
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 22. siječnja 2023. 
3. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Čitanja: Iz 8,23b – 9,3;  
Ps 27,1.4.13-14; 1Kor 1,10-13.17; 
Mt 4,12-23 

9:00 + Stanko Miličić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 
+ ob. Bašić, Ledenko, Dusper i 
Ružić 

Ponedjeljak 23. siječnja  2023. 
Emericijana, Ema 

18:30 + Franjo, Zlata i Ksenija Ivanović 

Utorak 24. siječnja  2023. 
Sv. Franjo Saleški 

18:30 
+ ob. Stipić; Zahvala;  
Na nakanu za ob. Peček 

Srijeda 25. siječnja  2023. 
OBRAĆENJE SV. PAVLA 

18:30 + Mira Lavrić 

Četvrtak 26. siječnja  2023. 
Sv. Timotej i Tit 

18:30 + Vinko Šimić 

Petak 27. siječnja  2023. 
Sv. Anđela Merici 

18:30 + Ante Gabrić 

Subota 28. siječnja  2023. 
Sv. Toma Akvinski 

8:00 + Stipo Babić, ob. Babić 

Nedjelja 29. siječnja 2023. 
4. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Čitanja: Sef 2,3; 3,12-13; Ps 146,6c-
10; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

9:00 + Manda Račić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 Na čast Duhu Svetom 
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Ribari ljudi 

Evanđeoski odlomak Treće nedjelje kroz godinu govori o početku Isusovog 

javnog djelovanja nakon krštenja na rijeci Jordan. Više je slika koje evanđelista 

stavlja pred nas, a najupečatljivija je ona koja govori o pozivu prvih apostola. 

Samo jedan Isusov poziv 

potaknuo je Petra, Andriju, 

Jakova i Ivana da ostave sve i 

pođu za njim. Odrekli su se 

materijalne sigurnosti te su se 

predali u službu čovjeku s 

kojim se prvi puta susreću, 

prepoznajući u njemu Mesiju. I 

nama je upućen taj isti poziv, 

da budemo ribari ljudi. To ne znači da moramo ostaviti egzistenciju, obitelj, 

sve što imamo i da krenemo za Isusom. To znači da svakoga dana iznova Isusa 

stavimo na prvo mjesto u svom životu te da svojim životom lovimo ljude za 

njega, da im budemo putokaz prema vječnom spasenju. Budimo mreža Božje 

ljubavi u Kristovim rukama, oruđe po kojem će se širiti kraljevstvo Božje i 

proslavljati trojedini Bog.  

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 Toma Akvinski 

Toma Akvinski rodio se u plemićkoj obitelji 1225., u provinciji Frosinone, u 
Laciju. Kad je odlučio zarediti se za dominikanca, iznenadio je sve u obitelji. 
Naime, dominikanski red u to vrijeme bio je poznat kao prosjački red, što se 
njegovoj plemenitaškoj obitelji nije nimalo svidjelo. Pokušali su učiniti sve kako 
bi odvratili Tomu od njegova nauma. 

Najprije je boravio u Kelnu, gdje mu je učitelj bio sveti Albert Veliki, filozof, 
teolog i crkveni naučitelj. Na pariškom sveučilištu istaknuo se predanošću u 
učenju, umnošću, ali i tvrdoglavošću, zbog čega je od svojih kolega bio prozvan 
''šutljivim volom''. Albert Veliki cijenio je Tominu suzdržanost i obranio ga je 
ovim riječima: ''Taj nijemi vol jednom će tako riknuti da će cijelim svijetom 
odjeknuti!'' Nakon studija u Napulju, Toma je stupio u dominikanski red, a za 
svećenika je zaređen 1250. godine. Teologiju i filozofiju predavao je u Parizu, 
Rimu, Orvietu i Napulju. 

