
 

Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

 

dan, svetac, blagdan sat misna nakana 

NEDJELJA, 28. studenoga 

PRVA NEDJELJA  
DOŠAŠĆA 

Jakov 

8.00 Za duše u čistilištu 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 
Za zdravlje Andrije i obitelji Matak;  
† Katarina Živković 

18.30 † Marko; † iz ob. Dušanke Klaričić 

PONEDJELJAK, 29. studenoga 
Filomen, Iluminata 

6.00 
† Ivančica i Ivica Markovinović;  
† August Janeković; 

UTORAK, 30. studenoga 
 
 
 

Sv. Andrija, apostol 

6.00 
† Milan Paunič; † Jula, Josip, Ljubica i Stjepan 
Humski; 

18.30 

†Svjetlana Breščanović; † Barica i Stjepan 
Mahalec; † Anđelka i Stjepan Čajko; Za zdravlje 
Sofija Cikron; † Neda Golubić;  
† Marija Radošević; 

SRIJEDA, 1. prosinca 
Naum, Florencija  

6.00 
 
 

ČETVRTAK, 2. prosinca 
sv. Lucije, biskup, mučenik 

6.00  

PETAK, 3. prosinca 
sv. Franjo Ksaverski, prezbiter 

6.00 † Ivan Mekovec; 

18.30 † Roberto Češljaš; † Gordana i Marijan Pohmajević; 

SUBOTA,  4. prosinca 
sv. Barbara, djevica i mučenica 

6.00 PALJENJE DRUGE ADVENTSKE SVIJEĆE 

NEDJELJA, 5. prosinca 

DRUGA NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

Slavka, Saba 

8.00  

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00  

18.30 
† iz ob. Pravica; † Helena i ob. Lukenda;  
† Franjo i Josipa Strunjak; † iz ob. Vajdić; 

 

 

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 tijekom adventa i božićnoga vremena (do 9. siječnja) jest 
utorkom, četvrtkom i petkom, od 18 do 19 i srijedom 9 do 10 sati; 

 

 

 

 

TRNJANSKA RUŽA 
 

 

 

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

957. God XXIV.  28. studenoga 2021. 

 
 

Pripraviti se za utjehu Božju 
 

Čitamo danas na prvu nedjelju došašća vrlo ozbiljne Isusove riječi iz Lukina Evanđelja 
koje zvuče čak pomalo i prijeteće. No u konačnici njegove riječi su pune nade i utjehe za one 
koji ih ispravno razumijevaju. Naime, Isus govori svojim učenicima da se pripreme za buduće 
događaje, a opet im ostavlja jasnu poruku da paze na svoj život u sadašnjem trenutku. S 
jedne strane ih potiče da se pripreme za konačne nevolje koje imaju pogoditi svijet: „I bit će 
znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke 
mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će 
se nebeske poljuljati.“ Međutim, taj strašni i presudni trenutak ljudske povijesti, kada će 
povijest doći pred vječni Božji sud, ima i onaj utješni trenutak za one koji su bili pozorni i 
odgovorni pred svime što se u povijesti događalo važnoga, to jest za one koji su povijest 
promatrali i živjeli kao povijest Božjega spasenja. Taj utješni trenutak je trenutak slave Sina 
Čovječjega koji dolazi u moći kako bi do kraja izvršio spasenje svoga puka: „Tada će ugledati 
Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kada se sve to stane zbivati, 
uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.“ Doista, kako se razaznaje iz 
Spasiteljevih riječi, njegov slavni dolazak bit će dolazak utjehe i ponosa za sve koji su ga 
častili i iščekivali da se pojavi u slavi kao otkupitelj čovjeka i čovječanstva čija će riječ i 
pravorijek na koncu svijeta biti konačni i neopozivi. 

Isusove riječi, međutim, ne ostaju samo na prijetnji/utjesi koja se ima zbiti jednom u 
budućnosti. Naprotiv, on to što se ima zbiti jednom u budućnosti povezuje izravno sa 
sadašnjim trenutkom u kojemu treba živjeti spremajući se za dane buduće utjehe i ponosa 
pred Sinom Čovječjim. To je sasvim jasno iz njegova poziva da se paze da im srca ne otežaju 
u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama. Doista, ako je prije pozvao učenike da se 
usprave i podignu glave, a potom upozorava da paze da im srca ne otežaju, znači da on te 
dvije situacije povezuje. Onaj tko pazi u vremenu svoje sadašnjosti da mu srce ne oteža u 
porocima i brigama ovoga svijeta, taj će moći s ponosom se uspraviti i podići glavu pred 
Isusom gospodarom povijesti. Onaj tko u vremenu čuva živom svoju vjeru u Boga i njeguje 
zajedništvo s njime, najbolje se priprema za budućnost koja će biti obilježena završetkom 
vremena i prelaskom u novo stanje postojanje. Naravno, za onoga tko je vjerovao, to novo 
stanje postojanja bit će život vječni u slavi Božjoj u koju će nas uvesti naš Otkupitelj. 

