
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 27. ožujka 2022. 

ČETVRTA KORIZMENA 
NEDJELJA 

 

Čitanja: Jš 5,9a.10-12; Ps 34,2-7; 
2Kor5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 

9:00 + Mato i Ljuba Marinčić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + ob. Barnjak 

Ponedjeljak 28. ožujka 2022. 
Priska, Renata 

18:30 + Jure Lipovac 

Utorak 29. ožujka 2022. 
Bertold, Eustazije 

18:30 Zahvala za primljene milosti 

Srijeda 30. ožujka 2022. 
Zosim, Amadeus 18:30 Zahvala za obitelj 

Četvrtak 31. ožujka 2022. 
Benjamin, Natalija 

18:30 + duše u čistilištu 

Petak 01. travnja 2022. 
Venancije, Anastazije 

18:30  

Subota 02. travnja 2022. 
Sv. Franjo Paolski 

18:30 + Ferdo Pavković 

Nedjelja 03. travnja 2022. 

PETA KORIZMENA NEDJELJA 
 

Čitanja: Iz 43,16-21; Ps 126,1-6; Fil 
3,8-14; Iv 8,1-11 

9:00 + Josip i Zdravko Grdić,  
Nedeljka Novosel 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ana Džapo 

 
 

POKOJNI  Marko Biluš 
 
 

 

   

župni listić 
 

BETLEHEM 
 

Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 

 
27. ožujka 2022. - Godina: II.  - Broj 82 

 

Izgubljeni sinovi milosrdnog Oca 

Jedna od najljepših prispodoba koju je 
Isus upotrijebio kao pouku za narod, a 
koju nam donosi četvrta korizmena 
nedjelja, je prispodoba o izgubljenom 
sinu. Poznat nam je razvoj događaja: 
mlađi sin traži svoj dio imanja te odlazi 
u daleku zemlju gdje je sve dobiveno 
potratio. Iako mu po pravu nije trebao 
ništa dati, otac mu je dao dio imanja 
čime je pokazao svoju neizmjernu 

ljubav, a još je veću ljubav pokazao u onom trenutku kada je mlađeg sina, koji 
je dotaknuo dno života, primio pod svoj krov i priredio gozbu u čast njegovu 
povratku. Ta je gesta razbjesnila starijeg sina koji je uvijek bio uz oca, što mu 
ovaj ujedno predbacuje, te ne želi biti dionikom slavlja. Iako češće govorimo o 
mlađem sinu kao izgubljenom, i stariji se jednako izgubio u svojoj 
proračunatosti i izvanjskom poštovanju oca samo da bi dobio imanje. Dok se 
mlađi pokajao, stariji sin je ostao u stanju srditosti koja je i njega na određen 
način odvela u daleku zemlju, tj. srcem je napustio oca. Ova prispodoba slika je 
grešnosti ljudi koji svojim odlukama odlaze od Boga, ali i onih koji uz njega 
ostaju te nerijetko, držeći se pravednicima, s visoka gledaju na one koji Bogu 
dolaze nakon raznih životnih brodoloma. Tako se u izgubljenim sinovima može 
svatko od nas prepoznati dok u ocu prepoznajemo samog Oca nebeskoga koji 
nas sve jednako ljubi, bez obzira na to gdje smo u odnosu na njega, jer smo 
njegova djeca. Umjesto da se smatramo svecima, poput starijeg sina, valja nam 
se iskazati grešnima i nedostojnima, poput mlađeg sina, te tražiti oprost. A 
priliku za to imamo redovito u sakramentu ispovijedi gdje svoje izgubljene 
sinove i kćeri iščekuje milosrdni Otac nebeski koji nam po oproštenju grijeha 
daruje novi život u Duhu Svetome te nas prima za sustolnike gozbe Jaganjčeve. 
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Sv. Faustina: „O, Kriste, ti i svećenik ste jedno; Pristupit ću 
ispovijedi kao da se približavam, ne čovjeku, već Tebi. " 

Sveta Faustina jednom prilikom osjetila je napast koja ju je priječila da pođe na 
ispovijed, ali srce joj je umirila ova molitva. 
Često ne želimo ići na ispovijed. To bi moglo biti iz bilo kojeg razloga, ali obično 
je to zato što ne želimo svećeniku otkriti određeni grijeh koji smo počinili. Grijeh 
je neugodan i kad pomislimo reći nekom drugom o tome, odmah postajemo 
tjeskobni. 
Sveta Faustina je iskusila slične osjećaje, a jednom se gotovo nije išla ispovjediti. 
U svom Dnevniku ona piše: „Kad sam se počela pripremati za ispovijed, napala 
su me snažna iskušenja protiv ispovjednika … da bih otkrila najskrovitije 
dubine svog srca, dala izvještaj o djelovanju Božje milosti, govorila o svakom 
Božjem zahtjevu, o svemu što se događa između Boga i mene … Reći to čovjeku 
izvan je moje snage. ” 
 

Sveta Faustina nije mogla podnijeti pomisao da svećeniku, grešnom čovjeku, 
kaže dubine svog srca. To joj je izazvalo veliku tjeskobu i nije to mogla sama. 
 

