
 
 

 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 24. travnja 2022. 

2. VAZMENA NEDJELJA – 
NEDJELJA BOŽJEG 
MILOSRĐA 
 

Čitanja:  Dj 5,12-16; Ps 118,2-4.22-
27a; Otk 1,9-11a.12-13.17-19;  
Iv 20,19-31 

9:00 
+ Đuro Galić, ob. Galić;  
+ duše u čistilištu 

11:00 

ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 
Krštenje: Kristijan Terzić  
(5. dijete u obitelji) 

18:30 + Mile Bilandžija 

Ponedjeljak 25. travnja 2022. 
Sv. Marko, evanđelist 

18:30 
+ ob. Palić, Dodić, Cvetković, 
Jakubek, Varga i Stanilović 

Utorak 26. travnja 2022. 
Sv. Montan i Maksima 

18:30 
+ Ančica Feketa;  
Za obraćenje jedne osobe 

Srijeda 27. travnja 2022. 
Bl. Ozana Kotorska 

18:30 
+ Anđa Nikolaš, ob. Vrdoljak  
i Nikolaš 

Četvrtak 28. travnja 2022. 
Sv. Petar Chanel 

18:30 + Jozo Lučić, ob. Lučić 

Petak 29. travnja 2022. 
Sv. Katarina Sijenska 

18:30 
+ duše u čistilištu  
(nakana od subote) 

Subota 30. travnja 2022. 
Sv. Pio V., papa 

11:00 SLAVLJE SVETE POTVRDE 

Nedjelja 01. svibnja 2022. 

3. VAZMENA NEDJELJA  
 

Čitanja:  Dj 5,27b-32.40b-41; Ps 
30,2.4-6.11-12a.13b; Otk 5,11-14;  
Iv 21,1-19 

9:00 
+ Milica Mihaljević,  
ob. Mihaljević 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 
SLAVLJE PRVE PRIČESTI 

13:00 Krštenje: Ivan Kosić 

18:30 
+ Zlatko Mihalić, ob. Mihalić, 
Oštarjaš, Anić i Rastić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

župni listić 
 

BETLEHEM 
 

Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 

 
24. travnja 2022. - Godina: II.  - Broj 86 

 

Vjera potkrijepljena razumom 

Isus se u evanđelju Druge vazmene nedjelje učenicima objavljuje dva puta u 

razmaku od osam dana, a uvijek se radilo o prvom danu u tjednu, tj. nedjelji. 
Svako okupljanje zajednice vjernika prvog dana u tjednu ponazočuje Isusa, gdje 

on postaje vidljiv i opipljiv, kao i u evanđelju. Nakon susreta s Uskrslim, 

apostoli tu radost prenose čovjeku koji je bio dio apostolskog zbora, ali nije bio 
nazočan tom događaju. Stoga i nije nesmotreno sumnjati u nešto takvo, kako to 

čini Toma, jer ne bijaše s ostalima pa ne doživljava susret s Isusom. Ovo nam 

govori kako čovjek izvan zajednice nije sposoban susresti Boga, kako je Krist 

prisutan tamo gdje postoji jedinstvo, zajedništvo i ljubav, a ne individualnost. 

Krista se, dakle, susreće samo u Crkvi, zajednici njegovih vjernika. Isus dolazi 

među okupljenu zajednicu i daje se Tomi opipati, da se ovaj uvjeri kako nije 
privid već stvarnost, da je smrt 

pobijeđena te da je vjera nužan 

produkt susreta s Isusom. U ovom 
trenutku pokazuje se kako je Toma 

itekako vjernik jer priznaje Isusa 

Gospodinom i Bogom. Njegova je 

vjera dobila i razumske argumente 

te sada ovaj čovjek biva 

nepokolebljiv svjedok Isusa Krista 
do mučeničke smrti.  

Svatko od nas treba biti poput desetorice koja naviješta Uskrsloga svakom 

čovjeku, ali i poput Tome trebamo tražiti razumske argumente vjere i biti uvijek 
spremni dati obrazloženje nade koja je u nama. U Tomi trebamo promatrati 

vjernika koji uvijek hoće više, koji doista želi  upoznati svoju vjeru, a koja u 

zajedništvu s Božjim darom razuma uzdiže ljudski duh u razmatranje svetih 

otajstava do trenutka kada će ona u vječnosti postati našom zbiljom. 

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. Katarina Sijenska 

Rođena je na Blagovijest 1347. godine, kao 25. dijete svojih roditelja. Već u 6. 
godini doživjela je mistično iskustvo, a često je i rado boravila u crkvi gdje je 
usrdno molila. S 15 godina, nakon smrti svoje sestre Bonaventure, odlučila je ući 
u mantelate, dominikanske trećoredice, kojih je u Sieni tada bilo stotinjak. 
 

U 19. godini doživjela je mistične zaruke s Kristom, što joj je On potvrdio 
prstenom koji je samo ona vidjela na svojoj ruci. U jednom je viđenju dobila nalog 
od Krista da se posveti apostolatu. Ona je divan primjer mističarke i velike 
radnice koja je posljednjih deset godina života provela gotovo svo vrijeme na 
putovanjima u kojima je pomirivala zavađene. Uspjela je čak privoljeti papu 
Grgura XI. da se iz Avignona vrati u Rim, središte svoje biskupije. Bilo je to 1376. 
godine, kad se providonosno okončalo 70-godišnje sužanjstvo. 
 

