
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 06. ožujka 2022. 

PRVA KORIZMENA 
NEDJELJA 

 

Čitanja: Pnz 26,4-10; Ps 91,1-2.10-
15; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 

9:00 + Mato Krišto 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ivan Tomas 

Ponedjeljak 07. ožujka 2022. 
Sv. Perpetua i Felicita 

18:30 + Luca Radošević 

Utorak 08. ožujka 2022. 
Sv. Ivan od Boga 

18:30 
+ Nikola i Terezija Pužin; + Josip 
Ban; + Slavko i Barica Šimecki;  
+ ob. Rakarić i Šimeg; Na nakanu 

Srijeda 09. ožujka 2022. 
Sv. Franciska Rimska 18:30 + Sofija Tomas 

Četvrtak 10. ožujka 2022. 
Emil, Makarije 

18:30 + Tereza i Ivan Rožić 

Petak 11. ožujka 2022. 
Tvrtko, Blanka 

18:30 
Na nakanu; Za zdravlje jedne 
osobe; Za mir u Ukrajini 

Subota 12. ožujka 2022. 
Liturgija kvatri  
(za obraćenje i pokoru) 

18:30 + Nediljka Vukelić 

Nedjelja 13. ožujka 2022. 

DRUGA KORIZMENA 
NEDJELJA 

 

Čitanja: Post 15,5-12.17-18; Ps 
27,1.7-9.13-14; Fil 3,17 – 4,1; Lk 
9,28b-36 

9:00 + Slavko Vuković 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + ob. Gakić 
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Župe Rođenja Isusova 
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Pustinja, mjesto gdje se pobjeđuje zlo 

Prva korizmena nedjelja svojim nas evanđeoskim odlomkom odvodi u pustinju 

gdje je Isus iskušavan od đavla. Poznate su nam tri kušnje koje đavao stavlja 

pred Isusa: da kamenje pretvori u kruh, da se pokloni đavlu te da se baci s 

Hrama. Ove kušnje đavao svakodnevno stavlja i pred nas kad nas želi potaknuti 

da tjelesno stavimo ispred duhovnog, da skrenemo s Božjeg puta u razna 

idolopoklonstva, u kojima se i nesvjesno nalazimo, te da težimo za 

ovozemaljskom slavom. Isus nam otkriva kako je povlačenje u pustinju najbolji 

način da se odupremo đavlu. Tu pustinju mora pratiti ono na što nas je Isus 

pozvao u evanđelju na Pepelnicu: post, molitva i djela milosrđa. U pustinji 

bivamo iskušavani, a ako ustrajemo u tome da tjelesno podredimo duhovnoj 

dimenziji uspjet ćemo se oduprijeti napastima Zloga. Istina, to će ga odbiti do 

druge prilike, kako kaže evanđelje, ali znamo na koji način ubuduće spriječiti 

njegovo djelovanje u našem životu: samoodricanjem. To je učinio Isus Krist, od 

utjelovljenja do raspeća, te nam dao pouku kako ljubav podrazumijeva davanje 

bez traženja vlastitog dobra, 

gledajući uvijek na dobro 

drugoga. Neka u tom duhu bude 

usmjeren i naš korizmeni hod, da 

molitvom, postom i milostinjom 

dajemo sebe Bogu i čovjeku. Evo 

sad je vrijeme milosno, evo sad je 

vrijeme spasa! Iskoristimo ga 

Bogu na slavu, ljudima na korist, 

a nama na posvećenje. 

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/


 
 

