TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA
Nedjelja 19. lipnja 2022.
12. NEDJELJA KROZ
GODINU
Čitanja: Zah 12,10-11; 13,1; Ps
63,2-6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24

9:00

+ Mijo Vadlja, ob. Vadlja i Cvetko

11:00

ŽUPNA SVETA MISA
– PRO POPULO

18:30 + Božena i Mladen Bišćan

Utorak 21. lipnja 2022.
Sv. Alojzije Gonzaga

18:30

Srijeda 22. lipnja 2022.
Sv. Paulin Nolanski

18:30 + Ivan i Mato Miličić

Četvrtak 23. lipnja 2022.
ROĐENJE SV. IVANA
KRSTITELJA

18:30 + Iko Nikolaš, ob. Nikolaš

Petak 24. lipnja 2022.
PRESVETO SRCE ISUSOVO

18:30

Subota 25. lipnja 2022.
Bezgrješno Srce BD Marije

18:30 Na nakanu

Čitanja: 1Kr 19,16b.19-21; Ps 16,12a.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

BETLEHEM
Župe Rođenja Isusova
Zagreb – Kajzerica

18:30 + Ante Bilandžija

Ponedjeljak 20. lipnja 2022.
Sv. Naum Ohridski

Nedjelja 26. lipnja 2022.
13. NEDJELJA KROZ
GODINU

župni listić

+ Dominik Rakarić; + Marija i Ivo
Cvijanović; Zahvala za obitelj

+ Marica Posavac; + ob. Svetac,
Posavac i Barberić; Na nakanu

9:00

+ Štefica Sunarić, ob. Sunarić
+ Rozalija Gebaček, ob. Gebaček

11:00

ŽUPNA SVETA MISA
– PRO POPULO

18:30 + Petar Mandić

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

e-mail: zkajzerica@gmail.com
web: www.zupa-kajzerica.com
facebook: Župa Rođenja Isusova
Kajzerica
telefon: +385 1 655 02 93

Radno vrijeme župnog ureda: utorak,
četvrtak i petak od 17:00 do 18:00 sati

Žiroračun kod Zagrebačke banke:
IBAN: HR9623600001101628709
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Put nasljedovanja Krista
Dvanaesta
nedjelja
kroz
godinu donosi nam evanđeoski
ulomak u kojem Isus provodi
istraživanje o sebi među svojim
učenicima o tome kako ga
doživljavaju ljudi, a kako oni
koji su s njime svakodnevno.
Petar
je
jedini
izrekao
vjeroispovijest da je Isus
Pomazanik Božji. Isus prijeti da to nikome ne kazuju jer su njihove misli o Mesiji
sasvim pogrešne: on nije došao osloboditi Izrael od rimske vlasti nego svijet od
vlasti grijeha i smrti.
Da bismo mogli ubrati plodove tog Kristovog spasenjskog djela, potrebno ga je
nasljedovati. A to se ostvaruje ukoliko se živi Isusova rečenica: "Hoće li tko za
mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom." Ovdje
se vidi stupnjevitost u nasljedovanju Isusa. Prije svega je potrebno istinski željeti
nasljedovati Isusa. Zatim slijedi najteži korak, a to je odreći se sebe tj. uvijek i u
svemu dopustiti i prihvatiti Očevu volju. Po samoopljenjenju, što je učinio i sam
Sin Božji, valja nam uzeti križ te konačno poći za Isusom. Potrebno je redom
ispoštovati svaki korak, jer tko želi ići za Isusom, a nije se odrekao sebe i ne
prihvaća križ, ne hoda za Isusom, iako misli da to čini.
Tko god želi izreći svoju vjeru i pokazati da uistinu nasljeduje Isusa, to mora
činiti načinom svoga života. Prilika da to ostvarimo je sadašnji trenutak.
Iskoristimo ga mudro.

Presveto Srce Isusovo

ŽUPNE OBAVIJESTI

Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu nalazimo kod srednjovjekovnih mistika,
kao što su Julijana iz Norwicha, Francisca Rimska i sv. Bonaventura.

