
Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

dan, svetac, blagdan sat misna nakana 

NEDJELJA, 26. lipnja 

TRINAESTA NEDJELJA 
KROZ GODINU 

 
Zoran, Ivan i Pavao 

8.00   

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Petar Lukačević; † Denis Jerkić 

18.30 
† Marko Ćavar;  
† Mira i Juraj, Katarina i Silvestar Dudaš 

PONEDJELJAK, 27. lipnja 
sv. Ladislav, mađarsko-hrvatski kralj 

18.30 † Jure Gagić 

UTORAK, 28. lipnja 

 
 

sv. Irenej Lionski, biskup, mučenik 

18.30 

† Kata Kolombo; † Gordana i Marijan Pohmajević;  
† Mladenka i Krešimir Erdelez; † Marija Turčić;  
† Sonja Knez; Na nakanu za zdravlje i obraćenje;  
† iz ob. Marija Buljana 

SRIJEDA, 29. lipnja 
SV. PETAR I PAVAO, apostoli 

18.30 
† Zvonimir Ciberlin; † Dane; Na nakanu sv. Josipu za 
Karla i Juricu; † Petar, Pavao i Anđela Zlatar 

ČETVRTAK, 30. lipnja 
Ladislav, Oto 

18.30 † iz ob. Tomić, Grgić, Bagarić i Ćavar 

PETAK, 1. srpnja 
 

BLAGDAN 

PREDRAGOCJENA KRV KRISTOVA 

18.30 

Za žive i † sestre Klanjateljice Krvi Kristove; † iz ob. 
Pržulj i Ljevar; Za dobročinitelje, volontere i korisnike 
župnoga Caritasa; Na čast Krvi Kristove; Na nakanu 
za obitelj Dubravka Belje 

SUBOTA, 2. srpnja 
 

Oton, Višnja 

18.30 
† Zvonimir Pongračić;  
Za duhovna zvanja u našoj župi 

NEDJELJA, 3. srpnja 

ČETRNAESTA 
NEDJELJA KROZ 

GODINU 
Toma, Leon 

10.00 Za sve žive i pokojne župljane 

18.30 
† Boris Stančić;  
† Ante Radovčić 

 

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 

987. God XXIV. 26. lipnja 2022. 

 

Između revnosti i povrijeđenosti 
 

Današnji evanđeoski odlomak (Lk 9, 51-62) opisuje Isusovu propovjedničku zauzetost 
oko naviještanje riječi Božje i svoga kraljevstva. Sveti Luka zapisa kako je krenuo sa svom 
odlučnošću prema Jeruzalemu kad su se navršili dani da bude uznesen. Osim toga, poslao 
je i glasnike pred sobom da mu priprave put. Stalo mu je bilo da stanovnici tih područja 
kroz koja je prolazio upoznaju tko je, te da mu povjeruju i prihvate ga. No u jednom 
samarijskom mjestu njegovi učenici naišli su na otpor i odbijanje, pri čemu su mu mještani 
uskratili gostoprimstvo jer je bio na putu u Jeruzalem. Na to su Jakov i Ivan vrlo burno 
reagirali, čak pitajući Isusa da zamole da oganj siđe s neba i uništi te ljude i njihovo mjesto. 
Ali Isus nije bio njihova stava, već ih je prekorio za takav nepromišljen prijedlog. 

I ma kako Jakov i Ivan djelovali kao pravi revnitelji za njegovu stvar, Isus dobro zna da 
njihov stav nema veze s revnošću kojoj je on njih učio i koju im je primjerom pokazao. A on 
je revnost pokazao u odlučnosti kojom je on krenuo ispuniti svoje poslanje u Jeruzalemu, a 
ne u tome da druge mačem i ognjem prisiljava da ga prihvate i u njega vjeruju. Revnovati 
za Boga znači sama sebe pripremati na predanje života, a ne drugima oduzimati život ili ih 
prijetnjama prisiliti da prihvate našu vjeru i uvjerenja. Revnovati znači životom svjedočiti i 
biti primjer prihvaćanja Boga u svom životu, a ne prisilom tjerati druge da ga prihvaćaju. 
Jakov i Ivan nisu, dakle, djelovali iz revnosti za Gospodina, već iz povrijeđenosti, jer ih je 
boljelo doživjeti neuspjeh. Bili su povrijeđeni jer im stvari nisu išle onako kako su si 
unaprijed zacrtali i isplanirali. 

