
 

Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 19. travnja 
DRUGA VAZMENA NEDJELJA –  

NEDJELJA BOŽJEG 
MILOSRĐA 

11.00 

Za sve žive i pokojne župljane 
† Josip Jambrec; 
† Mirko Gaćeša i duše u čistilištu 

PONEDJELJAK,  20. travnja 
Anicet, Sulpicije 

 
† Jožefa Slaviček; 
 Na nakanu Vjere 

UTORAK, 21. travnja 
Sv. anzelmo, biskup Canterburyja, 

crkveni naučitelj 

18.10 Na nakanu Vjere 

SRIJEDA, 22. travnja 
Soter i Kajo 

 † Zdenka Fuček 

ČETVRTAK, 23. travnja 
Sv. Juraj, mučenik 

 
† Stjepan i obitelj;  
† Miro i Vesna Andrić 

PETAK, 24. travnja 
Sv. Fidel Sigmaringenski, svećenik i 

redovnik, mučenik 

18.10 Na nakanu Vjere 

SUBOTA, 25. travnja 
SV. MARKO, EVANĐELIST  

 Zahvala za godišnjicu braka 

NEDJELJA, 26. travnja 
 

TREĆA VAZMENA 
NEDJELJA 

 

11.00 

 
Za sve žive i pokojne župljane 
 

 
 
 
 
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: 
Župni ured je zatvoren za rad sa stranka. Za sve administrativne poslove, hitne 
slučajeve te prijavu i dogovor oko sprovoda kontaktirajte nas telefonom na 01/6170-
525 (od utorka do petka 17 - 18 sati) ili e-mailom na: zupa@malaterezija.hr 
 
 
 
 

 

 

 

TRNJANSKA RUŽA 
 

 

 

 

Glasilo Župe sv. Terezije od Djeteta Isusa 
Miramarska cesta 92, Zagreb 

886. God XXII. 19. travnja 2020. 

 

KAKO PRIMITI BOŽJE MILOSRĐE 
Želimo živjeti svoju vjeru u svjetlu Gospodinovih riječi: Milosrdni poput Oca. To je 

program života koji je koliko zahtjevan toliko bogat radošću i mirom. Isusova je zapovijed 
upućena svima onima koji hoće slušati njegov glas. Da bismo bili sposobni za milosrđe, 
moramo se u prvome redu oraspoložiti za slušanje Božje riječi. To znači ponovno otkriti 
vrijednost šutnje kako bismo razmatrali Božju riječ koja nam je upućena. Na taj je način 
moguće razmatrati Božje milosrđe i usvojiti ga kao vlastiti način života.  

 „Milosrđe kao savršenstvo bezgraničnog 
Boga, također je i samo bezgranično. 
Bezgranična je, naime, i neiscrpna spremnost 
Oca da primi rasipne sinove koji se vraćaju 
njegovoj kući. Bezgranične su također spremnost 
i snaga praštanja što trajno izviru iz preobilne 
vrijednosti Sinovljeve žrtve. Nijedan čovjekov 
grijeh ne može prevladati tu snagu niti je 
ograničiti.” (Ivan Pavao II, Dives in misericordia, 
VII) 

 

Čin posvete svijeta Božjem Milosrđu 
Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju 

ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio 
u Duhu Svetom, Tješitelju, danas Ti povjeravamo 
sudbine svijeta i svakog čovjeka. Sagni se nad nas 
grešnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo, 
učini da svi stanovnici zemlje dožive Tvoje Milosrđe 
da bi u Tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek 
nalazili izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj muci i 
uskrsnuću svoga Sina, smiluj se nama i cijelome 
svijetu. Amen. (Ivan Pavao II.) 

U Dnevniku sv. Faustine napisana je Isusova poruka u vezi ovoga blagdana: „Želim da 
svetkovina milosrđa bude utočište i zaklon svim dušama, osobito bijednim grješnicima. Toga 
su dana otvorene nutrine milosrđa mojega i ja izlijevam čitavo more milosti na duše koje se 
približe izvoru mojega milosrđa. Duša koja pristupi ispovijedi i sv. pričesti zadobit će potpuni 
oprost od grijeha i kazni. Neka se nijedna duša ne boji meni približiti, makar joj grijesi bili 

http://www.malaterezija.hr/


crveni kao skerlet. Svetkovina milosrđa izvire iz moje nutrine i želim da se slavi u prvu 
nedjelju po Uskrsu". 

 
SV. MARKO EVANĐELIST 
 

25. travnja je sv. Marko evanđelist. Iako o njemu ne znamo puno, Evanđelje zacijelo 
najviše svjedoči o ovom svecu. Dakako, ni tamo ne pronalazimo neke biografske podatke 
za kojima pati današnje vrijeme. Njegovo pisano djelo o njemu govori kao o odličnom 
pučkom pripovjedaču. Događaje iz Isusova života opisuje veoma jasno i potkrijepljeno 
detaljima koje drugi evanđelisti ne uočavaju. Očito je imao oštro oko, dubok i istančan 
osjećaj za opažanje i onoga što se drugima nije činilo tako važno. U Evanđelju se osjeća da 
je pod utjecajem Petrovih kateheza koje je kao njegov pratitelj slušao i stavljao na papirus 
za potrebe vjernika rimske općine. 

