Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan
dan, svetac, blagdan

misna nakana

NEDJELJA, 12. rujna

10.00

DVADESET I
ČETVRTA NEDJELJA
18.30 † Boris Kireta; Na nakanu;
KROZ GODINU

Za sve žive i pokojne župljane

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

946. God XXIII. 12. rujna 2021.

Marija, Mirjam

PONEDJELJAK, 13. rujna

sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni
naučitelj

Za članove Vojske Bezgrešne

18.30 † Daniel Pavlović; † Alojz Petrović;

UTORAK, 14. rujna

† Matija, Anđelko i Dubravko Pavešić;

UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

18.30 † Miroslav Župančić; Na nakanu za ozdravljenje;

Za sve u potrebi; † Alojz Petrović;
Za zdravlje Filipa Vukovića;
18.30 † Ruža Damjanović; † Ivica Turudić;
Bl. Djevica Marija Žalosna

SRIJEDA, 15. rujna

ČETVRTAK, 16. rujna
Sv. Kornelije, papa i sv. Ciprijan, biskup,
mućenici

PETAK, 17. rujna

† Pera i suprug Dražić

18.30 † Milan Zlopaša

Na nakanu obitelji Budas; Za dobročinitelje,

Robert

18.30 volontere i korisnike župnoga Caritasa

† Milena i suprug Tedeski; † Frano Motik;

SUBOTA, 18. rujna
Josip, Sonja

NEDJELJA, 19. rujna

DVADESET I PETA
NEDJELJA KROZ
GODINU
Ladislav, Vlatko

18.30 Za duhovna zvanja u našoj župi
8.00
9.30

Za sve žive i pokojne župljane

11.00 † Josip Jambrec; † iz ob. Somborac
18.30 † iz ob. Lepoglavec, Kovač i Belobariv

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

Uzvišenje Svetog Križa
Povijesna je pozadina blagdana Uzvišenja Svetog Križa osvajanje relikvije
Svetoga Križa iz ruku nevjernika caru Herakliju. Prema
jednoj predaji, Sveti je Križ pronašla na Kalvariji carica
Jelena. Ta za kršćane najsvetija relikvija u jednom je ratu
istočnorimskoga cara s Perzijancima pala u njihove ruke.
Car Heraklije (610-641) na čudesan je način
pobijedio perzijskoga kralja, a kao prvu pogodbu za mir
postavio zahtjev da kršćanima bude vraćen sveti Isusov
križ. Uvjet je bio ispunjen i sam je car na svojim
ramenima prenio dragocjenu relikviju u Jeruzalem. Pri
tom se zbilo čudo. Car je na putu prema Kalvariji bio
zaustavljen od jedne više sile. Nije nikako mogao proći
kroz vrata što su vodila na Golgotu. Na savjet
jeruzalemskoga biskupa Zaharije odložio je sjajno carsko odijelo i onda ponizno u
pokorničkoj odjeći prenio sveto breme na mjesto gdje je ono poslužilo kao sredstvo
našega spasenja, kao oltar na kojem je bila prinesena Spasiteljeva krvna žrtva.
Konstantin Porfirogenet u 32. poglavlju svoga djela De administrando imperio
govori da je car Heraklije pozvao Hrvate iz Velike ili Bijele Hrvatske, sa središtem oko
Krakova, u ove naše današnje krajeve, da mu zaštite zapadne granice protiv Avara. Bilo je
to upravo u vrijeme kad je on na Istoku vodio rat za oslobođenje svetoga Križa. Hrvati su
tada bili još pogani, ali su se već kao takvi neizravno borili “za krst časni”, osiguravajući
caru, borcu za Križ, zapadne granice njegova carstva. Našem je narodu dao zadatak da
se bori “za krst časni”, za križ kao simbol našega spasenja i kršćanstva uopće. I zato naša
narodna povijest već od svojih početaka stoji u znaku svetoga Križa. To je njezina najveća
čast i slava, a na nama je danas da tome svetome znaku kao narod ostanemo vjerni i u
buduće. Osim pojedinih povijesnih motiva za svetkovanje današnjega blagdana ima i
drugih. Najdublji je od njih proslava križa, znaka spasenja. Sveci su o križu mnogo
razmišljali, od križa mnogo učili, križ im je bio svjetlo i snaga u životu, nada u času smrti.
Zato su i umirali stišćući u rukama časni znak svetoga križa. S tim su se znakom htjeli
predstaviti na Božjem sudištu. Križ neka ima časno mjesto i u našem životu! Ne dao Bog
da bi se ikada zastidjeli toga znaka našega spasenja!
Bitno.net

