
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 02. siječnja 2022. 
DRUGA NEDJELJA PO 
BOŽIĆU  
 

Čitanja: Sir 24, 1-2. 8-12; Ps 147,12-
15.19-20; Ef 1,3-6.15-18; Iv1,1-5.9-14 

9:00 + Anton i Zdenka Gebaček 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30  

Ponedjeljak 03. siječnja 2022. 
Presveto Ime Isusovo 

18:30 + Ana Balen – sprovodna misa 

Utorak 04. siječnja 2022. 
Sv. Anđela Folinjska 

18:30 + Duše u čistilištu 

Srijeda 05. siječnja 2022. 
Sv. Genoveva Todes Morales 

18:30 + Ljubo Zadro 

Četvrtak 06. siječnja 2022. 

BOGOJAVLJENJE –  
SVETA TRI KRALJA 

9:00 + Božo, Luca i Ivan Franjić 

11:00 
Na nakanu članova Molitvenog 
vijenca Kraljice obitelji 

Petak 07. siječnja 2022. 
Sv. Rajmund Penjafortski 

18:30 Za obraćenje jedne osobe 

Subota 08. siječnja 2022. 
Sv. Severin 

18:30 + Jure i Sofija Čačić 

Nedjelja 09. siječnja 2022. 
KRŠTENJE GOSPODINOVO 
 

Čitanja: Iz 40,1-5.9-11; Ps 104,1b-
4.24-25.27-30; Tit 2,11-14; 3,4-7 (ili: 
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1a.2.3ac-4.3b.9b-
10; Dj 10,34-38); Lk 3,15-16.21-22 

9:00 + Kata Galić i ob. Galić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 
Za zdravlje dviju osoba;  
Na nakanu 
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Utjelovljenje Božje Riječi u nama 
 

Proslov Ivanova evanđelja 

svojevrsni je sažetak čitavog 

Svetog pisma, a valja zamijetiti 

kako dominiraju dva pojma: riječ i 

svijetlo. Dakako, ovo se odnosi na 

Isusa Krista koji je Riječ Oca 

upućena ljudima, koji je Svijetlo 

koje odaginje tamu grijeha i smrti. 

Poslanje utjelovljene riječi Božje i 

sijanje njegove ljubavi povjereno je 

nama. Isus želi svakome obznaniti 

istinu o Bogu i tako raspršiti tmine 

krivovjerja prisutnih u drugim 

religijama. A za to smo mu mi 

potrebni. Donio nam je Boga da ga 

donesemo drugima. O mom kršćanstvu i pripadnosti Kristu treba govoriti moj 

život. Možda nećemo kod svih biti prepoznati kao takvi, kao što nije bio ni sam 

Gospodin, ali ćemo zasigurno neke tako privesti Kristu, utjelovljenome Bogu koji 

dolazi da nam pokaže svoju ljubav. Ta Božja ljubav, Riječ i Svijetlo, želi i danas 

postati tijelom u svakome od nas. To je poruka Božića: da i mi utjelovljujemo 

Boga u svojoj sredini. Svaki dan je neponovljiva prilika za to. Iskoristimo ju i 

dajmo da Božja Riječ primi tijelo u nama kako bismo drugima bili svjetlo i 

putokaz prema Bogu.  
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Bog otvara putove novosti i slobode 

Nagovor pape Franje uz molitvu Anđeo Gospodnji održan 6. siječnja 2020. godine: 
Slavimo svetkovinu Bogojavljenja u spomen na mudrace koji su došli s Istoka u 
Betlehem kako bi, prateći zvijezdu, posjetili novorođenoga Mesiju. Na kraju 
evanđeoskog izvješća kaže se da mudraci „upućeni zatim u snu da se ne vraćaju 
Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju“ (r. 12). Drugim putem. 
Ti mudraci, koji su došli iz dalekih krajeva, nakon dugog putovanja, pronalaze 
onoga koga su željeli upoznati, nakon što su ga dugo tražili i sigurno su ih u tome 
traženju pratile također teškoće i nevolje. I kad napokon stižu na svoj cilj padoše 
ničice pred Djetetom, pokloniše mu se, priniješe mu darove. Nakon toga bez 
oklijevanja ponovno kreću na put i vraćaju se u svoju zemlju. Ali taj susret s 
Djetetom ih je promijenio. 
 

