade Hrvatskog narodnog
kazališta. Pozivamo sve koji su u mogućnosti, a osobito članove Obiteljske
zajednice, da se priključe ovoj manifestaciji.

o

U subotu, 14. svibnja, nakon mise bit će molitva I. Večernje časoslova.

o

Sljedeće nedjelje slavimo Petu vazmenu nedjelju. Svete mise su u 9.00, 11.00
i u 18.30 sati.

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!

