
Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 5. rujna 

DVADESET I TREĆA 
NEDJELJA KROZ 

GODINU 
Terezija, Urban 

10.00 Za sve žive i pokojne župljane 

18.30 
† Stanko, Vesna i Miroslav Karlović; 
† Anica i Nikola Župan; 
† Helena i ob. Lukenda 

PONEDJELJAK, 6. rujna 
Zaharija, prorok 

18.30 
† Na nakanu za Lucu;  
† Finka, Lucija i njihovi roditelji 

UTORAK, 7. rujna 
 
 

sv. Marko Križevčanin 

18.30 

† Vesna Filipović; † Željko Valentić;  
† Ana Merz, Anica Hajdinjak;  
† Ljudevit i Božena Ivatić; † Katarina Fumiš 
† Gordana Ugrin Šparac 

SRIJEDA, 8. rujna 
ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE 

MARIJE, MALA GOSPA 
18.30 

† Marita Urlić; † Jelka Štilić; † Ana i Vlado Trop; 
 Zahvala za 20 godina braka; Za osobne posebne 
potrebe; † Pavao i Ana Lehpamer;  
† Marija i Zdravko Topić 

ČETVRTAK, 9. rujna 
sv. Petar Claver 

18.30 † Marko; † Slavko  Mandarić 

PETAK, 10. rujna 
 
 

sv. Nikola Tolentinski 

18.30 

† Drago Petronić; † Metodija Atanasov i pok. iz ob.; 
† Ivan i Marija Dujmović; † Mirko Gaćeša i duše u 
čistilištu; Za dobročinitelje, volontere i korisnike 
župnoga Caritasa 

SUBOTA, 11. rujna 
Adelfo, Bonaventura 

18.30 Za duhovna zvanja u našoj župi  

NEDJELJA, 12. rujna 

DVADESET I 
ČETVRTA NEDJELJA 

KROZ GODINU 
Marija, Mirjam 

10.00 Za sve žive i pokojne župljane 

18.30 
Na nakanu; † Boris Kireta 
 

 
 
 

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: od 27. lipnja do 12. rujna, utorak - petak od 19-19.30 sati; 

NEDJELJOM, BLAGDANIMA, DRŽAVNIM PRAZNICIMA ured  ne radi.  
 

 

 

 

 

 

TRNJANSKA RUŽA 
 

 

 

 

 

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

945. God XXIII. 5. rujna  2021. 

 

Što slavimo na blagdan Male Gospe? 
 

Današnji blagdan ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je, naime, na 
mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani, 
Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe: najprije na 
kršćanskom Istoku, a od 7. stoljeća i na Zapadu. 

Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. Zove se tako, budući da se 
slavi “mala Marija”, spomendan Marijina rođenja, za razliku od “Velike Gospe”, blagdana 
Marijina uznesenja na nebo, 15. kolovoza. Blagdan Male Gospe ima svoje početke u 
Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina 
rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu 
razvio se blagdan u čast Male Gospe: najprije na kršćanskom Istoku, a od 7. stoljeća i na 
Zapadu. 

Za crkveni kalendar je 
karakteristično da za kalendarske spomendane 
svetaca uzima njihov “rođendan za nebo”, to 
jest njihov smrtni dan. U tri slučaja se, naprotiv, 
kao blagdan slavi početak zemaljskog života: 
Isusovo rođenje na Božić, rođenje Ivana 
Krstitelja 

 24. lipnja i Marijino rođenje – Mala 
Gospa 8. rujna. Drugim blagdanom slavi se i 
završetak njihova zemaljskog života. To je prije 
svega zbog zasebne uloge koju su u Božjem 

djelu spasenja imale ove tri osobe. Davna latinska izreka to ovako sažima: Joannes fuit lucifer, 
Marija aurora, Christi nativitas ortus solis. – Ivan je bio zvijezda, Marija jutarnja zora, Kristovo 
rođenje sunčev izlazak. 

Iako je Mala Gospa manji blagdan, nezapovjedan, vrlo je drag puku. Toga dana 
mnogi hodočaste u marijanska svetišta ili barem na misu u najbližu crkvu. 

