
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 30. siječnja 2022. 

4. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Čitanja: Jr 1,4-5.17-19; Ps 71,1-4a.5-
6b.15ab.17; 1Kor 12,31 – 13,13; Lk 
4,21-30 

9:00 + Tomislav Marinčić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ivka Krišto 

Ponedjeljak 31. siječnja 2022. 
Sv. Ivan Bosco 

18:30 Na nakanu 

Utorak 01. veljače 2022. 
Brigita, Miroslav 

18:30 
+ Biljana Roković; +Anica Radoš; 
Na nakanu 

Srijeda 02. veljače 2022. 
PRIKAZANJE 
GOSPODINOVO - 
SVIJEĆNICA 

18:30 + Boris Češković 

Četvrtak 03. veljače 2022. 
Sv. Blaž 

18:30 + Mara Lučić i ob. Lučić 

Petak 04. veljače 2022. 
Sv. Andrija Corsini 

18:30 

Na nakanu članova Molitvenog 
vijenca Kraljice obitelji; + Darko 
Stoiljković; + Blaž Švec, ob. Švec; 
+ Stjepan Kičin, ob. Kičin 

Subota 05. veljače 2022. 
Sv. Agata 

18:30 + vlč. Slavko Platz 

Nedjelja 06. veljače 2022. 

5. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Čitanja: Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-
2a.2bc-3.4-5.7c-8; 1Kor 15,1-11; Lk 
5,1-11 

9:00 + ob. Buden i Štos 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ana Račić 

 
 

 
 
 

 

   

župni listić 
 

BETLEHEM 
 

Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 

 
30. siječnja 2022. – Godina: II.  - Broj 74 

 
 

Izbaciti Isusa znači izgubiti život 

Evanđeoski ulomak četvrte 

nedjelje kroz godinu nastavak 
je na prošlonedjeljni izvještaj 
gdje Isus riječi proroka Izaije 

tumači kao one koje su se 
ostvarile u njemu. Nazarećani 
mu ne vjeruju jer ga znaju od 

malena te zbog toga imaju 

predrasude. Za njih je on samo 
Isus, sin Josipa i Marije, 

nikakav prorok, a još manje 
Sin Božji. Isus stoga navodi 

primjer Ilije i Elizeja koji su bili 

posrednici Božje milosti nežidovskoj udovici i Naamanu Sircu. Tako pokazuje 
kako oni koji su fizički najbliži Bogu mogu srcem biti najudaljeniji od njega, dok 
oni koji djeluju otpisano i daleko od njega bivaju pod njegovim posebnim 

okriljem. Na to su ga Židovi izbacili iz sinagoge i pokušali ubiti. Ponekad se ni 
naše reakcije ne razlikuju u odnosu na reakciju vjernih i pobožnih Židova. 
Nerijetko izbacujemo Isusa iz srca i života želeći ubiti njegov glas i njegovu 

prisutnost koja nas opominje i vodi k pravom životu. Smeta nam Isusova istina 

koja otkriva našu laž, Isusova nesebična ljubav koja pogađa naše sebeljublje, 
Isusova žrtva koja remeti naše planove za lagodnim životom. Naša je 

svakodnevica ispunjena izbacivanjem Isusa iz srca kada prianjamo uz grijeh i u 
njemu ustrajemo. Gdje nije poželjan, Isus ne ostaje na silu. On odlazi, kao na 

koncu evanđeoskog ulomka. A tamo gdje nema Isusa nema ni ljubavi, radosti, 

mira, strpljivosti, dobrote, blagosti, vjernosti, nade, smisla pa ni života.  Ima li 
Isusa u tvome životu ili je i tu izbačen? Možda još imaš priliku vratiti ga. 

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/


 
 

