
Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 21. ožujka 
 

PETA KORIZMENA 
NEDJELJA  

Kristijan, Vesna 

8.00 Za duše u čistilištu; † Ankica i pok. iz ob. Kolar 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † iz ob. Andrić; † Karlo Zelenika; Na nakanu 

17.00 † Josipa i Franjo Strunjak; † iz ob. Vajdić 

18.30 † Marija, Ante i Jurica Čičak; Za duše u čistilištu 

PONEDJELJAK, 22. ožujka 
Oktavijan, Lea 

18.30 † Zdenka Fuček; Na nakanu 

UTORAK, 23. ožujka 
 

Turibije 18.30 

† iz ob. Škeva; † Krunoslav Fry i obitelj;  
† Josip i Ana Horvat; † Anica i Mirko Grbavac;  
† Na nakanu; † Damir Sinković;  
† Katarina i Ivan Sinković; † Marija Orešić; 

SRIJEDA,24. ožujka 
sv. Katarina Švedska 

18.30 † Mila Lončar; † Vlado Lukačević 

ČETVRTAK, 25. ožujka 

Navještenje Gospodinovo – 
Blagovijest 

18.30 
† Antun, Mijo i Kata Krnić;  
Na nakanu 

PETAK, 26. ožujka 

Montana 
18.30 

† Anica i Zlatko Grbavac;  
Na nakanu za Krunoslava 

SUBOTA, 27. ožujka 
 

Rupert, Lada 
18.30  

SVETA MISA PREMA NEDJELJNOM OBRASCU 

† Andrijana Mandarić; Za duše u čistilištu 

NEDJELJA, 28. ožujka 

NEDJELJA MUKE 
GOSPODNJE –  

CVJETNICA 

8.00  

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00  

17.00  

18.30  

 
 
 
 

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 

927. God XXIII. 21. ožujka 2021. 

 

Služiti Isusu 
U nizu tema o kojima razmišljamo ovih korizmenih nedjelja današnje Evanđelje (Iv 12, 

20-33) na poseban način ocrtava profil Isusova učenika ističući pri tome potrebu da istinski 
učenik treba služiti Isusu. O tome svjedoče vrlo jasne Isusove riječi kojima poziva učenike 
da idu za njim: Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. Ovakva izjava je vrlo neobična, 
te zahtijeva podrobnije tumačenje. Po svoj prilici Isus je uočio određenu nepravilnost kod 
svojih učenika. Za pretpostaviti je da su prema njemu bili blagonakloni, spremni biti na 
raspolaganju i služiti mu, no imali su velike rezerve prema nekim njegovim riječima i 
stavovima, to jest nisu ga slijedili potpuno i cjelovito, već prema svome ljudskom 
nahođenju.  

Ali kad Isus očekuje da onaj koji 
mu želi služiti ide za njim, onda ne 
misli samo na izvanjsko hodanje, već 
na duhovno nasljedovanje. Ići za njim 
ne znači biti mu u pratnji ili 
eventualno slijediti trag njegovih 
stopa od mjesta do mjesta, već znači 
ići za njim u duhovnome smislu. 
Očito su mnogi učenici izražavali spremnost služiti mu, pri čemu su mu stavljali na 
raspolaganje svoja zemaljska dobra, napose jelo i gostoprimstvo. Znali su mu reći da će ići 
za njim kamo god krene, no sve to je bilo nedovoljno u odnosu na ono što je on mislio kad 
ih je pozivao da dođu za njim. Jer on je znao da je mnogo važnije da ga nasljeduju, nego 
da ga samo izvanjski slijede. Mnogi su ga uvažavali kao posebnog učitelja, velikog 
proroka, moćnoga čudotvorca, te su mu u tom duhu iskazivali poštovanje. Čak su ga 
podupirali u vršenju poslanja, ali je on znao da postoji i jedna druga razina, mnogo važnija 
i uzvišenija. Doista, više od svih izvanjskih djela i počasti koje su mu mogli iskazati bilo je 
to da ga nasljeduju vlastitim životom. I to na način da budu spremni iz dana u dan umirati, 
pa čak i život dati za svoja uvjerenja. Jer ići za njim značilo je ići u smrt, putem i logikom 
pšeničnoga zrna, kako on sam reče, označujući put umiranja istinskim putom života. 
Upravo zato je mnogima bilo lakše služiti mu izvana nego ići za njim. 

