
 
 

 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 17. travnja 2022. 
NEDJELJA USKRSNUĆA 
GOSPODINOVA 
 

Čitanja:  Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-
2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 (ili: 1Kor 
5,6b-8); Iv 20,1-9 

9:00 
+ Anton Markić 
Nakon mise bit će blagoslov hrane. 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ivan Bilušić, ob. Bilušić 

Ponedjeljak 18. travnja 2022. 
Vazmeni ponedjeljak 

09:00 
+ duše u čistilištu;  
Na nakanu za Ivana 

Utorak 19. travnja 2022. 
Vazmeni utorak 

18:30 
+ Marija Kišić – sprovodna misa; 
+ Luka Lavrić; + ob. Rakarić 

Srijeda 20. travnja 2022. 
Vazmena srijeda 18:30 

+ ob. Oštarjaš, Anić, Mihalić i 
Rastić 

Četvrtak 21. travnja 2022. 
Vazmeni četvrtak 

18:30 + Pero Galić, ob. Galić 

Petak 22. travnja 2022. 
Vazmeni petak 

18:30 
+ Damir Žinić; + Ilinka i Janjko 
Tolo, ob. Kramac i Tolo;   
Na nakanu 

Subota 23. travnja 2022. 
Vazmena subota 

18:30 
Nikica Knežević, ob. Knežević  
i Grozdek 

Nedjelja 24. travnja 2022. 

2. VAZMENA NEDJELJA – 
NEDJELJA BOŽJEG 
MILOSRĐA 
 

Čitanja:  Dj 5,12-16; Ps 118,2-4.22-
27a; Otk 1,9-11a.12-13.17-19;  
Iv 20,19-31 

9:00 
+ Đuro Galić, ob. Galić;  
+ duše u čistilištu 

11:00 

ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 
Krštenje: Kristijan Terzić  
(5. dijete u obitelji) 

18:30 + Mile Bilandžija 
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BETLEHEM 
 

Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 
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Dragi župljani, braćo i sestre u Kristu! 

Razmatrajući Božje djelo 
spasenja, uvijek iznova pogađa 
nas ono što stoji iza svakog 
Božjeg djelovanja, a to je ljubav 
prema čovjeku.  
Ta ga je ljubav potaknula da i 
sam postane čovjekom u Isusu iz 
Nazareta, da se suobliči 
stvorenju koje je stvorio na svoju 
sliku. Ta ista neizmjerna ljubav 
za svakog čovjeka odvela ga je na križ gdje je izdahnuo svoj život da bi nama 
udahnuo život vječni. To je čin kojim smo otkupljeni, kojim je našim dušama 
omogućen pristup Bogu. No on je htio da njegovu prisutnost uživamo u 
cjelovitosti svoga bića te je Isusa uskrisio od mrtvih da i nama, koji u njega 
vjerujemo, podari tu istu milost. Smrt tako nije kraj života već njegova punina 
u onome koji je Život sam. 
Ispunjeni radošću zbog neizmjerne ljubavi Božje koja se ogleda u pashalnom 
otajstvu Isusa Krista, dopustimo da svjetlo uskrsnuća zasja u našim srcima, u 
našim međuljudskim odnosima, da po stvorenosti na sliku Božju i sami 
budemo sakramenti, vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti i ljubavi. Tako će 
otajstvo Uskrsa biti prisutno u našoj svakodnevici kako bi ljudskim srcima 
zavladao mir koji proizlazi iz vjere u Božju neizmjernu ljubav koju ni smrt ni 
grob ne mogu uništiti. 
Neka je svima radošću, mirom i svakim blagoslovom ispunjen dan uskrsnuća 
Gospodina našega Isusa Krista!  
 

 Krunoslav Kolar 
upravitelj župe 

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

Radno vrijeme župnog ureda: utorak, 
srijedu 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/


 
 
 
 

Glasnici Kristova uskrsnuća 

U nastavku pročitajte nagovor pape Benedikta XVI. uz molitvu Kraljice neba na Uskrsni 
ponedjeljak 5. travnja 2010. godine (izvor: https://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/hr/angelus/2010/ documents/hf_ben-xvi_reg_20100405_easter-monday.html) 
 

U svjetlu Uskrsa – kojeg slavimo cijeli ovaj tjedan – ponovno svima upućujem 
najsrdačnije želje za mirom i radošću. Kao što znate, ponedjeljak nakon Nedjelje 
Uskrsnuća tradicionalno se zove "Anđelov ponedjeljak". Veoma je zanimljivo 
produbiti to referiranje na "anđela". Odmah pomislimo na evanđeoska izvješća o 
Isusovu uskrsnuću u kojima se javlja lik Gospodinova glasnika. Sveti Matej piše: 
"I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja 
kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg" (Mt 28,2-
3). Svi evanđelisti, zatim, preciziraju da je ženama, koje su pošle na grob i našle 
ga prazna, anđeo navijestio da je Isus uskrsnuo. Kod Mateja im taj Gospodinov 
glasnik kaže: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! 
Uskrsnu kako reče" (Mt 28,5-6); zatim pokazuje prazni grob i nalaže im da 
prenesu tu poruku učenicima. Kod Marka anđeo je opisan kao "mladić zaogrnut 
bijelom haljinom", koji prenosi ženama istu poruku (usp. Mk 16,5-6). Luka govori 
o "dva čovjeka u blistavoj odjeći" koji podsjećaju žene kako je Isus već mnogo 
ranije nagovijestio svoju smrt i uskrsnuće (usp. Lk 24,4-7). I Ivan govori o "dva 
anđela u bjelini"; ugledala ih je Marija Magdalena, dok je plakala blizu groba. 
Rekoše joj: "Ženo, što plačeš?" (Iv 20,11-13). 
 