Neka od njegovih najpoznatijih djela jesu: ''Suma teologie'' i ''Suma protiv 
pogana'', u kojima je, istražujući istinu, produbio dogme i otajstva kršćanske 
vjere. Žarko je štovao Presveti Sakrament i o njemu ispjevao najljepše himne, 
kao što su ''Hvali Sion Spasitelja'' i ''Klanjam ti se smjerno''. 

Pored svoje velike učenosti, ostao je jednostavan i ponizan redovnik. Pred kraj 
života imao je viđenje: u dubokoj molitvi Krist ga je s križa zapitao: ''Ti si o meni 
tako lijepo pisao, što želiš kao nagradu?'' Toma je na to odgovorio: ''Samo Tebe, 
Gospodine!'' Prestao je pisati svoju ''Sumu teologie'', a djelo je dovršio njegov 
učenik Reginald. Nakon viđenja koje je doživio, Toma je kazao Reginaldu: ''Sve 
što sam dotad o Bogu pisao – sada je poput pljeve.'' 

Preminuo je u samostanu u Fosanovi, a 1323. godine proglašen je svetim. Sveti 
Toma Akvinski zaštitnik je akademika, teologa, studenata i knjižara. 
 

Izvor: https://laudato.hr/Duhovnost/Zelite-li-znati-vise/Sveti-Toma-Akvinski.aspx 

 
 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

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

o Ispovijed je 30 minuta prije svake svete mise. 

o Molitva krunice je 40 minuta prije svake svete mise. 

 
o Kateheze za krizmanike i prvopričesnike održavaju se prema rasporedu. 

o U ponedjeljak, 23. siječnja, nakon mise bit će susret Molitvene zajednice 
štovatelja Božjeg milosrđa „Ivan Pavao II.“, a u 20.30 sati bit će susret 
Marijine legije. 

o U srijedu je 25. u mjesecu, dan kada se spominjemo utjelovljenja i rođenja 
našega Spasitelja. Pobožnost Djetetu Isusu bit će na kraju večernje mise. 

o U srijedu, 25. siječnja, nakon mise bit će susret Biblijske grupe. 

o U četvrtak, 26. siječnja, bit će cjelodnevno klanjanje pred Presvetim 
Oltarskim Sakramentom. Na oglasnoj ploči je tablica u koju se možete 
upisati za dežurstvo u crkvi. Presveto će biti izloženo od 7.00 do 17.30 sati. 

o Sljedeće nedjelje slavimo Četvrtu nedjelju kroz godinu. Svete mise su u 
9.00, 11.00 i 18.30 sati. 

 

o U sklopu devetnice na čast bl. Alojziju Stepincu, naša Župa hodočasti u 
Krašić u subotu, 4. veljače 2023. Polazak je u 9.00 sati s parkirališta kod 
škole. Po dolasku u Krašić izmolit ćemo pobožnost križnog puta, nakon 
čega slijedi obilazak Spomen-doma bl. Alojzija Stepinca te sveta misa u 
župnoj crkvi Presvetog Trojstva. Po odlasku iz Krašića posjetit ćemo 
grkokatoličku crkvu Blagovijesti u Strmcu Pribićkom, gdje se čuvaju 
relikvije sv. Leopolda Bogdana Mandića. U planu je posjeta grkokatoličkoj 
crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom, gdje se čuvaju relikvije 
sv. Šimuna Bogoprimca. Cijena hodočašća je 10 eura, a prijave su u 
župnom uredu. 

o Župa hodočasti u Rim od 1. do 6. svibnja. Osim u Rim, hodočastimo u 
Assisi, Casciu, Montecassino, Orvieto i Padovu. Cijena hodočašća je 460 
eura, a uključuje prijevoz autobusom, boravišne pristojbe, pet 
polupansiona, sve predviđene ulaznice te stručno vodstvo. Prijave za 
hodočašće su u župnom uredu. Do 15. veljače mogu se prijaviti isključivo 
župljani župe Rođenja Isusova, a nakon toga i ostali zainteresirani za 
hodočašće. 

 

o Župni ured ureduje utorkom, četvrtkom i petkom 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! 
 


