
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

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 

Ponedjeljak 5. rujna 2022. 
Sv. Majka Terezija iz Kolkate 

18:30 + Andrija i Katica Marošević 

Utorak 6. rujna 2022. 
Zaharija prorok 

18:30 
+ Barica Antolković,  
ob. Antolković i Borošak 

Srijeda 7. rujna 2022. 
Sv. Marko Križevčanin 

18:30 + Zdravko Perić 

Četvrtak 8. rujna 2022. 
ROĐENJE BLAŽENE 
DJEVICE MARIJE  
– MALA GOSPA 

18:30 Na nakanu 

Petak 9. rujna 2022. 
Sv. Petar Claver 

18:30 + duše u čistilištu 

Subota 10. rujna 2022. 
Sv. Nikola Tolentinski 

11:00 Krštenje: Luka Đaković 

12:00 Krštenje: Evita Salopek 

12:30 
Misa i obnova zavjeta prigodom 
proslave 25. godišnjice braka  
Ivana i Petre Matković 

18:30 + Ana Miličić i Ana Miličić 

Nedjelja 11. rujna 2022. 
24. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Izl 32,7-11.13-14; Ps 51,3-
4.12-13.17.19; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-
32  

9:00 +  Ivan Pršir, ob. Pršir i Janječić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 
+ Alojz Briški, Mira Mihalić, ob. 
Mihalić, Oštarjaš, Anić i Rastić 
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Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 
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Ne ljubiti nikog i ništa više od Krista 

Poziv na mržnju prema najbližima, 

kako nam donosi evanđelje 

Dvadeset i treće nedjelje kroz 

godinu, Isusove su riječi koje nas 

ostavljaju bez teksta. Čini se da je 

ovog puta Isus doista pretjerao. No 

nije pretjerao već je na drugačiji 

način prerekao prvu Božju zapovijed. Isus nas ne želi potaknuti na mržnju 

spram bližnjih već na to da njega ljubimo iznad svega, da ga stavimo na prvo 

mjesto u svom životu kako bismo i druge ljubili na ispravan način. Na prvom 

nam mjestu treba biti Bog i istinska nepatvorena ljubav prema njemu pa će 

nam on pomoći da ne činimo grijeh idolopoklonstva, što nije rijetkost kada se 

bližnje proglasi svojevrsnim božanstvom, najvrijednijim što imamo, a da Boga 

zapostavimo. Kome god obitelj ili bilo što drugo vrijedi više od Boga, nije 

Kristov. Ovo je zapravo poziv na slobodu, jer kad se odreknemo navezanosti 

na bližnje i neke interese, postati ćemo slobodni u Kristu i život sagledavati na 

sasvim novi način. To znači nositi križ za Isusom u kojem ne gledam teret i 

muku koji me satiru i ne daju mi živjeti već stepenice prema Božjem 

kraljevstvu. 

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/


 
 
 
 
 
 

Sveta Majka Terezija  
 

Rođena je 26. kolovoza 1910. u Skopju u albanskoj obitelji Bojaxhiu kao 
posljednje od troje djece. Kad je imala tek jedan dan, krštena je kao Agneze 

Gonxha. Još je kao učenica odlučila posvetiti se Bogu i otići kao misionarka 

u Indiju. U Irskoj 1928. godine ulazi u Red sestara od Loreta, a 1929. putuje u 

Indiju, radeći ondje 20 godina kao učiteljica. U svakodnevnom dodiru s 
indijskom stvarnošću procijenila je da samostanski angažman nije dovoljan, 

da je bijeda u Indiji tako beskrajna, a sirotinja toliko prepuštena sebi, 

poglavito u bolesti i smrti pa je 1948. zahtijevala da izađe iz samostana na 

ulice. Dopustili su joj pa je sama kao redovnica pošla među najsiromašnije u 

Kolkati, odjenuvši se u običan sari i uz samo četiri rupije uza se. Uskoro je 

dobila odobrenje nadležnog biskupa da započne s novom družbom 

Misionarki ljubavi koja je počela s radom 1950. godine. Sveta Majka Terezija 

i njezine sestre posvetile su se prvo zapuštenoj djeci te umirućima i drugima 
teškim bolesnicima, počevši od gubavaca. Pravilo reda zasnovano je na 

jednostavnom geslu: “Služiti siromašnima da bi se služilo životu.” Majka 

Terezija živjela je iz dana u dan živu kršćansku vjeru koja je u konkretnim 

slučajevima pozivala na ljubav, mir i oprost, a osuđivala mržnju, osvetu i zlo. 

Indija ju je prisvojila kao idealnu kćer, a Nobelova zaklada iz Osla dodijelila 

joj je 1979. godine Nobelovu nagradu za mir. Ta je sićušna pognuta starica 

cijelim svojim životom bila živi znak Božje ljubavi među ljudima, osobito 

prema najsiromašnijima i odbačenima. Majka Terezija predstavljala je 

evanđelje i pokazala da i u dvadesetom stoljeću evanđelje djeluje, evanđelje 
pogađa, evanđelje daje smisao životu. Perez de Cuellar na zasjedanju 

Ujedinjenih naroda predstavio je Majku Tereziju ovim riječima: 

“Predstavljam vam najmoćniju ženu na svijetu. Ona uistinu predstavlja 

Ujedinjene narode jer je u njezinu srcu trpljenje tolikih ljudi.” Majka Terezija 
slušala je te riječi u tišini, a onda podigla ruku i pokazala u njoj krunicu koju 

je uvijek nosila sa sobom i rekla: “Ja sam samo siromašna žena koja moli. 

Moleći, Gospodin mi stavlja u srce ljubav kako bih mogla ljubiti siromašne.” 
Potom, kao što je često činila, upravila je svoj pogled prema nazočnim 
predstavnicima naroda i rekla odlučnim glasom: “Molite i vi i vaše će se srce 

ispuniti ljubavlju kako biste mogli ljubiti siromašne oko vas.” Dana 5. rujna 

1997. godine odjeknuo je glas svijetom: umrla je živa svetica. Tako bi se 

ukratko mogao sažeti životni put dug 87 godina, nesebično poslanje i sjajna 
karizma Majke Terezije, koja je gotovo cijeli svoj život provela pomažući 

drugima. I to ne pukom pomoći, nego strastvenom samilošću.  

Izvor: https://www.bitno.net/vjera/svetac-dana/sveta-majka-terezija/ 

 
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 Ispovijed je 30 minuta prije svake mise. 

o Molitva krunice je 40 minuta prije svake mise. 

o U ponedjeljak, 5. rujna, u 20.30 sati bit će susret Marijine legije.  

o U četvrtak, 8. rujna, od 16.00 do 17.45 sati bit će izložen Presveti Oltarski 
Sakrament za klanjanje i molitvu u tišini. 

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

Na misi u 11.00 sati bit će zaziv Duha Svetoga i blagoslov đaka na početku 
školske godine. Pozivamo profesore, učitelje, studente i učenike da dođu 
na euharistijsko slavlje. 

o 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 u 5.00 sati 
krenuti od Bogoslužnog centra bl. Alojzija Stepinca na Kaptolu, 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 hodočašća 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 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 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 utorka, 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! 
 


