
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

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 

Ponedjeljak 15. kolovoza 2022. 
UZNESENJE BLAŽENE 
DJEVICE MARIJE  
– VELIKA GOSPA 

9.00 + Ivica, Gustav i Neda Golenko 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

Utorak 16. kolovoza 2022. 
Sv. Stjepan Ugarski; Sv. Rok 

18:30 Na nakanu 

Srijeda 17. kolovoza 2022. 
Miron, Klara 

18:30 
+ duše u čistilištu;  
Na nakanu za ob. Tatalović 

Četvrtak 18. kolovoza 2022. 
Sv. Jelena Križarica 

18:30 
+ Branko Muratović i  
ob. Muratović 

Petak 19. kolovoza 2022. 
Sv. Ivan Eudes 

18:30  

Subota 20. kolovoza 2022. 
Sv. Bernard iz Clairvauxa 

8:00 + Adela Šljerac 

Nedjelja 21. kolovoza 2022. 
21. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Iz 66,18-21; Ps 117,1-2; Heb 
12,5-7.11-13; Lk 13,22-30 

9:00 + Nada Gundić Mance 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 
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Razdjeljenje koje vodi sjedinjenju s Bogom 

Evanđeoski ulomak Dvadesete nedjelje kroz godinu ne djeluje ohrabrujuće, 

dapače, postavlja pitanje može li se uopće govoriti od radosnoj vijesti. Isusov 

nagovještaj ognja koji plamti na zemlji i razdjeljenja među ukućanima ne zvuči 

nešto što bi čovjeka privuklo evanđelju. Ovdje se ponajprije otkriva kako je Isus 

došao navijestiti istinitu, a ne uhu ugodnu poruku. Isus je došao baciti oganj na 

zemlju koji već gori. Oganj je sila koja spaljuje, tj. uništava. No u biblijskom 

pogledu oganj pročišćava tako što uništava slabo, a ostavlja ono jako. Zbog toga 

je čest simbol Božje ljubavi koja nas čisti od slabosti i jača u krepostima. Isus 

tako poručuje da je na svijet donio 

goruću Božju ljubav koja će uništiti 

naše slabosti da bi nas ojačala za 

svetost. Ono što više zbunjuje je 

Isusova izjava da nije došao donijeti 

mir nego razdjeljenje. Isus time 

naviješta kako onovremenu 

aktualnost tako i ono što će se 

dogoditi po navještaju njegove 

riječi. Evanđelje će svijetom podići 

mnoge nemire i razdjeljenja jer će se 

ljudi teško odricati idolopokloničkog i hedonističkog načina života, pa će mnogi 

Kristovi svjedoci biti progonjeni i ubijani. Evanđelje nas tako poziva da 

dopustimo Bogu da nas očisti od nas samih i ohrabri da budemo postojani u 

življenju vjere, makar nas zbog toga napustili i naši najbliži. Najvažnije je da mi 

nikad ne napustimo Boga kako bismo se u vječnosti sjedinili s njime zauvijek. 

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 
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Marijin put do Božje slave 

Nagovor pape Benedikta XVI. uz molitvu Anđeo Gospodnji od 15. kolovoza 2012. 
godine: 

Draga braćo i sestre, usred mjeseca kolovoza Crkva na istoku i na zapadu slavi 
svetkovinu Uznesenja Marijina na nebo. U Katoličkoj crkvi dogmu o uznesenju 
– kao što je poznato – proglasio je časni Pio XII. tijekom Svete godine 1950. Ipak, 
proslava toga Marijinog otajstva ima korijene u vjeri i bogoštovlju prvih stoljeća 
Crkve, zbog one duboke pobožnosti prema Majci Božjoj koja se postupno 
razvijala u kršćanskoj zajednici. 

Već od kraja četvrtog i početka petog stoljeća imamo svjedočanstva raznih 
pisaca koja potvrđuju kako je Marija u nebeskoj slavi čitavim svojim bićem, 
dušom i tijelom, ali je u šestom stoljeću u Jeruzalemu, blagdan Majke Božje, 
Theotòkos, koji se ustalio sa Efeškim koncilom iz 431., promijenio izgled i 
postao blagdan usnuća, prijelaza, uznesenja Marijina, postao je naime proslava 
trenutka u kojem je Marija napustila ovaj svijet proslavljena u duši i tijelu u 
nebu, u Bogu. 

