
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 12. lipnja 2022. 
PRESVETO TROJSTVO 
 

Čitanja:  Izr 8,22-31; Ps 8,4-9; Rim 
5,1-5; Iv 16,12-15 

9:00 + ob. Marušić i Vidović 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ante Mudnić 

Ponedjeljak 13. lipnja 2022. 
Sv. Antun Padovanski 

18:30 + Anton Markić 

Utorak 14. lipnja 2022. 
Rufin, Valerije 

18:30 + Stipe Mišetić; + Ante Mandić; 
Na nakanu 

Srijeda 15. lipnja 2022. 
Sv. Vid 

18:30 
+ ob. Palić, Dodić, Cvetković, 
Jakubek, Varga i Stanilović 

Četvrtak 16. lipnja 2022. 
TIJELOVO: SVETKOVINA 
PRESVETOGA TIJELA I 
KRVI KRISTOVE 

9:00 + Vid Boras 

10:00 Krštenje: Jona Kalić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

Petak 17. lipnja 2022. 
Diogen, Inocent 

18:30 + Ivan Ćavar; Na nakanu 

Subota 18. lipnja 2022. 
Marcel, Paula 

12:00 Krštenje: Marina Ujdur 

18:30 + Ana, Velimir i Bernarda Arar 

Nedjelja 19. lipnja 2022. 
12. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja:  Zah 12,10-11; 13,1; Ps 
63,2-6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 

9:00 + Mijo Vadlja, ob. Vadlja i Cvetko 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ante Bilandžija 
 
 
 
 

POKOJNI  
Damir Šaranja 

Ivan Ćavar 
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Ljubav kao put shvaćanja Presvetoga Trojstva 

Unatoč mnoštvu napisanih knjiga i promišljanja velikih teologa i svetaca, 

središnje otajstvo naše vjere ostaje otajstvom do trenutka prelaska iz 

vremenitosti u vječnost, iz ograničenosti u Neograničenoga.  

Utjelovljeni Sin Božji objavio nam je da Bog u sebi nije monada, jedna osoba, 

već zajedništvo triju božanskih osoba koje nazivamo Presveto Trojstvo. Iako ga 

ne razumijemo, svakodnevno ulazimo u odnos s Ocem i Sinom i Duhom Svetim 

kada na sebe stavljamo znak križa koji je najkraća, ali vrlo duboka ispovijest 

vjere u trojedinoga Boga koji je zajednica ljubavi.  

Najbolji i najispravniji način 

da izrazimo svoju vjeru je  

ljubav prema Bogu i 

čovjeku. Ljubiti Boga iznad 

svega i svakoga, a čovjeka 

kao sebe samoga, 

pokazatelj je da smo shvatili 

Presveto Trojstvo u 

njegovoj biti, da smo djeca 

Oca nebeskoga, braća Isusa 

Krista, utjelovljenoga Sina 

Božjega, te hramovi Duha Svetoga.  

Neka naš život, svaka naša misao, riječ, radnja i molitva budu znakom 

trojstvene vjere i ljubavi da bismo jednom zadobili milost biti u trajnoj i 

neposrednoj prisutnosti Oca i Sina i Duha Svetoga. 

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

Radno vrijeme župnog ureda: utorak, srijeda 
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/


 
 
 
 
 

Tri pouke iz života sv. Antuna Padovanskog 

Mnogo se toga može naučiti iz primjera ovog nevjerojatnog sveca i crkvenog 
naučitelja, no možda najveća pouka koju nam daje sv. Antun jest ona o dubokoj 
poniznosti.  Evo tri pouke ovog svetog čovjeka: 
 

1. Podložnost Božjoj volji 
Sv. Antun započeo je svoj redovnički život sanjajući o tome da bude misionar u 
Maroku. Odgovorio je na Božji poziv uvjeren da će ga taj put odvesti u opasne 
krajeve pa možda čak i u smrt! No kada ga je Bog preusmjerio kroz bolest i 
oluju, Antun je ponizno prihvatio činjenicu da možda Bog ima drugačije 
planove za njega. Upravo zato što je bio podložan, Antun je uistinu i postao 
jedan od oruđa za obraćenje mnogih i time je ispunio svoj san da bude misionar 
– ne u Africi kako je on to očekivao, već na sjeveru Italije. Zamislite što bi bilo 
da je Antun inzistirao na svojoj volji te se nakon oporavka vratio u Maroko. Bio 
bi mučenik u prvim franjevačkim misijama te duše na sjeveru Italije možda 
nikad ne bi upoznale Kristovu ljubav! Bog poznaje potrebe i čežnje naših srdaca. 
Antun nam pokazuje da podložnost Božjoj volji ne znači kraj naših želja, već 
njihovo posvećenje i ispunjenje. 
 