Slično možemo uočiti i danas, ne samo za mnoge mlake kršćane koji su daleko od 
Krista, već i za nas koji smo mu bliže jer svakodnevno s njime komuniciramo i nedjeljom 
sudjelujemo na svetoj misi. Početo mu, naime, služimo vršeći određene zadaće koje su 
nam naredili drugi ili smo ih odredili samima sebi, ali smo daleko od toga da ga slijedimo 

http://www.malaterezija.hr/


vjerno i dosljedno savršenim predanjem kako nas je sam učio. Mnogi od nas su možda i 
ove korizme odlučili napraviti neku pokoru ili žrtvu u ime toga što su vjernici, ali nam se 
stegne srce od pomisli da napravimo pokoji korak više u hodu za njim. Kad vidimo koliko 
toga bismo imali još učiniti u svome životu na vlastitoj duhovnoj izgradnji i cjelovitijoj 
vjernosti, zastane nam dah. Bez daljnjega, lakše je nešto odrediti u njegovo ime i potom 
nastaviti mirno živjeti kao da se ništa nije dogodilo, nego ići za njim suobličujući mu se 
duhovno. Lakše je ispuniti neku vjersku odredbu ili pohađati obred, nego prihvatiti njegovo 
umiranje u svome tijelu iz dana u dan. Jednostavnije je izdvojiti neku svotu novca za Isusa, 
te potom nastaviti slijediti ga izdaleka kao da se nas ništa osobno ne tiče, nego ići za njim 
izlažući se nerazumijevanju i odbacivanju u društvu, ili pak strepeći da će netko dignuti 
ruku na te. Upravo zato je Isus i izgovorio ove riječi da pokaže koliko je važnije od svega 
vjerno ići nasljedujući njega, nego usputno ili samo izvanjski sudjelovati u njegovu 
poslanju. Zato pravo služenje kojim se može očitovati Kristov učenik jest upravo služenje 
vjernim životom, a ne samo zadovoljavanjem izvanjskih formi. Samo tako i onaj koji služi 
Isusu može imati istu sudbinu i istu nagradu, kako reče sam Gospodin: I gdje sam ja, 
ondje će biti i moj služitelj. Ako tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Ove riječi 
izgovorene sa svom ozbiljnošću potrebno je tako i prihvaćati, napose u korizmenom 
vremenu kad se trudimo intenzivnije ići za Isusom u stvarnom duhovnom smislu slijedeći 
ga svojim životom. Korizma je kao škola križa i umiranja i vrijeme intenzivnog uhodavanja 
u Kristov život, te stoga iskoristimo Gospodinov poziv i nastojmo mu služiti vlastitim 
životom, to jest nasljedujući ga i usvajajući sve čemu nas je učio. Budimo mu vjerni kako 
bismo kao preporođeni ljudi koji dijele njegovu sudbinu mogli u potpunosti biti s njime, te 
potom primiti i nagradu života vječnoga iz Očeve ruke.  

dr. sc. Ivan Bodrožić 
Navještenje Gospodinovo – Blagovijest 

Svetkovina Navještenja Gospodinova ili 
Blagovijest redovito se slavi 25. ožujka, devet mjeseci 
prije Božića, te samim time označava da je riječ o 
Isusovu začeću, koje se zbilo po Duhu 
Svetomu. Naziv Navještenje Gospodinovo upućuje na 
događaj zapisan u Evanđelju, dok je 
naziv Blagovijest staroslavenskoga podrijetla i 
označava dobru, blagu vijest, odnosno onu radosnu 
vijest koju je anđeo uputio Mariji da će začeti i roditi 
sina. Sadržaj blagdana Navještenja Gospodinova 
izravnije je ušao u molitvu Anđeo Gospodnji, koju mnogi 
vjernici mole o podne, a ima i onih koji slijede ranije 
preporuke pa ju mole tri puta dnevno. U njoj se tako 
izrijekom navodi da je anđeo Gospodnji navijestio Mariji 
i ona je začela po Duhu Svetomu, također da je 
spremno rekla: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj, kao i da je na 
temelju takvoga njezina pristanka Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. Poradi 