Mala Gospa donosi jesen pa se u puku kaže “Gospa Mala – jesen prava!” O Maloj 
Gospi se lastavice skupljaju za odlazak. U puku je riječ, da ih Marija odvodi u tople krajeve, 
kao što ih i vraća na proljetni marijanski blagdan Blagovijest (25. ožujka). (Izvor: Katolici.org) 

Pomolimo se: Pozdravljamo Te, Marijo, Kćeri Boga Oca, Majko Isusa Krista, 
Zaručnice Duha Svetoga, uzvišeni Hrame Presvetoga Trojstva. Prepoznajemo te kao našu 

http://www.malaterezija.hr/


Sestru, milinu čovječanstva, Majku punu ljubavi, nositeljicu Krista, našeg života, znak nade i 
utjehe, savršenu sliku Crkve. 

Učini nas samo jednim srcem i jednom dušom s Tobom, da naviještamo koliko je 
velik Gospodin i prepoznajemo s radošću Njegovu prisutnost u svijetu. 

Tebi odabranoj od Boga, za jedinstveno poslanje u povijesti spasenja, posvećujemo 
same sebe, naše djelovanje i naš život. 

Utisni svoj pečat u naše duše, da ostanemo uvijek vjerni Bogu. Izlij na nas svoju 
ljubav Majke, prati nas na putu života. Utaži našu glad kruhom Riječi i Euharistije, da doživimo 
Tvoju majčinsku skrb prema nama. Ne dopusti da beskorisne i prolazne brige priječe naše 
traženje Boga. 

https://www.bitno.net/vjera/svetac-dana/mala-gospa-rodenje-blazene-djevice-marije/ 
 
 

Sveti Marko Križevčanin 
 

7. rujna Crkva u Hrvata slavi spomendan sv. Marka Križevčanina, svećenika i 
mučenika vjere iz 17. st., koji je kao žrtva tridesetogodišnjeg rata između katolika i 

protestanata, zajedno s još dvojicom svećenika, podnio 
mučeničku smrt u Košicama, odlučno braneći vlastitim 
životom svoju katoličku vjeru.  

Hrvatska se može podičiti trojicom svetaca i 
osmero blaženika, a imenom su to ovi: sv. Nikola 
Tavelić, sv. Leopold Mandić, sv. Marko Križevčanin, bl. 
Alojzije Stepinac, bl. Augustin Kažotić, bl. Gracija iz 
Mula, bl. Ivan Merz, bl. Jakov Zadranin, bl. Julijan iz 
Bala, bl. Marija od Propetog Isusa Petković i bl. Ozana 
Kotorska. Sveti Marko Križevčanin treći je po redu 
kanonizirani svetac, a svetim ga je proglasio papa Ivan 

Pavao II., 2. srpnja 1995. god. u Košicama. 
Marko Stjepan Krizin rođen je u Križevcima 1588. god., filozofiju je studirao u 

isusovačkom kolegiju u Grazu, a potom je kao svećenički kandidat nastavio studij teologije u 
Rimu. Po završetku studija vratio se u Križevačku biskupiju, ali ga je ubrzo ostrogonski primas 
Petar Pázmány pozvao u svoju biskupiju, gdje je kao profesor i ravnatelj djelovao u 
sjemeništu slovačkog grada Trnave. Također ga je imenovao i ostrogonskim kanonikom, a 
kasnije i upraviteljem benediktinske opatije nedaleko mjesta Košice, koja je bila u vlasništvu 
ostrogonskog kaptola. 

Bilo je to vrijeme tridesetogodišnjeg rata, koji je izgledao kao vjerski rat između 
katolika i različitih protestantskih zajednica koje su nastale nakon reformacije, ali je zapravo 
pozadina bila politička, kao to obično i biva, odnosno riječ je bila o borbi za vlast i borbi 
za crkvena dobra. Dok su neki tamošnji vladari prihvaćali kalvinizam i time tjerali i sve svoje 
podanike da prijeđu na protestantizam, drugi su se vladari čvrsto držali svoje katoličke vjere, a 
također i podanicima branili prijelaz na protestantizam. Takva je situacija dovela da krajnjeg 
oblika nesnošljivosti, a pretjerivanja je bilo i s jedne i s druge strane, kao što je i među 
kalvinima i među katolicima bilo onih koji su nastojali živjeti život u međusobnom poštovanju i 
uvažavanju. 

