
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 16. siječnja 2022. 

2. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Čitanja: Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-8a.9-
10ac; 1Kor 12,4-11; Iv 2,1-12 

9:00 + Anđelija Marinčić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ana i Zdravko Balen 

Ponedjeljak 17. siječnja 2022. 
sv. Antun Pustinjak 

18:30 + Jerko Marijan 

Utorak 18. siječnja 2022. 
sv. Margareta Ugarska 

18:30 
+ Marica Šporčić, ob. Šporčić; 
+ duše u čistilištu; + Ante Pejić 

Srijeda 19. siječnja 2022. 
Mario, Ljiljana 

18:30 + ob. Butigan 

Četvrtak 20. siječnja 2022. 
Sv. Fabijan i Sebastijan 

18:30 + Ivan Primorac, ob. Primorac 

Petak 21. siječnja 2022. 
Sv. Agneza 

18:30 

+ ob. Palić, Dodić, Cvetković, 
Jakubek, Varga i Stanilović;  
+ Vinko Šimić;  
+ Mladen i Božena Bišćan;  
+ Ivan Perišić; + Željko Svečnjak 

Subota 22. siječnja 2022. 
Sv. Vinko, đakon 

18:30 Za mlade obitelji 

Nedjelja 23. siječnja 2022. 

3. NEDJELJA KROZ GODINU 
– Nedjelja Božje Riječi 
 

Čitanja: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 
19,8-10.15; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 
4,14-21 

9:00 
+ Rudolf Bačanek, ob. Bačanek i 
Šoštarić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Franjo, Zlata i Ksenija Ivanović 
 

 
 
 

 

POKOJNI  
Ksenija Bilušić 
Nikolina - Nina Vodanović 
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Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 
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„Što god vam rekne, učinite!“ 

Početak vremena kroz godinu pred nas stavlja evanđeoski izvještaj o Isusovom 

prvom čudu koje je učinio na svadbi u Kani Galilejskoj pretvorivši vodu u vino. 

Ovo je simbolički vrlo sadržajno evanđelje koje govori o savezu, kojeg je svadba 

slika, i to novom, kvalitativno snažnijem savezu koji se očituje kroz sliku boljeg 

vina kojeg je Isus ponudio svijetu. To novo vino, koje je simbol ljubavi, je sam 

Isus Krist, utjelovljena Božja ljubav, a novi savez je onaj koji je sklopio u svojoj 

krvi prolivši ju za spasenje svijeta. Taj novi savez Božje neizmjerne ljubavi 

aktualizira se svakodnevno na oltarima svijeta u euharistijskom slavlju. Događaj 

o kojem čitamo uzima se 

kao onaj koji opravdava 

Mariju kao našu 

zagovornicu pred 

Kristom. U pozadini 

čuda na svadbi, kao i 

svakog drugog kojeg je 

Isus učinio, stoji vjera. U 

ovom slučaju to je 

Marijina vjera koja 

nimalo ne sumnja da 

Isus može pretvoriti 

vodu u vino, da može ovome svijetu dati novu dimenziju. Da bi se čudo 

dogodilo, potrebna je i naša suradnja, a što se od nas očekuje kroz poslušnost 

onome što Isus od nas traži. Kako bi Gospodin i danas učinio velika djela, valja 

nam biti poslušnima Marijinoj uputi koja nam svakodnevno poručuje: „Što god 

vam rekne, učinite!“ 

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

Radno vrijeme župnog ureda: utorak, 
četvrtak i petak 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 

 

  

http://www.zupa-kajzerica.com/


 
 

Sv. Agneza, rimska mučenica 

Sveti Ambrozije, milanski biskup o svetoj Agnezi kaže 
ovako: 'Još nesposobna za kaznu, a već zrela za pobjedu' 
 

U vrijeme progona cara Dioklecijana odbila se udati za 
sina rimskog perfekta Sempronija, a kad se doznalo da je 
kršćanka, podvrgnuta je groznim poniženjima i mukama. 
O načinu njezine muke te o čudesima koja su se pritom 
događala, postoje različite legende. Iako još djevojčica, do kraja je bila hrabra, 
tješila sve koji su za njom žalili i bez straha pošla u smrt. Na kraju joj je jedan 
vojnik mačem odrubio glavu. Preminula je 21. siječnja oko 304. godine kada je 
imala 12 ili 13 godina. Pokopana je pokraj Via Nomentana u Rimu. 
 

