
Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 7. ožujka 
 

TREĆA KORIZMENA 
NEDJELJA  

 

Perpetua, Felicita 

8.00 Na nakanu 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Mile i Mara; † Vesna Filipović 

17.00 † Liza Mikleušević; † Ivica Benić 

18.30 † Ivan Sviben; Za zdravlje obitelji 

PONEDJELJAK, 8. ožujka 
sv. Ivan od Boga,  

utemeljitelj Družbe milosrdne braće 

18.30 
† iz ob. Šimunđa;  
Za duše u čistilištu 

UTORAK, 9. ožujka 
 

sv. Franciska Rimska 18.30 

† Jasminka Žitnik; Za duše u čistilištu; Za obitelj, 

zagovor, mir i zdravlje od Boga; † Katarina Mlačak; 
† Nada Capek; † Marijan Matijević; † Zlatko 
Crkvenčić; † Ivica Naglić; † BrankoTanfara 

SRIJEDA,10. ožujka 
Emil 

18.30 
† Miroslav Domović;  
† Jurica i Milena Blažanin 

ČETVRTAK, 11. ožujka 
Tvrtko, Blanka 

18.30 
Za obitelj; 
Za duše u čistilištu 

PETAK, 12. ožujka 

Bernard 
18.30 

† Gojko i Vida Stojić; † iz ob. Čavka;  
† Srećko Martinis; na nakanu za zdravlje; 

SUBOTA, 13. ožujka 
 

Patricija, Sabina 
18.30  

SVETA MISA PREMA NEDJELJNOM OBRASCU 

† Matilda i Josip Štemberger;  
Za članove Vojske Bezgrešne 

NEDJELJA, 14. ožujka 
 

ČETVRTA 
KORIZMENA 
NEDJELJA  

Matilda, Paulina 

8.00  

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † iz ob. Barto; Za zdravlje Filipa Vukovića 

17.00  

18.30 
† Slavica Karađa;  
† Mirko i Kata Gaćeša i duše u čistilištu 

 

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 

925. God XXIII. 7. ožujka 2021. 

 
 

TREĆA NEDJELJA KORIZME 
 

Hram je u svim kulturama svijeta mjesto koje spaja zemaljsko s nebeskim. On 
utjelovljuje smisao čovjekovih stremljenja koja uvijek nadilaze sve što čovjek vidi i kojemu 
podređuje sve ostalo. No, i Hram može biti izopačen u mjesto zla i prijevare. Samo ono 
što je jako dobro može doživjeti izopačenje. Izraelov put, vjekovima usredotočen na 
jeruzalemsko hramsko bogoslužje, trebao je biti stalan hod ka obraćenju i neprestani rast 
u iščekivanju Božje novine da, kad se ona pojavi, budu za nju spremni. Trebao je biti 
mjesto stalnog susretanja s Bogom, otvaranja Njegovu svjetlu. Trebao je… 

No, Hram je postao mjesto gdje se kupuju žrtveni darovi i mijenja novac u stranim 
valutama koje su donosili hodočasnici iz drugih zemalja. Uz iskren stav pobožnosti onih 
koji su ovdje trgovali, ova razina trgovine bila je prihvatljiva. Međutim, u Hramu se 
odvijala trgovina na višoj razini koja je bila još teža povreda tog mjesta. U njemu se 
događala neiskrena pobožnost po principu dajem da daš: prinosim žrtve i time sam se 
„osigurao“! Kupujući životinje, prinoseći ih i „osiguravajući se pred Bogom“ čovjek ulazi u 
trgovanje na višoj razini. Umjesto susreta s Bogom, želi ga se zaobići na način da se u 
njegovoj kući trgovanjem osigura od Njega! I načini bič od užeta te ih sve istjera iz 
Hrama… Kasniji razvoj događaja, tj. dijalog koji će se voditi očitovat će na koga je 
Isusova akcija bila usmjerena: prozvanima se ne osjećaju trgovci nego predstavnici 
vjerskih vlasti jer je zahvaljujući njima omogućena Hramska trgovina i to na obje 
spomenute razine. 

