Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan
dan, svetac, blagdan

NEDJELJA, 19. prosinca

ČETVRTA NEDJELJA
DOŠAŠĆA

sat
misna nakana
8.00 † Petar Svirać; za zdravlje Antonije
9.30
Za sve žive i pokojne župljane
11.00 † Petar Lukačević; † Josip Jambrec

Anastazije, Urban 18.30 † Marica Ivanac; † Hinko Bajuk

PONEDJELJAK, 20. prosinca
Zefrin, Amon

UTORAK, 21. prosinca

sv. Petar Kanizije, prezbiter, crkv.naučitelj

SRIJEDA, 22. prosinca
Torna, Honorat

ČETVRTAK, 23. prosinca
Ivan, Viktorija

PETAK, 24. prosinca

6.00 † Mato i Ana Arić; † Augustin Kolombo
6.00 za zdravlje supruga; † Ivica Boronjek
18.30 † Milica, Marko i Ante Kraljević;
6.00 † Neno i Milan Paunić; † sestra Katarina Vujeva
6.00 † Vesna i Mato Filipović
6.00 † Vilma Brodarić i Veljko; Za zdravlje supruga

BADNJAK

20.00

ROĐENJE
GOSPODINOVO

9.30
11.00

BOŽIĆ

18.30

† Tihomir Mikulić i ob.; † Ana Mandarić; † Josip
Hrnjkaš; nakana za Mateja

Adam i Eva 24.00
† Božena Babić; † Barbara i Zvonimir Barbarić;
SUBOTA, 25. prosinca
8.00

Božo, Božidar

NEDJELJA, 26. prosinca

SVETA OBITELJ
ISUSA, MARIJE I
JOSIPA
Sv. Stjepan Prvomučenik

† Miro i Slava Ivir
Za sve žive i pokojne župljane

† iz ob. Pržulj i Ljevar; † Vjera Cindrić i † iz
ob.Tkalec i Štrkalj;

8.00 † Stjepan Čić; † iz ob. Flis
9.30
Za sve žive i pokojne župljane
11.00 † Stjepan Dubravac
18.30