Perpetua i Felicita 

Perpetua i Felicita, kartaška plemkinja i njezina vjerna ropkinja, živjele su u 
razdoblju u kojima su kršćani svakodnevno bili izvrgnuti opasnosti završiti u 
tamnici, te skončati kao hrana zvijerima, ili pak u rukama krvnika. O njima 
imamo sačuvan vjerodostojan izvještaj u knjizi Acta martyrum.  Rimski je car u 
to vrijeme bio Septimije, koji je vodio jedan od najžešćih progona protiv kršćana. 
Žrtvama su se jednoga dana našle upravo Felicita i Perpetua, zajedno s još 
trojicom kartaških kršćana: Saturninom, Revokatom i Sekundinom. Svi su oni 
bili katekumeni. U istoj je tamnici, međutim, bio zatočen i njihov vjeroučitelj 
Satir, koji je tako imao prigode dovršiti obrede njihove kršćanske inicijacije 
krstivši ih sve redom, i tako im, pruživši najsigurniju i najbolju popudbinu za 
sučeljavanje sa strašnim kušnjama, koje su ih čekale. 
U dugim je satima zatočeništva, Perpetua – koja je bila učena – zapisivala svoja 
sjećanja, strahove, hoće li biti kadra izdržati trpljenja, te radost što može 
žrtvovati samu sebe za Krista. Te su stranice stigle i do nas: iako malobrojne, ali 
donose neposredno svjedočanstvo, koje je ganulo čitave naraštaje kršćana.  
– Bačeni smo u tamnicu – pripovijeda Perpetua – te bijah zaprepaštena, jer se 
još nikada nisam našla u tako gustome mraku. Imali smo osjećaj kako ćemo se 
ugušiti od vrućine, onako natrpani, jer vojnici nisu imali prema nama nikakva 
obzira. Kako bih spoznala što će biti s nama, još sam se iste večeri udubila u 
duboku molitvu, te ugledah viđenje. Vidjela sam zlatne stube koje su se penjale 
od zemlje prema nebu, tako uske, te se njima mogla uspinjati samo jedna po 
jedna osoba. U podnožju stuba nalazila se golema zmija. Na vrhu stuba 
ugledala sam Satira kako me poziva uspeti se: Dođi – rekao je – no, pazi da te 
zmija ne ujede. – Neće me ujesti – odgovorih – jer je u meni Isus Krist. Na to je 
ime zmija zapriječila prilaz stubama, ali sam joj ja stala na leđa i bez problema 
se uspela.  
Bila je to najava boli mučeništva što su ga imali podnijeti Perpetua i njezini 
prijatelji, ali i radosti konačnog susreta s Gospodinom. 
Felicita, koja je bila trudna te već gotovo pred porodom, imala je priliku izbjeći 
mučeništvo, a dva dana prije utvrđenog datuma smaknuća rodila je sina. 
Felicita se na posljednjem suđenju pojavila s djetetom u naručju. Suprug, koji je 
bio poganin, u više ju je navrata preklinjao neka, iz ljubavi prema djetetu, 
žrtvuje bogovima, ali je ona na to odgovorila kako ne može iznevjeriti Krista. 
Tragedija se završila na pijesku arene preplavljene krvlju, uz rikanje divljih 
zvijeri, povike razjarena mnoštva, uz tihe molitve umirućih. 
Imena tih dviju svetih mučenica ušla su i u rimski kanon, tzv. prvu euharistijsku 
molitvu. Njihova imena, oba latinskog porijekla, znače: Perpetua upućuje na 
vječnu vjeru u Krista, dok Felicita znači radosna. Felicita je zaštitnica rodilja. 
 

Izvor: https://www.bitno.net/vjera/svetac-dana/svete-perpetua-i-felicita-krscanske-mucenice-iz-3-stoljeca/ 

 
ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise radnim danom su u 18.30 sati. 

o Prilika za svetu ispovijed je pola sata prije svake mise (osim utorkom i 
petkom). 

o Molitva krunice je svakog dana 40 minuta prije svete mise (osim utorkom i 
petkom). 

o Utorkom i petkom je pobožnost Križnog puta u 18.00 sati. Pobožnost 
predvode živi vjernički krugovi Župe prema objavljenom rasporedu. 

o U ponedjeljak, 7. ožujka, 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 srijedu, 9. ožujka, nakon večernje mise bit će susret Biblijske grupe.  

o U četvrtak, 10. ožujka, nakon večernje mise bit će euharistijsko klanjanje.   

o U subotu, 12. ožujka, nakon mise bit će molitva I. Večernje molitve 
časoslova.  

o Sljedeće nedjelje slavimo Drugu korizmenu nedjelju. Svete mise su u 9.00, 
11.00 i u 18.30 sati. 

o U nedjelju, 13. ožujka, bit će šesta kateheza za mlade u sklopu katehetskog 
niza Dati obrazloženje nade koja se bavi apologetikom. Tema katehetskog 
susreta je Crkva:  ostvarenje Božje ili ljudske volje? Što je Crkva, da li je Krist 
doista htio utemeljiti Crkvu i njezinu hijerarhiju, koji je odnos Crkve prema 
izabranom narodu, koja su značenja bitnih obilježja Crkve, kao i odgovore 
na druga pitanja doznajte sljedeće nedjelje na katehezi za mlade.  

o Kateheze za krizmanike i prvopričesnike su prema redovitom rasporedu! 

o Protekle nedjelje prodajom krafni za potrebe korisnika župnog Caritasa 
prikupljeno je 3.345 kuna. Zahvaljujemo na vašoj dobroti! 

o Župni Caritas je postavio „košaricu“ gdje do petka, 1. travnja, možete 
ostavljati nekvarljive namirnice i higijenske potrepštine za potrebite naše 
Župe. 

o U škrabici na ulazu u crkvu možete ostaviti svoj dar za humanitarnu pomoć 
ratom pogođenoj Ukrajini.  

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! 
  


