SRIJEDA, 17. kolovoza
Klara, Natalija

18.30

sv. Jelena Križarica

18.30

ČETVRTAK, 18. kolovoza

† Josip Lukačević; † Mijo Kordić

Na nakanu;
PETAK, 19. kolovoza
† Josip Jambrec; Za dobročinitelje,
18.30
Ivan, Ratko
volontere i korisnike župnoga Caritasa
SUBOTA, 20. kolovoza
† sestre Klanjateljice Krvi Kristove; Za
18.30
sv. Bernard iz Clairvauxa, opat
duhovna zvanja u našoj župi; Na nakanu
NEDJELJA, 21. kolovoza
10.00
Za sve žive i pokojne župljane
DVADESET I PRVA KROZ GODINU
Pio, Agaton 18.30 † Ljilja i Ivo Bajić; † Zvonko i Tihomir Dalić
PONEDJELJAK, 22. kolovoza
18.30 † s. Ivana Kirinić
Blažena Djevica Marija, Kraljica
UTORAK, 23. kolovoza
18.30 Ivan Lukačević; † Jagoda Rogić
sv. Ruža Limska, djevica
SRIJEDA, 24. kolovoza
18.30 † Neda Dodig; † s. Karolina Miljak
SV. BARTOL, APOSTOL
ČETVRTAK, 25. kolovoza
18.30 † Marijan Farkaš; † Denis Jerkić
Ljudevit, Josip
PETAK, 26. kolovoza
† s. Tereza Gabrić; Za dobročinitelje,
18.30 volontere i korisnike župnoga Caritasa; †
Aleksandar, Branimir
Ana i Mato Arić; † Ante Veraja
SUBOTA, 27. kolovoza
Za duhovna zvanja u našoj župi;
18.30
Anđelka, Bogoljuba
† Andrea Blažević
NEDJELJA, 28. kolovoza
10.00
Za sve žive i pokojne župljane
DVADESET I DRUGA KROZ GODINU
18.30 † Marko Ćavar; † Manda i Ivo Atlija
Augustin, Živko
PONEDJELJAK, 29. kolovoza
18.30
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
UTORAK, 30. kolovoza
18.30
Petar, Margarita
SRIJEDA, 31. kolovoza
18.30 † iz ob. Pravica
Gospa od Suza
* Ako svoju misnu nakanu za mjesec kolovoz niste uspjeli upisati prije izdavanja župnog listića, svakako
će biti pročitana na svetoj misi.

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
Ljetno radno vrijeme župnog ureda (3. srpnja – 11. rujna):
od utorka do petka, pola sata nakon svete mise, od 19 do 19.30 sati
NEDJELJOM, BLAGDANIMA i DRŽAVNIM PRAZNICIMA ured ne radi.
sv. mise nedjeljom u 10 i 18.30 sati, radnim danom u 18.30 sati

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

989. God XXIV. 1. kolovoza 2022.
Mjesečno izdanje za kolovoz

Maksimalno vrijedno vrijeme
Neprijeporno je da je kontakt s prirodom istinska škola života, kako je
govorio papa Ivan Pavao II., a posebice za one koji žive u velikim gradovima.
„Svaki put kad imam mogućnost doći u planine i promatrati te krajolike,
zahvaljujem Bogu za veličanstvenu ljepotu, čiji je odraz svemir sposoban da
opčini pozorne duše bodreći ih da slave Božju veličinu.“ Priroda je poput
prekrasne knjige pristupačne i mladima i starima. Godišnji odmori su, dakle,
najčešće boravak u prirodi, koji pomaže da se stvari „poslože“ i „otkriva se da smo
maleno, ali jedinstveno stvorenje sa sposobnošću za Boga“, kako je to nakon
ljetnoga odmora 2005. godine naglasio papa Benedikt XVI.
Danas se ljudima, zbog komercijalnoga profita, nude zabavne aktivnosti,
koje često zastranjuju u površnost, trivijalnost, a odlaze i u prekoračenje
prihvatljivoga ponašanja čak i za liberalna shvaćanja, o čemu svjedoče
višegodišnja razularena zbivanja u nekim jadranskim mjestima. Kapucin Raniero
Cantalamessa, voditelj mnogih duhovnih obnova na kojima su sudjelovali i Ivan
Pavao II. i Benedikt XVI., u nedavnom je intervjuu za Vatikanski radio rekao da
„godišnji odmori trebaju biti iskorišteni za uživanje i zabavu“, ali da su „i dar da
bismo otkrili nešto; oni nisu za gubljenje vremena, nego maksimalno vrijedno
vrijeme“. Odmor je vrijeme kad posebice treba doći do izražaja razmišljanje i
čitanje Božje riječi.
Tiše čitanje evanđelja
Godišnji odmori nude, dakle, mnogo prilika za kršćanske svjedoke, da
budu sol, svjetlo i kvasac tijesta gdje god bili. Ni za vrijeme godišnjih odmora ne
može se živjeti u defenzivi i pasivnosti. U srpnju 1998. Ivan Pavao II. je povodom
početka sezone ljetnih godišnjih odmora poručio: „Ne bojte se, draga braćo i
sestre, otvoriti svoje vrijeme Kristu.“ Godišnje odmore treba, dakle, učiniti i
vremenom za Boga, vremenom za druge te vremenom za osobno obogaćenje i
obogaćenje obitelji. Treba imati na umu da, kako kaže spomenuti dokument

