
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 29. svibnja 2022. 
7. VAZMENA NEDJELJA 
 

Čitanja:  Dj 7,55-60; Ps 97,1-2b.6-
7c.9; Otk 22,12-14.16-17.20;  
Iv 17,20-26 

9:00 + Biserka Ostupanj 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Mara Šoše 

Ponedjeljak 30. svibnja 2022. 
Sv. Ivana Arška 

18:30 + Ivo Mijatović 

Utorak 31. svibnja 2022. 
MAJKA BOŽJA OD 
KAMENITIH VRATA 

18:30 Na nakanu 

Srijeda 1. lipnja 2022. 
Sv. Justin 

18:30 + Vlado Habek 

Četvrtak 2. lipnja 2022. 
Sv. Marcelin i Petar 

18:30 
Na nakanu članova Molitvenog 
vijenca Kraljice obitelji 

Petak 3. lipnja 2022. 
Sv. Karlo Lwanga i drugovi 

18:30 + Ivan Parać 

Subota 4. lipnja 2022. 
Sv. Kvirin Sisački 

12:00 Krštenje: David Katulić 

13:00 Krštenje: Lucija i Petra Salopek 

18:30 + Mirko Džapo 

Nedjelja 5. lipnja 2022. 
DUHOVI - PEDESETNICA 
 

Čitanja:  Dj 2,1-11; Ps 104, 
1ab.24ac.29b-31.34; Rim 8,8-17; 
Iv 14,15-16.23b-26 

9:00 + Adolf Martinović 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 Na nakanu 
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Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 
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Isusova molitva za nas  

Sedma vazmena nedjelja donosi nam manji dio Isusove molitve koja se naziva 

i Velikosvećeničkom molitvom, a koja u svojoj biti biva vapajem za jedinstvom onih 

koji u njega vjeruju. Isusova molitva u prvom je redu upućena za one koji su 

mu suvremenici, da ih Bog sačuva u ljubavi i jedinstvu s obzirom na ono što ih 

čeka, počevši od Isusove muke pa do vlastitih muka i progona gdje su položili 

svoje živote kao svjedočanstvo za Isusa.  On moli i za one koji će na njihovu riječ 

povjerovati, a to smo svi mi, 

koji imamo njihovo 

svjedočanstvo u knjigama 

Novog zavjeta i Tradiciji 

Crkve. Isus Krist, 

utjelovljeni Bog, moli za nas 

da budemo jedno, da 

budemo jedno srce i jedna 

duša povezani svezom 

ljubavi. Nažalost, mi koji u 

Krista vjerujemo nismo jedno. Ali to ne čudi kad nismo ni kao narod jedno, kad 

ni vjernici na misi nisu jedno, kad ni obitelji nisu jedno. A sve samo zato jer 

nema prave ljubavi već je prisutno sebeljublje. Isus moli za sve svoje učenike 

svih vremena i mjesta promatrajući ono što tek trebamo postati u vječnosti, a to 

je savršeno jedno s Ocem i Sinom i Duhom Svetim.  

To jedinstvo treba nastojati živjeti već ovdje na zemlji, već ovdje trebamo biti 

nošeni ljubavlju da bismo jednom Ljubav gledali licem u lice. 

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 Kvirin Sisački 

Bio je biskup u Sisciji (današnji Sisak). Živio je u vrijeme posljednjih velikih 
progona kršćana koje je provodila rimska vlast u vrijeme vladavine careva 
Dioklecijana i Maksimilijana. Povijesni izvori se slažu da je dan Kvirinove smrti 
4. lipnja, no još se raspravlja da li je to bilo 303., 308. ili neke druge godine. 
Najstariji podatak o njegovu mučeništvu imamo od sv. Jeronima, koji se poziva 
na Kroniku Euzebija Cezarejskoga iz 309. godine. Bio je pokopan u Sabariji, u 
Panoniji, današnji Szombately u Mađarskoj gdje je i podnio mučeničku smrt. 
Njegove relikvije su na prijelazu iz 4. u 5. stoljeće prenesene u Rim u mauzolej 
Platonia, a od 12. stoljeća su u bazilici svete Marije na Trastevereu gdje su i danas. 
 

