
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 10. travnja 2022. 

NEDJELJA MUKE 
GOSPODNJE - CVJETNICA 

 

Čitanja:  Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-
20.23-24; Fil 2,6-11; Lk 22,14 – 23,56 

9:00 + Antiša i Dragica Babić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 Na nakanu 

Ponedjeljak 11. travnja 2022. 
Stanislav, Stanko 

18:30 Zahvala 

Utorak 12. travnja 2022. 
Sofija, Julije 

18:30 + ob. Vilenica 

Srijeda 13. travnja 2022. 
Martin, Ida 18:30 Zahvala 

Četvrtak 14. travnja 2022. 
VELIKI ČETVRTAK 

19:00 MISA VEČERE GOSPODNJE 

21:00 Getsemanska ura 

Petak 15. travnja 2022. 
VELIKI PETAK 

15:00 Krunica Božjeg milosrđa 

19:00 OBREDI MUKE GOSPODNJE 

Subota 16. travnja 2022. 
VELIKA SUBOTA 

20:00 
VAZMENO BDJENJE 
Nakon Vazmenog bdjenja bit će 
blagoslov hrane. 

Nedjelja 17. travnja 2022. 
NEDJELJA USKRSNUĆA 
GOSPODINOVA 
Čitanja:  Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-
2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 (ili: 1Kor 
5,6b-8); Iv 20,1-9 

9:00 
+ Anton Markić 
Nakon mise bit će blagoslov hrane. 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ivan Bilušić, ob. Bilušić 
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Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 

 
10. travnja 2022. - Godina: II.  - Broj 84 

 

Bogojavljenje u Raspetome 

Isusova žrtva, koju proslavljamo 

pashalnim misterijem, a u koji nas uvodi 
Nedjelja Muke Gospodnje, bila je najveće 

Bogojavljenje u povijesti ljudskog 

spasenja. Na križu Bog nije objavio svoju 
svemoć, kao primjerice kod stvaranja ili 

izlaska iz Egipta, već je na križu Bog 

objavio svoju nemoć pred onim što on u 

sebi jest. A on je u sebi ljubav koja se daje 

za druge. Bog je savršen i ništa osim njega 

nije mu bilo potrebno. Upravo ljubav 
nagnala ga je da stvori nebeska i 

zemaljska bića kojima je vrhunac čovjek, samo zato da bi ljubav, tj. samoga sebe 

podijelio s drugima. I kada mu je čovjek na ljubav odgovorio sebeljubljem kojim 
je Boga želio maknuti i sebe proglasiti bogom, on nije odustao od čovjeka već je 

sam postao čovjekom da nas pobožanstveni. To otajstvo preveliko je za naš 

razum i koliko god ga nastojali dokučiti, i dalje će biti otajstvo koje se pak 

najjednostavnije tumači kao Božja ljubav. Isusova muka govori nam kako 

nakon kušnji, boli i same smrti dolazi ono što je vječno i jedino vrijedno, a to je 

život s Bogom i u Bogu. Križ i njegovo prihvaćanje srcem jedini je način kako se 
uzdići u nebo, kako postići vlastito uskrsnuće. Kada je Isus umro na križu 

rasporila se hramska zavjesa iza koje se skrivalo svetište. Time se želi reći kako 

se u Raspetom Isusu Bog potpuno objavio i otvorio nam pristup sebi, jer više 
nema zastora pred licem Božjim već ga gledamo u Kristu. Neka se kroz naš 

životni križni put razdire sve što zaklanja pogled prema Bogu kako bismo po 

prelasku s ovoga svijeta ugledali njegovo lice i sa svim stvorenjem ispovjedili 

svoju vjeru Pavlovim riječima: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca. 

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

Radno vrijeme župnog ureda: u Velikom 
tjednu ne ureduje 

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/


 

Veliki tjedan – povijest i značenje 

Tjedan pred Uskrs naziva se Tjedan muke, Sveti tjedan ili Veliki tjedan, a 
označava spomen na posljednje Kristove dane i liturgijsko uprisutnjenje njegova 
vazmena otajstva. Započinje blagdanom Cvjetnice, a završava Uskrsom. 

Blagdan Uskrsa u prvim kršćanskim vremenima slavio se na puno 
jednostavniji način nego danas. Nakon intenzivnog posta od jednog ili više dana 
slijedilo je noćno okupljanje kršćanske zajednice u molitvi i čitanju Božje riječi 
koje je završilo slavljenjem euharistije. Iako je u počecima naglasak bio stavljen 
na Krista kao pashalnog Jaganjca, koji svojom krvlju donosi otkupljenje svijetu, 
kasnije taj naglasak postepeno prelazi na Kristovo uskrsnuće. Pod utjecajem 
Crkve u Jeruzalemu koja je s dubokom vjerom obilazila mjesta Kristove muke i 
smrti, tijekom 4. stoljeća dolazi do procesa tzv. fragmentacije u kojemu različiti 
trenuci i događaji koji tvore Kristovo djelo spasenja postaju osnova za 
oblikovanje zasebnih liturgijskih slavlja. Liturgijsko slavljenje na taj način uz 
spomenčin pashalnog otajstva, dobiva i novu dimenziju obrednog oponašanja 
posljednjih događaja iz Isusova zemaljskoga života, i to dan po dan, a u 
Trodnevlju pazeći i na određene sate. 

