
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 28. kolovoza 2022. 
22. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Sir 3,17-18.20.28-29;  
Ps 68,4-5ac.6-7ab.10-11; Heb 12,18-
19.22-24a; Lk 14,1.7-14 

9:00 Na nakanu Kristine i Vedrane 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

12:00 Krštenje: Klara Hranilović 

Ponedjeljak 29. kolovoza 2022. 
Mučeništvo sv. Ivana 
Krstitelja 

18:30 + Milan i Marija Anić 

Utorak 30. kolovoza 2022. 
Petar, Margarita 

18:30 
+ Iko, Jozo i Anđa Nikolaš, ob. 
Nikolaš; + Lucija i Franjo Jurić; 
Zahvala 

Srijeda 31. kolovoza 2022. 
Josip iz Arimateje i Nikodem 

18:30 
+ Ivo i Kata Ilišinović,  
Ana Miketin 

Četvrtak 1. rujna 2022. 
Jošua, Siksto 

18:30 

+ fra Nedjeljko Dominik 
Slišković;  
Na nakanu članova Molitvenog 
vijenca Kraljice obitelji 

Petak 2. rujna 2022. 
Prosper, Just 

18:30 + Marko, Kata i Anto Matić 

Subota 3. rujna 2022. 
Sv. Grgur Veliki, papa 

18:30 + Ana Miličić i Ana Miličić 

Nedjelja 4. rujna 2022. 
23. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Mudr 9,13-18b; Ps 90,3-
6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17;  
Lk 14,25-33 
 

9:00 
+  fra Nedjeljko Dominik 
Slišković 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Jure i Fanika Šipić 
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Poniznost – put koji vodi u nebo 

Isus se u evanđeoskom odlomku 

Dvadeset i druge nedjelje kroz 

godinu nalazi kod jednog farizeja 

na objedu. Promatrao je uzvanike 

kako biraju prva mjesta. Ovim su 

činom htjeli istaknuti svoju 

prisnost s domaćinom, ali još više 

svoju vrijednost po kojoj nadilaze 

druge. Na taj su način otkrili 

svoju oholost koja je uzrok svakog drugog grijeha, a ustrajanje u njoj može 

rezultirati trajnim odjeljenjem od Boga. Isus ne želi da se to dogodi čovjeku 

zbog kojeg je došao na svijet da mu objavi istinu i da ga spasi, pa nas poučava 

o tome da sjedamo na posljednja mjesta, tj. da stavimo druge ispred sebe. To 

je logika obrnute proporcionalnosti koja vrijedi za ulazak u nebo, jer samo onaj 

tko se ponizuje može ući na uska vrata raja da bi bio uzvišen, postavljen u 

Božju prisutnost. Isus kaže da tko se ponizuje u iskrenosti srca biti će nagrađen 

u nebu, a tko se uzvisuje biti će ponižen što znači da će izgubiti ugled i biti 

odbačen u društvu, ali ne ovozemaljskom već vječnom društvu spašenih.  

Put poniznosti pokazao nam je sam Bog postavši u Isusu iz Nazareta čovjekom 

koji je došao služiti, koji je stavio nas ispred sebe. Dao nam je primjer kako 

postići nebo. Slijedimo ga! 

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

Radno vrijeme župnog ureda: utorak, 
četvrtak i petak 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/


 
 
 
 
 

