
 

Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

 

dan, svetac, blagdan sat misna nakana 

NEDJELJA, 9. siječnja 
 

KRŠTENJE 
GOSPODINOVO 

 

Hadrijan, Živko 

8.00 Na zagovor sv. Jeronimu 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 
† Kata Šporčić i ob.;  
† Nikola Kasumović i Josipa Benčić i pok. iz ob. 

18.30 
† Slavica Mesarić i pok. iz ob. Mesarić; 
Na nakanu za ob. Vuković 

PONEDJELJAK, 10. siječnja 
Grgur, Dobroslav 

18.30 
† Franjo Capek i ob. Dempetić; 
† Štefanija Dodig 

UTORAK, 11. siječnja 
 

Honorat, Neven 

18.30 
† Božena Babić; † Antonio Offredi; 
† Danica Streny; † Suzana Benčić; Na nakanu za 
zdravlje Marije; † Ante Čipčić; 

SRIJEDA, 12. siječnja 
Ernest, Tatjana Rimska 

18.30 
† Mladen Mesarić i † iz ob. Mesarić; 
† Željko Lazić 

ČETVRTAK, 13. siječnja 
Sv. Hilarije, biskup i crkveni naučitelj  

iz Poitiersa 

18.30 
† Matko Tokić; † Branko Ignac Sever; 
Na nakanu za članove Vojske Bezgrešne 

PETAK,14. siječnja 
 

Srećko, Rajko 

18.30 
† Marija Zrinski; † Metodi Ivanov; za zdravlje 
supruga; za dobročinitelje, volontere i korisnike 
župnog Caritasa 

SUBOTA, 15. siječnja 
Sv. Pavao Pustinjak, sv. Anastazija 

(Stošija), djevica, mučenica 

18.30 
Za zdravlje Filipa Vukovića;  
za duhovna zvanja u našoj župi 

NEDJELJA, 16. siječnja 
 

DRUGA NEDJELJA 
KROZ GODINU 

 

Marcel, Oton 

8.00 † iz ob. Vukić 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Petar Mandarić; † Magdica Karažija 

18.30 † Marko Ćavar; za žive i † iz ob. Suzić 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 župnog ureda: Od utorka do petka, od 17.30 do 18.30 i od 19 do 19.30 sati  
 

 

 

 

 

TRNJANSKA RUŽA 
 

 

 

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

963. God XXIV.  9. siječnja 2022. 

 
 
 

Sakrament odgovornosti 
 

Danas na Blagdan 
krštenja Gospodinova čitali 
smo Božju riječ koja nas uvodi 
u  otajstvo Isusova života na 
koje se naslanja i naš 
kršćanski život. Dva 
novozavjetna odlomka su iz 
pera svetoga Luke, te se na 
neki način nadopunjuju u opisu 
svega što se dogodilo pri 
samom Gospodinovu krštenju, 
to jest onoga što je slijedilo 
nakon krštenja. Sveti Luka 
uredno ističe kako je Isus 
došao k Ivanu Krstitelju, premda je Ivan znao da mu nije dostojan odriješiti remenje na obući 
(Lk 3,15-16.21-22). Nadalje, Isus se daje krstiti kao i svi ostali koji dolaze k Ivanu, tako da se 
on ne izdvaja i ne bježi ni od čega što je znao da je dobro za narod Božji. Potom odlomak iz 
Djela apostolskih svjedoči kako je od toga trenutka Isus, pomazan Duhom Svetim i snagom, 
prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Ključni trenutak 
je, dakle, bilo njegovo krštenje na Jordanu. Od tog trenutka kad je on kršten Ivan Krstitelj se 
kao preteča povlači i ustupa mjesto Isusu Mesiji da počne vršiti djelo spasenja koje će se 
artikulirati kroz nove spasenjske čine – sakramente Crkve. Zato će snaga Kristova krštenja 
kojemu je on utemeljitelj biti daleko veća od snage Ivanova krštenja kojemu se Gospodin 
podlaže kao i svi oni koji su dolazili pred Ivana sluteći da im Ivan ima reći vrlo važne riječi 
utjehe i poticaja. 