Gore spomenuta situacija je poticaj i svima nama koji propovijedamo drugima i koji 
bismo htjeli da što više ljudi u našoj sredini upozna Krista. Iz Isusova stava nam je učiti što 
trebamo činiti i kako se postavljati prema onima kojima naviještamo, a koji počesto naš 
navještaj ne prihvaćaju nikako ili eventualno ne prihvaćaju u onoj mjeri u kojoj bismo mi 
htjeli. Počesto i nas same vrijeđa kad ulažemo trud i napor u dobrobit svojih vjernika, 
njihovih obitelji i cijeloga naroda, a rezultat bude slab ili nikakav. Bolna je spoznaja 
pastirima u Crkvi vidjeti kad vjernici od njih imaju samo površna očekivanja, a zanemaruju 
biti i srži poruke koju im prenose. Pastirima može biti gotovo poražavajuće koliko ulažu 
truda da ljude približavaju Bogu, a ne vide potom da su njihove riječi imale učinka i da se 
neki veliki broj ljudi obratio i počeo gorljivije živjeti svoju vjeru. 

Upravo takva situacija treba sve nas potaknuti i biti nam trajni izazov, ne da molimo da 
oganj siđe s neba i uništi ih, već da siđe oganj Božji s neba koji će još više zapaliti i ražariti 
naša srca da gore za njega i da se još više trude oko spasenja svih ljudi. Uvijek ostaje 
prostora za vlastitu gorljivost, jer nas Isus poučava svojim primjerom. On nije naviještao 

http://www.malaterezija.hr/


radi sebe, kako bi mu se ljudi divili, ili kako bi se divio sam sebi i svome uspjehu zbrajajući 
kasnije svoje rezultate. On je došao da ljude privede k Bogu i tome se iskreno veseli kad 
ljudi to otkriju i pođu za njim. U tom smislu se i žalosti kad ga odbiju i ne prihvate 
naviještenu riječ, ali je daleko od toga da bi zazivao oganj da ih zbog toga kazni. Njemu je 
žao ljudi koji odbijajući Božji navještaj sami ostaju zakinuti za ponuđeno spasenje, 
pogotovo što zna da će jednom doći i vrijeme neizbježnoga konačnoga suda. 

Zato nas Isus poziva da budemo odlučni, kao što je bio i on. Da se ne dademo 
obeshrabriti ‘neuspjesima’, već da nam uspjeh bude uvijek čvršće prianjanje uz njega, 
nakon čega ćemo imati više gorljivosti i revnosti moliti i žrtvovati se i za one koji nas 
odbijaju. Jako je bitno osloboditi se stoga svakog osobnog interesa koji u nama može biti i 
kao želja za uspjehom, ili pak želja za nekim dobitkom. Jedini interes nam treba biti ono što 
je interes Kristu, a to je spasenje ljudi. Jedini cilj nam treba biti njegov cilj, a to je vjerno 
hoditi prema njegovu kraljevstvu naviještajući radosnu vijest i ustima i životom. Ako sebi 
zadamo druge ciljeve, ako sebi zacrtamo uspjeh kao mjeru naše zauzetosti, prije ili poslije 
ćemo doći do razočaranja i osjećat ćemo se neostvarenima zbog toga. Nije bez razloga 
Isus nakon toga poučavao one koji su htjeli ići za njim da budu ‘prikladni za kraljevstvo 
Božje’, jer je dobro znao što ih čeka, kao što je i znao da oni ne smiju ući u taj angažman 
vođeni ljudskim motivima i nakanama. Učinimo se stoga i mi ‘prikladnima’ za djelo koje 
nam povjerava izvršiti, pa ćemo tako biti pravi glasnici koji pred njim pripravljaju put, a ne 
traže vlastitu potvrdu i ostvarenje na tom putu. Ponizno naviještajmo riječ drugima, dijeleći 
s njima obilje povjereno od Gospodina, te će naše ispunjenje i naša radost biti u tome da 
smo ljude ispunili milošću i da smo njih doveli do istinske božanske i nebeske radosti. 

dr. sc. Ivan Bodrožić 
www.vjeraidjela.com/izmedu-revnosti-i-povrijedenosti-razmisljanje-uz-13-nedjelju-kroz-godinu-c/ 

 

Zašto je mjesec srpanj posvećen Predragocjenoj Krvi Kristovoj? 
Posebna katolička pobožnost prema Isusovoj muci jest štovanje Njegove 

Predragocjene Krvi, koju je prolio za spasenje čovječanstva. Stoga se cijeli mjesec srpanj 
posvećuje Predragocjenoj Krvi Kristovoj. 