Mudraci se ne zaustavljaju na susretu s Isusom. Štoviše, s novim se poletom 
vraćaju u svoj kraj kako bi pripovijedali o tome što su vidjeli i radost koju su 
iskusili. U tome imamo demonstraciju načina na koji Bog postupa, načina na koji 
se očituje u povijesti. Susret s Bogom ne blokira nas, nego nas oslobađa; ne 
sputava nas, nego nas vraća na put, vraća nas mjestima u kojima svakodnevno 
provodimo svoj život. Mjesta jesu i bit će ista, ali mi, nakon susreta s Isusom, 
nismo isti kao prije. Evanđelist Matej naglašava da su se mudraci „drugim 
putem“ vratili u svoj kraj (usp. r. 12). Anđelovim upozorenjem bivaju upućeni da 
promjene put kako ne bi naišli na Heroda i njegove mreže moći. 
Svako iskustvo susreta s Isusom navodi nas na to da se zaputimo različitim 
stazama, jer od Njega proizlazi dobra snaga koja ozdravlja srce i odvaja nas od 
zla. 
 

Između kontinuiteta i novosti postoji mudrosna dinamika: vraćamo se „u svoju 
zemlju“, ali „drugim putem“. To pokazuje da smo mi ti koji se moramo mijenjati, 
stubokom promijeniti svoj način života premda i dalje nastavljamo živjeti u 
uobičajenom okruženju, mijenjati kriterije prosuđivanja stvarnosti koja nas 
okružuje. U tome se ogleda razlika između pravog Boga i izdajničkih idola, poput 
novca, moći, uspjeha…; između Boga i onih koji obećaju da će ti dati te idole, 
poput onih koji se bave gatanjem, vračanjem, kartomantijom. Razlika je u tome 
što nas idoli vežu uz sebe, čine nas ovisnima o idolima te mi bivamo opsjednuti 
njima. Pravi Bog niti zaustavlja nas niti dopušta da mi zaustavimo njega: on 
otvara putove novosti i slobode, jer je On Bog koji je uvijek s nama da nam 
pomogne rasti. Ako susretneš Isusa, ako imaš duhovni susret s Isusom, sjeti se: 
moraš se vratiti istim mjestima na kojima si oduvijek, ali drugim putem, drugim 
stilom. To je tako, to je Duh Sveti, kojega nam Isus daje, koji nam mijenja srce. 
 

Molimo Svetu Djevicu da uzmognemo postati svjedoci Krista tamo gdje se 
nalazimo, s novim životom preobraženim njegovom ljubavlju. 
 

Izvor: https://www.vatican.va/content/francesco/hr/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200106.html 

 ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise radnim danom su u 18.30 sati. 

o Prilika za svetu ispovijed je pola sata prije svake mise. 

o Od ponedjeljka do srijede nastavljamo s blagoslovom obitelji. Blagoslov u 
predviđene dane započinje od 9.00 sati prema rasporedu i to od manjih 
kućnih brojeva počevši od prve ulice na popisu nakon čega se nastavlja 
logičkim slijedom. S obzirom na situaciju zbog koje su bile potrebne prijave 
za blagoslov obitelji, u blagoslov dolazimo samo onima koji su se za isti 
prijavili. Ako nekome ne odgovara naznačeno vrijeme, neka se javi 
(najkasnije dan prije predviđenog dolaska svećenika po rasporedu) za 
dogovor na e-mail zkajzerica@gmail.com, na telefon 01/6550 293 od 17.00 
do 18.00 sati u danima blagoslova ili osobno nakon mise u sakristiji. 
Naknadni blagoslov bit će u subotu, 8. siječnja 2022. godine od 9.00 sati. 

o U srijedu, 5. siječnja, na misi u 18.30 bit će blagoslov vode. 

o U četvrtak, 6. siječnja, slavimo svetkovinu Bogojavljenja. Svete mise su u 
9.00 i 11.00 sati.  

o U četvrtak, 6. siječnja, u 23.00 sata bit će Getsemanska ura. 

o U petak, 7. siječnja, je prvi petak u mjesecu. Prilika za svetu ispovijed je od 
17.00 sati.  

o Sljedeće nedjelje slavimo blagdan Krštenja Gospodinova. Svete mise su u 
9.00, 11.00 i u 18.30 sati. 

o Moguće je upisati misne nakane za 2022. godinu. 

o U župnom uredu možete nabaviti kalendare za 2022. godinu. 

o U vrijeme blagoslova obitelji župni ured ne ureduje! U hitnim 
slučajevima moguće je doći radnim danom nakon mise ili zvati na broj 
telefona 01/6550 293 od 17.00 do 18.00 sati.   

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 
 

 

SUSRETI KROZ TJEDAN 

Molitva krunice: svaki dan 40 minuta prije svete mise 

Ponedjeljak:  

- susret molitvene zajednice štovatelja Božjeg milosrđa „Ivan Pavao II.“ u 19.00 

- susret Marijine legije u 20.00 sati 
 


