
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 7. kolovoza 2022. 
19. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Mudr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-
20.22; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 

9:00 + ob. Marković 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

Ponedjeljak 8. kolovoza 2022. 
Sv. Dominik 

18:30 + Mile Volarić, ob. Volarić; 
+ Ana Vlahović – sprovodna misa 

Utorak 9. kolovoza 2022. 
SV. TEREZIJA BENEDIKTA 
OD KRIŽA 

18:30  

Srijeda 10. kolovoza 2022. 
SV. LOVRO 

18:30 + Marijan Bačanek 

Četvrtak 11. kolovoza 2022. 
Sv. Klara Asiška 

18:30 
+Anđelko Lucić, ob. Lucić i 
Lipovac 

Petak 12. kolovoza 2022. 
Sv. Ivana Franciska de Chantal 

18:30 + Zdravko Zrile 

Subota 13. kolovoza 2022. 
Sv. Poncijan i Hipolit 

8:00  

Nedjelja 14. kolovoza 2022. 
20. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Jr 38,4-6.8-10; Ps 40,2-4.18; 
Heb 12,1-4; Lk 12,49-53 

9:00 + Ruža Adamić, ob. Mijić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

 
 

 
 

 

POKOJNI  Ana Vlahović 
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Biti pripravan za susret s Gospodinom 

Sve što je za svoga ovozemaljskog života činio naš Spasitelj, činio je da bi naš 

pogled usmjerio prema vječnosti u kojoj će se ostvariti punina susreta Boga i 

čovjeka.  To je, između ostaloga, poruka evanđeoskog odlomka Devetnaeste 

nedjelje kroz godinu gdje nas Isus poziva na pripravnost. Ta je pripravnost 

usmjerena na susret s Bogom: ne u bogoslužju ili molitvi, ne na sudnji dan već 

na dan prelaska s ovoga svijeta. To će za nas biti dan velikog susreta Boga i 

čovjeka, dan osobnog suda za sav život. A taj dan dolazi nenajavljeno, iznenada, 

te postoji opasnost da čovjek u 

svojoj računici izgubi vječnost s 

Bogom. Zato Isus poziva na 

pripravnost i budnost, na stalnu 

svijest da smo prolazni. Ta 

svijest pomaže da svoj život 

živimo usmjereni prema 

vječnosti s Bogom, pa će naše 

misli, riječi i djela uvijek biti u 

skladu s njegovom svetom 

voljom. Tko tako živi, taj se ne boji smrti koja za vjernika doista biva prelazak  

na bolje. Bog nas je stvorio za sebe i ne nalazimo mira i blagostanja u bilo čemu 

ovozemaljskom jer to ne ispunjava najdublje čežnje našega srca. Mirni smo 

samo onda ako nam je Bog najveće blago, ako su naša srca gore kod Gospodina. 

Jer tko je s Bogom u vremenitosti, bit će i u vječnosti. A ona nam dolazi ususret, 

i premda je njezin dan nesiguran, znamo da će se zbiti. Budimo toga svjesni te 

živimo tako da budemo uvijek pripravni na susret s Gospodinom. 

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/


 
 
 
 
 

Sveta Terezija Benedikta od Križa 

Rođena je kao Edith Stein u velikoj židovskoj obitelji u Njemačkoj u Breslauu 
(danas Wroclaw, Poljska) 1891. godine. Bila je sedmo i posljednje dijete u 
obitelji. Po završetku srednje škole studirala je filozofiju, a nakon studija, koji je 
završila na izvanredan način, otišla je na daljnje usavršavanje kod uglednoga 
njemačkoga fenomenološkoga filozofa Edmunda Husserla. Nakon pogibije u 
ratu 1917. njezina prijatelja i kolege, po podrijetlu Židova, Adolfa Reinacha, koji 
je već ranije prešao na katoličanstvo, te nakon potresnoga susreta s njegovom 
udovicom, koja je zahvaljujući vjeri pokazala veliku smirenost postignutu kroz 
prihvaćanje križa, pa zatim čitajući o životu sv. Terezije Avilske, a posebice 
njezinu »Autobiografiju«, izjavljuje o kršćanstvu: »Završavajući s čitanjem, rekla 
sam sama sebi: To je istina!« Potaknuta svim tim zbivanjima, Edith Stein počinje 
intenzivno razmišljati o katoličkoj vjeri. »To je bio moj prvi susret s križem«, često 
je naglašavala, »to je bilo moje prvo iskustvo o Božjoj snazi koja izbija iz križa i 
povezuje se s onima koji ga spremno nose i prigrljuju. Prvi put sam tada primila dar 
razmišljanja o Crkvi u punom blještavilu njezine stvarnosti, rođenoj iz spasiteljske 
Kristove muke i u njegovu trijumfu nad snagom smrti. To je bio trenutak kad je moja 
nevjera doživjela slavu. Židovstvo je postupno slabilo, a Krist je ustao u blještavilu pred 

