
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 26. lipnja 2022. 
13. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: 1Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-
2a.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 

9:00 
+ Štefica Sunarić, ob. Sunarić 
+ Rozalija Gebaček, ob. Gebaček 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Petar Mandić 

Ponedjeljak 27. lipnja 2022. 
SV. LADISLAV 

18:30 + Ilija Rendulić i Miroslav Bertić 

Utorak 28. lipnja 2022. 
Sv. Irenej Lionski 

18:30 + Marija i Vid  Kreber 

Srijeda 29. lipnja 2022. 
SV. PETAR I PAVAO 

18:30 + Karlo i Josip Nikolić 

Četvrtak 30. lipnja 2022. 
Rimski Prvomučenici 

18:30 
+ Pero Galić i ob. Galić,  
+ Pero Lučić i ob. Lučić 

Petak 1. srpnja 2022. 
Aron, Martin 

18:30  

Subota 2. srpnja 2022. 
Oton, Višnja 

08:00  

13:00 Krštenje: Toma Cindrić 

Nedjelja 3. srpnja 2022. 
14. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3a.4-
7a.16.20; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 

9:00 
+ Dubravko, Josip i Štefanija 
Pizent 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 
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Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 

 
26. lipnja 2022. - Godina: II.  - Broj 95 

 
 

Evangelizirati, a ne ukloniti one koji ne prihvaćaju Krista 

Ponekad smo brzi na osudi te se u 

nama rađaju misli koje nemaju 

pobožnu nakanu prema onima s 

kojima se razilazimo u stavovima i 

mišljenjima. Takvu situaciju donosi 

nam evanđelje Trinaeste nedjelje 

kroz godinu. Naime, nakon 

neuspjeha Isusovih glasnika da mu 

priprave put u Samariju, dvojica iz 

apostolskog zbora, braća Jakov i 

Ivan, imaju rješenje za taj problem: 

uništenje Samarijanaca ognjem s neba. Iako ga prate već treću godinu, nisu ništa 

naučili od Isusa. Zbog toga ih je ukorio, jer Isus nije došao uništavati već 

pomoći, nije došao mrziti već ljubiti, nije došao osuditi već spasiti. To nije ušlo 

u srca njegovih suputnika, iako su slušali njegovu riječ i promatrali djela Božje 

ljubavi. Poslanje kršćana nije ukloniti one koji nisu naše vjere i misli već im 

navijestiti evanđelje. Oni su naše misijsko područje, a za to nije potrebno otići u 

daleke zemlje već se osvrnuti oko sebe i vidjet ćemo da ima mnoštvo onih koji 

Krista još ne poznaju. Naš je zadatak biti njegovim glasnicima, pripremiti mu 

put u živote i srca ljudi. Možda smo i sami nerijetko poput Samarijanaca, tvrdi 

za  Riječ Božju, svojeglavi u postupcima. Unatoč tome, Bog ima strpljenja za nas. 

Imajmo i mi za one koje nam Bog s razlogom šalje na životne putove da im Boga 

pokažemo životom i djelima ljubavi. 

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

Radno vrijeme župnog ureda: utorak i 
četvrtak 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 Ladislav – svetac koji je ustanovio Zagrebačku biskupiju 

Ladislav se rodio god. 1040., kao sin Bele I. iz dinastije Arpadovića i poljske 
kneginje Riske. U njegovim je žilama tekla ne samo mađarska već i slavenska 
krv. Na ugarsko je prijestolje stupio 1077. godine, nakon mnogih borbi sa svojim 
bratučedom Salomonom. Oženio se kćerkom Rudolfa Švapskoga, a svoga je 
tasta podržavao u borbi protiv cara Henrika IV. u borbi za investituru što su je 
pape njegova vremena, a osobito Grgur VII., vodile protiv svjetovnih vladara. 
Ladislav je jedno vrijeme pristajao uz papinstvo, da se onda god. 1091. stavi 
ipak na stranu Henrika i protupape. Nama je danas teško shvatiti takvo držanje, 
no ono je činjenica, a protiv nje nema protudokaza. 
 