Međutim, povratila je snagu moleći ovu molitvu: „O, Kriste, ti i svećenik ste 
jedno; Pristupit ću ispovijedi kao da se približavam, ne čovjeku, već Tebi. ” 
 

U svoj Dnevnik zapisuje: „Kad sam ušla u ispovjedaonicu, započela sam 
otkrivajući svoje poteškoće. Svećenik je odgovorio da je najbolje što sam mogla 
učiniti bilo otkriti ove napasti od samog početka. Međutim, nakon priznanja 
one su pobjegle, a moja duša uživa u miru.” 
 

Sveta Faustina podsjeća nas da dok je svećenik fizički u ispovjedaonici, Isus 
Krist je taj koji oslobađa grijehe. Također je Isus prisutan na duhovni način koji 
ne razumijemo uvijek.  
 

Ako osjećate tjeskobu zbog ispovijedi, podsjetite se da je Isus Krist tamo u 
ispovjedaonici i spreman vas je primiti raširenih ruku. 
 

Izvor: https://hkm.hr/duhovnost/sv-faustina-o-kriste-ti-i-svecenik-ste-jedno-pristupit-cu-ispovijedi-kao-
da-se-priblizavam-ne-covjeku-vec-tebi/ 
 
 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise radnim danom su u 18.30 sati. 

o Prilika za svetu ispovijed je pola sata prije svake mise (osim u utorak, a u 
petak je od 17.30 do 18.00). 

 o Molitva krunice je 40 minuta prije svake mise (osim u utorak i petak). 

o U utorak i petak je pobožnost križnog puta u 18.00 sati. 

o U ponedjeljak, 28. ožujka, u 19.00 sati bit će susret Molitvene zajednice 
štovatelja Božjeg Milosrđa „Ivan Pavao II.“ U 20.00 sati bit će susret 
Marijine legije. 

o U četvrtak, 31. ožujka, u 23.00 sata bit će Getsemanska ura.   

o U petak, 1. travnja, je prvi petak u mjesecu. Prilika za sakrament 
pomirenja bit će od 17.30 do 18.00 sati. Podsjećamo da je uvjet za 
obavljanje pobožnosti velike devetnice Srcu Isusovu prisustvovati toga 
dana na misi i pričestiti se, dok je ispovijed nužna ukoliko se osoba ne 
nalazi u stanju milosti za primanje pričesti. Ispovijed može biti i koji dan 
ranije pa ne morate nužno čekati petak.  

o U subotu, 2. travnja, nakon večernje mise bit će molitva I. Večernje 
časoslova.  

o Sljedeće nedjelje slavimo Petu korizmenu nedjelju. Svete mise su u 9.00, 
11.00 i u 18.30 sati. 

o Do sljedeće nedjelje možete prijaviti starije i bolesne za ispovijed uoči 
Uskrsa. 

o U utorak, 29. ožujka, u 9.00 sati bit će krizmanički ispit za sve krizmanike 
koji ispit nisu položili ili mu zbog spriječenosti nisu pristupili.  
Katehetska priprava za krizmanike i prvopričesnike je ovog tjedna 
završila. 

o Zbog uskrsnih ispovijedi u župama dekanata te priprave za proslavu 
Uskrsa sljedećih tjedana neće biti susreta Obiteljske zajednice, Biblijske 
grupe i večernjeg klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. 

o Župni Caritas je postavio „košaricu“ gdje do sljedećeg petka, 1. travnja, 
možete ostavljati nekvarljive namirnice i higijenske potrepštine za 
potrebite naše Župe. 

o Protekle nedjelje u sklopu Tjedna solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima 
u Bosni i Hercegovini prikupljeno je 1.365,00 kuna.  

o Do sljedeće nedjelje u škrabici na ulazu u crkvu možete ostaviti svoj 
novčani prilog za humanitarnu pomoć ratom pogođenoj Ukrajini. 

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! 
  