Slavlje Uskrsa se dakle kroz stoljeća proširilo na cijeli Veliki tjedan. Tako je 
danas Veliki ili sveti tjedan dio liturgijske godine koji započinje blagdanom 
Cvjetnice, a završava svetkovinom Uskrsa. Odvojeni događaji iz Kristovih 
posljednjih dana života slave se kroz zasebne blagdane i obrede. Stoga se Veliki 
tjedan od Cvjetnice s uključenim Vazmenim trodnevljem može promatrati kao 
proslava neposredne pripreme za Uskrs kroz konkretizaciju i uprisutnjenje 
povijesnih događaja Isusove muke i smrti. Iako su slavlja postala fragmentirana 
te se događaji pojedinih dana iz Isusova života slave odvojeno, ipak se cijeli Veliki 
tjedan promatra kao jedna cjelina Kristova otajstva, odnosno njegove muke, smrti 
i uskrsnuća. 

Veliki tjedan je proslava otajstva Kristove muke, smrti i uskrsnuća. Slaviti 
Veliki tjedan za vjernika postaje način življenja i prihvaćanja Kristova uskrsnuća 
od mrtvih i pobjede nad smrću kao vrata novog Kraljevstva koje je došlo s 
Kristom već ovdje na Zemlji. Cvjetnica je spomen na mesijanski Kristov ulazak u 
Jeruzalem. Čitanjem Muke uvodi se u sve ono što se slavi narednih dana i 
poseban je poziv svakom vjerniku na osobno raspoloženje i duhovnu pripravu 
za te velike dane. Na Veliki četvrtak Crkva proslavlja spomen Isusove posljednje 
večere, ustanovljenja Euharistije i ministerijalnog svećeništva. Obredi Velikog 
petka spominju se Isusove nepravedne osude, muke i smrti na križu te polaganja 
u grob. Mnogi vjernici se okupljaju u molitvi na mjestu u crkvama gdje je uređen 
Božji grob. Odsutnost zvuka orgulja i tišina zvona od Mise večere Gospodnje pa 
do vazmenoga bdjenja ispunjaju duh vjernika posebnim osjećajem promišljanja 
o posljednjim trenucima Isusova života na zemlji i o njegovoj smrti. Okupljanje 
na vazmenom  bdjenju uoči uskrsnog  jutra izraz je vjere da nepravedna  osuda, 

 
muka, smrt, tišina i tama nisu posljednja riječ u Isusovu životu, ali i u životu 
Crkve i kršćana. Kristovo otajstvo postaje snažnije od smrti i tame, čak ga nije 
jednostavno niti smjestiti u koordinate ljudskih osjetila i iskustva.   

Iako Veliki ponedjeljak, utorak i srijeda ne proslavljaju neki poseban 
trenutak posljednjih Isusovih zemaljskih dana, unutar Velikoga tjedna imaju 
veliku važnost i neposredna su priprava za Vazmeno trodnevlje. 
Izvor: https://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/veliki-tjedan-povijest-i-znacenje-1-dio 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise od ponedjeljka do srijede su u 18.30 sati. 

o Prilika za svetu ispovijed bit će u ponedjeljak, utorak i srijedu od 16.30 do 
18.00 sati. Ispovijedi od Velikog četvrtka do Uskrsa nema! 

o Molitva krunice je 40 minuta prije svake mise, osim u utorak.  

o U utorak je pobožnost križnog puta u 18.00 sati. 

o U ponedjeljak, 11. travnja, 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 četvrtak, 14. travnja, je Veliki četvrtak. Misa Večere Gospodnje bit će u 
19.00 sati. U 21.00 sat bit će Getsemanska ura, a od 22.00 sata do 7.00 sati u 
petak bit će klanjanje  u tišini. Na oglasnoj ploči je tablica u koju se možete 
upisati za dežurstvo u crkvi. Bdjenje u petak ujutro završava Jutarnjom 
molitvom časoslova. 

o U petak, 15. travnja, je Veliki petak. Toga dana je zapovijedani post i nemrs. 
U 15.00 sati u crkvi će biti molitva krunice Božjeg milosrđa. Obredu Muke 
Gospodinove su u 19.00 sati. Toga dana se prikuplja kolekta za „Božji grob“. 

o U subotu, 16. travnja, je Velika subota. U 8.00 sati bit će Služba čitanja i 
Jutarnja molitva časoslova. Crkva će nakon završetka liturgije časova biti 
otvorena do 17.00 sati za pohod Božjem grobu, a za dežurstvo se možete 
upisati u tablicu na oglasnoj ploči. Svečano Vazmeno bdijenje bit će u 20.00 
sati. Nakon Vazmenog bdjenja bit će blagoslov uskrsnih jela.  

o Sljedeće nedjelje slavimo Nedjelju Uskrsnuća Gospodinova - Vazam. Svete 
mise su u 9.00, 11.00 i u 18.30 sati. Nakon mise u 9.00 sati bit će blagoslov 
uskrsnih jela. 

o U akciji prikupljanja novčanog priloga za pomoć ratom pogođenoj Ukrajini 
prikupljeno je 20.200,00 kuna. Bog neka nagradi vašu dobrotu!  

o Župni ured u Velikom tjednu ne ureduje, osim po dogovoru za smrtne i 
ostale hitne slučajeve. 

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 
  


