
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

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 

Ponedjeljak 30. siječnja  2023. 
Martina, Tina 

18:30 + Mihael i Jana Palić, ob. Palić 

Utorak 31. siječnja  2023. 
Sv. Ivan Bosco 

18:30 + ob. Gabrić; + Jelena Markač 

Srijeda 1. veljače  2023. 
Brigita, Miroslav 

18:30 + Mijo i Juraj Zdelar 

Četvrtak 2. veljače  2023. 
PRIKAZANJE 
GOSPODINOVO - 
SVIJEĆNICA 

18:30 
Na nakanu članova Molitvenog 
vijenca Kraljice obitelji 

Petak 3. veljače  2023. 
Sv. Blaž 

18:30 + Darko Stoiljković; Na nakanu 

Subota 4. veljače  2023. 
Eutih, Diodor 

8:00 Na nakanu 

Nedjelja 5. veljače  2023. 
5. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Čitanja: Iz 58,7-10; Ps 112,4-8a.9; 
1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 

9:00 + Boris Češković 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + ob. Buden i Štos 
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Blago onima koji slijede Krista! 

Blaženstva, koja nam donosi Četvrta nedjelja kroz godinu, na određen su način 

opis samog Isusa i poziv onima koji ga slušaju da budu njegovi nasljedovatelji. 

Takav način života nije obilježen nečim što bi u očima svijeta imalo vrijednost. 

Dapače, blaženstva su svijetu odbojna jer pozivaju na svojevrsno odricanje od 

navezanosti na prolazno i 

potpuno predanje Bogu. 

Živjeti blaženstva znači 

živjeti za Boga, oponašati 

Krista, ali ne samo 

vanjskom formom već 

prije svega stavom srca.  

Unatoč nedaćama koje 

život donosi, u blaženstvima možemo naći utjehu da i ono neželjeno, 

prihvaćeno s pogledom prema nebu, može biti na duhovnu korist kako bismo 

postigli spasenje duša.  

Blago onima koji živeći blaženstva slijede Krista, oni će u kraljevstvu 

nebeskom Boga gledati! 

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/


 
 
 

Što je uopće Svijećnica? 

Čišćenje i prikazanje   Prema knjizi Levitskoga zakonika (Lev 12,1-4), kada bi 
žena rodila muško dijete, sedam dana ju se smatralo „nečistom”. Zatim, osmoga 
dana, dijete bi bilo obrezano, u skladu sa savezom što ga je Bog sklopio s 
Abrahamom.  Poslije toga, kroz preostalih 33 dana, žena bi ostala kod kuće kako 
bi se oporavila, i kako bi prestalo poslijeporođajno krvarenje. Nakon 40 dana 
roditelji bi pošli u Hram u Jeruzalemu radi obreda čišćenja. Tada bi se prikazala 
žrtva za grijeh – janje, ili za siromašne – dva golubića ili dvije grlice. 
 

Otkupljivanje prvorođenoga sina   U Knjizi Izlaska Bog je govorio Mojsiju i 
rekao: „Meni posvetite svakoga prvorođenca! Prvenci materina krila kod Izraelaca, i od 
ljudi i od životinja, meni pripadaju!” (Izl 13,2) U vrijeme Isusova rođenja to se 
sastojalo od hramskoga poreza od pet šekela, koji su roditelji davali svećeniku 
da prinese pashalnu žrtvu. Tom se žrtvom prvorođenoga sina „otkupljivalo”, 
ili izbavljalo iz ropstva. U Lukinu Evanđelju otkupljivanje se ne spominje u 
odnosu na prikazanje Gospodinovo, nego se naglašava posvećenje Bogu. To 
pokazuje kako Isusu ne treba otkupljivanje, nego da je on savršena žrtva, koja 
će se prinijeti kako bismo mi bili vječno oslobođeni iz ropstva grijehu. 
 

Šimunovo proročanstvo   Za vrijeme prikazanja Gospodinova, u Hram je došao 
pravedan čovjek imenom Šimun. On je cijeloga svojega života iščekivao dolazak 
Mesije. On je držao dijete Isusa u naručju, govoreći: „Sad otpuštaš slugu svojega, 
Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio 
pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga 
izraelskoga.” (Lk 2,29-32) 
Drugim riječima, Mesija kojega je on držao u svojemu naručju dolazio je radi 
pravednika i radi grešnika, radi Židova i radi poganina. Zatim se Šimun obratio 
Mariji i Josipu i rekao im: „[…] Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće 
mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se 
razotkriju namisli mnogih srdaca!” (Lk 2,34-35) Te su Šimunove riječi nadahnule 
zamisao o Svijećnici, jer Isus je svjetlo narodima. On je svjetlo koje dolazi na 
svijet kako bi otjeralo grijeh i tamu. On je naš Svećenik, Prorok i Kralj. Upravo 
to otkrivaju nam tajanstvene Šimunove riječi. 
 

Svijeće  Razmislite o svojemu vlastitome „prikazanju” pri svojemu krštenju. 
Uskrsna svijeća, koju se prvi put pali na uskrsnome bdjenju, a koja je 
najistaknutije „Svjetlo Kristovo” u liturgiji, bila je zapaljena pri vašemu 
krštenju. Njezinim je plamenom zapaljena manja, krsna svijeća. Crkva je dobro 
uočila tu poveznicu. Još od sedmoga stoljeća, 2. veljače, na blagdan Prikazanja 
Gospodinova, blagoslivljaju se svijeće. Odatle je i došao naziv „Svijećnica”. 

Izvor: https://www.bitno.net/vjera/formacija/sto-je-uopce-svijecnica/ 

 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, 1. veljače, započinjemo devetnicu bl. Alojziju Stepincu, biskupu 
i mučeniku, uzoru vjere i simbolu hrvatskoga katoličkog identiteta. 
Pobožnost će biti na kraju večernje mise, a devetnicu prikazujemo za 
domovinu Hrvatsku.  

o U četvrtak, 2. veljače, slavimo blagdan Prikazanja Gospodinova - 
Svijećnica. Misa i blagoslov svijeća bit će u 18.30 sati. Svijeće za tu prigodu 
moći ćete nabaviti ispred crkve. 
 Nakon mise bit će klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom s 
posebnom nakanom za redovnička zvanja, budući da se Prikazanje 
Gospodinovo slavi kao Dan posvećenog života.  

o U petak, 3. veljače, na spomendan sv. Blaža, nakon mise će biti blagoslov 
grla. 

o U petak, 3. veljače, je prvi petak u mjesecu. Prilika za ispovijed je od 17.30. 
 Nakon večernje mise bit će susret Obiteljske zajednice. 

o U subotu, 4. veljače, hodočastimo u Krašić. 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. Posjetit 
ćemo i grkokatoličku crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom, 
gdje se čuvaju relikvije svetog starca Šimuna. Cijena hodočašća je 10 eura, 
a prijave su u župnom uredu do srijede. 

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

o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 
 