Najstariji i povijesno prilično prihvatljiv izvještaj o mučeništvu sv. Kvirina govori 
da je za Dioklecijanova progonstva, po nalogu namjesnika Maksima, bio 
uhvaćen. Pokušao je pobjeći, ali nije uspio. Odlučno je odbio žrtvovanje 
poganskim bogovima, što bi bilo znak otpada od vjere. Zbog svog vjernog 
pristajanja uz svoje uvjerenje bio je izbatinan i bačen u zatvor. Ondje je obratio 
čuvara Marcela. Nakon tri dana bio je doveden pred Amancija, namjesnika 
Savske Panonije, koji ga je osudio na smrt. Mučenik je s mlinskim kamenom o 
vratu bačen u rijeku. Tom prilikom zbilo se čudo: kada je bačen u rijeku, dugo je 
ostao na površini vode i hrabrio svoje vjernike da se ne boje. Rekao im je: “Sad 
tek u pravom smislu izvršavam svoju svećeničku službu, kad ću samoga sebe 
prinijeti za žrtvu Bogu.” Pomolio se i onda potonuo.  
Danas je sveti Kvirin zaštitnik Grada Siska i Sisačke biskupije, Grada Krka i Krčke 
biskupije. 
 

Izvori: www.bitno.net/vjera/svetac-dana/sveti-kvirin-zastitnik-grada-siska-sisacke-biskupije/ ; 
www.biskupija-sisak.hr /index.php/biskupija/sveti-kvirin-sisacki 

 
 

Molitva Duhu Svetomu  

koju je sveti papa Ivan Pavao II. molio svakodnevno od djetinjstva: 
 

Duše Sveti, molim Te za dar mudrosti kako bih bolje upoznavao Tebe i  
Tvoje Božje savršenstvo; 

za dar razuma, za bolje razumijevanje duha tajne vjere svete; 
za dar jakosti, da živim preko načela vjere; 

za dar savjeta, kako bi mogao tražiti savjet za sve u Tebi i uvijek ga mogao nalaziti u Tebi; 
za dar hrabrosti, da mene nikakav strah ni zemaljska razmatranja ne mogu odvojiti od Tebe; 

za dar pobožnosti, da uvijek služim Tvom veličanstvu ljubavlju djece; 
za dar Božjeg straha, da se bojim grijeha, koji Tebe, Bože, vrijeđa. 

 

Izvor: https://laudato.hr/vijesti/molitve/papa-ivan-pavao-ii-molio-je-ovu-molitvu-od-djetinjstva 

 
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 Svibanjske pobožnosti (do utorka) i molitva krunice je 40 minuta prije 
svake mise. 

o U utorak, 31. svibnja, u 20.30 sati bit će susret Marijine legije. 

o U utorak, 31. svibnja, slavimo svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, 
zaštitnice grada Zagreba. Svečano misno slavlje ispred zagrebačke 
katedrale bit će u 19.00 sati, a predvodi ga mons. Lazarus You Heung sik, 
pročelnik Kongregacije za kler. Nakon misnog slavlja slijedi procesija s 
likom Majke Božje od Kamenitih vrata od katedrale do Kamenitih vrata. 
Pozivaju se vjernici svih župa grada Zagreba da se odazovu na proslavu 
svetkovine zaštitnice grada. Misno slavlje u našoj crkvi je u 18.30 sati. 

o U četvrtak, 2. lipnja, u 23.00 sata bit će Getsemanska ura.  

o U petak, 3. lipnja, je prvi petak u mjesecu pa će prilika za ispovijed biti od 
17.30 sati. 

o U subotu, 4. lipnja, Zajednica sv. Marte poziva na čišćenje crkve i okoliša 
od 9.00 sati. 

o U subotu, 4. lipnja, nakon večernje mise bit će molitva I. Večernje časoslova. 
U 21.00 sat bit će duhovsko bdijenje. 

o Sljedeće nedjelje slavimo svetkovinu Duhova, tj. Pedesetnicu. Svete mise su 
u 9.00, 11.00 i u 18.30 sati.  

Odredbom Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu od 16. studenoga 
2021. naša župa 5. lipnja slavi svoje župno klanjanje. Stoga će u nedjelju od 
12.00 do 18.30 sati biti izložen Presveti Oltarski Sakrament za klanjanje. Na 
oglasnoj ploči je tablica u koju se možete upisati uz molitvenu nakanu na 
koju prikazujete klanjanje. Pozivaju se svi župljani da se pridruže župnom 
klanjanju, moleći na nakane i potrebe Župe te mjesne i sveopće Crkve.  

o Župni ured ovog tjedna 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! 
 