Dom nam čuvaj, Božja Mati!
290. Zavjetno hodočašće vjernika grada
Zagreba održat će se u subotu i nedjelju 18. i 19.
rujna pod geslom Dom nam čuvaj, Božja Mati!
Nažalost, pandemija koronavirusa još uvijek utječe
na naše živote i međuljudske odnose, a potresi ne
prestaju razarati domove i crkve. Svi ti vanjski
utjecaji ostavljaju teške posljedice, nagrizaju naše
tjelesno, psihičko i duhovno zdravlje, ugrožavaju
naše domove, i obiteljske i župne, pa i dom koji
zovemo domovina.
Ipak, najteže posljedice ostavlja grijeh
koji razara dom naše duše, prebivalište živoga
Boga u nama. Razorena duša ne može ništa
dobra sačuvati i ništa dobra izgraditi. Zato nam
treba Marijin zagovor i Božja pomoć kako bismo
izgrađivali sigurna mjesta u našem životu, naše domove u kojima nas netko s ljubavlju
očekuje, gdje smo prihvaćeni i osjećamo se sigurno.
U Godini sv. Josipa koji je bio brižni čuvar nazaretskoga doma i u Godini
posvećenoj obitelji molit ćemo Mariju za pomoć u izgradnji i očuvanju obiteljskih domova u
našoj Nadbiskupiji, za izgradnju živih župnih zajednica, domova naše vjere, za izgradnju
naše domovine Hrvatske kako bi svi, osobito djeca i mladi, u njima našli svoje mjesto i
svoju sigurnost.
Hodočasteći Mariji, kao dobri ukućani Kristovog i našeg doma, Crkve, nikako ne
smijemo zaboraviti svoje bližnje, njihovo zdravlje i sigurnost. Stoga ćemo program našeg
hodočašća prilagoditi u tom trenutku aktualnim epidemiološkim mjerama. Svi naši susreti
bit će na otvorenom prostoru. Molim braću svećenike da i oni svojim uputama i primjerom
doprinesu duhovnom i tjelesnom zdravlju hodočasnika.
Program hodočašća
Subota 18. rujna 2021.
** Hodočasnici pješaci kreću iz Zagreba prema Mariji Bistrici:
od katedrale preko Sljemena — blagoslov hodočasnika ispred katedrale u 5 sati,
Sv. Misa u sljemenskoj kapeli u 9 sati (hodočašće predvodi mons. Ivan Šaško)
iz Cučerja preko Laza — Sv. Misa u Čučerju u 10,30 sati (hodočašće predvodi
mons. Mijo Gorski)
od Sesveta preko Laza — Sv. Misa u Sesvetama u 9 sati
** 20 sati - Služba svjetla

Nedjelja 19. rujna 2021.
** 9 sati - zajednička pobožnost Križnog puta. Pobožnost predvodi jedan od pomoćnih
biskupa
+ Nakon pobožnosti Križnog puta vjernici imaju prigodu za sv. ispovijed i osobne
pobožnosti
** 11 sati - Sv. Misu predvodi kard. Josip Bozanić, nadbiskup
Pozivamo mladež da se priključi hodočasnicima pješacima u subotu, ili da u
nedjelju dođu zajedno sa svojim obiteljima.
Zbog pandemije koronavirusa svi naši susreti bit će na otvorenom, a program
hodočašća prilagodit ćemo u tom trenutku aktualnim okolnostima.
https://www.svetiste-mbb.hr/clanak/290-zavjetno-hodocasce-vjernika-gradazagreba-u-mariju-bistricu-2021
MAJKO DRAGA, DJEVO SVETA
Majko draga, djevo sveta,
slušaj svoje djece glas!
Bojni vihor, mržnja kleta
uništiti hoće nas.

Grad za gradom ljuto strada,
mirna sela mori strah,
smrt i pustoš svuda vlada
plačuć’ padamo u prah.

Dom nam čuvaj Božja Mati,
i sinova naših cvijet.
Tvojom molbom nek' se vrati
Božji mir na cijeli svijet.

Neće više mir nam cvasti
ako se ne smiluješ,
dom i narod, sve će pasti
ako ti ne pomogneš!

Dragi naši redom ginu
na bojnim poljanama.
Majko, daj po svome Sinu
lijeka našim ranama.

Župni oglasi
1. Župni ured radi od utorka do petka, od 17.30 do 18.30 i od 19 do 19.30 sati.
2. Svete mise od sljedeće su nedjelje u 8.00, 9.30, 11.00 i 18.30 sati.
3. Euharistijsko klanjanje je u ponedjeljak 13. rujna u 17.50 sati.

4. 290. Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, kao i hodočašće mladih Zagrebačke
nadbiskupije u Mariju Bistricu održat će se 18. i 19. rujna 2021. godine. Svetu misu u 11
sati predvodit će uzoriti kardinal Josip Bozanić. S obzirom da je mali broj prijavljenih za
prijevoz autobusom, pozivamo da osobnim automobila idete na hodočašće.
5. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane
priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755;
6. Ministrantski susret, subota u 9.30 sati;
7. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali koncil, Kana, Radosna vijest i naš župni listić
Trnjanska ruža.