Da bismo shvatili uznesenje moramo gledati Uskrs, veliko otajstvo našega 
spasenja, koje označava Isusov prijelaz u Očevu slavu po muci, smrti i 
uskrsnuću. Marija, koja je rodila Sina Božjega u tijelu, od svih je stvorenja 
najviše uronjena u to otajstvo, otkupljena od prvog trenutka svoga života, i na 
sasvim poseban način pridružena Sinovoj muci i slavi. Marijino uznesenje na 
nebo je zato otajstvo Kristove muke koje je u punini ostvareno u njoj. Ona je 
duboko sjedinjena sa svojim uskrslim Sinom, pobjednikom nad grijehom i 
smrću, ona je potpuno suobličena njemu. Ali je uznesenje stvarnost koja se tiče 
i nas samih, jer nam jasno pokazuju našu budućnost, kao i budućnost 
čovječanstva i povijesti. U Mariji, naime, razmatramo onu stvarnost slave na 
koju je pozvan svaki od nas i čitava Crkva. 

Ulomak iz Evanđelja svetog Luke kojeg čitamo u liturgiji ove svetkovine 
prikazuje nam put koji je Djevica iz Nazareta prešla da bi bila u Božjoj slavi. To 
je izvješće o Marijinom pohodu Elizabeti (usp. Lk 1, 39-56), u kojem je Gospa 
proglašena blaženom među svim ženama i blaženom jer je povjerovala da će se 
ispuniti riječi koje joj je Gospodin rekao. A u himnu "Veliča" kojeg Marija s 
radošću uzdiže Bogu izlazi na vidjelo njezina duboka vjera. Ona sebe ubraja 
među "siromašne" i "ponizne" koji se ne uzdaju u vlastite snage, već svoje 
pouzdanje stavljaju u Boga, koji stvaraju prostor njegovu djelovanju koje je 
kadro učiniti tako velike stvari upravo u slabosti. Ako nas uznesenje otvara 
blistavoj budućnosti koja nas čeka, ono nas ujedno snažno poziva da se više 
pouzdajemo u Boga,  da slijedimo njegovu  Riječ,  da tražimo i činimo  njegovu  

 
volju: to je put koji nas čini "blaženima" na našem ovozemaljskom putovanju 
i otvara nam vrata neba. 

Draga braćo i sestre, Drugi vatikanski koncil kaže: "nakon uznesenja na nebo 
[Marija] nije napustila tu spasonosnu ulogu, nego nam mnogostrukim svojim 
zagovorom i dalje pribavlja milosti vječnoga spasenja. Materinskom ljubavlju 
brine se za braću svoga Sina koji još putuju i nalaze se u pogiblima i 
tjeskobama, dok ne budu dovedeni u sretnu domovinu" (Lumen gentium, 62). 

Utecimo se Svetoj Djevici, neka ona bude zvijezda koja vodi naše korake 
ususret njezinom Sinu na našem putu te tako prispijemo nebeskoj slavi. 
 

Izvor: www.vatican.va/content/benedict-xvi/hr/angelus/2012/documents/hf_ben-xvi_ang_20120815.html 

 

 
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, 15. kolovoza, slavimo svetkovinu Uznesenja Blažene 
Djevice Marije, Veliku Gospu. Svete mise su u 9.00 i 11.00 sati.  

o U četvrtak, 18. kolovoza, od 16.00 do 17.45 sati bit će izložen Presveti 
Oltarski Sakrament za klanjanje i molitvu u tišini.  

o U četvrtak, 18. kolovoza, u 20.30 sati bit će susret Marijine legije.  

o U petak, 19. kolovoza, u 17.50 sati muževi predvode krunicu sv. Josipu. 

o Sljedeće nedjelje slavimo Dvadeset i prvu 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! 
 