Marko Križevčanin je bio među ovima drugima i svo svoje djelovanje usmjerio je 
na razvijanje vjerske tolerancije i međusobne snošljivosti. Ipak, unatoč tome, postat će žrtva 
takvih političko-vjerskih sukoba. 

Kalvini su posebno bili snažni u Košicama, gdje su imali svoju utvrdu, a malobrojni 
katolici su ondje bili izvrgnuti različitim oblicima torture. Kao potpora i 
duhovna pomoć katoličkim vjernicima, poslani su ondje dvojica isusovaca: Mađar István 
Pongrácz i Poljak Melchior Grodziecki, za mađarske i slovačke vjernike, a uskoro je 
ondje upućen i naš Marko Križevčanin, koji je do tada djelovao kao upravitelj u obližnjoj 
benediktinskoj opatiji. 

Međutim, 13. srpnja 1619. god. izbio je požar, za kojega su kalvini lažno 
optužili katolike, što je dovelo do usijanja mržnje, a kada je György Rákóczi, zapovjednik kalvinske 
vojske, ušao s vojskom u Košice 3. rujna 1619., dao je odmah uhititi trojicu katoličkih svećenika. 

Prisiljavali su ih da se odreknu pape i Katoličke Crkve, a Marku Križevčaninu, kao 
kanoniku i u tom smislu uglednijem među njima, nudili su i crkveno imanje, ali naravno pod uvjetom 
da prijeđe na kalvinizam. Kako oni nipošto nisu htjeli udovoljiti kalvinističkim zahtjevima, ovi su ih 
stavljali na različite okrutne muke i na kraju ubili. Marka su na kraju mučili tako što su ga palili 
bakljom, a potom mu odrubili glavu 7. rujna 1619. god. Istog je dana ubijen Melchior Grodziecki, 
dok je na sličan okrutan način ovozemaljski život završio treći svećenik – István Pongrácz. 

Iako su u svojoj zaslijepljenosti mnogi kalvini odobravali takvo mučenje i takvu smrt, bilo 
je i onih kojima je to bilo izrazito sablažnjivo i potpuno nepotrebno, jer su svjedočili da su trojica 
pogubljenih svećenika bili istinski borci za suživot među kalvinima i katolicima. 

Kalvinistički knez Bethlen, koji je upravljao onim područjem, nije dozvolio da se tijela 
dostojno sahrane, ali je ipak popustio i nakon šest mjeseci, posredstvom grofice Katarine Pálffy, to 
učinio. Nešto poslije, odnosno 1635. godine, njihovi su posmrtni ostaci preneseni u uršulinsku 
crkvu u Trnavi, gdje se i danas nalaze. 

Primas Pázmány je odmah počeo prikupljati potrebnu dokumentaciju za njihovu 
beatifikaciju i zamolio tadašnjeg papu Urbana VIII. da dozvoli njihovo štovanje, te je tako crkva u 
Trnavi postalo mjesto hodočašća, ali se sam proces beatifikacije oduljio. Službeno je započeo 
1859. god., a tek će ih papa Pio X. proglasiti blaženima 15. siječnja 1905. god., dok će ih svetima 
proglasiti bl. papa Ivan Pavao II. 2. srpnja 1995. god. u Košicama. 

 

Župni oglasi  
1. Svete mise možete upisati sve do kraja 2021. godine.  
2. Do 12. rujna primjenjujemo ljetni raspored: 
 - Župni ured radit će od utorka do petka 19 – 19.30 sati i  
 - sv. misa nedjeljom u 10 i 18.30 sati, radnim danom u 18.30 sati; 
3. 290. Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, kao i Hodočašće mladih Zagrebačke 

nadbiskupije u Mariju Bistricu održat će se 18. i 19. rujna 2021. godine. Svetu Misu predvoditi 
uzoriti kardinal Josip Bozanić. Naša župa uputit će se u nedjelju 19. rujna u 7 sati s 
autobusom prema Mariji Bistrici, prijave u župnom uredu cijena 60 kn; 
4. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane priloge 
možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755. 
5. U susjednoj župi, Sv. Marka Križevčanina (Selska cesta 91), proslavit će se u utorak, 7. rujna, sv. 
misom u 18.30 sati svetkovina zaštitnika župe. Svetu misu predvodi vlč. Vlado Razum. 
6. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali koncil, Kana, Radosna vijest i naš župni listić 
Trnjanska ruža. 
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