O osnutku Zagrebačke biskupije po Ladislavu naš povjesničar profesor Srećko 
Dragošević piše ovo: “Ladislav je god. 1091. uspio uspostaviti vlast tek u Posavskoj 
Hrvatskoj, a kako je tada hrvatski biskup bio uz kralja Petra Svačića, Ladislavu se 
nametnula nužna potreba da u Posavskoj Hrvatskoj provede samostalnu crkvenu 
organizaciju s biskupom na čelu. Sigurno se nadao da će time i zemlju čvršće vezati uz 
sebe. Posavsku Hrvatsku nije mogao podijeliti među mađarske biskupije, jer je postojala 
nepremostiva zapreka jezika. Da je to ipak napravio, izazvao bi oporbu i splitskoga 
nadbiskupa i hrvatskog biskupa, a i samoga Rima. Nadao se da će dopuštenje za 
osnivanje nove posebne biskupije dosta lagano postići, jer je prišao protupapi Klementu 
III., koji je želio svoje pristalice povezati uz sebe dajući im ustupke. Sigurno je jedan od 
razloga osnivanja nove biskupije bio i vjerski, jer je narod bez crkvene organizacije 
mogao lako upasti u vjersko neznanje i zastraniti u krivovjerje. No, politički vidik 
učvršćenja arpadovske vlasti bio je očito na prvom mjestu. Sama bula o osnutku 
biskupije nije sačuvana, ali je u kasnijim potpuno pouzdanim dokumentima sačuvan 
najvećim dijelom njezin sadržaj… Prema ispravama može se skoro sa sigurnošću 
utvrditi da je Zagrebačka biskupija osnovana oko godine 1094., a ne točno te godine, 
kako tvrdi Šišić. Kad je osnovana Zagrebačka biskupija, bila je podvrgnuta kao 
sufragana Ostrogonu. Tim je pretrgnuta vjekovna crkvena veza između Primorske i 
Panonske Hrvatske…” 
Sveti Ladislav je umro 29. srpnja 1095.g. u Nitri, a prema svjedočanstvu legendi, 
što se oko njega oviše, kanoniziran je 1192. god.  
Povjesničarka Edith Pasztor piše o njemu: 
“Period je vladavine sv. Ladislava za mađarsku povijest značajan po tome što je nastojao 
oko učvršćenja kršćanske države. Njegovi dekreti kao i oni sa sinode u Szabolcsu iz god. 
1092., kojoj je predsjedao, svjedoče o naporu da se izliječi moralno propadanje 
mađarskoga klera i puka, zemlje koja je samo polagano usvajala ideje gregorijanske 
obnove” – one obnove sto ju je u Crkvi tako vatreno promicao veliki papa sveti 
Grgur VII. 
O životu i djelu svetog Ladislava postoje pisane dvije legende, takozvana 
Legenda maior i Legenda minor.  Prva je kritički izdana u Budimpešti 1938.g., 

 
kad su Mađari slavili 900. obljetnicu od smrti svetog Stjepana, kralja, i održali 
veličanstveni Međunarodni euharistijski kongres. Legenda minor bila je izdana 
već 1744. god. u Veneciji. 
 

Rimski martirologij spominje svetog Ladislava 27. lipnja. Njega je Zagrebačka 
biskupija, kasnije nadbiskupija, slavila kao svoga prvotnoga zaštitnika. 
Suzaštitnik je zagrebačke katedrale. Jedan od oltara posvećen je njemu, gdje se 
nalazi i njegov kip. U Hrvatskoj mu je posvećeno nekoliko crkava, kapelica i 
oltara. 
 

Izvor: https://www.bitno.net/vjera/svetac-dana/sveti-ladislav-ugarski/ 

 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise radnim danom su u 18.30 sati. 

o Od 1. srpnja prelazimo na ljetni raspored misa.  
U srpnju i kolovozu svete mise radnim danom su u 18.30 sati, subotom u 
8.00 sati, a nedjeljom u 9.00 i 11.00 sati. 

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

o Molitva krunice je 40 minuta prije svake mise. 

o U ponedjeljak, 27. lipnja, u 20.30 sati bit će susret Marijine legije.  

o U srijedu, 29. lipnja, slavimo svetkovinu sv. Petra i Pavla, apostola. Svečano 
misno slavlje bit će u 18.30 sati.  

o U četvrtak, 30. lipnja, bit će od 16.00  do 17.45 sati izložen Presveti Oltarski 
Sakrament za klanjanje i molitvu u tišini.  

o U petak, 1. lipnja, je prvi petak u mjesecu pa će prilika za ispovijed biti od 
17.30 sati. 

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

o Fotografije i video zapise slavlja Svete potvrde i Prve pričesti moguće je 
podići u župnom uredu u uredovno vrijeme.  

o Prijave za Susret katoličke mladeži su u župnom uredu, a detalje možete 
pronaći na oglasnoj ploči. 

o Župni ured u srpnju i kolovozu ureduje u utorak i četvrtak od 17.00 do 
18.00 sati. Za smrtne i ostale hitne slučajeve moguće je doći svaki radni 
dan prije ili poslije mise.  

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 
 


