Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan
dan, svetac, blagdan

NEDJELJA, 10. travnja

CVJETNICA –
NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE
Ezekijel pr., Mihovil

misna nakana

8.00

Na nakanu za duše u čistilištu

10.00

Za sve žive i pokojne župljane

18.30

PONEDJELJAK, 11. travnja

18.30
Stanko, Filip

UTORAK, 12. travnja
18.30
Sofija, Damjan

SRIJEDA, 13. travnja
Martin,Ida

ČETVRTAK, 14. travnja

VELIKI ČETVRTAK

PETAK, 15. travnja

VELIKI PETAK

SUBOTA, 16. travnja

VELIKA SUBOTA

NEDJELJA, 17. travnja

NEDJELJA
USKRSNUĆA
GOSPODINOVA

USKRS
Šimun, Inocent

18.30
18.30

† iz ob. Matiša i Lukačević;
† Iva i Marijan Kovač
† Mara Jurković;
† iz ob. Luković
Za zdravlje supruga; † iz ob. Ciberlin;
† Neno i Milan Paunić; † Marija i Ivan Vincetić,
Agata Prašnički, Ana Rogić; Na čast Krvi
Kristove za potrebe ob. Blažević; Za zdravlje i
blagoslov ob. Budas; Za zdravlje i obraćenje
Za članove Vojske Bezgrešne;
† Ante i Toma Bulić; † Iva Košutić
MISA VEČERE GOSPODNJE
Za sve † svećenike koji su služili u župe našoj Župi

18.30

OBRED MUKE GOSPODNJE

20.00

VAZMENO BDJENJE U SVETOJ NOĆI

7.00 Sv. misa u Domu umirovljenika, Poljička 12
8.00 † Božena Babić
9.30
Za sve žive i pokojne župljane
11.00 † iz ob. Micek; † Ivan i Zorka Šunjić
18.30 † Pavao Brajša; † Delfa Gabrić

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 župnog 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

976. God XXIV. 10. travnja 2022.

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA
Danas ćemo iz izvješća o Isusovoj muci pokušati izdvojiti samo jedan dio: Isusovu molitvu
u Maslinskom vrtu. U Isusovu stavu možemo i trebamo sagledati i naš vlastiti život.
Molite da ne padnete u napast!
Znamo i vjerujemo da je Isus pravi Božji Sin, ali i savršen čovjek. Veli Pismo da nam je u
svemu jednak, osim u grijehu. Tako u Maslinskom vrtu vidimo Isusa kao pravoga čovjeka
kojega uoči njegove smrti hvata užas i tjeskoba. Zato veli svojim učenicima: Molite da ne
padnete u napast! Očito je to poruka za njih, a i za njega samoga. Vidjeli smo na početku
korizme kako je Isus bio napastovan. Napast je prisutna u svakom čovjeku i nitko od nje
nije zaštićen. Zbog toga valja moliti da ne padnemo u napast, tj. da ne podlegnemo
napasti. Isus je svjestan da je duh voljan, ali da je tijelo slabo. Zato se moli.
Bilo je vremena kad su se vjernici silno bojali đavolskih nasrtaja i utjecaja zloduha. Krist je
pobijedio zlo i grijeh, on je vladar neba i zemlje i stoga se ne moramo nikoga i ničega
plašiti. Međutim, napast je uvijek prisutna. I baš zato što je Krist pobijedio zlo i grijeh,
trebamo uvijek tražiti njegovu snagu i njegovu milost. Bilo bi ludo, kad bi se čovjek
lakomisleno igrao s napašću. Jer, kako su govorili neki sveci, nema toga grijeha koji ja ne
bih mogao počiniti. Zbog toga je jasno, da razborit čovjek i vjernik izbjegava grešne
prigode i pazi na svoje strasti, da ga ne odvedu na stranputicu. Konačno, svakodnevno
molimo Ne uvedi nas u napast, tj. ne dopusti da padnemo u napast.
Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!
Isus po svojoj ljudskoj naravi želi živjeti. Plaši se smrti. Zato je tako razumljivo da u prvom
dijelu svoje molitve veli: Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Tako i mi molimo za
zdravlje, za uspjeh, za mir i ljubav u obitelji… I to je razumljivo. Međutim, Isus u nastavku
svoje molitve govori ono što je srž svake molitve. Govori svome Ocu: Ali ne moja volja,
nego tvoja neka bude!
Koliko god to koji puta bilo teško, ovo treba biti središnji dio i naše molitve. Ali ne moja
volja, nego tvoja neka bude! Iznad svega želimo da se na nama vrši Božja volja. On vidi
ono što mi ne vidimo, on zna ono što mi ne znamo, njegovi su putovi nedokučivi. I, što je
najvažnije, Bog nas ljubi kao svoju djecu. Pa ako dopušta nevolju, muku i smrt, on zna
zašto i zbog čega. Za nas ostaje bitno da smo pred njegovim očima i u njegovu srcu.
A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri
Strašna je bila Isusova tjeskoba. Veli današnje evanđelje: I bijaše znoj njegov kao kaplje
krvi koje su padale na zemlju. I u tim trenucima – gle! – stiže pomoć s neba: A ukaza mu

