Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan
dan, svetac, blagdan

NEDJELJA, 6. prosinca

misna nakana

8.00 Na nakanu; na nakanu za Nikolu, Ninu i Niku

9.30
11.00
17.00
Nikola, Niko
18.30
PONEDJELJAK, 7. prosinca
6.00

DRUGA NEDJELJA
DOŠAŠĆA

Sv. Ambrozije, biskup i crkv. naučitelj

Za sve žive i pokojne župljane; † Marija Bilić
† Maša Mandarić; na nakanu
Na nakanu za Nikolu Tutića
† Branko Štrkalj;
Za Kseniju, Matiju i Tomislava

UTORAK, 8. prosinca

6.00 † Jelka Štulić
BEZGREŠNO ZAČEĆE BLAŽENE 18.30 Za nerođeno dijete;† Ena Grbić;
† Franjo Majdančić; † Branimir Gajan
DJEVICE MARIJE
SRIJEDA, 9. prosinca
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 6.00
Guadalupski vidjelac

ČETVRTAK, 10. prosinca
Gregor, Edmund

PETAK, 11. prosinca

6.00 † Ratko Grbavac; † Milka Rošić
6.00

Sv. Damaz I., papa

† Ivica Petro; † Stjepan Lulić, Mirko Gaćeša i
duše u Čistilištu; † Drago Turčinov

18.30
SUBOTA, 12. prosinca
Blažena Devica Marija Guadalupska

6.00
18.30

SVETA MISA PREMA NEDJELJNOM OBRASCU I
PALJENJE TREĆE ADVENTSKE SVIJEĆE

8.00 Na nakanu za Matea i Bornu, Martina i Željku
9.30
Za sve žive i pokojne župljane
TREĆA NEDJELJA
Na nakanu za zdravlje Karla;
11.00
Na nakanu za Luciju Tutuić
DOŠAŠĆA
17.00
Lucija, Svjetlana
18.30

NEDJELJA, 13. prosinca

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 10. siječnja) jest
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

913. God XXIII. 6. prosinca 2020.

Biti vjerodostojan glasnik
Druga nedjelja došašća stavlja nam pred oči lik Ivana Krstitelja čije je djelovanje
neposredno prethodilo početku Isusova javnog djelovanja. Jer je on pripremao narod da
dočeka pojavak Gospodnji, zato je figura koja može i nama pomoći da se pripravimo za
blagdan Božića kojim slavimo Isusovo rođenje, to jest pojavak među ljudima. Prva je
kršćanska zajednica Ivanovo djelovanje prepoznala kao istinsko proročko djelovanje.
Doživljavajući Ivana kao vjerodostojnog Božjeg navjestitelja, prva Crkva je držala da ga
se može najbolje opisati riječima proroka Izaije koji veli: Evo šaljem glasnika svoga pred
licem svojim da ti pripravi put! Ivan je doista kao bio glasnik bio onaj za kojega se moglo
reći da je pripremao put Gospodinu. Njegovo poslanje kao glasnika i nama vjernicima
dragocjen je pokazatelj i putokaz jer i sami živimo s jedne strane u trajnom iščekivanju i
pripravi, što nam je neophodno poradi naše slabosti i grješnosti, a s druge strane Krist je
već među nama, samo što uvijek ne prepoznajemo na pravi način i u pravom intenzitetu
njegovu svetu prisutnost. Ivan koji je prvi od ljudi prepoznao njegovu prisutnost u svijetu,
nije to učinio po nikakvoj magijskoj formuli, nego je primio tu spoznaju kao dar od Boga, a
koja je ujedno bila i rezultat cijeloga njegova života i nastojanja.
Ivan je, doista, po Božjem poticaju, posvetio svoj život i vrijeme slušajući Božju riječ,
ne umišljajući sebi nikakvu posebnu veličinu. O tome nam svjedoči njegov život u
poniznosti i odricanju, kao i poziv na obraćenje koji je upućivao svome narodu, a koji je
dolazio iz dubine njegova srca i iskustva pred Bogom.
Premda je Ivan bio glas koji viče u pustinji, on o Bogu svjedoči na sasvim običan
način. Ivan nije pravio nikakve posebne manifestacije, ni vratolomije. Nije se služio
privlačnim vratolomijama ni čarobnim formulama, nije izazivao pozornost čudaštvom, pa
ni čudotvornošću, nego je vikao čista srca srcima ljudi zanesen istinom Spasiteljeve
blizine. Budio je savjesti i svijesti na obraćenje, to jest ukazivao im je na prisutnost Božju
u vlastitoj nutrini koju treba poravniti za Boga. Jer put o kojem je govorio prorok nije bila
izvanjska infrastruktura, nego je prije svega to bio put u ljudskome srcu, svijesti i savjesti
koji se pripravlja i poravnava pozornošću za Božju riječ i prihvaćanjem njegove svete
volje.Bog koji dolazi za sebe traži takvoga glasnika koji je kadar osjetiti u srcu njegovu
prisutnost. Samo ako ima Boga u srcu glasnik može i oko sebe prepoznati njegovo
djelovanje, milosni trenutak u kojem se na svijet izlijeva očitovanje Božjeg milosrđa.
Povjeravajući sebe i svoj život glasnicima poput Ivana, Bog se ne saopćava na način

