
Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

dan, svetac, blagdan sat misna nakana 

NEDJELJA, 1. siječnja 

SV. MARIJA BOGORODICA, 
 

NOVA GODINA 
Marija, Hugolin 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Marija Blažanin; † iz ob. Bulić 

18.30 
† Dean Kveder;  
† Mariofil Markota; 

PONEDJELJAK, 2. siječnja 
sv. Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski, 

biskupi i crkveni naučitelji 

18.30 
† Suzana Benčec;  
Na nakanu 

UTORAK, 3. siječnja 
 
 
 

Presveto Ime Isusovo 

18.30 

† Mile Senjak; Za duše u čistilištu; † Barica i Stjepan 
Mahalec; † Anđelka i Stjepan Čajko; † Sofija Cikron; 
Zahvala Presvetom Trojstvu za blagoslovljen brak;  
† Marija Šegović; Na nakanu; † Mira Kramarić;  
† ob. Lozej i Kveder 

SRIJEDA, 4. siječnja 
Anđela, Emanuel 

18.30 
Na nakanu; † Jozo Turalija; † Mladen Šnidaršić;  
† Milena Tabak; 

ČETVRTAK, 5. siječnja 
Emilijana, Eduard 

18.30 
BLAGOSLOV VODE 

† Franjo Pleško i pok. iz ob.; † Albina Starman 

PETAK, 6. siječnja 
 

BOGOJAVLJENJE, 
 

SVETA TRI KRALJA 
Gašpar, Melkior, Baltazar 

8.00  

9.30  

11.00  

18.30 † Mate i Matija Pejić; † Petar Zlatar; 

SUBOTA, 7. siječnja 
Rajmund, Lucijan  

18.30 Na nakanu; † Nada Vuinović; 

NEDJELJA, 8. siječnja 
 

KRŠTENJE 
GOSPODINOVO 

 
Severin, Bogoljub 

8.00  

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Kata Škegro; † Duško 

18.30 † Jelka Štulić; † Antun, Josip i Jula Kameščić; 

 
Izdaje: ŽUPA SV. TEREZIJE OD DJETETA ISUSA, Miramarska 92, 10000 ZAGREB 
tel. 01/ 6170 525; internetska adresa: www.malaterezija.hr; e-mail: zupa@malaterezija.hr 
Odgovorni urednik: vlč. MARIO PAVIĆ, župnik 
Uredništvo: dr. sc. Martina Kolar Billege i Gordana Jerkić, prof. 
Suradnici: Damir Banić i Ivan Huzjak 
Za potrebe crkve (župe), IBAN:  HR2023400091110129755 
Radno vrijeme župnoga ureda tijekom adventa i božićnoga vremena (do 8. siječnja): 
utorkom, četvrtkom i petkom, od 18 do 19 i srijedom 9 do 10 sati. 

 

 

 

TRNJANSKA RUŽA 
 

 

 

Glasilo župe sv. Terezije od Djeteta Isusa 
Miramarska 92 , Zagreb 

1008. God XXV. 1. siječnja 2023. 

 
MARIJA U SRCU POHRANJIVAŠE 

 

Crkveni kalendar ne poznaje Nove godine. Danas u kalendaru stoji: „Materinstvo Blažene 
Djevice Marije“. Ima jedna divna Marijina osobina koju Luka spominje u današnjem evanđelju:  

Pastiri pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve 
pogledaše, ispripovijediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su 

im pripovijedali pastiri. 
Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. 

Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo 
rečeno. 

Eto to. Marija je puno toga vidjela i doživjela i uvijek je iznova bila iznenađena Božjim 
naumima. Eto, došli su se pokloniti Isusu pastiri, neznatni i prezreni siromasi. Čula je proroštvo o 
Isusu, da će biti velik i da će biti Spasitelj. Čudesno i nečuveno. I što čini Marija? Luka u takvim i 
sličnim prilikama za Mariju uvijek veli: Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u 
svome srcu. Znamo da Luka nije bio očevidac. On je svoje evanđelje napisao služeći se nekim 
spisima, ali i slušajući živu riječ očevidaca i svjedoka. Sigurno je da je slušao i Mariju. I eto, 
zahvaljujući tome što je Marija te događaje brižno čuvala i o njima razmišljala, došli su ti događaji po 
Lukinu peru i do nas.  

Međutim, ne radi se ovdje samo o tome da je Marija sačuvala u sjećanju sve te događaje 
pa ih prenijela Luki, da bi to onda i do nas došlo. Marija je u sebi te događaje s ljubavlju u sebi 
pohranjivala, razmišljala o njima i prebirala ih u svome srcu naslućujući i otkrivajući otajstvenost i 
značenje svega što je vidjela i doživjela. Ulazimo u novu godinu. Reći ćemo: Kako samo lete dani i 
godine! Možda lete i zbog toga što se dovoljno ne zaustavljamo u svome životu, što ne razmišljamo, 
što u molitvi ne prebiremo otajstva našega spasenja, što u svjetlu vjere ne promišljamo svoj život, 
što dijelimo svoj život na onaj svakodnevni i na onaj duhovni koji traje dok smo u crkvi i dok se na 
brzinu prekrižimo prije jela.  