se anđeo s neba koji ga ohrabri. To je i naša nada i naša snaga. Bog nas nikada ne kuša
preko naših sila. Tako se u našem životu javlja Božji anđeo tješitelj. Može to biti neki
sretan događaj, neka posebna prigoda, rečenica iz Svetoga pisma, bljesak neke spoznaje
koji nas prosvijetli i utješi. Može to biti neka draga osoba koju Bog postavi na naš životni
put… Neće Bog dopustiti da nas muka i teret života posve satru. Samo je važno da se mi
potrudimo ostati Bogu vjerni, a on nas nikada neće ostaviti same na našem putu.
Konačno, uvjereni smo, mi smo njegova djeca. Mi smo uvijek u njegovu srcu. A u
konačnici, kao što je svoga Sina Isusa Krista preko strahote križa i smrti doveo do slave
uskrsnuća, tako neće dopustiti da bude uzaludna i jedna suza i jedno dobro djelo učinjeno
iz ljubavi. Tako će i nas učiniti dionicima Kristove pobjede i Kristove proslave.
dr. sc. Zvonko Pažin
Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje početak je Velikog tjedna
Razdragano mnoštvo o kojemu slušamo u evanđelju predstavlja posljednji trenutak radosti
prije Isusova raspeća. Pogotovo su djeca ta koja ga radosno dočekuju, koja se ne pitaju
tko je on, već ga hvale, izazivajući gnjev pismoznanaca i farizeja.
Simbolika magarca
U kolektivnoj mašti antike, a možda i modernog doba, životinje dostojne da ih uzjaše kralj
bili su konji, toliko da su bili oslobođeni utrkivanja i rada na poljima. Isus, međutim, ulazi u
Jeruzalem jašući na magarcu. Rekao je to već prorok Zaharija: Isus je drugačiji kralj, on ne
dolazi s oružjem ili oznakama moći, ne nameće porez; naprotiv, on odlučuje da ga nosi
najskromnija i najkorisnija životinja, koja je uvijek uz radišne ljude; njegove su oznake mir i
oprost. Ovim trijumfalnim ulaskom u Sveti grad, međutim, Isus svima pokazuje da je on
Krist, Sin Božji, toliko da se već u drugom stoljeću ova epizoda smatra glavnom potvrdom
Isusova mesijanstva. Štoviše, magarac također može predstavljati čovjekov nagonski i
zemaljski element koji Isus, Gospodin, vodi prema spasenju. U evanđeoskom tekstu su,
naime, životinje pustili oni isti apostoli koji će kasnije ljudima prenijeti vijest o Uskrsnuću.
Simbolika palme
Palma je također snažni simbolički element prisutan u događajima Cvjetnice. To je biljka
koja se svake godine obnavlja lišćem, ali također nas vraća na mesijansku sliku stvaranja
mosta između planine i grada, između Boga i čovjeka. Do 4. stoljeća u Jeruzalemu se
prema lokalnoj tradiciji fizički označavala palma od koje su se odvajale grane kojima su
djeca slavila Isusa. Na Zapadu gdje palme ne rastu, palmu je zamijenila maslina, simbol
mira i samog Isusa koji je Božji pomazanik. Čak i u sjevernoj Europi, gdje nema ni
maslina, za liturgijsko slavlje procesije koja prethodi misi koriste se grančice isprepletenog
cvijeća.
Židovsko podrijetlo blagdana
U židovskoj tradiciji poznat je Blagdan sjenica ili Sukot od kojeg je, čini se, posuđena
simbolika Cvjetnice. Taj blagdan slavi oslobođenje Izraelaca iz Egipta, gdje su nakon
prelaska Crvenog mora 40 godina živjeli u sjenicama (laganim kolibicama načinjenim od
pustinjskog šiblja). Mesija je, prema vjerovanjima, trebao doći upravo tijekom ovog
blagdana. Tako su vjernici zajedno hodočastili u Jeruzalem i u povorci se uspeli do hrama