Sveti Ivan Bosco 

Sveti Ivan Bosco, poznatiji kao don Bosco, utemeljitelj salezijanaca, rođen je 16. 
kolovoza 1815. godine u selu Becchi nedaleko Torina u Italiji, u siromašnoj 
obitelji. Živio je s majkom Margaritom, koja mu je kasnije puno pomagala, 
braćom Josipom i Antunom te ocem koji je umro dok je Ivan imao svega dvije 
godine. Vrlo rano, već s devet godina, Ivan je sanjao znakoviti san o svom 
životnom pozivu. S dvanaest godina otišao je od kuće kako bi radio za jednog 
seljaka. U školi je osnovao ''Družbu veseljaka'' za siromašne dječake kako bi 
radosni redovito vršili svoje školske obveze i vjerske dužnosti. S dvadeset 
godina otišao je u sjemenište, a svećenik je postao šest godina kasnije. Ubrzo je 
počeo okupljati napuštene mladiće i djevojke u unajmljenoj kući. Uz konstantan 
vjerski odgoj, prisutne su bile i strukovne radionice kroz što se mlade 
pripremalo za samostalni rad. Don Bosco se istodobno bavio pisanjem te je 
pokrenuo seriju mjesečnih knjižica ''Katoličko štivo''. Mladićima Rui, Caglieru, 
Rochettiju i Artigli savjetovao je da osnuju Salezijansku družbu koja će ''živjeti 
djelatnu ljubav prema bližnjemu''. Bilo je to 1854. godine. Nakon položenih 
redovnički zavjeta, 1857. godine, prvim Salezijancem postao je Mihovil Rua. U 
oratoriju je bio svega tri godine i dječak Dominik Savio, koji je umro na glasu 
svetosti u svojoj 15. godini života. Dominik je utemeljio Družbicu Bezgrješne 
radi promicanja ''dobrog duha'' oratorija. Njegov životopis napisao je don 
Bosco. Na desetu godišnjicu proglašenja dogme o Bezgrješnoj, don Bosco je 
započeo gradnju svetišta Marije Pomoćnice, a koja je posvećena 1868., u godini 
lurdskih ukazanja. Godinu kasnije papa je odobrio "Pobožnu salezijansku 
družbu", a don Bosco je započeo s tiskanjem "Biblioteke talijanske mladeži". 
Papa Leon XIII. povjerio je don Boscu gradnju bazilike Srca Isusova u Rimu. 
Bazilika je izgrađena i posvećena 1887. godine. Novce za izgradnju bazilike don 
Bosco je tražio u Francuskoj i Španjolskoj. Umro je 31. siječnja 1888. godine u 
Torinu u Italiji. Proglašen je svetim na Uskrs 1934. godine. Papa Ivan Pavao II. 
proglasio ga je ocem i učiteljem mladeži. 
 
Uvijek optimističan i radostan, don Bosco je jedinstvenom metodom odgoja 
pristupao mladima. Takav način usmjeravanja i pripremanja djece za daljnji 
život primjenjuje se i danas u brojnim salezijanskim školama i odgojnim 
ustanovama diljem svijeta. 
 
Zanimljivo je da je i naša župa na Kajzerici povezana sa Salezijancima. Po 
njezinu osnutku i tijekom izgradnje crkve, župom su upravljali Salezijanci iz 
Župe Marije Pomoćnice s Knežije. Upravo toj župi pripadala je i naša (1966. - 
1969.) do osamostaljenja. 
 
Izvori: donbosco.hr ;    hkm.hr 

 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 ponedjeljak, 31. 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, 1. veljače, započinjemo devetnicu bl. Alojziju Stepincu, biskupu i 
mučeniku, uzoru vjere i simbolu hrvatskoga katoličkog identiteta. 
Pobožnost će biti na kraju večernje mise, a uključuje Blaženikova 
razmatranja o obitelji, molitvu i litanije njemu na čast te molitvu za 
proglašenje svetim. Budući da je u tijeku Godina obitelji Amoris laetitia, 
devetnicu na osobit način prikazujemo za obitelji.  

o U srijedu, 2. veljače, je blagdan Prikazanja Gospodinova - Svijećnica. Misa 
i blagoslov svijeća bit će u 18.30 sati. Svijeće za tu prigodu moći ćete 
nabaviti u crkvi. 

o U četvrtak, 3. veljače, na spomendan sv. Blaža bit će blagoslov grla nakon 
mise. 

o U četvrtak, 3. veljače, u 23.00 sata bit će Getsemanska ura.  

o U petak, 4. veljače, je prvi petak u mjesecu. Prilika za ispovijed je od 17.30 
sati. 

o U petak, 4. veljače, nakon večernje mise bit će susret Obiteljske zajednice.  
U 21.00 sat bit će klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom koje 
pripremaju i animiraju mladi naše župe. 

o U subotu, 5. veljače, nakon mise bit će molitva I. Večernje molitve 
časoslova.  

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

o Kateheze za krizmanike i prvopričesnike su prema rasporedu. 

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! 
 