Ostavimo svakoga dana vremena za same sebe, za Boga. Bog nam progovara u 
svakodnevnim zgodama, Bog nam progovara kroz radosti i žalosti našega života. Neka nam dani 
ove godine koja je pred nama ne budu strka i trka. Neka ne budu jurnjava od posla do puke i 
isprazne zabave. Neka u njima uvijek bude vremena za molitvu, za Boga, za bližnje i za same sebe. 
Ugledajmo se u Mariju. Prisjetimo se: Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u 
svome srcu. 

Zvonko Pažin 

 
 
 
 

http://www.malaterezija.hr/


BOGOJAVLJENJE 
 
 

 
Bogojavljenje je jedna od 

najvažnijih svetkovina božićnoga ciklusa.  
Otajstvo te svetkovine bremenito 

je sadržajem i porukom za naš kršćanski 
život u društvu u kojemu živimo. Ljudi su 
društvena bića i žive u uređenim 
organiziranim zajednicama. Takve 
zajednice predstavljaju i vode trojica 
mudraca kraljeva, kao što ih predstavlja i 

vodi i židovski kralj Herod.  
Oni svatko na svoj način utjelovljuju određeni stav prema Bogu, čime postaju 

model i svima drugima. Oni kao kraljevi – vođe naroda, mogu utjecati na tijekove povijesti 
svojih naroda, bilo da utječu pozitivno, bilo da utječu negativno. O njima i o njihovu 
ponašanju ovisi sudbina određenoga broja građana i pripadnika naroda. I onaj tko prihvaća 
vodeću ulogu, dužnost i zadaću to bi trebao imati u vidu. O njemu ovisi dobrobit jednoga 
dijela naroda ili određenog broja pojedinaca. Štoviše, može se dogoditi da o njemu ovisi 
vječno spasenje ili propast.  

Vjernički puk je od svojih vođa uvijek očekivao da štiti opće dobro, a ne da se bore 
za privatne probitke ili parci jalne interese ili da štite samo ideologije pojedinih skupina u 
društvu. Oličenje dobrih vođa su mudraci s Istoka jer oni ne traže ni probitke ni pojedinačno 
dobro, već Onoga koji je blagoslov svih naroda i svakoga čovjeka. Oličenje lošega vladara 
bio je Herod, dvoličnjak i licemjer koji jedno govori, a drugo misli. Koji se navodno želi 
pokloniti novorođenome kralju, a u biti ga želi ukloniti s lica zemlje.  

Upravo zbog svojih odlika mudraci s Istoka su u kršćanskome puku bili čašćeni. 
Vjernički puk je znao što mora predstavljati i kakav treba biti onaj koji vodi narod, te su se 
uvijek molili za svoje vladare, napose da budu dobri vladari poslušni utjelovljenome 
Betlehemskom Djetetu, onome za kojega su vjerovali da je Kralj kraljeva. 

Ivan Bodrožić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Župni oglasi  

1. Svete mise možete upisati do lipnja 2023. godine; 
2. Radno vrijeme župnoga ureda tijekom božićnoga vremena (do 8. siječnja) 
jest utorkom, četvrtkom i petkom, od 18 do 19 i srijedom 9 do 10 sati. 
3. Euharistijskog klanjanja neće biti dok traje blagoslov obitelji. 
4. Oni koji žele po prvi puta primiti božićni blagoslov obitelji neka se prijave u 
župni ured. Blagoslov obitelji smo započeli 26. prosinca. Počinjemo u 9.00 
sati, a završavamo do 20.00 sati. Raspored blagoslova objavljen je na oglasnoj 
ploči, web stranici i facebook stranici naše župe (www.malaterezija.hr), a poslan je 
i u vaše domove. 
5. Na staru godinu, 31. prosinca pod sv. misom u 18.30 sati, blagoslovili smo novi 
kip sv. Antuna Padovanskog izliven u bronci, koji je izradio kipar Tomislav 
Kršnjavi. Kip je dar pojedinaca iz naše župe. Hvala im.  
6. Kao što vidite, naši radovi na solarnoj elektrani u punom su jeku. Zahvaljujemo 
svima koji su nam pomogli. Do sada je prikupljeno 49 200,00 kn. Cjeloviti trošak 
projekta iznosi 197.000,00 kn. Svoje priloge možete uplatiti na žiro račun župe: 
IBAN: HR2023400091110129755 ili osobno donijeti u Župni ured; 
7. Uzmite ponuđeni tisak: GLAS KONCILA, MALI KONCIL, KANA, RADOSNA 
VIJEST, JEDNOLISNI ŽUPNI KALENDAR ZA 2023. i naš župni listić „Trnjanska 
ruža“. 

 
 

Raspored sv. misa kroz božićno vrijeme: 
 
NOVA GODINA, SV. MARIJA BOGORODICA, 1. siječnja - 9.30, 11.00 i 
18.30 sati; 
5. siječnja - sv. misa i blagoslov vode  - 18.30 sati; 
SVETA TRI KRALJA, 6. siječnja - 8.00, 9.30, 11.00 i 18.30 sati; 
KRŠTENJE GOSPODINOVO, 8. siječnja - 8.00, 9.30,11.00 i 18.30 sati 
 
 

http://www.malaterezija.hr/

