
 
 
 
 

TJEDNI RASPORED MISA I MISNIH NAKANA 

Nedjelja 19. ožujka 2023. 
ČETVRTA KORIZMENA 
NEDJELJA 
 

Čitanja: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a;  
Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; Iv 9,1-41 

9:00 + Marija i Nikola Cvitković 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 
+ ob. Matković i Bokarica;  
Na nakanu 

Ponedjeljak 20. ožujka 2023. 
SV. JOSIP,  
zaručnik BD Marije 

18:30 + Josip i Karlo Nikolić 

Utorak 21. ožujka 2023. 
Kristijan, Vesna 

18:30 
+ Ruža Mihaljević; + Jozo Lučić i 
ob. Lučić, Jozo Galić i ob. Galić,  
+ Marija Tisaj 

Srijeda 22. ožujka 2023. 
Sv. Lea Rimska 

18:30 + Anto, Marko i Kata Matić 

Četvrtak 23. ožujka 2023. 
Sv. Turibije Mogrovejski 

18:30 + Ivan Miličić 

Petak 24. ožujka 2023. 
Sv. Katarina Švedska 

18:30 

+ Filip Čulo; + Dražen Breber;  
+ Mila Perišić; + Ivanica i Nikola 
Peran; Za zdravlje Slavice Alvir; 
Na nakanu za obitelj 

Subota 25. ožujka 2023. 
NAVJEŠTENJE 
GOSPODINOVO - 
BLAGOVIJEST 

8:00 Na nakanu 

Nedjelja 26. ožujka 2023. 
PETA KORIZMENA 
NEDJELJA 
 

Čitanja: Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; 
Rim 8,8-11; Iv 11,1-45 

9:00 + Ruža Tomić 

11:00 
ŽUPNA SVETA MISA  
– PRO POPULO 

18:30 + Ivan Ćavar 
 
 
 
 

   

župni listić 
 

BETLEHEM 
 

Župe Rođenja Isusova 
Zagreb – Kajzerica 
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Gledati srcem 

Riječ Božja koju nam donosi Četvrta korizmena nedjelja u svojoj biti govori nam 

kako za ispravno doživljavanje stvarnosti oko sebe nije dovoljan samo očinji vid 

već vid srca. Progledati srcem znači stvari gledati onakvima kakve jesu, gledati 

svijet i ljude onako kako ih promatra Bog. Upravo nam ovo korizmeno vrijeme 

treba pomoći otvoriti oči srca kako bismo stvarnost oko sebe promatrali Božjim 

očima koje ne gledaju 

vanjštinu već nutrinu, koje 

ne osuđuju već ljube. 

Otvorimo se Božjoj 

svjetlosti kroz sakramente 

kako bi nam se otvorile oči 

srca te kako bismo jasnije 

vidjeli svoje nedostatke i 

probleme koji nisu nerješivi 

ako imamo vjere.  

Ako je Krist ozdravio slijepca od rođenja, nema zapreke da i nas grešnike 

ozdravi od naših rana, grijeha, slabosti i bezvoljnosti.  

Prepustimo se Božjoj iscjeliteljskoj moći i otvorimo svoja srca kako bismo mogli 

biti ljudi u kojima će svatko tko nas susreće prepoznati Božju prisutnost. 

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 Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije 

U Svetom pismu nema puno mjesta u kojima se Josip spominje, ali ipak su to 
važna mjesta za Isusov zemaljski život. Zbog toga su se množili apokrifi, ali su 
crkveni oci znali otkriti pravu ulogu svetoga Josipa i razlučivati bitno od 
nebitnoga. 
 

Razvoju teologije o sv. Josipu pridonijela je franjevačka škola. Tako sv. 
Bonaventura veliča sv. Josipa kao savršen uzor pobožnosti prema Isusu i Mariji. 
Sv. Bernardin Sijenski u jednom govoru čak spominje tjelesno uskrsnuće sv. 
Josipa i njegovo uznesenje na nebo. U povijesti je zabilježeno mnoštvo štovatelja 
sv. Josipa, a veće štovanje započelo je sredinom 9. stoljeća. 
 