Ali osim što nas Isus upozorava na dva važna trenutka o kojima treba voditi računa, 
onom budućem trenutku i Danu u kojem će doći u slavi da nas utješi konačnom utjehom i 
uvede u vječni život, Isus nas ne vraća samo da živimo ispravno svoju sadašnjost, već nam to 
i omogućuje. On nam svojom prisutnošću u povijesti pomaže da to činimo. Bez daljnjega ne 
smijemo previdjeti da se s njime ispunja ono što je prorekao prorok Jeremija koji je navijestio 

http://www.malaterezija.hr/


dane u kojima će Bog ispuniti obećanje da će nam niknuti izdanak Davidov pravedni. Taj izdanak 
će omogućiti spokojan život Jeruzalemu koji će se zvati Gospodin – Pravda naša. Doista, važno je 
znati da Bog ulazi u naš Jeruzalem, to jest u naš svijet i naše društvo, u naš narod i naš ljudski 
život. Pitanje je samo jesu li nam otežali srca i očni kapci i jesmo li sposobni vidjeti Otkupitelja koji 
dolazi kao Pravda naša, ili radije nastavljamo živjeti u svojemu ljudskom pijanstvu, prignutih glava i 
otežanih očnih kapaka, koji ne vide drugo nego samo zemaljske zamame i privide koji nam igraju 
pred očima svoju smrtonosnu igru. 

Došašće koje danas započinjemo za nas bi trebalo biti vrijeme utjehe i zahvalnog iščekivanja, 
vrijeme pravednosti i ponosnog življenja na koje nas potiče i u koje nas uvodi sam Bog koji dolazi 
među nas kao naš otkupitelj. Došašćem se pripravljamo proslaviti Kristov dolazak u povijest kojim 
nas je svojim životom poučio živjeti našu povijest, te nam je postao i otkupiteljem koji nas iz 
vremena izvodi u vječnost. A ništa se od svega toga ne može zbiti ako sada nismo pripravni 
dočekati njegov dolazak u skromnosti i poniznosti koji je najveća škola. I ako se kaže da je povijest 
učiteljica života, onda to vrijedi ponajviše za povijest Sina Čovječjega među nama ljudima u našoj 
povijesti. Zato nas Božja riječ danas poziva da budemo pripravni kako bismo ga mogli prepoznati, 
jer o tome koliko ga i kako prepoznamo sada u vremenu, ovisi koliko ćemo ga i kako prepoznati na 
koncu vremena kao našu nadu i utjehu, koji nas oslobađa vremenitosti i prolaznosti. Koliko i kako 
mi njega sada prepoznajemo u vremenu, toliko će i tako i on nas jednom prepoznati pred vratima 
vječnosti. 

Današnja poruka Božje riječi nas upozorava da došašće nije vrijeme ugode ni ugodne 
površnosti, već istinskog ponosa vjere i molitve, kako nam reče sam Spasitelj: „Stoga budni budite 
i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina 
Čovječjega.“ Pretvorimo stoga došašće – vrijeme naše povijesti, u vrijeme budnosti, osluškujući 
kako sam Bog skromno i tiho dokida granice koje odvajaju vrijeme od vječnosti, zemlju od neba, 
čovjeka i Boga. Posvećujmo se budnom tišinom i ne dopustimo da nam netko oduzme budnost i 
molitvu, tišinu i vjernosti u kojima se zrcali prisutnost samoga Boga. Čuvajmo svoje pameti i svoja 
srca kao prijestolje i sjedište Božje pravednosti i ljubavi, kao mjesto koje je određeno za svetište 
Božjem Pravedniku. Čuvajmo svoje biće da ne padnemo u zamku ovoga svijeta, već se postojano 
pripravljajmo tijekom ovoga došašća da nas Bog spremne pohodi svojom Utjehom i sačuva nas od 
straha i bezizlazne tjeskobe kojoj će jednoga dana biti izloženi svi ljudi. 

dr. sc. Ivan Bodrožić 
www.vjeraidjela.com/pripraviti-se-za-utjehu-bozju-razmisljanje-uz-1-nedjelju-dosasca-c/ 

 

