
Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 24. siječnja 
 

TREĆA NEDJELJA 
KROZ GODINU 

Nedjelja Božje Riječi 
Franjo, Bogoslav 

8.00 † Franjo Kolar 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Anđelka Škvorc; † Ivka Laus 

17.00 † Ivo i Mara Štrbac 

18.30 
† Dragica i Josip Žumberac; 
Za Anteu Čičak-Kovačić 

PONEDJELJAK, 25. siječnja 
 

Obraćenje sv. Pavla 
18.30 

† Dragica Kozarić; † Jurko Dorotić; † Marija 
Martinec; † Mirko Gaćeša; † Vesna i Roza 
Severinac; Za duše u čistilištu; 

UTORAK, 26. siječnja  
 

sv. Timotej i Tito, biskupi 18.30 

† Josip i Lucija Vrličak; Na nakanu za Martu 

Pavičić; † Vjekoslav Mlinarić; † Ana Špehar;  
† Marija Martinec; † Đurđica Pavunić; 

SRIJEDA, 27. siječnja 
Anđela, Julijan 

18.30 Za duše u čistilištu; Za † sestre; 

ČETVRTAK, 28. siječnja 
sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni 

naučitelj 

18.30 
† Josip i Vilko Novak;  
†  iz ob. Halić 

PETAK, 29. siječnja 
Valerije, Zdravko 

18.30 
† Slavica i Branko Šeol; 
† Milka Krpina i Alojz Martinec; 

SUBOTA,  30. siječnja 
Martina, Gordana 

18.30  SVETA MISA PREMA NEDJELJNOM OBRASCU 

NEDJELJA, 31. siječnja 
 

ČETVRTA NEDJELJA 
KROZ GODINU 

 

Ivan, Viktor 

8.00  

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Tadija i Ljubica Malić; Na nakanu 

17.00  

18.30 
Živi i pokojni iz ob. Sironić;  
† Ljiljana Čilić 

 
 
 
 

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 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 

919. God XXIII. 24. siječnja 2020. 

 

Nezahvalna služba propovijedanja 
 
U kronologiji Isusova života i djelovanja, evanđelist sveti Marko zapisa kako je 

Isus, nakon što je Ivan Krstitelj bio uhićen, otišao iz Judeje u Galileju gdje je započeo 
svoje djelovanje (Mk 1, 14-20). Zanimljivo da njegovo djelovanje u početku nije bilo nešto 
izuzetno posebno ili drukčije od Ivanova djelovanja. Otišavši u Galileju Isus jednostavno 
propovijeda, kao što je činio i Ivan. Tako vidimo da nije skretao pozornosti na sebe, već je 
bio predan sadržaju Božjega kraljevstva koji je imao prenijeti… 

Ipak, dok je Ivan isticao da je Mesija blizu i da njegovo kraljevstvo s njime ima 
doći, Isus je već naglašavao kako se ispunilo vrijeme, te da se kraljevstvo Božje približilo 
na način da već djeluje među ljudima. Doista, približilo se u tolikoj mjeri da se već počelo 
ostvarivati, te se prema njemu trebalo konačno odrediti. A to određenje se može opisati 
na dvojak način: trebalo je, naime, prijeći preko njegova praga i ući u prostor tog 
kraljevstva ili pak dopustiti mu da, po obraćenju, ono uđe u nas. Točnije rečeno, trebalo je 
dopusti Isusu da uđe u naš život, po čemu onda kraljevstvo ulazi u nas, nakon čega nas 
iznutra potiče da svoj život živimo sukladno njegovu. 

No vrlo je zanimljivo kako Gospodin uz elemente koji su bili prisutni i prije, daje 
svoj doprinos i unosi novost glede propovjedničke službe. Ne smije se previdjeti da je 
služba propovjednika koju on vrši prije svega izuzetan čin poniznosti. On prihvaća među 
nama ljudima pronositi Božji navještaj, to jest navještaj Božjega kraljevstva koje se 
uprisutnjuje, a ne navještaj ljudskog kraljevstva i njegovih interesa, što je počesto 
nezahvalno. Služba propovjednika nije bila usmjerena k stjecanju slave i pokazivanja 
govorničkih vještina, kako su činili grčki i rimski govornici onoga vremena koji su se 
natjecali u tome tko će pripremiti ljepše i zanimljivije govore. Poslanje koje on vrši prije 
svega je služenje u poniznosti pri čemu se sam ne ustručava od truda i napora hoditi po 
selima i gradovima, počesto i po zapuštenim sredinama, noseći radosnu vijest, a ne 
primajući za uzvrat ni slave ni časti. Njegova služba je bila služba izloženog 
propovjednika koji je na rubu gladi i žeđi, te pri tome riskira biti proglašen nepoželjnim u 
mnogim sredinama. A da se ne spominje koliko je bilo onih koji nisu razumjeli ili nisu htjeli 
razumjeti i prihvatiti ono što je on sam govorio.  Hoditi po Galileji i Judeji kao propovjednik 
značilo je ponekad se izložiti poniženju, te živjeti skromno idući od mjesta do mjesta 
očekujući od mještana skromni zalogaj kruha i čašu vode. Služba propovjednika nije kao 
zadaća plaćenoga državnoga govornika koji se stacionira na mjestu čekajući svoje 

http://www.malaterezija.hr/


slušatelje, a još manje da živi i bogati se na račun propovijedanja, padajući u napast i 
dajući se zavesti zemaljskim dobrima. Zato Isus propovjednik nema stalne plaće niti živi 
za nju, već je predan dobrima nebeskim i živi za evanđelje Božje. Ne traži okoristiti se 
prolaznim blagom zemaljskoga kraljevstva, već ukazuje ljudima na neprolazna dobra 
Božjega kraljevstva. 