Rašireno štovanje govori o sv. Marku i kao 
mučeniku kojega latinska Crkva slavi 25. travnja. Čini 
se da je ubijen i pokopan u Aleksandriji kamo je 
morao pobjeći iz Rima. Već 829. godine njegovo 
tijelo nalazimo u Veneciji koja ga je izabrala za svoga 
zaštitnika i sagradila mu velebnu baziliku. Tamo se 
blagdan sv. Marka najsvečanije slavi. Simbol sv. 
Marka je lav.  Prikazuju ga i kao lava s raširenim 
krilima, s otvorenom knjigom i perom u ruci u skupini 
s drugim evanđelistima, često i na četiri rijeke koje 
teku od stabla života na sve četiri strane svijeta. 

Sv. Petar ga u svojoj poslanici naziva ‘svojim 
sinom’. On je vjerojatno onaj Marko iz Jeruzalema, 
čija je majka u svojoj kući okupljala kršćansku 
zajednicu. On je, zajedno s Barnabom, bio određen 
za pomoć Pavlu, ali su se ubrzo razišli zbog 
nesporazuma. Kad se Pavao našao u rimskom 

zarobljeništvu, sjetio se Marka i pisao Timoteju da mu ga pošalje u Rim jer će mu biti od 
koristi u naviještanju Evanđelja. Predaja kaže da je Marko, kad je pobjegao iz Rima u 
Aleksandriju, tamo osnovao kršćansku zajednicu, a u njoj je, tako se čini, podnio i 
mučeništvo. Zaštitnik je zidara, stakloslikara, notara i pisara. 

hkm.hr/svetac-dana/sveti-marko-evandelist/ 
 
RECITE TO PRIJE 
 

On je bio ljudina, jaka glasa i odlučnih pokreta. Ona bijaše nježna i osjetljiva. Uzeli su 
se. On se trudio da joj ništa ne manjka, a ona je pazila kuću i odgajala djecu. Djeca su rasla, 
poženila se i poudala te pošla svojim životnim putem... uobičajena priča. 

Kad su sva djeca bila zbrinuta, ženu je uhvatila neka tuga, sve više je slabila i 
propadala. Kako više nije uzimala hranu, pala je u bolesničku postelju. Njezin muž bio je 

zabrinut i odveo je u bolnicu. Oko nje su se trudili liječnici i glasoviti specijalisti, ali nisu mogli 
pronaći uzroke bolesti. Samo su slijegali ramenima i mrmljali: „Hm, hm...“ 

Na kraju je jedan od njih pozvao muža u stranu i šapnuo: „Ja bih rekao... da vaša 
žena... jednostavno više nema volje živjeti.“ 

Čovjek nije ništa odgovorio. Sjeo je uz krevet i uzeo ženu za ruku; njena se ručica 
izgubila u njegovoj ogromnoj šaci. Pogledao ju je i dubokim odlučnim glasom rekao: „Ti 
nećeš umrijeti!“ 

„Zašto?“ upita ona jedva čujnim glasom. 
„Zato jer te ja trebam!“ 
„A zašto mi to prije nisi rekao?“ 
Od toga dana ženi je pošlo nabolje. Danas se vrlo dobro osjeća. Liječnici se i dalje 

pitaju od koje je to bolesti bolovala i koji su je lijekovi tako brzo izliječili. 
Nemoj nikada čekati sutra da nekome kažeš da ga voliš. Ljubav je život. Zemljom 

hodaju živi i mrtvi, razlikuju se po ljubavi. 
Bruno Ferrero 

 
Župni oglasi  

1. Zahvaljujemo svima koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane 
priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755 . 
2. Iako se obustavljaju javna misna slavlja, svakoga dana u Župi sv. Terezije od 
Djeteta Isusa slavit će se misa bez naroda u koju će se uključiti sve predviđene 
misne nakane toga dana. Unatoč tome što vjernici nisu u mogućnosti sudjelovati u 
tim slavljima, pozvani su biti duhovno povezani, uključiti svoje pokojne i sve 
nakane u molitve i združiti se primanjem duhovne pričesti. Ukoliko netko hoće 
upisati nakanu za svetu misu, može se obratiti na telefon 01/6170-525 ili e-mailom 
na: zupa@malaterezija.hr ;  
Svete Mise možete uživo pratiti preko facebook stranice naše Župe na sljedećem 
linku https://www.facebook.com/malaterezija/ .  
* Utorak - 21. travnja u 18.10 sati 
* Petak - 24. travnja u 18.10 sati 
* Nedjelja - 26. travnja u 11.00 sati 
3. Župna crkva (pastoralni centar) do daljnjeg će biti otvorena od 16 do 18 sati 
za osobnu molitvu vjernika bez simptoma akutne plućne bolesti držeći se 
propisa mjerodavnih epidemioloških službi (pojačane higijenske mjere, 
maksimalno 10 osoba, razmak 2 metra).  
4. Sakrament ispovijedi do daljnjeg moguć je jedino u smrtnoj opasnosti. 

5. Ukoliko želite pomoći rad Caritasa naše Župe  sv. Terezije od Djeteta Isusa, 

s obzirom na okolnosti, svoje priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN:  

HR2023400091110129755 s naznakom „za Caritas“. 

https://www.facebook.com/malaterezija/

