Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan
dan, svetac, blagdan

NEDJELJA, 5. prosinca

DRUGA NEDJELJA
DOŠAŠĆA
Slavka, Saba

PONEDJELJAK, 6. prosinca
sv, Nikola, biskup

UTORAK, 7. prosinca

sat

misna nakana
8.00 Za Slavkovo zdravlje i za † Mariju
Za sve žive i pokojne župljane
9.30

11.00 † Anka i Juraj Čiček
† iz ob. Pravica; † Helena i ob. Lukenda;

18.30 † Franjo i Josipa Strunjak; † iz ob. Vajdić;
† Branko Štrkalj; † Maša Mandarić; Za Nikolu
Tutića; † Dubravka Andrašec Šreng; † Marija Bilić
Na nakanu za zdravlje; Za suprugovo zdravlje;
6.00
Za Koraljkino zdravlje
6.00

† Dragica Babić; † Aleksander Planinšek;

sv. Ambrozije, biskup i crkveni 18.30
† Tadija Martinović
naučitelj

SRIJEDA, 8. prosinca
BEZGREŠNO ZAČEĆE
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

6.00

† Jelka Štulić;
† Sonja Vranković

ČETVRTAK, 9. prosinca
† Ankica, Josip, Dragica i Josip Lukačević;
6.00
Za sve † iz ob. Gagić
Ivan, Abel
† Mirko Gaćeša; † Stjepan Lulić; † Slavica, Stanko i
PETAK, 10. prosinca
Vesna Severinac; † Dijana i Branko Severinac;
6.00 Duša u čistilištu; † iz ob. Jularić i Zeba;
Za suprugovo zdravlje; † Milka Rogić;
† Ratko Grbavac; † Marija i Zdravko Hildec
18.30
† Nives Čretni; † Ivica Benić; † Božena Salarić;
Gospa Loretska
PALJENJE TREĆE ADVENTSKE SVIJEĆE
SUBOTA, 11. prosinca
Danijel, Hugolin 6.00 † Ivica Petro i svi iz ob. Petro;
† Roža i Anton Perković
NEDJELJA, 12. prosinca
8.00

TREĆA NEDJELJA
DOŠAŠĆA

9.30
Za sve žive i pokojne župljane
11.00 † Drago Turčinov

Marija, Špiro 18.30 † Marko; † Jagica Hudek

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 9. 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

958. God XXIV. 5. studenoga 2021.

Pronaći mjesto u povijesti
Evanđeoski odlomak koji danas čitamo usredotočuje se na poziv i početak služenja
Ivana Krstitelja, Gospodinova Preteče. Evanđelist sveti Luka nam opisuje najprije
povijesni kontekst u kojem se dogodio Ivanov poziv, a onda i način kako je došlo do
njega, pokazujući koji su bili sastavni čimbenici istoga. Da bi precizno naznačio vrijeme
Ivanova djelovanja, sveti Luka će spomenuti tadašnju vladajuću strukturu društva poput
rimskog cara Tiberija, te četvoricu upravitelja razdijeljene Palestine, ali i velike svećenike
Anu i Kajfu. Bit će precizirano i mjesto gdje se događa poziv, a to je pustinja. Zanimljivo je
da su za Evanđelistu svi ovi velikaši samo usputne figure, dok je u središtu događanja
jedan obični pustinjak Ivan, sin Zaharijin, koji prima Božju riječ i poslanje za narod. Bog
se, dakle, ne obazire na ljudske veličine i položaje, nego sebi slobodno izabire pojedince
koji će imati povijesnu zadaću. Za razliku od tih istih ljudskih veličina koji su upisani u
ljudske knjige, ali nisu pred Bogom ništa značili, jer nisu prihvatili služiti njemu i njegovu
narodu, Ivan će revno slušati Božji glas i provoditi njegovu svetu volju.
Iz ovog evanđeoskog opisa vidimo da su neki ljudi zalutali u povijest poput Heroda,
krvnika i izdajice svoga naroda i svoje vjere. Neki drugi su pak, poput Poncija Pilata i
ostale trojice spomenutih tetrarha, bili nametnuti povijesti kao tirani i ugnjetavači koji su za
korist silnika vršili svoju službu. Neki su se ljudi, poput Ane i Kajfe, umjesto da skrbe za
duhovno dobro i dobrobit svoga naroda, radije spuštali na spletke i politikanstvo, nego da
se kao duhovni vođe posvećuju proučavanju Božje riječi i posvećivanju naroda. Ima i onih
koji su u povijest svoga naroda ušli kao pustolovi i egzibicionisti, kao trgovci i profiteri, a
narod je čekao pomoćnike i svjedoke.
Jedini koji nije zalutao u povijest svoga naroda bio je Ivan Krstitelj, čovjek koji se
iskreno prepušta Božjemu vodstvu. Jedini koji je radio za budućnost bio je on koji se
povukao iz javnosti da bi mogao čuti riječ Božju. On nije izrađivao velikih planova za
budućnost, niti je izricao zavodljivih obećanja. Prije svega je osluškivao glas Božji, nakon
čega je mogao iznijeti njegove želje i planove. On nije najavljivao reforme, ali je tihim
radom i velikom vjerom samozatajno obnavljao samoga sebe u pustinji, onkraj svih
moćnika koji su počesto bili prava elementarna nepogoda. Tiho i samozatajno se
pripremao s Bogom, te je potom mogao proći cijelom jordanskom okolicom dajući
samoga sebe za djelo obraćenja. Znao je dobro da su svi planovi za budućnost koji ne
prolaze ili ne dotiču ljudsko srce, kao račun bez krčmara ili ražanj za zeca koji je još u