2. Povjerenje u Boga 
Za vrijeme njegova života, Bog je Antuna tražio da čini stvari koje su bile izvan 
njegove zone komfora te ga je potaknuo da nadiđe vlastite granice kako bi 
učinio čuda. No, ovo je bilo moguće samo zato što je Antun imao duboko i 
iskreno povjerenje u Boga. Kada su ga zamolili da propovijeda na ređenju, 
Antun je, iako nespreman, ponizno prihvatio zadatak. Vjerovao je da će mu 
Bog, koji mu je povjerio takvu zadaću, providjeti potrebne riječi. Pouzdajući se 
u djelovanje Duha Svetoga, plodovi te homilije bili su nevjerojatni. Čak i kada 
je bio zamoljen da učini naizgled smiješne stvari, kao što je propovijedati 
ribama, Antun nije sumnjao u Boga. Nije isticao kako bi to bilo trošenje vremena 
ili počeo predlagati načine kako najbolje privući ljudska srca. Jednostavno je 
slijedio ono što mu je Božja volja povjerila te je prepustio ishod Bogu, a danas je 
ta propovijed jedna od najvećih čuda koje je izveo! 
 

3. Posvećenje sadašnjosti 
Sluga Božji nadbiskup Fulton J. Sheen napisao je: “Svaka minuta u danu ima 
svoju posebnu zadaću, neovisno o tome kako izgleda ta minuta. Sadašnjost je 
trenutak spasenja.  Svaka žalba protiv nje je poraz;  svako prepuštanje pobjeda.  
Trenutak nam je uvijek pokazatelj Božje volje”. Svetac koji možda najbolje 
utjelovljuje ovaj princip je sv. Antun. Prigrlio je svaki trenutak svog života kao 
Božji poziv za ulazak u dublji odnos s njim, odgovarajući s ljubavlju na sve 
životne  preokrete.    Bilo to da se  radilo o  promjeni  planova,   neočekivanom 

 
pozivu za propovijedanje, preuzimanje uloge učitelja o kojemu nikada prije nije 
promišljao ili jednostavno služeći drugima i njihovim potrebama, Antun je 
prepoznao svaki trenutak kao priliku za odgovor na Božje poticaje. Svojim 
upornim prihvaćanjem, Antun je uspio svoj život suobličiti s Kristovim te nam 
je time ostavio primjer poniznog učenika koji vjeruje i ljubi Gospodina. 
 

Izvor: portal Ascencion Press;  https://hkm.hr/vjera/3-pouke-iz-zivota-sv-antuna-padovanskog/ 

 
 
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, 13. lipnja, nakon večernje mise bit će susret Molitvene 
zajednice štovatelja Božjeg milosrđa „Ivan Pavao II.“, a u 20.30 sati bit će 
susret Marijine legije.  

o U četvrtak, 16. lipnja, slavimo svetkovinu Presvetoga Tijela i Krvi Kristove 
– Tijelovo. Mise su u 9.00 i 11.00 sati, a večernje mise nema. Nakon mise u 
11.00 sati bit će tijelovska procesija s postajama kroz IX. i X. Podbrežje.  

o U subotu, 18. lipnja, nakon večernje mise bit će molitva I. Večernje 
časoslova. 

o Sljedeće nedjelje slavimo Dvanaestu nedjelju kroz godinu. Svete mise su u 
9.00, 11.00 i u 18.30 sati. U 10.20 sati muževi predvode krunicu sv. Josipa. 

o Sljedeće nedjelje, 19. lipnja, bit će deseta, ujedno i posljednja kateheza za 
mlade u sklopu katehetskog niza „Dati obrazloženje nade“ koji se bavi 
apologetikom. Tema katehetskog susreta je „Život poslije života: mit ili 
istina?“ Da li doista postoji besmrtna duša i život nakon smrti, što su raj, 
čistilište i pakao te što će se dogoditi o uskrsnuću mrtvih kao i odgovore na 
druga pitanja iz područja eshatologije, mladi mogu doznati sljedeće 
nedjelje na katehezi. 

o Fotografije i video zapise slavlja Svete potvrde i Prve pričesti moguće je 
podići u župnom uredu u uredovno vrijeme.  

o Župni ured ovog tjedna ureduje u utorak, srijedu i petak od 17.00 do 
18.00 sati. 

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 
 


