
Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

dan, svetac, blagdan sat misna nakana 

NEDJELJA, 19. ožujka 

ČETVRTA KORIZMENA 
NEDJELJA 

"SREDOPOSNA" 
Josip, Josipa 

8.00 † Karlo Zelenika; † Josip Hrnjkaš 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Josip Lukačević; † Josip Jambrec i Blanka Ilić 

18.30 
Na nakanu za Josipa Štrkalj;  
† Neda Dodig 

PONEDJELJAK, 20. ožujka 
 

SV. JOSIP, ZARUČNIK BLAŽENE 
DJEVICE MARIJE 

18.30 

† Josip i Josip Novosel; † Jasminka Žitnik; 
Na zahvalu sv. Josipu; † Mile i Kata Strnotić i Anka 
Šulentić; † Marija, Ante i Jurica Čičak; 
Na nakanu za obitelj i za ozdravljenje Vjekosla 

UTORAK, 21. ožujka 
 

Kristijan, Vesna 
18.30 

† Vesna i Miro Andrić; za ozdravljenje; 
† Josip Turalija; † Ankica i † iz ob. Kolar; 
Na nakanu za ozdravljenje; † Andrija Dragšić 

SRIJEDA, 22. ožujka 
Oktavijan, Leonarda 

18.30 † Denis Jerkić 

ČETVRTAK, 23. ožujka 
Sv. Turibije Mongrovejski, biskup Lime, 

zaštitnik Perua 

18.30 
† Miloš Raić; † Milica – Marija Mandić; 
† iz ob. Škeva 

PETAK, 24. ožujka 
 
 
 

sv. Katarina Švedska, djevica, kći sv. 
Brigite 

18.30 

† Mila Lončar; † Vlado Lukačević; za zdravlje i 
obraćenje; † Micika i Edo Špoljar i† iz ob. Jazbec;  
† Krunoslav Frey i ob.;† Ružica, Mila, Stipe Baković i 
ob.;† Josip i Ana Horvat; † Anica i Mirko Grbavac;  
† Barbara i Zvonimir Batolić;  † Mirko i Slava Ivir;  
† Tomica Markota;  

SUBOTA, 25. ožujka 
NAVIJEŠTENJE GOSPODINOVO – 

BLAGOVIJEST 

18.30 † Lucija i Serafin Tolić; 

NEDJELJA, 26. ožujka 
 

PETA KORIZMENA 
NEDJELJA 

 

Montan, Maksima 

8.00 † don Stanko Lasić; † i žive iz ob. Bertol i Plemenitaš; 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Ivo Jovanović; za zdravlje Jakova 

18.30 † Mladen Horvat; † Mirko Kos 
 

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 

1019. God XXV. 19. ožujka 2023. 

 
Vi govorite: „Vidimo” 

 
Što čovjek sa sigurnošću može spoznati svojim osjetilima, što li uopće može kao 

sigurno spoznati? U poznatoj izreci stari je filozof rekao: „Znam da ništa ne znam“, to jest 
da jedino što sa sigurnošću može reći jest to da je u svome opažanju i poimanju 
nedostatan. Netko bi brzopleto mogao ustvrditi da vjeruje samo u ono što vidi. Fizičar će 
mu spremno reći da postoji, istina, nama vidljivi spektar svjetlosti, ali postoji i ono što čovjek 
ne vidi – infracrveno svjetlo koje neke životinje vide. Štoviše, drugi su filozofi postavljali u 
pitanje sposobnost da čovjek uopće može nešto spoznati, jer on spoznaje pomoću svojih 
osjetila koja nisu pouzdana… 

 
I Biblija o tome govori. Nakon što je povratio vid slijepcu od rođenja Isus veli: 
 
„Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!“ Čuli 

to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: „Zar smo mi slijepi ?“ Isus im odgovori: 
„Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.“ 

