
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 17. srpnja 2022. 
16. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Post 18,1-10a; Ps 15,2-4.5ab; 
Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 

9:00 + Hrvoje, Tomislav i Mirjana   

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

Ponedjeljak 18. srpnja 2022. 
Emilija, Ljuba 

18:30 + Duše u čistilištu 

Utorak 19. srpnja 2022. 
Makrina, Simah 

18:30 
+ Josip i Karlo Nikolić;  
+ ob. Rakarić - Šimeg 

Srijeda 20. srpnja 2022. 
Sv. Ilija 

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

Četvrtak 21. srpnja 2022. 
Sv. Lovro Brindiški 

18:30 + Marijan Kelava 

Petak 22. srpnja 2022. 
SV. MARIJA MAGDALENA 

18:30 + Marijan Kelava 

Subota 23. srpnja 2022. 
SV. BRIGITA ŠVEDSKA 

8:00  

Nedjelja 24. srpnja 2022. 
17. NEDJELJA KROZ 
GODINU 
 

Čitanja: Post 18,20-32; Ps 138,1-3.6-
8; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 

9:00 + Domagoj Alvir 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 
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Izabrati bolji dio 

Evanđeoski ulomak Šesnaeste nedjelje kroz godinu donosi nam izvještaj o 

Isusovom posjetu sestrama Mariji i Marti koje mu iskazuju ljubav i poštovanje 

primajući ga u svoj dom. Dok se Marta, poput prave domaćice, predala 

posluživanju, njezina sestra Marija sjela je do Isusovih nogu i slušala ga. Dajući 

sve od sebe da Isusa počasti onim najboljim što ima, Marta izražava svoje 

nezadovoljstvo što sestra ne mari da joj pomogne, pa se zbog toga tuži Isusu i 

traži njegovu intervenciju. Ona se i dogodila, ali ne onako kako je to Marta 

očekivala. Umjesto da opomene 

Mariju, Isus ju je pohvalio, 

opominjući Martu da se brine za 

mnogo toga, zanemarujući pri tome 

najvažnije. Isus nije došao nešto 

tražiti već dati. Marija je mislila da 

Isusu treba hrana, a zapravo je on 

došao njih nahraniti Božjom riječju. 

Ono što Marija želi dati Isusu gotovo 

je nebitno u odnosu na ono što Isus želi dati njoj. Isus ne omalovažava Marijin 

posao već joj želi poručiti kako treba na pravilan način postaviti prioritete.  

A prije svega treba biti Bog. Isus nas poziva da budemo njegovi učenici, a to 

znači čuti njegovu riječ, razmišljati o njoj i živjeti po njoj. To je način kako biti s 

Isusom zauvijek te u ovom slučaju on više nije gost već domaćin, prijatelj, 

suputnik. Izabrati Isusa ispred svega doista znači odabrati bolji, štoviše, najbolji 

dio. Stoga neka nas ne vode svakodnevne brige već sjednimo do Isusovih nogu, 

slušajmo ga i nasljedujmo. 

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

Radno vrijeme župnog ureda: utorak i 
četvrtak 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/


 
 
 
 
 

Sveta Marija Magdalena 

U Časoslovu naroda Božjega na blagdan sv. Marije Magdalene kaže se: ‘Bila je 
primljena među Kristove učenike. Nazočna je bila kod njegove smrti i na Uskrs 
veoma rano vidjela je Otkupitelja koji je od mrtvih uskrsnuo. Njezino se 
štovanje u zapadnoj Crkvi raširilo posebno u 12. stoljeću.’  
 

A što je prethodilo Magdaleninu uključivanju među Kristove učenike, nije 
posve sigurno. Tu se bibličari razilaze. Većina drži da je Magdalena bila velika 
obraćenica i pokornica, pa je slikari često prikazuju kako suzama pere Isusu 
noge i otire ih kosom. Tako je poistovjećuju s javnom grešnicom koja je ušla u 
Šimunovu kuću i učinila ono što je Šimun propustio učiniti. Prikazuje ju kao 
posrnulu ženu koju svi odbacuju, ali ne i Isus, nego joj upravo on vraća ono 
izvorno dostojanstvo koje je tijekom života izgubila, te će tako, nakon što je 
otkrila vrijednost vjere, postati Kristova učenica u punom smislu riječi. 
 