Sveti Grgur Veliki, papa 

Rođen je oko 540. godine u plemenitoj rimskoj obitelji koja se isticala po 
zauzimanju u vjerskom i crkvenom životu. U mladosti je bio prefekt Rima. 
Nakon očeve smrti odreče se svjetske karijere i roditeljsku kuću na Monte Celio 
preuredio je u samostan svetog Andrije, u koji se i sam povuče kao monah. Na 
velikim posjedima na Siciliji, koje je baštinio od oca, sagradi još šest samostana. 
Papa Pelagije II. zaredio ga je za đakona i poslao kao svoga poslanika u 
Carigrad. Nakon smrti Pelagija II. dana 3. 9. 590. godine, je Grgur izabran za 
papu i tijekom sljedećih 14 godina vrlo mudro upravljao Petrovom lađom, pa 
ga Rimski martirologij naziva „neusporedivim mužem”.  
Za sv. Grgura kažu da je “posljednji veliki Rimljanin i prvi veliki Europljanin”. 
Udario je temelje odnosima s carskim vlastima u Bizantu na osnovi većeg 
dostojanstva i veće slobode, posebice na duhovnom području. Radio je na 
obraćenju Langobarda u Italiji te Angla u Britaniji. Tek obraćenim Zapadnim 
Gotima u Španjolskoj osigurao je trajan navještaj da ustraju u svom primljenom 
krštenju. U vrijeme barbarskih provala papa Grgur Veliki brinuo se za obranu 
Rima i zemlje, za hranu siromašnima i za zaštitu ugroženima. Grgur je toliko 
podigao ugled papinstva da je položio temelj za papinsku državu. 
Sveti Grgur Veliki, prvi je papa koji se nazvao ‘sluga slugu Božjih’ Nakon njega 
naslov ‘sluga slugu Božjih’ pape nose i danas. On je prvi kojemu je povijest 
dodala naslov Veliki jer je svojim velikim organizacijskim darom promijenio 
Crkvu i običaje onoga vremena. Borio se za ukidanje ropstva, crkvenim novcem 
i prodajom kaleža otkupljivao je robove, sprječavao je ratove, uveo je celibat za 
svećenstvo. Osnovao je rimsku pjevačku školu i obnovio crkvenu glazbu, tako 
da je do nas stigao izraz gregorijansko pjevanje. Bio je i veliki obnovitelj 
bogoslužja. Grgur se istaknuo i kao pisac. Njegove su knjige u srednjem vijeku 
bile glavna literatura za naobrazbu klera. Očuvana su i 854 Grgurova pisma. 
Grgur je u liturgiji Rimskom kanonu dao konačni oblik, koji se i danas 
upotrebljava, a do Drugoga vatikanskoga sabora bio je i jedini. 
Umro je 12. 3. 604. godine. Glas svetosti uživao je već za života, a nakon smrti 
samo se još povećao. Nepoznati ga pjesnik naziva “Božjim konzulom”. Sv. 
Izidor Seviljski, uvrštavajući ga među slavne ljude, kaže da mu je od naučitelja 
jedva tko ravan. Crkvenim naučiteljem proglasio ga je 1925. god. papa 
Bonifacije VIII., a štuje se kao zaštitnik oboljelih od kuge, kostobolje, glazbenika 
i pjevača, učitelja i odgojitelja. 
Liturgija ističe Grgurovu mudrost. Nju snažno naglašava i zborna molitva, koja 
glasi: „Bože, ti se milosrdno brineš za svoj narod i ljubavlju njime upravljaš. Po 
zagovoru svetog Grgura pape, daj duha mudrosti onima kojima si povjerio upravu: da 
se pastiri zauvijek raduju što im stado u svetosti napreduje.” 
 

Izvor: https://laudato.hr/Duhovnost/Zelite-li-znati-vise/Sveti-Grgur-Veliki.aspx 

 
ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise radnim danom i subotom su u 18.30 sati, a nedjeljom u 9.00, 
11.00 i 18.30 sati.  

o Molitva krunice je 40 minuta prije svake mise. 

o U ponedjeljak, 29. kolovoza, u 20.30 sati bit će susret Marijine legije.  

o U petak, 2. rujna, je prvi petak u mjesecu. Prilika za sakrament ispovijedi 

je od 17.30 sati. 

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

Najava: Hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu 
U subotu i nedjelju, 10. i 11. rujna 2022. godine, održat će se 291. Zavjetno 
hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Pozivaju se vjernici 
da se priključe hodočasnicima pješacima koji će u subotu, 10. rujna, u 5.00 
sati krenuti od katedrale, točnije Bogoslužnog centra bl. Alojzija Stepinca, 
preko Sljemena do nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke.  
Sastanak zainteresiranih pješaka iz naše župe bit će u petak, 9. rujna, 
nakon večernje mise.  
Središnji događaj Zavjetnog događaja je svečano misno slavlje u nedjelju, 
11. rujna, u 11.00 sati koje predvodi zagrebački nadbiskup, kardinal Josip 
Bozanić.  
 

Pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije poziva mlade da se također 
odazovu na Zavjetno hodočašće. Za mlade će biti organiziran vlak koji 
polazi u subotu, 10. rujna, u 7.20 sati s Glavnog kolodvora i vozi ih do 
Konjščine odakle će se pješice uputiti prema svetištu Majke Božje Bistričke 
gdje će biti prigodni program. Ove godine je predviđeno spavanje mladih 
u šatoru i školi pa valja ponijeti topliju odjeću i vreće za spavanje. 
Povratak je vlakom u nedjelju, 11. rujna, u 16.15 sati iz Zlatar Bistrice. 
Prilog za hodočašće je 90 kuna po osobi, od čega će 50 kuna platiti Župa, 
a 40 mladi.  
Prijave za hodočašće mladih su u župnom uredu do 6. rujna.  
Sve dodatne informacije o Zavjetnom hodočašću možete vidjeti na 
plakatima koji se nalaze na oglasnoj ploči ispred crkve.   

o Župni ured ureduje u utorak, četvrtak i petak od 17.00 do 18.00 sati.  

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! 
 