 
Upravo je tako. Ozbiljni znanstvenici ne uzimaju ozbiljno one koji nastupaju tako kao da 

im je sve jasno. I mi smo jednako tako nepovjerljivi prema onima koji za sve imaju 
jednostavne i brze recepte. A što reći o našoj samouvjerenosti da je jedino dobro, ispravno 
etično i moralno upravo ono što mi činimo? Pravi znanstvenik će uvijek uvažavati 
dostignuća svojih kolega. Razborit političar i gospodarstvenik donosit će odluke na osnovu 
mišljenja i savjeta kompetentnih suradnika. Mudar čovjek, pogotovo vjernik, daje se poučiti 
Božjom riječju. Evo primjera. Mi ne vidimo uvijek jasno zašto bismo – prema Bibliji – trebali 
činiti dobro onima koji nas progone. Pa ipak, želimo prihvatiti tu riječ kao mudrost koja 
nadilazi našu trenutačnu mogućnost spoznaje. Jer, vjerujemo da nas Bog na dobro 
upućuje. Najopasnija je samouvjerenost i samodostatnost. Zato veli Isus: „Da ste slijepi, ne 
biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.“ 

 
dr. Zvonko Pažin 

https://www.vjeraidjela.com/4-korizmena-nedjelja-a-vi-govorite-vidimo/ 
 
 
 
 

http://www.malaterezija.hr/


Sveti Josip 
Svetkovina svetoga Josipa iz 

Nazareta, Isusova hranitelja i 
Marijina zaručnika je po kalendaru 
19. ožujka. Sveti Josip je vrlo 
štovan među vjernicima zbog 
njegove uloge čuvara i hranitelja 
Isusa i Marije. Evanđelje ga opisuje 
u dvije riječi: bio je pravedan i 
vjeran. Štuje se napose kao 
zaštitnik cijele Crkve i svake 
obitelji. Patron je napose očeva, 
muževa te svih zanatlija i radnika. 
Josip je posebno štovan u 
Hrvatskoj. Vrijedno je spomenuti 
da ga je Hrvatski sabor prije više 
od tri stoljeća, (1687.) proglasio 
Zaštitnikom Hrvatske. 

Stvarnu veličinu sv. Josipa uz Evanđelja otkrili su i sveti Oci i kasnije teolozi i duhovni 
pisci. Daleko bi nas odvelo kad bismo spomenuli sva svjedočanstva, zato ćemo se 
ograničiti na ona najvrjednija i najznačajnija. Sv. Jeronim protiv izmišljotina apokrifa, a i 
nekih poganskih pisaca, uz Marijino brani i Josipovo djevičanstvo. Njega slijedi u tome i sv. 
Augustin te uzvisuje jedinstveno Josipovo očinstvo braneći kako vezu pravoga braka tako i 
međusobno Marijino i Josipovo djevičanstvo. Walafrid Strabon, opat samostana Reichenau 
na Bodenskom jezeru u IX. stoljeću, pišući o tome kako su pastiri našli Mariju, Josipa i 
dijete, zaključuje: „I posredstvom tih troje svijet je bio spašen.” Remigije iz Antuna oko 
godine 900. opisuje sv. Josipa kao intimnog suradnika u djelu našega otkupljenja te uzdiže 
njegovu izvanrednu poslušnost. Od velikih skolastičkih teologa mnogo su toga rekli o sv. 
Josipu sv. Bernard i sv. Toma Akvinski. Prvi ga uspoređuje s Josipom Egipatskim, a drugi 
tvrdi kako je između Marije i Josipa postojala prava ženidbena veza, ali se nisu služili 
bračnim pravima. Zatim sv. Toma naučava kako je sveti Josip kroz čitav život održavao 
savršeno djevičanstvo i, napokon, kako je Marijin i Josipov zavjet djevičanstva prije ženidbe 
bio uvjetan, a poslije apsolutan. Razvoju teologije o sv. Josipu mnogo je pridonijela 
franjevačka škola. Tako sv. Bonaventura veliča sv. Josipa kao savršen uzor pobožnosti 
prema Isusu i Mariji. Sv. Bernardin Sijenski u jednom govoru čak govori o tjelesnom 
uskrsnuću sv. Josipa i njegovu uznesenju na nebo. Velik štovatelj sv. Josipa u srednjem 
vijeku bio je i slavni kancelar Pariškoga sveučilišta Ivan Gerson. On je sastavio o njemu 
veliku latinsku pjesmu od 4800 stihova uzvisujući njegove kreposti i dostojanstvo. Održao 
je i svoj veliki govor pred ocima na saboru u Konstanzu, 8. rujna 1416., u kojem traži da bi 
Sabor službeno zazivao pomoć i zagovor sv. Josipa te da bi uspostavio njegov blagdan, a 
sve zato da bi se postiglo jedinstvo Crkve. Bilo je to u jednom od najkritičnijih trenutaka 
crkvene povijesti kad je valjalo ukloniti takozvani zapadni raskol, kad je Crkva imala trojicu 
papa i zapadno kršćanstvo bilo razjedinjeno. I Gerson drži da je sv. Josip bio posvećen već 