mojim očima: Krist u misteriju svoga križa!« Ubrzo kupuje katekizam i misal i 
sudjeluje na prvoj misi. (Nakon sudjelovanja s jednim prijateljem na 
protestantskom bogoslužju, navodi više autora, primijetila je: »U protestantizmu 
nebo je zatvoreno, a u katoličanstvu otvoreno.«) 
 

Nakon godinu dana pouke i vlastitoga školovanja Stein biva krštena na Novu 
godinu 1922. i uzima krsno ime Terezija. Slijedio je niz neuspješnih pokušaja da 
postane karmelićanka. Ipak u listopadu 1933. godine, konačno, ulazi u strogi 
karmelićanski samostan u Kölnu i uzima znakovito ime sestra Terezija 
Benedikta od Križa: Terezija u spomen na »svetu majku« iz Avile, koja ju je 
dovela do kršćanstva, a Benedikta jer se osjećala izabranom od Isusa da ga 
slijedi grleći njegov križ. 
 

Zbog progona i ubijanja Židova u Njemačkoj Edith Stein odlazi 1938. godine u 
»sigurniji« karmelićanski samostan u Echtu u Nizozemskoj. Činilo se da je tu 
na sigurnom, a posebice jer su nacisti Židovima krštenim prije 1. siječnja 1941. 
»jamčili« amnestiju. No, na žalost, ipak nije bila izvan domašaja ljudske gluposti 
i zla. Njemačka vojska 1940. ulazi i u Nizozemsku. Gestapo je 2. kolovoza 1942. 
odvodi u Auschwitz-Birkenau, gdje 9. kolovoza umire u plinskoj komori kao 
broj 44074. 
 

Papa Ivan Pavao II. ju je 1987. godine proglasio blaženom, 11. listopada 1988. 
svetom, a 1999. godine suzaštitnicom Europe. Spomendan se slavi 9. kolovoza. 
U nastavku pročitajte molitvu koju je napisala sv. Terezija Benedikta od Križa. 

 
‘Daj mi da slijepo idem tvojim putovima’ 
 

Daj mi, Gospodine, da slijepo idem tvojim putovima. 
Vodstvo tvoje ne mogu shvatiti, ta dijete sam! 
Ti si, Oče mudrosti, i moj Otac. 
Ako me vodiš i kroz noć, vodi me k sebi! 
Neka, Gospodine, bude kako ti hoćeš: ja sam spremna. 
Čak i ako moje tijelo nikada ne nađe smiraj u ovome vremenu. 
Ti si gospodar vremena: svaki je trenutak tvoj. 
Tvoje vječno sada bit će jednom moje! 
Neka se ostvari što si ti zamislio u svojemu naumu. 
Ako me u tišini na žrtvu pozivaš, pomozi mi da je i prinesem! Amen. 

 
Izvor: https://www.glas-koncila.hr/uz-75-obljetnicu-smrti-edith-stein-sv-benedikte-od-kriza/ i  
https://www.bitno.net/vjera/molitve/molitva-sv-edith-stein-daj-mi-da-slijepo-idem-tvojim-putovima/ 

 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

o 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, 8. kolovoza, u 20.30 sati bit će susret Marijine legije.  

o U četvrtak, 11. kolovoza, od 16.00 do 17.45 sati bit će izložen Presveti 

Oltarski Sakrament za klanjanje i molitvu u tišini.  

o U subotu, 13. kolovoza, Zajednica sv. Marte poziva na čišćenje i uređenje 
crkve i crkvenog okoliša od 8.30 sati. Molimo one koji su u mogućnosti 
dati dio svoga vremena za dobrobit župe da se upišu u tablicu na oglasnoj 
ploči. 

o Sljedeće nedjelje slavimo Dvadesetu nedjelju kroz godinu. Svete mise su 

u 9.00 i 11.00 sati.  

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 Sve aktualne obavijesti i novosti možete naći na našoj Facebook i web 
stranici: www.zupa-kajzerica.com. 

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 
 