U Protokolu Hrvatskoga sabora za 9. i 10. lipnja 1687. godine nalazi se na 
latinskom jeziku ovaj tekst: ‘Sveti Josip, Krista Spasitelja vjerni hranitelj, Djevice 
Bogorodice djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u 
Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran.’ 
Štovanju svetoga Josipa u Hrvatskoj osobito su pridonijeli oci isusovci. Njihovo 
sjemenište sv. Josipa za siromašne đake na Griču u Zagrebu, bilo je zorno 
svjedočenje svečeve brige za siromašne. 
 

Koliko je sveti Josip blizak vjernicima, svjedoči i to da je samo karmelski red 
krajem 18. stoljeća imao više od 150 crkvi posvećenih sv. Josipu. Od crkvi na 
hrvatskom govornom području posvećenih sv. Josipu spomenimo onu u 
Zagrebu na Trešnjevci, podignutu zalaganjem kardinala Alojzija Stepinca, pa 
onu u Sarajevu na Marindvoru i u Zenici, sagrađene zalaganjem nadbiskupa 
Ivana Evanđelista Šarića. Crkva na Dubovcu u Karlovcu podignuta je 
zalaganjem mons. Marijana Radanovića, a posvetio ju je kardinal Franjo Šeper. 
Ne samo današnji dan, nego i čitav mjesec ožujak posvećen je sv. Josipu, 
vjerojatno zato što ovaj svetac, uz Isusa i Mariju, zauzima najpovlaštenije mjesto 
u povijesti spasenja. 

Izvor: https://hkm.hr/svetac-dana/sveti-josip/ 

 
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 Prilika za svetu ispovijed je pola sata prije svake mise (osim utorkom i 
petkom). 

o Molitva krunice je svakog dana 40 minuta prije svete mise (osim utorkom 
i petkom). 

 
o Utorkom i petkom je pobožnost Križnog puta u 18.00 sati. Pobožnost 

predmole živi vjernički krugovi Župe prema objavljenom rasporedu. 

 
o U nedjelju, 19. ožujka, u 19.30 sati bit će kateheza za mlade pod nazivom 

Ikona - prozor u vječnost. Što su svete ikone, kako nastaju, koji je njihov 
teološki značaj, kako se ispravno štuju, kako se ikone čitaju kao i druge 
informacije o ikonama mladi mogu saznati na katehezi koja otvara vidike 
prema kršćanskom Istoku.  

o Kateheze za prvopričesnike održavaju se prema rasporedu, a za 
krizmanike je ovog tjedna kateheza iznimno u petak prema dogovorenom 
rasporedu: 8.B u 11.00 sati, 8.C u 12.00 sati te 8.A u 13.00 sati. 

o U ponedjeljak, 20. ožujka, slavimo svetkovinu sv. Josipa, zaručnika 
BD  Marije. Naime, kada svetkovina u korizmenom vremenu pada na 
nedjelju, ona se zbog prednosti slavlja korizmene nedjelje prebacuje na 
prvi slobodni dan. Zbog toga sv. Josipa ove godine slavimo 20., a ne 19. 
ožujka. Muževi predmole krunicu sv. Josipa u 17.50, a sveta misa je u 
18.30 sati. 

 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 četvrtak, 23. ožujka, 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 U subotu, 25. ožujka, slavimo svetkovinu Navještenja Gospodinova - 
Blagovijest. Sveta misa je u 8.00 sati. S obzirom na to da je 25. u mjesecu, 
pobožnost Djetetu Isusu bit će na kraju svete mise. 

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

o Ovaj tjedan moguće je prijaviti starije i bolesne za ispovijed uoči Uskrsa. 

o Od ponedjeljka, 20. ožujka, do Velikog četvrtka, 6. travnja, prikupljat će 
se novčani prilog za pomoć stradalima u potresu u Turskoj i Siriji. Svoj 
dar kroz navedeno razdoblje možete ostaviti u škrabici na ulazu u crkvu. 

o Župni Caritas je postavio košaricu gdje do petka, 24. ožujka, možete 
ostavljati nekvarljive namirnice i higijenske potrepštine za potrebite naše 
Župe. 

 
o Hvala svim darovateljima za potrebe rada Župe! 

 