U rodnoj Sieni utemeljila je i samostan u kojemu, zbog svojih brojnih putovanja, 
gotovo nikad nije boravila. Oko nje su se okupljali učenici i sljedbenici kojima je 
tumačila svoja viđenja. Oni su joj pomagali teološkim tumačenjima, jer je među 
njima bilo i svećenika. Od tada je Katarina počela diktirati i svoje glavno djelo 
„Dijalog Božanske providnosti“ u kojemu su iznesene tajne spasenja-otkupljenja, 
tajne života i rješenja problema svijeta i crkve – u okviru Božanske Providnosti.  
 

Ostavila je i 375 pisama iznimne vrijednosti. U jednom je viđenju primila i stigme, 
odnosno pet rana na uspomenu Kristove muke i žrtve. Shrvana zapadnim 
raskolom, koji će potrajati sljedećih 40 godina, Katarina je umrla u Rimu 
29.04.1380. godine. Svetom ju je proglasio papa Pio II. 1461. godine, crkvenom 
naučiteljicom papa Pavao VI. 1970., a suzaštitnicom Europe papa Ivan Pavao II. 
1999. godine. Zazivaju je kod bolesti, tjelesnih boli, požara, pobačaja, seksualnih 
napasti, iskušenja, a zaštitnica je Europe, Italije, vatrogasaca, bolničarki, dadilja, 
bolesnika, osoba ismijavanih zbog pobožnosti, rodne Siene te mnogih biskupija, 
naselja, učilišta, župa i crkava diljem svijeta. 

Izvor: https://hkm.hr/svetac-dana/sveta-katarina-sijenska/ 

 
 

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 Molitva krunice je 40 minuta prije svake mise. 

o U nedjelju 24. travnja, u 19.30 sati bit će sedma kateheza za mlade u sklopu 
katehetskog niza „Dati obrazloženje nade“ koji se bavi apologetikom.  
Tema katehetskog susreta je „Sakramenti: plod katoličke domišljatosti ili biblijski 

 
utemeljeni?“ Što su sakramenti i zašto ih ima sedam, koje je djelovanje 
pojedinog sakramenta, koji su biblijski temelji za krštenje male djece, zašto 
se treba ispovijedati svećeniku, što se događa na euharistiji, zašto svećenici 
žive u celibatu, zašto žene ne mogu biti svećenice, zašto je sakrament 
ženidbe moguć samo između muškarca i žene te odgovore na druga pitanja 
mladi mogu doznati danas nedjelje nakon večernje mise. 

o U ponedjeljak je 25. u mjesecu, dan kada se na poseban način spominjemo 
utjelovljenja i rođenja našeg Spasitelja Isusa Krista. Pobožnost Djetetu Isusu 
bit će na kraju mise.  

o U ponedjeljak, 25. travnja, u 19.15 sati bit će susret Molitvene zajednice 
štovatelja Božjeg milosrđa „Ivan Pavao II.“, a u 20.00 sati bit će susret 
Marijine legije. 

o U četvrtak, 28. travnja, u 16.00 sati bit će ispovijed za krizmanike i 
prvopričesnike te po potrebi za roditelje i kumove. Prvopričesnici nakon 
ispovijedi preuzimaju haljine. 

o U četvrtak, 28. travnja, u 19.00 sati bit će sastanak onih koji su prethodnih 
godina pomagali oko priprema za slavlje Svete potvrde i Prve pričesti.  

o U subotu, 30. travnja, u 11.00 sati bit će slavlje sakramenta Svete potvrde. 
Slavlje će se održati ispred Osnovne škole Kajzerica, a djelitelj sakramenta 
Svete potvrde je preč. mons. Josip Oslić, kanonik Prvostolnog kaptola 
zagrebačkog. 

o U subotu nema večernje mise, a upisana misna nakana prebačena je na dan 
ranije. 

o Sljedeće nedjelje slavimo Treću vazmenu nedjelju. Svete mise su u 9.00, 11.00 
i u 18.30 sati. Na župnoj misi u 11.00 sati bit će slavlje Prve svete pričesti koje 
će se održati ispred Osnovne škole Kajzerica. 

o Sljedeće nedjelje započinju „Svibanjske pobožnosti“. Svakog dana kroz mjesec 
svibanj bit će molitva krunice nakon čega slijede pjevane Lauretanske 
litanije. Pobožnost počinje u 17.50 sati, a raspored živih vjerničkih krugova 
koji predvode pobožnost nalazi se na oglasnoj ploči. 

o Krizmanici imaju probu za Svetu potvrdu u utorak i petak u 16.00 sati. 
Obvezni su doći svi krizmanici! 

o Prvopričesnici imaju probu za Prvu svetu pričest u ponedjeljak, srijedu i 
petak u 17.00 sati. Obvezni su doći svi prvopričesnici!  

o Župni ured ureduje u utorak, četvrtak i petak od 17 do 18 sati. 

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 
  