Sveta Barbara 
Prema predaji, rođena je u 3. stoljeću ili u Heliopolisu u Egiptu, današnjem gradu Ono na području 
sjeveroistočnog Kaira, a uz koji je vezana legenda o ptici feniks kao mjestu umiranja i rađanja, ili u 
Nikomediji, na području današnje Turske. Otac joj je bio bogat i ugledan poganin, trgovac 
purpurom, koji je iz silne ljubavi prema kćeri i pretjerane brige da ju netko ne oženi i odvede od 
obiteljske kuće, odlučio sazidati za kćer raskošnu kulu s dva prozora i postavio čuvare koji su 
budno pazili da joj se tko ne približi.  Ona je pak saznala za kršćanstvo i ono ju je zaintrigiralo pa 
se obratila pismom Origenu, poznatom crkvenom piscu, a ovaj joj je uputio svećenika Valentina, 
preobučena u liječnika, koji ju je tajno poučavao u vjeri i kasnije krstio. Osnažena iskustvom ljubavi 
Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, naredila je radnicima, dok joj je otac bio odsutan, da probiju u 
zidu još jedan otvor i naprave treći prozor, a s nakanom da ju oni stalno podsjećaju na otajstvo 
Presvetoga Trojstva. Također je dala da se na vratima ureže križ. Kad se otac vratio s puta, pitao 
ju je zašto je to napravila, a kad mu je rekla kako duša upija svjetlo kroz tri duhovna prozora: Oca, 
Sina i Duha Svetoga, te da se obratila na kršćanstvo, otac se razbjesnio i predao ju vlastima. 

Djevojka je bila podvrgnuta velikim mukama, a na očev zahtjev na kraju su mu odobrili da joj on 
sam odrubi glavu. Kad se vraćao kući počela je velika grmljavina, pa ga je pogodila i ubila munja.  

mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić 
 www.vjeraidjela.com/sveta-barbara/ 

 
Radovi na našem pastoralnom centru 

 Kao što je bilo najavljeno prije godinu dana, a u sklopu realizacije planova i 
projekata na obnovi i poboljšavanju infrastrukture našeg pastoralnog centra i uređenju 
okoliša koji ga okružuje, započeli smo s radovima energetske obnove građevine, obnove 
odnosno saniranja fasade i krovišta oštećenih atmosferalijama te smo pristupili 
postavljanju vanjskih venecijanera na prozore. 
Kako je projekt zahtijevao pozamašna novčana sredstva, obratili smo se dijelom za pomoć 
vama župljanima, a dijelom smo sredstva za početak radova namaknili ispunjavanje uvjeta i 
procedura natječaja odnosno subvenciranjem od strane fondova i lokalne samouprave. 
Svima vam na pomoći svesrdno zahvaljujem te potičem i unaprijed zahvaljujem i na 
daljnjem sudjelovanju kako bi ovaj, za našu Župu, važan infrastrukturni projekt s radošću 
priveli kraju. Zahvalni dragom Bogu i uz Njegovu pomoć uspjeli smo se zadržati u 
planiranim vremenskim okvirima i financijskoj konstrukciji projekta, a to sve uz donošenje 
takove pravovremene odluke od strane našeg Ekonomskog vijeća i uz potvrdu i blagoslov 
Nadiskupskog duhovnog stola. Svoje novčane priloge možete uplatiti na žiro račun župe 
IBANHR2023400091110129755 ili donijeti osobno u župni ured.  

 

Župni oglasi  
1. Danas Caritas naše župe ima prodaju adventskih vijenaca ispred crkve, a prihod ide 
najpotrebitijima u našoj župi. 
2. Molimo sve vas koji želite da pohodimo vaše bolesne i nemoćne radi božićne ispovijedi, prijavite ih 
mailom ili osobno u župnom uredu.  
4. U ponedjeljak, 29. studenoga počinjemo s misama zornicama u 6.00 sati (s molitvom 
časoslova), a utorkom i petkom ujedno je i večernja sv. misa u 18.30 sati. 
5. Radno vrijeme župnoga ureda tijekom adventa i božićnoga vremena (do 9. siječnja) jest 
utorkom, četvrtkom i petkom, od 18 do 19 i srijedom 9 do 10 sati. 
6. Caritas naše župe organizira akciju „KOŠARICA LJUBAVI“. Prikupljat ćemo hranu i 
higijenske potrepštine. Akcija traje od nedjelje 5. prosinca do 19. prosinca 2021. Namirnice 
možete staviti u kutiju kod oglasne ploče. Akcijom želimo pomoći svojim najpotrebitijim župljanima. 
Hvala! 
7. Vaše misne nakane upisujemo sve do kraja ožujka 2022. godine. 
8. U subotu, 4. prosinca pod sv. misom 6.00 sati imat ćemo obred paljenja druge svijeće u 
našem dvorištu. 
9. Ministrantski susreti održavaju se subotom u 9.30. 
10. Euharistijsko klanjanje (u tišini) bit će u četvrtak, 2. prosinca, nakon jutarnje sv. mise. 
11. Zahvaljujemo svima koji svojim prilozima pomažu radu župe. Svoje novčane priloge možete 

uplatiti na žiro račun župe IBANHR2023400091110129755 ili donijeti osobno u župni ured.  
12. Započeli smo radove na pastoralnom centru, detaljnu obavijest možete naći u župnom listiću, 
te započinjemo akciju prikupljanja novčanih sredstava. Hvala od srca. 
13. Uzmite ponuđeni tisak: GLAS KONCILA, MALI KONCIL, KANA, RADOSNA VIJEST i naš 
župni listić „Trnjanska ruža“. 

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