Papinskoga vijeća, „godišnji odmor ima i euharistijsku dimenziju“, dakle treba biti i
„vrijeme kontemplacije, susret i veselje u Bogu u veličanju i slavljenju njegove
slave“. „Odmori nude vrijeme za opuštanje i povratak duha, posebice kroz tiše
čitanje evanđelja“, napisao je papa Franjo na twitteru 10. srpnja 2016.
Isus se ponekad udaljavao od ljudi i odmarao sa svojim prijateljima. Kad
je primijetio da su apostoli posebno zauzeti, „pa nisu imali kada ni jesti“, rekao im
je: „Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo“ (Mk 6, 21). To je
svima dobro došao savjet, pa i onima koji, na žalost, nisu u mogućnosti, najčešće
zbog financijskih razloga, nekamo otputovati na odmor, ali ipak mogu pronaći
odgovarajuće samotno mjesto.
www.glas-koncila.hr/postoji-nesto-vrjednije-od-sunca-i-mora-godisnji-odmorprozivjeti-kao-dar/

Župni oglasi
1. Svete mise možete upisati sve do kraja 2022. godine.
2. Euharistijsko klanjanje bit će 13. i 19. kolovoza u 17.50 sati.
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. Svake nedjelje (osim u došašću i korizmi) na svetim misama nakon popričesne molitve
pjevat ćemo pjesmu na čast i zagovor svetoj Tereziji od Djeteta Isusa.
5. Dana 10. i 11. rujna, organizira se 291. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba i
Nadbiskupijsko hodočašće mladih zagrebačke nadbiskupije svetu Misu predvoditi uzoriti
Kardinal Josip Bozanić. Naša župa uputit će se u nedjelju 11. rujna u 7 sati s autobusom
prema Mariji Bistrici, prijave u župnom uredu cijena 70 kn;
6. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane
priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755.
7. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali koncil, Kana, Radosna vijest i naš župni listić
Trnjanska ruža.

Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet
daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.
Ivan 14,27

Raspored svetih misa tijekom kolovoza 2022.
dan, svetac, blagdan
misna nakana
NEDJELJA, 31. srpnja
10.00
Za sve žive i pokojne župljane
OSAMNAESTA KROZ GODINU
18.30 † Iva Štulić; † Ljubica i Anđelko Turudić;
Ignacije, Vatroslav
PONEDJELJAK, 1. kolovoza
18.30 † Vlado Lukačević; na nakanu; † Asija Drasal;
sv. Alfonz Marija de Liguori, biskup
† Mirko i Milić Gaćeša; Na nakanu za Marijana;
UTORAK, 2. kolovoza
18.30 Za zdravlje nećakinje; † Miroslav Goreta; †
Bl. Djevica Marija od Anđela (Porcijunkula)
Asija Drasal;
SRIJEDA, 3. kolovoza
18.30 † Denis Jerkić
bl. Augustin Kažotić, dominikanac
ČETVRTAK, 4. kolovoza
18.30 † Stjepan Gazi i duše u čistilištu
sv. Ivan Marija Vianney, župnik Arški
† Helena Lukenda i ob.; Na nakanu za Marijana
PETAK, 5. kolovoza
18.30 Za dobročinitelje, volontere i korisnike župnoga
Posveta Bazilike Sv, Marije Velike u Rimu
Caritasa
SUBOTA, 6. kolovoza
† s. Karolina Miljak;
PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO –
Za duhovna zvanja u našoj župi
BOŽJE LICE
NEDJELJA, 7. kolovoza
10.00
Za sve žive i pokojne župljane
DEVETNAESTA KROZ GODINU
Siksto, Donat 18.30
PONEDJELJAK, 8. kolovoza
sv. Dominik, prezbiter, osnivač reda 18.30 † Jelka Štulić i † Pavao Jurić
propovjednika
UTORAK, 9. kolovoza
† Nada i Nikola Badovinac;
18.30
SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA
† iz ob. Kveder i Lozej
SRIJEDA, 10. kolovoza
18.30
SV. LOVRO, đakon, mučenik u Rimu
ČETVRTAK, 11. kolovoza
Na nakanu za zdravlje Karla i Hrvoja;
sv. Klara Asiška, djevica, utemeljiteljica reda 18.30
† Mara Jurković
Klarisa
PETAK, 12. kolovoza
Za dobročinitelje, volontere i korisnike župnoga
sv. Ivana Franciska de Chantal, utemeljiteljica 18.30
Caritasa
reda Pohoda Marijina
SUBOTA, 13. kolovoza
† iz ob. Gazi i duše u čistilištu; Za članove
18.30 vojske Bezgrešne; Za duhovna zvanja u našoj
sv. Poncijan, papa, i Hipolit, prezbiter, mučenici
župi; † Marko Štulić
NEDJELJA, 14. kolovoza
10.00
Za sve žive i pokojne župljane
DVADESETA KROZ GODINU
Maksimilijan, Marija 18.30 † Željko Klapan
PONEDJELJAK, 15. kolovoza
UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE – 18.30
VELIKA GOSPA
UTORAK, 16. kolovoza
18.30 Za zdravlje Filipa Vukovića
sv. Rok