Ali anđeo uskrsnuća doziva u pamet također drugo značenje. Treba podsjetiti, 
naime, da izraz "anđeo", pored toga što definira anđele, duhovna bića obdarena 
umnošću i voljom, Božje dvorane i glasnike je također jedan od naslova koji su 
od davnine pridavani samom Isusu. Čitamo primjerice kod Tertulijana: "Njega – 
to jest Krista – naziva se također 'anđelom od savjeta', to jest glasnikom, što je 
izraz koji opisuje službu, a ne narav. Naime, on je imao svijetu navijestiti veliki 
Očev naum za obnovu čovjeka" (De carne Christi, 14). Tako je rekao drevni 
kršćanski pisac. Isusa Krista, Sina Božjeg, dakle, naziva se također anđelom Boga 
Oca: on je pravi glasnik njegove ljubavi. Dragi prijatelji, sjetimo se sada onoga što 
je Isus uskrsli rekao apostolima: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem 
vas" (Iv 20,21); i podade im svoga Duha Svetoga. To znači da, kao što je Isus bio 
navjestitelj ljubavi Boga Oca, i mi moramo biti glasonoše Kristove ljubavi: mi smo 
glasnici njegova uskrsnuća, njegove pobjede nad zlom i smrću, pronositelji 
njegove božanske ljubavi. Ostajemo, zasigurno, po naravi muškarci i žene, ali 
primamo poslanje "anđela", Kristovih glasnika: ono je dano svima na krštenju i 
potvrdi. Na osobit ga način, po sakramentu Reda, primaju svećenici, Kristovi 
poslužitelji; želim to istaknuti u ovoj Svećeničkoj godini (op. od 19.6.2009. do 
11.6.2010. je bila Svećenička godina). 

 
Draga braćo i sestre, obratimo se sada Djevici Mariji, zazivajući je kao Regina 
caeli, Kraljicu neba. Neka nam ona pomogne u punini primiti milost uskrsnog 
otajstva i postati hrabri i radosni vjesnici Kristova uskrsnuća. 
 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise radnim danom su u 18.30 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, 18. travnja, je misa u 9.00 sati, a večernje mise nema.  
Toga dana organizira se planinarsko hodočašće Majci Božjoj Sljemenskoj. 
Polazak je u 10.30 sati ispred župne crkve osobnim automobilima do tunela 
odakle se Leustekovom stazom pješači do crkve Majke Božje Sljemenske. 
Nakon dolaska bit će pobožnost u crkvi, a zatim ručak (svatko nosi svoj) i 
druženje. Povratak je u poslijepodnevnim satima. U slučaju lošeg vremena 
hodočašće se odgađa. 

o U utorak, 19. travnja, u 17.50 sati muževi predvode molitvu krunice sv. 
Josipa. 

o U srijedu, 20. travnja, u 20.00 sati bit će susret Marijine legije. 

o U subotu, 23. travnja, nakon mise bit će molitva I. Večernje časoslova. 

o Sljedeće nedjelje slavimo Drugu vazmenu nedjelju. Svete mise su u 9.00, 
11.00 i u 18.30 sati. Na župnoj misi u 11.00 sati bit će krštenje Kristijana 
Terzića, petog djeteta u obitelji Terzić. Svetu misu i krštenje predslavit će 
preč. Marko Kovač, vikar za pastoral i kancelar Nadbiskupskog duhovnog 
stola. 

o U nedjelju, 24. travnja, u 19.30 bit će sedma kateheza za mlade u sklopu 
katehetskog niza „Dati obrazloženje nade“ koji se bavi apologetikom. Tema 
katehetskog susreta je „Sakramenti: plod katoličke domišljatosti ili biblijski 
utemeljeni?“ Što su sakramenti i zašto ih ima sedam, koje je djelovanje 
pojedinog sakramenta, koji su biblijski temelji za krštenje male djece, zašto 
se treba ispovijedati svećeniku, što se događa na euharistiji, zašto svećenici 
žive u celibatu, zašto žene ne mogu biti svećenice, zašto je sakrament 
ženidbe moguć samo između muškarca i žene te odgovore na druga pitanja 
mladi mogu doznati sljedeće nedjelje nakon večernje mise. 

o Župni ured ovog tjedna ureduje u utorak, srijedu i petak od 17 do 18 sati. 

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 
  