čudaka ili nekoga tko privlači pozornost. Izabirući sebi glasnike, Bog u njihovim srcima
pokreće osjetljivost za svoju riječ, čini ih pozornima na poticaje svoga Duha, potiče ih da
se oblikuju i razvijaju sukladno božanskim smjernicama i zakonima. Pravi glasnik upija
stoga njegovu prisutnost, odiše svetošću i odvažnošću, te shvaća nezamjenjivu važnost
riječi koju mu je Bog spustio u srce. Nakon toga pomno gaji taj sveti osjećaj u srcu i čini
sve da ga zadrži kao najveću dragocjenost, poradi koje se odriče svega što mu nudi
svijet. Zato je i Ivan znao da se glasnikom Božjim postaje kroz mukotrpan proces
odricanja od sebe i svoje ljudske volje i navika, te susljednim prihvaćanjem Božjih vidika i
vidokruga življenja. Osim toga mogao je postati glasnikom, jer je i sam vršio ono što je od
njega zahtijevao Božji glas, što je osjećao u sebi kao zahtjev Božje riječi pred kojom se
poklonio. Pozoran je na Božja obećanja do mjere da je mogao i u srcima drugih ljudi
pripravljati put Gospodinu koji je već prije pripravio u svome srcu. Nakon što je u sebi
poravnio stazu pokorom i odricanjem, mogao je i u srcima drugih ljudi vjerodostojnim
pozivom na obraćenje poravnavati pristup k Bogu. Samo nakon što je u njegovu srcu
zvonko odjeknuo Božji glas, mogao mu je postati gorljivim glasnikom.
Jer Bog koji dolazi, dolazi tiho, na sasvim ljudski način, sa svom jednostavnošću i
poniznošću čovjeka koji dragovoljno i s ljubavlju prihvaća. Njegova poniznost i diskretnost
zbunjuje mnoge koji ga nisu očekivali i ne očekuju u takvom ruhu. Zato je potreban
glasnik kako bi ljudska srca i savjesti bili pripravljeni prepoznati Boga u neobičnom ruhu i
obličju u kojem se suobličio čovjeku. Neophodan je bio glasnik koji je razumijevao Božju
objavu na vjerodostojan proročki način i odvažno je tumačio ljudima. Poradi takvih
zahtjeva glasničke službe, očito je da svatko ne može biti Božji glasnik, ne što Bog ne bi
htio da o njemu ljudi svjedoče, nego zato što nije svatko spreman živjeti za poziv i
poslanje glasnika. Polazeći od Ivanove glasničke službe, prepoznajemo stoga nekoliko
glavnih obilježja dobrog Božjeg glasnika. Glasnik neminovno treba dobro poznavati volju
svoga Boga, u protivnom ne može vjerodostojno prenijeti njegovu riječ. Osim toga vrlo je
bitno da zna jasno i razgovijetno glasom oblikovati i izraziti misao i riječi Boga koji ga šalje
da narodu naviješta poruku spasenja. Jedna od bitnih odlika njegova služenja je zato
vjernost riječi kojoj postaje glasnikom. Jedio ako zadovoljava spomenute uvjete.
Zadaća glasnika koju je on imao u svijetu i svome vremenu, zadaća je koja čeka
svakoga od nas, jer kršćanin je pozvan biti navjestitelj Kristove prisutnosti u svijetu i
njegova dolaska onima koji ga nisu upoznali ili ga poznaju površno i krivo. U svakom
slučaju ne možemo bježati od odgovornosti da Isusa danas ljudi upoznaju i po našem
svjedočenju i našoj odgovornosti. Razmatrati nam je stoga Ivanov lik i djelovanje kako
bismo i sami razabrali što nam je činiti da i mi postanemo Kristovi vjerodostojni glasnici.
dr. sc. Ivan Bodrožić
Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije
Želimo li znati kako bi trebao izgledati uzoran član crkvene zajednice? Evo nam
najuzornijeg njezina člana – Blažene Djevice Marije. Ona je najizvrsniji vjernik, najveća i
najbolja vjernica. Od nje može učiti svaki kršćanin.
Ona nam je uzor u beskompromisnom odnosu prema grijehu i začetniku zla – sotoni
(Post 3,9-15.20). Sav njezin život bio je satiranje sotone i svakoga zla. Eto nam prve