Crkva kad štuje Magdalenu, u njoj štuje Kristovu učenicu, onu koja je bila 
podno Kristova križa, koju spominju evanđelisti i onu koja je prva vidjela 
Uskrsloga te postala blagovjesnica njegova uskrsnuća. Sv. Ivan Evanđelist 
izvrsno je u 20. glavi svoga Evanđelja opisao taj susret Marije Magdalene i 
Uskrsloga Krista. Tumačeći taj tekst, solunski nadbiskup Grgur Palamas, po 
utjecaju u Istočnoj Crkvi toliko značajan kao i Toma Akvinski u Zapadnoj, 
napisao je vrlo duboku teološku misao, a to je da i ovaj tekst kao i svaki drugi 
biblijski tekst treba poslužiti kontemplaciji i mistici, molitvi i doživljavanju 
našega Gospodina Isusa Krista. 
 

Sveta Marija Magdalena veliko je i trajno nadahnuće umjetnicima, 
propovjednicima i duhovnim piscima. I u puku je veoma popularna. U našim 
krajevima posvećene su joj brojne crkve i podignuti brojni oltari. Zbog svoga 
prisustva pod križem, postala je tip vjernoga Isusova učenika. Kad su ga gotovo 
svi ostavili, ona je ostala vjerna. Magdalenino ime nose mnoge žene, a kao 
zaštitnicu štuju je frizeri, tvorničari parfema i pomada, vrtlari, vinogradari i 
učenici. 
 

Po izričitoj želji pape Franje, od 2016. godine obavezni spomendan sv. Marije 
Magdalene je uzdignut na stupanj blagdana. Papa je sveticu nazvao 
‘apostolicom apostola’ i odluku je donio kako bi ukazao na važnost žene koja je 
pokazala veliku ljubav prema Kristu. Bila je prvi očevidac Uskrsloga i prva 
osoba koja je posvjedočila apostolima da je Isus uskrsnuo. Crkva slavi blagdan 
sv. Marije Magdalene 22. srpnja.  
 
Izvor: hkm.hr/svetac-dana/sveta-marija-magdalena/ 

 
Iz spisa sv. Brigite Švedske  

„Blagoslovljen budi, Gospodine moj Isuse Kriste! Ti si svojom dragocjenom krvlju i 
svetom smrću otkupio duše i ponovno ih milosrdno iz progonstva priveo u vječni život. 

Blagoslovljen budi, Gospodine moj Isuse Kriste! Ti si radi našega spasenja dao da ti 
koplje probode bok i srce. Obilato si iz tog boka prolio krv i vodu da bi nas otkupio. 

Slava ti, Gospodine moj Isuse Kriste, jer si htio da tvoji prijatelji skinu s križa tvoje 
blagoslovljeno tijelo i da ga polože u ruke tvoje preblage majke, da bi ga ona umotala 

u platno i sahranila u grob. Slava ti što si dopustio da ga ondje čuvaju vojnici. 

Vječna ti hvala, Gospodine moj Isuse Kriste, jer si trećeg dana uskrsnuo i živ se 
pokazao onima kojima ti se svidjelo. Nakon četrdeset dana uzašao si na nebo, dok su to 
mnogi promatrali. Ti si časno smjestio svoje prijatelje koje si oslobodio iz podzemlja. 

Nek ti je vječna dika i slava, Gospodine Isuse Kriste, jer si poslao Duha Svetoga u 
srca učenika i povećao u njihovim dušama neizmjernu božansku ljubav.“ 

 
Izvor: laudato.hr/Duhovnost/Zelite-li-znati-vise/Sveta-Brigita.aspx 

 
 
ŽUPNE OBAVIJESTI 

o Svete mise radnim danom su u 18.30 sati, subotom u 8.00 sati, a nedjeljom 
u 9.00 i 11.00 sati.  

o Molitva krunice je 40 minuta prije svake mise. 

o U ponedjeljak, 18. srpnja, u 20.30 sati bit će susret Marijine legije.  

o U utorak, 19. srpnja, u 17.50 sati muževi predvode krunicu sv. Josipu. 

o Sljedeće nedjelje slavimo Sedamnaestu nedjelju kroz godinu. Svete mise 
su u 9.00 i 11.00 sati. 

o Prijave za Susret katoličke mladeži su u župnom uredu, a detalje možete 
pronaći na oglasnoj ploči. 

o Župni ured u srpnju i kolovozu ureduje u utorak i četvrtak od 17.00 do 
18.00 sati. Za smrtne i ostale hitne slučajeve moguće je doći svaki radni 
dan prije ili poslije mise.  

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! 
 