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 19. lipnja, nakon večernje mise, bit će deseta, ujedno i posljednja
kateheza za mlade u sklopu katehetskog niza „Dati obrazloženje nade“ koji
se bavi apologetikom. Tema katehetskog susreta je „Život poslije života: mit
ili istina?“ Postoji li doista besmrtna duša i život nakon smrti, što su raj,
čistilište i pakao te što će se dogoditi o uskrsnuću mrtvih kao i odgovore na
druga pitanja iz područja eshatologije, mladi mogu doznati na katehezi.

o

U ponedjeljak, 20. lipnja, nakon večernje mise bit će susret Molitvene
zajednice štovatelja Božjeg milosrđa „Ivan Pavao II.“, a u 20.30 sati bit će
susret Marijine legije.

o

U četvrtak, 23. lipnja, 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 od 7.00 do 17.30 sati.

o

U četvrtak, 23. lipnja, slavimo svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja.
Budući da se datumski ove godine preklapa sa svetkovinom Presvetog Srca
Isusova, prema liturgijskim odredbama svetkovina Rođenja sv. Ivana
Krstitelja liturgijski se slavi dan ranije. Svečano misno slavlje bit će u 18.30
sati.

o

U petak, 24. lipnja, slavimo svetkovinu Presvetog Srca Isusova. Svečano
misno slavlje bit će u 18.30 sati.

o

U subotu 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 subotu, 25. lipnja, nakon večernje mise bit će molitva I. Večernje
časoslova.

o

Sljedeće nedjelje slavimo Trinaestu nedjelju kroz godinu. Svete mise su u
9.00, 11.00 i u 18.30 sati.

o

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

o

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

o

Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe!

U 16. stoljeću njegovali su je kartuzijanci i kasnije isusovci. Sv. Ivan Eudes (17.
stoljeće) dao joj je teološki temelj. Poticaj za uvođenje blagdana Srca Isusova
došao je iz francuskog grada Paray-le-Moniala prigodom Isusova ukazanja sv.
Mariji Margareti Alacoque 1675. godine. Ali tek je 1765. godine papa Klement
XIII. dopustio slaviti blagdan Srca Isusova i to samo za one koji su izričito tražili.
Bili su to poljski biskupi onoga vremena i rimska Nadbratovština Srca Isusova.
Ubrzo su blagdan prihvatili redovnice Reda Pohođenja kojemu je pripadala sv.
Margareta, cijeli Rim, potom biskupi i kraljica francuskog naroda, poglavari i
članovi Družbe Isusove i tako se za kratko proširio gotovo u cijeloj Crkvi.
Nakon što se blagdan Srca Isusova tako brzo proširio po mnogim biskupijama
svijeta i vidjevši velike duhovne koristi od njegova slavljenja, papa Pio IX. je
1856. godine posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj
Katoličkoj Crkvi osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za grijehe. Misa i
oficij odobreni su 1765., a općevažeći postali 1856. godine.
Blagdan Presvetog Srca Isusova slavi se u petak nakon blagdana Tijelova i stoga
je lipanj mjesec Presvetog Srca Isusova.
Uoči Svete godine 1900. papa Leon XIII. uputio je cijeloj Crkvi posebnu
encikliku kojom poziva sve biskupe i vjernike da se te godine 1899. svi posvete
na blagdan Srca Isusova njegovu Božanskom Srcu.
Svi mi vjernici znamo vrijednost Srca Isusova. Ono je bilo darivano od vječnog
Oca za nas da nas otkupi od grijeha, Ono je bilo probodeno za nas na Križu da
nas iscijeli i okupa u svojoj Svetoj Kupelji za vječni život… To Presveto Srce
mora uvijek kucati u nama!
Izvor: https://www.bitno.net/vjera/svetac-dana/presveto-srce-isusovo/

NAJAVA – SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI 2022.
U subotu, 17. rujna, u Bjelovaru će se održati Susret hrvatske katoličke mladeži
pod geslom „Gore srca“. Na susretu mogu sudjelovati mladi od navršene
petnaeste do tridesete godine života. Detalje možete saznati u župnom uredu
gdje se mladi mogu prijaviti do 8. kolovoza. Prilikom prijave potrebno je
popuniti odgovarajuću suglasnost koju punoljetni ispunjavaju sami dok za
maloljetne istu ispunjavaju roditelji. Također, prilikom prijave plaća se
kotizacija u iznosu od 40 kuna, dok će troškove prijevoza podmiriti župa.