oznake pravog kršćanina, člana Crkve – beskompromisnost u borbi protiv bilo kojeg
oblika zla i grijeha. Ona je uzor u poslušnosti riječi Božjoj: „Evo službenice Božje, neka mi
bude po riječi tvojoj!“ U pozitivnom smislu to je prva oznaka svakog kršćanina – biti
poslušan Božjoj riječi: biti poslušan svaki put kad čujemo Božji glas preko Svetog pisma ili
preko vlastite savjesti ili preko glasa kojeg člana Crkve počevši od najviših (Lk 1,26-38).
Bog je oduvijek htio naše spasenje i proslavu. Ono što se Mariji već ostvarilo svaki
kršćanin vidi kao svoju budućnost. U svome Sinu Bog nas je izabrao prije postanka
svijeta (izabrao je svakog pojedinca!) da budemo sveti i da budemo Božji posinci i
baštinici njegove slave (Ef 1,3-6.11-12).
vlč. Božo Rimac
Župni oglasi
1. Molimo sve vas koji želite da pohodimo vaše bolesne i nemoćne radi božićne ispovijedi,
prijavite ih mailom ili osobno u župnom uredu;
2. Zbog nove odluke o epidemiološkim mjerama, do 21. prosinca slavlje nedjeljnih svetih misa bit
će nedjeljom u 8.00, 9.30, 11.00, 17.00 i 18.30. Večernja sv. misa subotom (u 18.30 sati) slavit
će se također prema nedjeljnom obrascu. Stoga vas molimo da se rasporedite po misama kako
bismo se pridržavali epidemioloških mjera (25 osoba u zatvorenom prostoru uz pridržavanje
propisanog razmaka i nošenje zaštitnih maski).
3. Tijekom četiri nedjelje došašća na izlazu iz crkve svi možete na dar dobiti katoličke novine
Glas Koncila;
4. Započeli smo s misama zornicama u 6.00 sati (bez molitve časoslova), a utorkom i petkom
ujedno je i večernja sv. misa u 18.30 sati;
5. Radno vrijeme župnoga ureda tijekom adventa i božićnoga vremena (do 10. siječnja)
jest utorkom, četvrtkom i petkom, od 18 do 19 i srijedom 9 do 10 sati;
6. Caritas naše župe organizira akciju „KOŠARICA LJUBAVI“. Prikupljat ćemo hranu i
higijenske potrepštine. Akcija traje od nedjelje 6. prosinca do 20. prosinca 2020. Namirnice
možete staviti u kutiju kod oglasne ploče. Akcijom želimo pomoći svojim najpotrebitijim
župljanima. Hvala!
7. U župnom uredu upisujemo sv. mise sve do travnja 2021.;
8. U subotu, 12. prosinca pod sv. misom 18.30 sati imat ćemo obred paljenja treće svijeće u
našem dvorištu;
9. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane
priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755 .
10. Prvopričesnici su po grupama dobiti obavijesti o održavanju prvopričesničkih susreta. U
utorak, 8. prosinca pozivamo sve roditelje prvopričesnika koji nisu bili na roditeljskom
sastanku da dođu u 19.15 sati radi kratkog dogovora. Krizmanici po dogovoru.
11. NAJAVLJUJEMO! Sljedeća nedjelja, 13. prosinca, jest NEDJELJA CARITASA.
Poslije svake sv. mise bit će otvorena prodaja kolača. Oni koji znaju neka ih
naprave za tu svrhu. Sve to možete donijeti u našu crkvu u subotu 12. prosinca od
18 do 18.30 sati. Također ćemo nakon sv. misa prikupljati novčana sredstva. Sav
prihod namijenjen je djelovanju našega Caritasa.
12. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali Koncil i naš župni listić Trnjanska ruža.