mašući svežnjem sačinjenim od palminih grana, mirte i vrbe, odnosno simbola vjere,
molitve i tišine vjernika pred Bogom, privezanih vlati trave.
Pomični blagdan
Za nas koji slijedimo gregorijanski kalendar Cvjetnica oscilira između 22. ožujka i 25.
travnja. Korizma, međutim, ne završava Cvjetnicom već Velikim četvrtkom, danom kojim
započinje proslava Vazmenog trodnevlja.
https://hkm.hr/vjera/simbolika-i-znacenje-isusova-mesijanskog-ulaska-u-jeruzalem/
Župni oglasi

Obredi kroz Veliki tjedan:
Misa večere Gospodnje u 18.30 sati
Spomen muke Gospodnje u 18.30 sati
Vazmeno bdjenje u 20 sati,
a zatim blagoslov jela.
USKRS, 17. travnja
Svete mise: 7.00 (Dom umirovljenika Trnje)
Župna crkva: 8, 9.30, 11 i 18.30 sati
- Blagoslov jela nakon svake jutarnje mise.

Veliki četvrtak, 14. travnja
Veliki petak, 15. travnja
Velika subota, 16. travnja

1. Na Veliku subotu od 9 do 19:30 crkva će biti otvorena. Popis za molitveni lanac i
dežurstva nalazi se na oglasnoj ploči i možete se upisati. Pozivamo vas sve da se
odazovete i dođete u crkvu na molitvu.
* Prije Vazmenoga bdjenja moći ćete nabaviti svijeće (lampaše) uz dobrotvorni prilog koji
je namijenjen za potrebe župe. Nećemo paliti klasične svijeće zbog prolijevanja voska, radi
očuvanja unutrašnjosti crkve i sigurnosti vjernika.
2. Od Velikog četvrtka do Uskrsnog ponedjeljka župni ured ne radi.
3. U sklopu već tradicionalne akcije i ove godine na Cvjetnicu Caritas naše župe uz vašu
pomoć i otvorenost prodaje kolače nakon sv. mise; sredstva idu najpotrebnijima.
4. Caritas naše župe organizira akciju pod nazivom „KOŠARICA LJUBAVI“. Prikupljat
ćemo hranu i higijenske potrepštine. Akcija traje od 3. do 12. travnja 2022. 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!
5. Sv. mise upisujemo sve do kraja mjeseca rujna 2022. godine.
6. U srijedu 13. travnja, euharistijsko je klanjanje u 17.50 sati;
7. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete rad naše župe. Svoje novčane
priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN HR2023400091110129755.
8. Uzmite ponuđeni tisak: GLAS KONCILA, MALI KONCIL, KANA, RADOSNA VIJEST i
naš župni listić „Trnjanska ruža“