Prema predaji, osam dana nakon mučeničke smrti ukazala se svojim roditeljima 
u zlatnoj haljini, s janjetom u ruci i utješila ih velikom slavom koju je zaslužila u 
nebu. Njezina sestra bila je sveta Emerencijana, također mučenica, kći Agnezine 
dadilje, kamenovana nekoliko dana nakon Agnezine smrti, jer su je zlotvori 
zatekli kako moli na njezinom grobu. 
 

Ime svete Agneze, odnosno Janje, ušlo je u prvu euharistijsku molitvu i litanije 
Svih svetih, a svojim su je djelima poslavili najveći crkveni pisci kao sveti 
Ambrozije, sveti Jeronim i sveti Augustin. 
 

U svojoj Raspravi o djevičanstvu sv. Ambrozije ovako slavi sv. Janju: 'Rođendan 
je djevičin, nasljedujmo joj netaknutost; rođendan je mučeničin, žrtve prinesimo! 
... Što li je mrska ta okrutnost koja ne pošteđuje ni malahnu dob, a kako je velika 
moć vjere koja i u toj dobi nađe svjedočanstvo!' 
 

Prvi kršćanski rimski car Konstantin Veliki sagradio je na grobu svete Agneze 
veličanstvenu baziliku. Prema tradiciji u njezinoj se bazilici na današnji dan 
blagoslove dva janjeta od čije se vune prave paliji za nadbiskupe iz cijelog svijeta.  
 

Palij je liturgijski znak, bijela vrpca, poput svojevrsne štole, istkana od čiste 
janjeće vune. Na vrpci se nalazi šest križeva, što ga nose nadbiskupi i metropoliti, 
a označava poseban vid zajedništva metropolita i Pape. 
 

Inače umjetnici, sv. Agnezu prikazuju sa simbolima mučeništva, mačem i 
plamenom, a njezin lik ponekad s dugom kosom ili odjevenu u dugu najčešće 
bijelu haljinu. Zaštitnica je ženske mladeži, djevojaka, zaručnika, tjelesne čistoće, 
nevinosti, janjadi, usjeva, vrtlara, žrtava silovanja i mnogih naselja, biskupija, 
župa i crkva diljem svijeta i hrvatskih krajeva. 
 

Izvor: https://laudato.hr/Duhovnost/Zelite-li-znati-vise/Sveta-Agneza-%E2%80%93-zastitnica-zenske-mladezi%2C-
janjadi.aspx 

 ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise radnim danom su u 18.30 sati. 

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

o Molitva krunice je svakog dana 40 minuta prije svete mise. 

o U nedjelju 16. siječnja u 19.30 sati bit će četvrta kateheza za mlade u sklopu 
katehetskog niza Dati obrazloženje nade koja se bavi apologetikom, tj. 
razumskom i svetopisamskom argumentacijom i obranom katoličke vjere. 
Tema katehetskog susreta je „Isus Krist—Bogočovjek ili samo čovjek?“ 
Pozivamo mlade da se odazovu na katehezu te se pomnije upoznaju s 
vjerom i naukom Katoličke crkve.  

o U ponedjeljak, 17. siječnja, u 19.00 sati bit će susret Molitvene zajednice 
štovatelja Božjeg Milosrđa „Ivan Pavao II.“ U 20.00 sati bit će susret 
Marijine legije. 

o U utorak, 18. siječnja, nastavljamo s katehezama za krizmanike prema 
rasporedu. 

o U srijedu, 19. siječnja, u 17.50 sati muževi predvode krunicu sv. Josipa. 

o U četvrtak, 20. siječnja, nakon mise bit će klanjanje pred Presvetim 
Oltarskim Sakramentom.  

o U petak, 21. siječnja, bit će sastanak Obiteljske zajednice. 

o U subotu, 22. siječnja, nastavljamo s katehezama za prvopričesnike prema 
rasporedu. 

o U subotu, 22. siječnja, nakon mise bit će molitva I. Večernje molitve 
časoslova.  

o Sljedeće nedjelje slavimo Treću nedjelju kroz godinu. Svete mise su u 9.00, 
11.00 i u 18.30 sati. 

o Od 18. do 25. siječnja održava se Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 
pod geslom „Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti“ 
(Mt 2,2). I naša župna zajednica će se uključiti u tu molitvenu inicijativu na 
način da ćemo svakog dana na kraju mise moliti za jedinstvo svih kršćana.  

o Župni ured ureduje u utorak, četvrtak i petak od 17.00 do 18.00 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! 
 