Isus je Riječ, Logos po kojemu je sve stvoreno. I jeruzalemski Hram svoj temelj 
ima u njemu. Stoga s autoritetom Hramu vraća njegovu prvotnu svrhu. Činjenica da će 
sudski proces koji je kasnije vođen protiv Isusa biti motiviran Njegovim naučavanjem o 
sebi kao Sinu Božjemu navela je prvu Crkvu da upravo u njegovoj revnosti i radikalnosti 
prepoznaje motiv koji je potaknuo protivljenja Židova. Razvalite ovaj Hram i ja ću ga u tri 
dana podići. Židovi očigledno nisu uspjeli razumjeti na što je Isus mislio kada je rekao da 
će razvaljeni Hram podići u tri dana. Oni su mislili na mukotrpne graditeljske radove koji 
su trajali desetljećima, a On je mislio na hram svoga tijela – na svoje uskrsnuće. 
Tijelo Jaganjca Božjeg postat će novim svetištem u kojem će se jednom zauvijek izvršiti 
otkupljenje čovjeka i njegovo izmirenje s Bogom. Mnogi povjerovaše u njegovo Ime… 
Međutim, Isus se njima nije povjeravao! Sin Božji nije se otvorio onima koji se nisu htjeli 
otvoriti stvarnosti koju On upućuje svojim riječima i znamenjima! Želi njihovu pažnju 
odvući sa znakova koje čini na istinu koja on jest. Ne pristaje na trgovinu – daj mi čudo a 
ja ću se zvati tvojim vjernikom. Bez interesa, samo iz ljubavi se predaje i tako u našem 

http://www.malaterezija.hr/


otvara dašak Božjeg svijeta. Drugačijeg. Toliko da zbunjuje logiku trgovanja i interesa. Ali 
toliko stvarnog da je jedini koji je moguć i koji ne propada jer je – Božji! I kojeg nam 
liturgijska čitanja i ove korizme stavljaju pred oči srca… 

dr. sc. Ivica Čatić 
 
 
„Bog je apsolutna sigurnost. Isus Krist je najčistije 
svjetlo i tko za njim ide ne luta u tminama. Za 
njega se svjedoči sigurnošću vjere i dosljednošću 
života."  

Franjo Kuharić 
(Glasilo Postulature - Ivan Merz, God. I., br. 2, rujan 1973., str. 3) 

 
Kardinal Franjo Kuharić rođen je 15. 

travnja 1919. godine u Gornjem Pribiću,  u filijali 
župe Pribić kraj Jastrebarskog, od roditelja Ivana i 
Ane r. Blažić. Bio je trinaesto i najmlađe njihovo 
dijete. Maturirao je 10. lipnja 1939. godine kao pitomac Nadbiskupskog dječačkog 
sjemeništa na Šalati u Zagrebu u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Studij teologije 
upisao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 
1945. godine. Za svećenika ga je zaredio, 15. srpnja 1945. godine, nadbiskup Alojzije 
Stepinac, što je uvijek s ponosom isticao i smatrao posebnim znakom milosti, ali i 
odgovornosti. 

Službu kapelana vršio je u župi Radoboj u Hrvatskom Zagorju, a potom je 
dekretom nadbiskupa Stepinca imenovan upraviteljem župe Rakov Potok i Pavučnjak. U 
župu Rakov Potok došao je 12. rujna 1946. U razdoblju najžešćih progona svećenika, da 
bi mogao ostati među svojim vjernicima, noću je spavao u privatnim kućama, dok se nije 
nastanio kod obitelji Razum gdje je ostao do 1955. godine. „On se tijekom komunističkog 
režima, ali i nedavnog razdoblja nacionalne povijesti označenog stradanjima, svim 
snagama zauzimao za obranu slobode i dostojanstva hrvatskog naroda, ujedinjujući 
blagu ljubav čvrstom postojanošću pastira odgovornog za stado. Kao čovjek koji je bio 
potpuno posvećen evanđeoskoj zadaći (…) neumorno ulijevajući pouzdanje i hrabrost 
vjernicima u tijeku teških kušnji kojima je bila izložena hrvatska zemlja“, rekao je za 
kardinala Franju Kuharića papa Ivan Pavao II. 