Na tragu toga, doista, od samih početaka Crkve krštenje je bilo temeljni sakrament, 
pretpostavka i vrata koja su vjernika uvodila u puninu života i zajedništva s Bogom. Na žalost, 
danas se u svijesti dobroga broja vjernika sveo samo na beznačajan obred koji uglavnom 
primamo kao nesvjesna djeca. No jer se prima u vjeri roditelja, onda bi na roditeljima trebala 
biti glavna zadaća da svojoj djeci prenesu snagu tog istog sakramenta tijekom njihova 
odrastanja, to jest da im predoče u odgoju svu odgovornost koja proizlazi iz krsnih obećanja. 
Umjesto da krštenje djece bude pretpostavka njihovog sigurnijeg odrastanja, poradi nemara 
mnogih vjernika, te ne prepoznavanja vlastite zadaće pred ovim svetim sakramentom, događa 

http://www.malaterezija.hr/


se da prođe gotovo nezapažen kao sakrament. A što je najgore, bez da izvrši dužne učinke 
na oblikovanju pojedinaca, njihova karaktera i osobnosti. 

Baš zato se mora uvijek više posvijestiti njegova važnost za zrelost svakog vjernika koji 
je svoje vjerničko ime i stekao po krštenju. No na žalost mnogi vjernici ne misle da se prava 
zrelost stječe, dokazuje i potvrđuje živeći odgovorno svoje krsno dostojanstvo i preuzete 
obveze. Činjenica je, međutim, da nema prave životne zrelosti ako nema odgoja za 
odgovornost prema krsnim obvezama i obećanjima. Na taj način onda krštenje postaje temelj 
zrelosti života i može se govoriti i o pravoj vjerničkoj odgovornosti i o novom životu koji treba 
uslijediti nakon krštenja i biti življen snagom krštenja. Jer Gospodin Isus je svojim krštenjem 
zatvorio poglavlje Ivanova krštavanja, a otvorio novo poglavlje duhovnog života u snazi Duha, 
a kojemu je polazište krštenje koje on sam utemeljuje. On sam je donio preokret u duhovnoj 
svijesti vjerničkoga puka koji je do tada slijedio Ivana Krstitelja pitajući se nije li on možda 
Krist. Od trenutka kad je došao pred Ivana tražeći da i sam bude kršten, nastaje preokret, jer 
se tada Ivan sa svojim krštenjem povlači s povijesne scene, ustupajući mjesto Isusovu 
krštenju. U tom smislu će sveti Luka u Djelima apostolskim reći jednu znakovitu rečenicu:Vi 
znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao 
Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog 
bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. 

Isus se, dakle, posvetio naviještanju kraljevstva riječima i djelima, čineći dobro i 
ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Krštenjem na Jordanu on se potpuno 
poistovjetio s nama i našim životom, prihvatio sve obveze i odgovornosti ljudskoga života, i to 
u punoj vjernosti Bogu. Prihvaća sve što se tiče nas ljudi i našega života, osim grijeha. Kad se 
krstio sav narod, i on se dao krstiti Ivanovim krštenjem pokore. I tim činom nam je pokazao 
školu poniznosti i odgovornosti. Uči nas kako i sami trebamo biti odgovorni pred božanskim 
zadaćama koje prihvaćamo, ako je on mogao biti odgovoran pred jednom takvom ljudskom 
zadaćom. Štoviše, krajnje je vrijeme da krštenje i danas bude temeljna prekretnica vjerničkog 
života i odgovornosti. Naime, ako je Božji Sin prihvatio s nama obvezu poniznosti na zemlji, te 
prošao kroz krštenje pokore, tim više bismo mi trebali prihvatiti obvezu svetosti njegova 
krštenja sebi na izgradnju i na radost. Ako je on prihvatio biti s nama na zemlji u svemu 
jednak nama ljudima, tim više bismo mi trebali prihvatiti njegovo krštenje koje nas čini 
dioničarima nebeske slave i života vječnoga u Bogu. Ako je on prihvatio vodu našega života, 
mi bismo trebali još više prihvaćati oganj Duha Svetoga koji nam podaruje njegovo krštenje. 

Trenutak je ovo da prestanemo stoga bježati od obveza i odgovornosti svoga krštenja, 
već naprotiv, da ih jasno i precizno sebi stavimo pred oči s odlukom kako ćemo ih revno 
provoditi iz dana u dan. U protivnom može nam se dogoditi onaj proces, samo u drugome 
smjeru, te da, umjesto da budemo oslobođeni od vlasti sotone i zla, završimo kao njegovi 
sluge i podanici. Štoviše, umjesto da prođemo kroz preobrazbu života do mjere ljubljene djece 
Božje u kojima je sva milina Očeva, završimo kao protivnici Božji koji gaze obveze preuzete 
na svetom krštenju. Shvatimo koji nam neprocjenjiv dar Otac nebeski stavlja u ruke po 
svetome krštenju, te se od malena vježbajmo u odgovornosti koja proizlazi iz njega, sebi na 
radost i na vječno spasenje. 

dr. sc. Ivan Bodrožić 
www.vjeraidjela.com/sakrament-odgovornosti-razmisljanje-uz-blagdan-krstenja-gospodinova-c/ 

