
Župa Rođenja Isusova Kajzerica, Zagreb 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

4. NEDJELJA KROZ GODINU 
29. siječnja 2023. 

 

Nedjelja, 29. siječnja 2023.                                                                               

4. NEDJELJA KROZ GODINU   

svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30  

Sljedeća nedjelja, 5. veljače 2023.                                                                               

5. NEDJELJA KROZ GODINU 

svete mise u 9:00, 11:00 i 18:30 

 

o Svete mise radnim danom u 18:30, subotom u 8:00, 

nedjeljom u 9:00, 11:00 i 18:30. 

o Mogućnost za ispovijed – 30 minuta prije svake mise. 

o Molitva krunice – 40 minuta prije svake mise. 

o Kateheze za krizmanike i prvopričesnike održavaju se 

prema rasporedu. 

o U ponedjeljak, 30. siječnja, nakon mise bit će susret 

Molitvene zajednice štovatelja Božjeg milosrđa Ivan Pavao 

II., a u 20:30 susret Marijine legije.  

o U srijedu, 1. veljače, započinjemo devetnicu bl. Alojziju 

Stepincu, biskupu i mučeniku, uzoru vjere i simbolu 

hrvatskoga katoličkog identiteta. Pobožnost će biti na kraju 

večernje mise, a devetnicu prikazujemo za domovinu 

Hrvatsku. 

o U četvrtak, 2. veljače, slavimo blagdan Prikazanja 

Gospodinova – Svijećnicu. Misa i blagoslov svijeća bit će u 

18:30. Svijeće za tu prigodu moći ćete nabaviti ispred crkve.  

Nakon mise bit će klanjanje pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom s posebnom nakanom za redovnička zvanja, 

budući da se Prikazanje Gospodinovo slavi kao Dan 

posvećenog života. 

o U petak, 3. veljače, na spomendan sv. Blaža, nakon mise će 

biti blagoslov grla.  

o U petak, 3. veljače, je prvi petak u mjesecu. Prilika za 

ispovijed je od 17:30. Nakon večernje mise bit će Susret 

Obiteljske zajednice.  

o U subotu, 4. veljače, hodočastimo u Krašić. Polazak je u 

9:00 sati s parkirališta kod škole na Kajzerici. Po dolasku u 

Krašić izmolit ćemo pobožnost križnog puta, nakon čega 

slijedi obilazak Spomen-doma bl. Alojzija Stepinca te sveta 

misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva.  

Po odlasku iz Krašića posjetit ćemo grkokatoličku crkvu 

Blagovijesti u Strmcu Pribićkom gdje se čuvaju relikvije sv. 

Leopolda Bogdana Mandića. Posjetit ćemo i grkokatoličku 

crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom gdje se 

čuvaju relikvije svetog starca Šimuna. Cijena hodočašća je 

10 €, a prijave su u župnom uredu do srijede. 

o Župni ured ureduje utorkom, četvrtkom i petkom      

od 17:00 do 18:00.  

o Sve aktualne obavijesti i novosti o životu i radu naše 

župe možete naći na našoj Facebook stranici, u 

tiskanom župnom listiću Betlehem i na ovoj župnoj 

web stranici: www.zupa-kajzerica.com  

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 

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