Nakon Drugog vatikanskog koncila ovaj je blagdan uklonjen iz kalendara, ali je 
uspostavljeno da se zavjetna Misa u čast Predragocjene Krvi slavi bilo kad u srpnju. Zbog 
toga će se kasnije cijeli mjesec uzeti kao spomen na Predragocjenu Krv, u kojem je 
kršćanin pozvan razmatrati o Kristovoj žrtvi. 

U Katoličkoj su Crkvi tijekom povijesti nastale mnoge pobožnosti. Jedna od 
njih zasigurno je i štovanje Predragocjene Krvi Kristove, koja će se tek u 19. stoljeću 
proširiti po cijelom svijetu. Najzaslužniji je sv. Gašpar del Bufalo, koji je od mladosti bio 
naklonjen štovanju Predragocjene Krvi. Zajedno s Francescom Albertinijem osnovao je 
Nadbratovštvinu Predragocjene Krvi, ali zbog Napoleonovih osvajanja i progona Crkve 
njihovo je djelovanje u početku bilo prekinuto. Nakon povratka u Rim 1815. godine osniva 
Družbu misionara Krvi Kristove. 

Tridesetak godina kasnije u Italiji je harao talijanski rat za neovisnost. Papa Pio IX. bio 
je primoran pobjeći u Gaetu, zajedno s Giovannijem Merlinijem koji je nakon smrti sv. 
Gašpara preuzeo Družbu. Merlini je uspio uvjeriti papu Pija IX. da uspostavi blagdan 

Predragocjene Kriv Kristove kao molitvu za mir, što se dogodilo 30. lipnja 1849. godine. 
Nedugo zatim rat je prestao, a Papa se vratio u Rim. Dana 10. kolovoza iste godine 
proglašeno je da će se blagdan slaviti na prvu nedjelju u srpnju, no njegov nasljednik Pio X. 
stavio je blagdan prvog dana srpnja prije nego što je Drugi vatikanski koncil učinio novu 
promjenu. 

laudato.hr/Novosti/Zanimljivosti/Zasto-je-mjesec-srpanj-posvecen-Predragocjenoj-krv.aspx 

SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI 2022. U BJELOVARU 
Jedanaesti Susret hrvatske katoličke mladeži održat će se 17. rujna 2022. u Bjelovaru pod 
geslom „Gore srca“. Susret je zamišljen kao jednodnevno okupljanje mladih iz domovine i 
inozemstva, od navršene petnaeste do tridesete godine života.  
Program 
od 10.00 – dolazak u župe Bjelovarsko-križevačke biskupije 
10.00 – 12.00 – program upoznavanja i molitvenog zajedništva po župama; ručak 
do 13.45 – dolazak u Bjelovar; slobodan program (obilazak pripremljenih punktova po gradu: 
sajam zvanja, katolički interliber, dnevni boravak itd.) 
15.15. – početak procesije prema stadionu 
16.00 – animatorski pretprogram na stadionu 
17.00 – svečano euharistijsko slavlje; nakon misnog slavlja slijedi koncert i odlazak kućama 
Prijave i kotizacija 
Prijave primamo u župnom uredu do 5. kolovoza 2022.  
Kotizacija iznosi 40 kn po osobi. 
S nadom da će susret uroditi plodovima vjere, zajedništva, nove snage i želje za življenjem 
Radosne vijesti, od srca vas pozivam da se odazovete! 

župnik Mario Pavić 

Župni oglasi  

1. Svete mise možete upisati sve do kraja  2022. godine. 
2. Euharistijsko klanjanje bit će u četvrtak, 30. lipnja nakon večernje svete mise; 
3. Od 3. srpnja do 11. rujna 2022. godine primjenjujemo ljetni raspored: 
- župni ured radit će od utorka do petka 19 – 19.30 sati  
- sv. mise nedjeljom u 10 i 18.30 sati, radnim danom u 18.30 sati; 
4. U petak, 1. srpnja spominjemo se 86. godišnjice osnutka naše župe. Osnovana je 1. 
srpnja 1936. dekretom nadbiskupa Bauera, a u prve sljedeće nedjelje, 5. srpnja, po 
nadbiskupu koadjutoru Alojziju Stepincu, svečano je otvorena. Ovih dana molimo za sve 
koji su s ovom župom na bilo koji način bili ili jesu povezani.  
Toga dana ujedno je i blagdan Predragocjene Krvi Kristove. Naše sestre, Klanjateljice Krvi 
Kristove pozivaju na duhovni program u 17.50 sati i svetu misu u 18.30 sati. Nakon sv. 
mise bit će druženje ispred naše crkve. 
5. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane 
priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755. 
6. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali koncil, Kana, Radosna vijest i naš župni listić 
Trnjanska ruža. 

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