 

Sveta Anastazija 
Naš Vlastiti časoslov o sv. Anastaziji sažeto izvješćuje: Mučena u Sirmiju na Božić 304. 

godine. Pripadala Sirmijskoj crkvi. Relikvije prenesene 457. u Carigrad, a 807. u Zadar. Godine 
1976. jedan dio relikvija pohranjen u Srijemskoj Mitrovici. Središte njezinog štovanja u Rimu je 
bazilika na Palatinu. Spominje se u Rimskom kanonu. Nisu sačuvana Acta o njezinoj smrti, nego 
mnoštvo legendi, ali njezino mučeništvo i kult nisu upitni. Relikvije su iz Carigrada stigle u Zadar 
kao zahvala carskog dvora Zadru za vjernost bizantskoj vlasti. U Zadru je poznata kao Stošija, u 
Slavoniji kao Staža, u Srijemu Stajka. U Rimu se, kako rekosmo, njezino mučeništvo slavilo 25. 
prosinca. Uz svetu je Anastaziju povezana i jutarnja božićna misa, zvana “zornica”. Papa je u 
početku imao na Božić misu ponoćku i danju misu. Međutim, sredinom 6. st. odlazio bi slaviti ranu 
jutarnju misu u baziliku sv. Anastazije na Palatinu u blizini koje je bila palača bizantskih upravitelja. 
Papa je, naime, slavio tu jutarnju misu da bi počastio bizantske legate (koju su sv. Anastaziju 
častili kao carigradsku mučenicu). Tako je u Rimskom misalu sve do 1970. na misi zornici nakon 
božićne zborne, darovne i popričesne molitve dodavane i zborna, darovna i popričesna molitva o 
sv. Anastaziji. Posebnu draž imaju ovakvi spomendani i ovakvi sveci. Naime, o sv. Anastaziji sa 
sigurnošću znamo da je bila mučenica i da je njezino štovanje bilo snažno i rašireno. Ostalo 
možemo samo nagađati. Međutim, ono što je u očima ljudskim nejasno i mutno, sjajno je u Božjem 
svijetu. Slavna je prošlost slavljenja ovog spomena u Zapadnoj i Istočnoj crkvi. Dvostruko smo 
ponosni: i zbog Zadra i zbog Sirmija – Srijemske Mitrovice. I s pravom možemo očekivati da sve 
ove naše Crkve: srijemska zadarska, pa i na svoj način đakovačka, mogu s pouzdanjem graditi 
svoju budućnost na zaglavnom kamenu – Kristu i na temeljima ovako slavnih mučenika. 

dr. sc. Zvonko Pažin 
www.vjeraidjela.com/liturgijski-spomen-svete-anastazije/ 

 

Župni oglasi  

1. Na izlazu iz crkve možete si uzeti blagoslovljenu vodu i sol. Sav prilog ide za radove na 
pastoralnom centru; 
2. Radno vrijeme župnoga ureda: od utorka do petka od 17.30 do 18.30 i od 19 do 19.30 
sati; 
3. Euharistijsko klanjanje (u tišini) bit će u četvrtak, 13. siječnja, nakon večernje sv. mise; 
4. Zahvaljujemo svima koji su nas lijepo primili prigodom blagoslova obitelji. Hvala na 
zajedništvu molitvi i na svakom vašem daru prilikom blagoslova obitelji od kojega se 
održava župa (daju se nagrade suradnicima, plaćaju režijski troškovi, održava se naš 
pastoralni centar, odvija pastoral u našoj župi te se plaćaju obveze prema 
Nadbiskupskom duhovnom stolu). Sve koji su bili na popisu za blagoslov obitelji smo 
pohodili. Ako smo koga slučajno preskočili ili zbog zdravstvenoga stanje nisu bili u 
mogućnosti primiti blagoslov, naknadni blagoslov je po dogovoru, a možete se prijaviti 
nakon sv. misa u župni ured ili putem maila župe. 
5. Akcija za radove na fasadi i energetskoj učinkovitosti i krovištu. Zahvaljujemo svima 
koji su nam pomogli. Do sada je prikupljeno 26 800 kn Svoje priloge možete uplatiti na 
žiro račun župe: IBAN: HR2023400091110129755 ili osobno donijeti u Župni ured. 

6. Uzmite ponuđeni tisak: GLAS KONCILA, MALI KONCIL, KANA, RADOSNA 
VIJEST, JEDNOLISNI ŽUPNI KALENDAR ZA 2022. i naš župni listić „Trnjanska 
ruža“. 

https://www.vjeraidjela.com/author/bodrozic/