šumi. Samo samozatajni rad na sebi i suradnja s milošću Božjom koji dotiče i
preobražava srca donosi stvarne pomake u duši, a time i doprinosi dobrobiti naroda.
Iz Ivanova poučka vidimo da odgovor na život pojedinca i na život cijeloga naroda
može biti samo Bog. Sve što imamo, to jest što mislimo da imamo, ne mogu nam
zajamčiti moćnici niti ćemo to moći zadržati njihovom snagom i pomoći. Jer oni uglavnom
obećavaju i usmjereni su na ono zemaljsko, što je u izravnoj njihovoj nadležnosti, no ništa
od toga ne možemo iznijeti izvan okvira vremena i prostora. Moćnici mogu razdijelit
međusobnu vlast, kako učini Pilat i drugi tetrarsi, kako bi jedni druge držali u ravnoteži i
kontroli moći, moćnici mogu stvarati nove strukture, zakone i preraspodjele, ali ne mogu
donijeti narodu život iznutra. Život iznutra se događa kad se Božja riječ nastanjuje u nama
i proizvodi obraćenje. Život je kad nas potiče da i sami poput Ivana pozivamo svoj narod
na obraćenje i da pripravlja put Gospodinu. Jer ako budemo gradili svoju budućnost bez
Boga, neće nas spasiti nikakva politička ni gospodarska elita. Naša će zemlja opustjeti, te
će doći oni koji će nam je uzeti iz ruku, kao što se to nekoć dogodilo u Palestini
izraelskom narodu. Jedino ako budemo imali uho za Božju riječ i pogled za njegovo
spasenje, ako budemo imali noge da hode njegovim stazama, tada iznutra gradimo
čvrsto i stabilno, blagoslovljeno i dugotrajno zdanje.
Ova nas druga nedjelja došašća poziva stoga na takav hod i da tražimo svoje mjesto
u povijesti na takav način kakav je zacrtao Ivan Krstitelj. Dopustimo da nas Božja riječ
pronađe, da nas pošalje našem narodu koji je bez nje i siromašan i izgubljen. Ne
prepustimo svoj narod samo politici i samo ljudskim rješenjima, jer će to biti siromašna i
mršava rješenja. Ne dopustimo da mi i naš narod kao takav budemo tek samo kronologija
i zemljopis europske povijesti, nego se obnavljajmo i obnavljajmo ga Božjim Duhom za
neprolaznu vječnost.
A kao što je Ivan pokazao vlastitu spremnost da bude poslušan riječi Božjoj, istu
spremnost pokažimo i mi. Budimo spremni čuti Božju riječ, jer ona dolazi onima koji su
raspoloženi čuti je, dok drugima ne dolazi, bez obzira na njihove položaje u društvu, pa i
na njihove religiozne službe u narodu. Bilo bi šteta da živimo samo kako bismo poslužili
budućim naraštajima kao kronološki okvir ili zemljopisni orijentir, umjesto da poslužimo
Bogu kao glas koji viče u pustinji i pripravlja put njegova Mesije na zemlji. Ivan je
pronašao svoje mjesto u povijesti jer je dopustio Božjoj riječi da pronađe njega, te je to i
naša zadaća danas, bez obzira na službe i položaje u društvu i Crkvi. Učinimo to kako bi
svako tijelo, to jest svaki član našega naroda, mogao vidjeti spasenje Božje.
dr. sc. Ivan Bodrožić
www.vjeraidjela.com/pronaci-mjesto-u-povijesti-razmisljanje-uz-2-nedjelju-dosasca-c/

Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije
8. prosinca Crkva liturgijski slavi Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije, blagdan u
kojem se posebno želi naglasiti Božja milost po kojoj je Bogorodica izuzeta od svakoga
grijeha, ali koja je isto tako, u pravoj slobodi, dubokoj vjeri i potpunom predanju Bogu,
prihvatila svu odgovornost Božjeg poziva da rodi Spasitelja svijeta.
U Bezgrješnom začeću Blažene Djevice Marije uzvisujemo božansku odluku po kojoj je
Djevicu Mariju izabrao od svih ljudi za Kristorodicu, te ju je u tom smislu obdario i posebnom

svojom milošću da bude izuzeta od svakoga grijeha. To, dakako, ne umanjuje njezinu
slobodnu volju, nego naprotiv potvrđuje njezinu bezrezervnu suradnju s Božjim namislom,
koja je vidljiva u svakom djeliću Marijina života, a posebno u njezinu fiat, kojeg je izrekla kod
začeća Isusa, odnosno prihvaćanja svega onoga što joj je Bog namijenio. Tako Marija na
riječi anđela Gabrijela da će začeti i roditi Sina, odgovara: Evo službenice Gospodnje, neka mi
bude po tvojoj riječi! („Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum!“), a tu je
spremnost vršiti volju Božju, potvrdila cijelim svojim životom, napose onoga trenutka kada je u
svoje krilo primila mrtvoga Sina.
Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije obično se u ikonografiji prikazuje slikom iz Otk
12, 1, odnosno tako da je Bogorodica okrunjena zvijezdama, a pod nogama joj polumjesec,
dok se tome često još pridaje i zemaljska kugla i edenska zmija koja u čeljusti ima jabuku, a
Marija joj gazi glavu. Simboli su to koji označavaju Marijinu pobjedu nad đavlom, odnosno da
je po njezinom prihvaćanju Božje volje i pristanku da postane Majka Sina Božjega zgažena
stara Zmija i otvoren put spasenju svakog čovjeka.
mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić
www.vjeraidjela.com/bezgrjesno-zacece-blazene-djevice-marije/

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. Započeli smo s misama zornicama u 6.00 sati (s molitvom časoslova), a utorkom i petkom
ujedno je i večernja sv. misa u 18.30 sati;
3. Radno vrijeme župnoga ureda tijekom adventa i božićnoga vremena (do 9. siječnja) jest
utorkom, četvrtkom i petkom, od 18 do 19 i srijedom 9 do 10 sati.
4. Caritas naše župe organizira akciju „KOŠARICA LJUBAVI“. Prikupljat ćemo hranu i
higijenske potrepštine. Akcija traje od nedjelje 5. prosinca do 19. prosinca 2021. Namirnice
možete staviti u kutiju kod oglasne ploče. Akcijom želimo pomoći svojim najpotrebitijim župljanima.
Hvala!
5. Vaše misne nakane upisujemo sve do kraja travnja 2022. godine.
6. U subotu, 11. prosinca pod sv. misom u 6.00 sati imat ćemo obred paljenja treće svijeće u
našem dvorištu.
7. Ministrantski susreti održavaju se subotom u 9.30.
8. Euharistijsko klanjanje (u tišini) bit će u četvrtak, 9. prosinca, nakon jutarnje sv. mise.
9. NAJAVLJUJEMO! Sljedeća nedjelja, 12. prosinca, jest NEDJELJA CARITASA. Poslije svake
sv. mise bit će otvorena prodaja kolača. Oni koji znaju neka ih naprave za tu svrhu. Možete ih
donijeti u našu crkvu u subotu 11. prosinca prije i poslije zornice. Također ćemo nakon sv.
misa prikupljati novčana sredstva. Sav prihod namijenjen je djelovanju našega Caritasa.
10. U ponedjeljak, 6. prosinca pozivamo svu djecu na sv. misu zornicu u 6 sati, a poslije sv. mise
doći će sv. Nikola i donijeti prigodne darove;
11. Kako što vidite, naši radovi na fasadi i energetskoj učinkovitosti u punom su jeku, zahvaljujemo
svima koji su nam pomogli i onima koji će nam pomoći. Svoje priloge možete uplatiti na žiro račun
župe: IBAN: HR2023400091110129755 ili osobno donijeti u Župni ured;
12. Uzmite ponuđeni tisak: GLAS KONCILA, MALI KONCIL, KANA, RADOSNA VIJEST,
JEDNOLISNI ŽUPNI KALENDAR ZA 2022. i naš župni listić „Trnjanska ruža“.

