
Župa Rođenja Isusova Kajzerica, Zagreb 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA 

19. ožujka 2023. 

Nedjelja, 19. ožujka 2023.                                                                               
ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA   

svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30  
 
Sljedeća nedjelja, 26. ožujka 2023.                                                                               
PETA KORIZMENA NEDJELJA 
svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30 

 

o Svete mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00, a 
nedjeljom u 9:00, 11:00 i 18:30. 

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

o Molitva krunice je 40 min. prije svake mise (osim utorkom i 
petkom). 

o Utorkom i petkom je pobožnost Križnoga puta u 18:00. 
Pobožnost predmole živi vjernički krugovi Župe prema 
objavljenom rasporedu. 

o U nedjelju, 19. ožujka, u 19:30 bit će kateheza za mlade 
pod nazivom Ikona – prozor u vječnost. Što su svete ikone, 
kako nastaju, koji je njihov teološki značaj, kako se ispravno 

štuju, kako se ikone čitaju, kao i druge informacije o 
ikonama mladi mogu saznati na katehezi koja otvara vidike 
prema kršćanskom Istoku. 

o Kateheze za prvopričesnike održavaju se prema rasporedu, 
a za krizmanike je ovog tjedna kateheza iznimno u petak 
prema rasporedu: 8.B u 11:00, 8.C u 12:00 te 8.A u 13:00.  

o U ponedjeljak, 20. ožujka, slavimo svetkovinu sv. Josipa, 
zaručnika BD Marije. Naime, kada svetkovina u 
korizmenom vremenu pada na nedjelju, ona se zbog 
prednosti slavlja korizmene nedjelje prebacuje na prvi 
slobodni dan. Zbog toga svetkovinu sv. Josipa ove godine 
slavimo 20. ožujka, a ne 19. ožujka. Muževi predmole 
krunicu sv. Josipa u 17:50, a sveta misa je u 18:30.  

Nakon mise – susret Molitvene zajednice štovatelja Božjeg 
milosrđa „Ivan Pavao II.“, a u 20:30 susret Marijine legije.  

o U četvrtak, 23. ožujka, nakon mise bit će cjelodnevno 
klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Na 
oglasnoj ploči je tablica u koju se možete upisati za 
dežurstvo u crkvi. Presveto će biti izloženo do 7:00 do 17:30. 

o U subotu, 25. ožujka, slavimo svetkovinu Navještenja 
Gospodinova – Blagovijest. Sveta misa je u 8:00. S obzirom 
na to da je 25. dan u mjesecu, pobožnost Djetetu Isusu bit 

će na kraju svete mise.  

o Sljedeći tjedan moguće je prijaviti starije i bolesne za 
ispovijed uoči Uskrsa. 

o Od ponedjeljka (20. ožujka) do Velikog četvrtka (6. travnja) 
prikupljat će se novčani prilog za pomoć stradalima u 
potresu u Turskoj i Siriji. Svoj dar kroz navedeno razdoblje 
možete ostaviti u škrabici na ulazu u crkvu. 

o Župni Caritas je postavio košaricu gdje do petka, 24. ožujka, 

možete ostavljati nekvarljive namirnice i higijenske 
potrepštine za potrebite naše župe. 

o Župni ured ureduje utorkom, četvrtkom i petkom (17-18). 

o Sve aktualne obavijesti i novosti o životu i radu naše župe 
možete naći na Facebook stranici, u tiskanom župnom listiću 
Betlehem te na župnoj web stranici www.zupa-kajzerica.com 

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 

http://www.zupa-kajzerica.com/