Iz svega toga možemo zaključiti da je služba propovijedanja nezahvalna služba, 
jer počesto treba ljude upozoriti na njihov život, te ih opomenuti na grijehe i pozvati na 
obraćenje. Nezahvalna je jer od tog trenutka kad je propovjednik pozvan biti izravan, pa i 
prozvati kada treba grješne navike i život. Stoga je propovjednik pozvan biti drukčiji, da 
ne bude sam prozvan. U tom smislu je Isusovo propovijedanje bilo, premda gotovo isto, 
ali i radikalno drukčije od Ivanova. Ponajprije jer je on počeo ostvarivati ono što je Ivan 
najavljivao, te je mogao mnogo otvorenije pozivati ljude da mu povjeruju i da prime 
blagoslov njegova djelovanja. Osim toga, on je mogao sasvim mirno doći pred ljude i 
otvoreno im svjedočiti o Bogu, jer nije bio u raskoraku između onoga što je govorio i 
onoga što je činio. Unatoč tome svemu ipak je bilo nezahvalno, što je onda i izvor poticaja 
i upozorenja svima onima koji su primili u zadaću njegovu službu propovijedanja u svetoj 
Crkvi…        dr. sc. Ivan Bodrožić 
https://www.vjeraidjela.com/nezahvalna-sluzba-propovijedanja-razmisljanje-uz-3-nedjelju-kroz-godinu-b/ 

Sveti Toma Akvinski – aktualni učitelj 

dijaloga 

…Suvremeni razvoj znanosti donosi bezbrojne 
pozitivne učinke, kao što svi vidimo; njih uvijek valja 
priznati. Ipak, istodobno treba prepoznati i da 
sklonost da se istinitim prihvati samo ono što je 
iskustveno, ograničava ljudski razum i proizvodi 
strašnu shizofreniju, koja je već otvorena, i u kojoj 
zajedno žive nacionalizam i materijalizam, 

hipertehnologija i razuzdano slijeđenje nagona. Stoga je žurno potrebno ponovno otkriti 
novi način ljudske razumnosti, otvorene svjetlosti božanskoga Logosa i njegovoj 
savršenoj objavi koja je Isus Krist, Božji Sin postao čovjekom. Kad je vjerodostojna, 
kršćanska vjera ne umrtvljuje slobodu i ljudski razum. Zašto bi se onda vjera i razum 
morali bojati jedno drugoga, ako se, susrećući se i razgovarajući, mogu bolje izraziti? 
Vjera pretpostavlja razum i usavršuje ga, a razum, prosvijetljen vjerom, nalazi snagu da 
se uzdigne do spoznaje Boga i duhovne zbilje. Ljudski razum ništa ne gubi otvarajući se 
sadržajima vjere. Naprotiv, sadržaji vjere traže njegovo slobodno i svjesno prianjanje. 

Dalekovidnom mudrošću sveti Toma Akvinski uspio je uspostaviti plodonosno 
sučeljavanje s arapskom i židovskom mišlju svojega doba tako da ga se može držati 
uvijek aktualnim učiteljem dijaloga s drugim kulturama i religijama. Znao je predočiti 
čudesno kršćansko suglasje između razuma i vjere koje zapadnoj uljudbi predstavlja 
dragocjenu baštinu od koje i danas valja zahvaćati da bi se mogao voditi učinkovit dijalog 

s velikim kulturnim i religijskim tradicijama svjetskoga istoka i juga. Molimo kako bi 
kršćani, posebice oni koji djeluju na akademskom i kulturnom području, znali izreći 
razumnost svoje vjere te je svjedočiti u dijalogu nadahnutom ljubavlju. Molim taj dar od 
Gospodina po zagovoru svetoga Tome Akvinskoga, a osobito po zagovoru Marije, 
Prijestolja Mudrosti. 

Benedikt XVI., Govori Benedikta XVI., sv. Toma Akvinski, vjera i razum  
https://www.vjeraidjela.com/aktualni-ucitelj-dijaloga/ 

 
 
Župni oglasi  

 
1. Naša Župa sv. Terezije od Djeteta Isusa i Župa sv. Marka Križevčanina pokreću 
akciju kupnje tri stambena modula za stradale stanovnike Sisačke biskupije dok 
im se ne obnove ili sagrade nove kuće. Moduli će biti  opremljeni svime potrebnim 
za primjeren život (kupaonica s perilicom rublja, mini-kuhinja, dva kreveta na kat, 
stol za objedovanje te ormari). Cijena jednog modula je 52.000,00 kn. Svoj prilog 
možete ostaviti u kutiju na izlazu iz crkve, osobno u župni ured ili uplatiti na žiro-
račun Župe HR2023400091110129755 (PBZ) s naznakom: uplata za stambeni 

modul. Ukupno trebamo skupiti 156.000,00 kuna. Akcija će trajati do 7. veljače. 
Svaku nedjelju do toga datuma na izlazu iz crkve skupljat ćemo novčana sredstva 
za isto. U tjednu 17. – 23. siječnja prikupili smo 25.500 kn. Pozivamo vas da se u 
što većem broju odazovete akciji. 
2. Na izlazu iz crkve možete si uzeti blagoslovljenu vodu i sol.  
3. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje 
novčane priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN 

HR2023400091110129755. 
4. Svake nedjelje (osim u došašću i korizmi) na svetim misama nakon popričesne 
molitve pjevat ćemo pjesmu na čast i zagovor svetoj Tereziji od Djeteta Isusa. 
5. Za naknadni blagoslov možete se prijaviti putem maila ili u župni ured. 
6. Ministrantski susreti održavaju se subotom u 9.30 sati; 
7. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali koncil, Kana, Radosna vijest i naš 
župni listić Trnjanska ruža. 
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