u majčinu krilu, da je bio slobodan od požude te da je uskrsnuo skupa s našim 
Gospodinom i da je uznesen na nebo.  
Molitva sv. Josipu za zaštitu Preslavni sveti Josipe, tebe je Bog izabrao za hranitelja svom 
Sinu i za zaručnika prečistoj Majci Njegovoj i postavio te tako glavarom Svetoj Obitelji, pa 
te je zbog toga Namjesnik Kristov proglasio zaštitnikom Crkve Isusove.Svim pouzdanjem 
srca svoga molim te priteci u pomoć čitavoj radničkoj Crkvi! Štiti na poseban način svojom 
očinskom skrbi Svetog Oca, te sve biskupe i svećenike, koji su sjedinjeni s Petrovom 
Stolicom! Brani sve koji se uz sve poteškoće i patnje trude oko spasa duša i učini da se svi 
narodi ponizno podlože svetoj Crkvi izvan koje nema spasenja. Udostoj se, predobri sveti 
Josipe, primiti i mene među svoje štićenike. 
Posvećujem ti se posve i molim te budi mi ocem, zaštitnikom i vođom na putu k spasenju. 
Isprosi mi čisto srce i veliku želju za vlastitim posvećenjem. Učini da po tvom primjeru sva 
moja djela budu upravljena na što veću Božju proslavu i za sjedinjenje s božanskim Srcem 
Isusovim i bezgrešnim Srcem Marijinim i s tobom, o sveti Josipe. Moli za me da postanem 
vrijedan biti dionikom onoga pokoja i blaženstva što si ga ti osjetio na svom smrtnom času. 
Amen.                                                 https://www.bitno.net/vjera/svetac-dana/sveti-josip-zarucnik-blazene-djevice-marije/ 

Župni oglasi  
1. Svete mise možete upisati do rujna 2023. godine; 
2. Započeli smo korizmene utorke s Blaženom Djevicom Marijom. Četvrti je takav 21. ožujka 
uz zaziv Kraljice Hrvata, molimo za našu domovinu Hrvatsku. U 18.30 sati sv. misu i 
pobožnost predvodit će vlč. Josip Petričić, upravitelj Župe sv. Ana, Rudeš, Zagreb 
3. Euharistijsko klanjanje bit će u četvrtak, 23. ožujka nakon svete mise. 
4. Križni put ovdje molimo svakoga petka u 17.50 sati. Ovoga petka, 24. ožujka pozivamo 
članove mješovitog župnoga zbora i molitelje krunice; 
5. Ministrantski su susreti subotom u 9.30 sati. 
6. Svakoga dana prilika je za sv. ispovijed od 18 sati do svete mise; 
7. U akciji smo prikupljanja novčanih sredstava za solarnu elektranu. Zahvaljujemo svima koji 
su nam pomogli. Do sada je prikupljeno 11 850,00 eura. Cjeloviti trošak projekta iznosi 26 
152,00 eura. Svoje priloge možete uplatiti na žiro račun župe: IBAN: HR2023400091110129755 
ili osobno donijeti u Župni ured. 
8. Bratovština sv. Bernarda i pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije 25. ožujka organizira 71. 
planinarski križni put (Komin – Sveti Ivan Zelina). Prijave i uplate moguće su do danas u 
našem župnom uredu. Kotizacija za troškove iznosi 17 eura. Ostale potrebne podatke možete 
pronaći na oglasnoj ploči ili pitajte u župnom uredu. 
9. U prošlom tjednu obilježili smo Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i 
Hercegovini, a danas  (19. ožujka) nakon svetih misa prikupljat ćemo novčana sredstva za ljude 
u BiH te unaprijed zahvaljujemo na prilozima. 

10. U Župnome uredu možete prijaviti svoje bolesne i nemoćne za sakrament sv. ispovijedi. 
11. Danas, 19. 3. liturgijski se izostavlja slavlje sv. Josipa, pa se prebacuje na ponedjeljak 
(20. 3); sv. misa je u 18.30 sati;  
12. Uzmite ponuđeni tisak: GLAS KONCILA, MALI KONCIL, KANA, RADOSNA VIJEST i 
naš župni listić „Trnjanska ruža“. 
 