U jesen 1957. Kuharić je iz župe Sv. Martina pod Okićem premješten u Samobor, 
najprije u svojstvu supsidijara i upravitelja župe Rude, a kasnije je imenovan za župnika 
gdje je ostao do imenovanja za pomoćnog zagrebačkog biskupa. Za biskupa ga je u 
zagrebačkoj prvostolnici, 3. svibnja 1964. posvetio nadbiskup Franjo Šeper, s pomoćnim 
zagrebačkim biskupom Josipom Lachom i porečko-pulskim biskupom Dragutinom 
Nežićem. Nakon odlaska kardinala Franje Šepera u Rim 20. kolovoza 1969., F. Kuharić 
je bio imenovan apostolskim administratorom Zagrebačke nadbiskupije, a bulom pape 
Pavla IV, od 16. lipnja 1970., imenovan je zagrebačkim nadbiskupom. Od jeseni iste 

godine izabran je za predsjednika Biskupske konferencije tadašnje Jugoslavije. Na 
konzistoriju 2. veljače 1983., papa Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom. 

Franjo Kuharić uvijek je ustajao i ustrajao u obrani vjere, prava pojedinca, 
inzistirajući na pravednosti i temeljnim načelima u doba komunizma, ali i u Domovinskom 
ratu. Ostajući trajno na načelima vjere branio je pravo Hrvatske na njezinu samostalnost, 
ali je i s krajnjom otvorenošću ustajao na obranu potlačenih, naglašavajući kršćanska 
načela pravednosti i ljubavi. Na zadnjem oproštaju od kardinala Kuharića okupili su se 
cijeli državni vrh, četiri kardinala, oko 700 biskupa i svećenika te mnoštvo hrvatskih 
vjernika. 

„Ako postoje nezgodna vremena“, rekao je Kuharićev nasljednik Josip 
Bozanić,“onda je on živio u jednome od njih, zajedno sa svojim vjernicima, sa svojim 
ponižavanim hrvatskim narodom kojem je znao brisati suze, s kojim je znao jesti gorki 
kruh tuđine.“ 

Veliki humanist i domoljub kardinal Franjo Kuharić pokopan je u kripti zagrebačke 
katedrale. Uz njega su hrvatski velikani – mučenik Stepinac, Franjo Šeper, Eugen 
Kvaternik, Zrinski i Frankopani i drugi. 

laudato.hr/Duhovnost/Zelite-li-znati-vise/Kardinal-Kuharic%2C-covjek-koji-je-sluzio-Crkvi.aspx 
 

Župni oglasi  

1. Obilježava se devetnaesta obljetnica smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, 
uzornog svjedoka Božjeg milosrđa i ljubavi. Euharistijsko slavlje predvodit će kardinal Josip 
Bozanić, nadbiskup zagrebački, u župnoj crkvi Sv. Blaža u Zagrebu, 11. ožujka 2021. 
godine, s početkom u 18.30 sati. 
Nadbiskupski duhovni stol Zagrebačke nadbiskupije poziva nas da u molitvenom 
zajedništvu i duhovnoj povezanosti sa svojim Nadbiskupom, iskažemo toga dana na 
poseban način poštovanje i zahvalnost sluzi Božjem kardinalu Franji Kuhariću, odanom sinu 
Katoličke Crkve i hrvatskoga naroda.  
2. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane 
priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755. 
3. Ministrantski susreti održavaju se subotom u 9.30 sati. 
4. Kontaktirali Hrvatski Caritasa preko kojih smo naručili module, zbog prevelike gužve 
moramo se strpjeti. O isporuci modula obavijestit ćemo vas čim se isporuka realizira. 
5. Pobožnost Križnog puta svakog je petka u 17.50 sati.  
6. Za naknadni blagoslov možete se prijaviti putem maila ili u župni ured. 
7. U subotu, 13. ožujka je Euharistijsko klanjanje u 17.50 sati;  
8. Naša dvorišna zgrada oštećena je u potresu, stoga ćemo ovih dana krenuti na rušenje 
iste. 
9. U tjednu od 1. do 7. ožujka, Tjedan je solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u 
Bosni i Hercegovini, u nedjelju (7.ožujka) nakon svetih misa prikupljat ćemo novčana 
sretstva za ljude u BIH;   
10. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali koncil, Kana, Radosna vijest i naš župni listić 
Trnjanska ruža. 