toga, nastavlja molitva, smijemo zazivati Blaženu Djevicu Mariju kao Bogorodicu, da moli 
za nas da postanemo dostojni obećanja Kristovih, a još više po njezinu zagovoru smijemo 
moliti Gospodina da ulije svoju milost u duše naše, kako bismo svi mi koji smo po 
anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Božjega, po njegovoj muci i po 
njegovu križu bili privedeni k slavi uskrsnuća. Lijepa je i teološki vrlo bogata ta molitva, 
stoga bi ju bilo dobro svakodnevno moliti, a u tom smislu potvrđivati svoju vjeru u 
utjelovljenje Božjega Sina po Duhu Svetomu, kao i vjeru da smo njegovim križem 
otkupljeni, te da se po njegovu uskrsnuću možemo nadati i našem uskrsnuću. Marija 
je posuda duhovna, kako se to moli u Litanijama lauretanskim, odnosno ona koju je Bog 
odabrao da od početka svoga postojanja bude dostojna primiti u krilo Sina Božjega. I zato 
možemo zaključiti poznatom i lijepom molitvom: To je vjera naša, to je vjera Crkve, njom 
se dičimo, nju ispovijedamo u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen. 

mr. sc. Snježana Majdančić Gladić 
 

Župni oglasi  

1. Na Cvjetnicu, Nedjelju Muke Gospodnje, 28. ožujka, sv. mise su u 8.00, 9.30, 11.00, 
17.00 i 18.30 sati s blagoslovom maslinovih grančica te 27. ožujka u 18.30 bit će sveta 
misa po nedjeljnom obrascu (Cvjetnice). Grančice možete nabaviti ispred crkve. Sav prilog 
ide najpotrebitijima u našoj župi; 
2. Ministrantski susreti održavaju se subotom u 9.30 sati. 
3. Ovdje u crkvi molimo Križni put svakoga petka u 17.50 sati. 
4. Preduskrsna sveta ispovijed u našoj župi bit će od 22. do 27. ožujka od 17.50 do 
svete mise (18.30 sati) te u petak 26. ožujka od 17.30 do 19.30 sati. 
5.  Caritas naše župe organizira akciju pod nazivom „KOŠARICA LJUBAVI“. Prikupljat 
ćemo hranu i higijenske potrepštine. Akcija traje od 21. do 29. ožujka 2021. Namirnice 
možete staviti u kutiju kod oglasne ploče. Akcija je usmjerena prema najpotrebitijim 
župljanima naše župe, a svoje priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN:  
HR2023400091110129755 s naznakom „za Caritas“. Hvala! 
6. Sv. mise upisujemo sve do kraja mjeseca rujna 2021. godine. 
7. U Župnome uredu možete prijaviti svoje bolesne i nemoćne za sakrament sv. 
ispovijedi. 
NAJAVLJUJEMO! Sljedeće nedjelje, 28. ožujka poslije svake sv. mise bit će 
otvorena prodaja kolača. Oni koji znaju, neka ih naprave za tu svrhu. Kolače možete 
donijeti u našu crkvu u subotu, 27. ožujka od 17.30 do 18.30 sati. Sav prihod 
namijenjen je djelovanju našega Caritasa. 
8. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane 
priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755. 
9. U nedjelju, 7. ožujka prikupljali smo novčane priloge (kolektu) za Crkvu i ljude u Bosni i 
Hercegovini. Prikupili smo 2900 kn. Hvala Vam.  
10. Molimo sve koji pratite sv. misu vani ispred naše crkve da održite dostojanstvo mira i 
svetosti euharistije kako bismo sačuvali zajedništvo i omogućili svima da prate svetu misu. 
11. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali koncil, Kana, Radosna vijest i naš župni listić 
Trnjanska ruža. 