† Ante Čičak; † Stjepan Strbad;
† Stjepan i ob. Kerovec

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

960. God XXIV. 19. prosinca 2021.

Sveta blizina
Kao ljudi svi smo podložni utjecajima jednih na druge, kao i utjecajima okruženja u kojemu
živimo. Nikome stoga ne pada na pamet osporavati utjecaj okoline na nas. Oni s kojima živimo i
kojima smo okruženi prenose na nas svoja raspoloženja, kako dobra, tako i loša, kako pozitivna
tako i negativna. Nije stoga nebitno s kime se susrećemo i družimo, to jest u kakvom okruženju
živimo. Jer utjecaj koji osjećamo i koji se događa, utjecaj je na našu dušu u koju se utiskuju
podražaji izvana. Nije svejedno hoćemo li biti samo podložni utjecaju ili ćemo biti u isto vrijeme
izloženu utjecaju zla i grijeha. Neizbježno je biti okružen drugima, ali nije za poželjeti biti okužen
zloćom i prljavštinom.
Marija je išla u pohode svojoj rođakinji Elizabeti u Gorje, u grad Judin. Bilo joj je dovoljno
začuti Marijin glas i već je se napunila Duha Svetoga klikćući od radosti. Marijin dolazak, njezin
pozdrav i prisutnost ne prolaze nezapaženi, već imaju svoj učinak. Marija u sebi nosi Božju
prisutnost jer nosi začetoga Božjeg Sina. Elizabeta se tako veseli svetosti i ozračju kojim Marija
ispunja njezinu kuću i nju samu do mjere da joj je zaigralo od radosti čedo u utrobi. Ovaj susret
primjer je i nama, jer i sami trebamo otkriti i tražiti blizinu svetih, te ujedno svojim ponašanjem
drugima stvoriti ozračje istinske radosti i svetosti. I kao što kaže stara izreka: Sličan se sličnome
raduje, tako se i Elizabeta raduje Mariji i Djetetu koje je nosila u utrobi jer je u njima prepoznala
puninu svega što je kao pobožna žena tražila od Boga.
Polazeći od ovog susreta i kršćani se trebaju preispitati zrače li Duhom Svetim kao što je
zračila Marija i ispunjaju li se tim istim Duhom kao što se ispunila Elizabeta. Pokreće li ih taj isti
Duh blagoslivljati Boga za njegova divna djela kao što je pokrenuo ove dvije iznimne žene? Iz nas
kršćana i našega ponašanja doista bi trebalo izbijati svjetlo Božjega života kojim smo obdareni. Na
našim se licima treba čitati vedrina i mir kojim nas je preplavio, a iz srca isijavati dodatna želja za
njim. Ako nas budu privlačili samo zemaljski probitci, ostat ćemo bez radosti, te poput većine naših
sugrađana smrknuta pogleda i zabrinuta lica, to jest, za razliku od ljudi koji s Bogom ostvaruju
prisan odnos, iz dana u dan postajat ćemo ružniji i izloženiji procesu starenja. Slijedimo stoga
primjer Marije i Elizabete i ne dopustimo zemaljskim stvarima da nas troše i potroše.
Božja prisutnost u duši daje nam snagu utjecati na okolinu. Možemo i trebamo i mi na druge
prenositi svoja raspoloženja i uvjerenja, svoje osjećaje i stavove, jer znamo kako prenosimo samo
istinsko dobro i jedino dobro kad im donosimo Boga. Svjedočimo na takav način i budimo radosni
u Bogu, te prepoznatljivi poradi Božje blizine. Ne čekajmo da nas ljudi isprazne svojom površnošću
i svakodnevnim zemaljskim pričama, već mi prvi njih ispunjavajmo Bogom kojega nosimo u
srcima. Žeđajmo stoga za Bogom i žudimo za njim! Hranimo se njegovim životom ispunjavajući
svoj Duh njegovim, te nakon toga hranimo one s kojima živimo tom božanskom hranom. Protiv
smrada grijeha i kuge zla širimo prepoznatljivi miris svetosti kojom nas Bog prožima. Tražimo
blizinu svetih osoba, jer nas njihova blizina ispunja Duhom Svetim. Dopustimo im ući u naš život,
jer nam donose radost, stabilnost i mir.

Dopustimo Mariji da nam donese Isusa. Neka on postane naše bogatstvo i omogući nam da
zračimo svetošću i jedni druge ispunjamo Bogom. On nam dolazi kao Božji dar, kako bismo sada i
mi ljudi imali čime jedni druge obdarivati. Prije njega nije bilo moguće, jer nismo mogli dati drugima
ono što ni sami nemamo. Dopustimo stoga sebi svetu blizinu, blizinu svih onih koji nas nadahnjuju
svetošću donoseći nam Gospodina, a napose nebeske Majke Marije, te nakon toga i mi zračimo
svetošću njegove prisutnosti i širimo radost njegove blizine iz vlastite duše.
dr. sc. Ivan Bodrožić

Blagovijest za sav narod
U svetoj božićnoj noći anđeo je pastirima
navijestio nevjerojatnu vijest: Ne bojte se! Evo,
javljam vam blagovijest, veliku radost za sav
narod! – Danas vam se u gradu Davidovu rodio
Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći
ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.
Ovaj prvi navještaj Gospodinova rođenja ni danas
ne gubi na svojoj svježini i aktualnosti, jer i danas
u našem vremenu i društvu živimo u istoj noć
ljudske moći, poput one u kojoj je i onda bilo
čovječanstvo u moćnome Rimskom carstvu. Živjeli su u noći jer su bili u svjetlu ljudske moći i sile,
koja tek bljesne i prođe kao da je nikad nije bilo. A zaboravljali su onu Božju neprolaznu moć i silu
koja se ne pokazuje oružjem i sirovom ljudskom silom, već silom dobrote i ljubavi Duha Svetoga.
Živjeli su u svjetlu ljudske slave, napretka i dostignuća, uvjereni kako ljudi mogu voditi
čovječanstvo putem budućnosti, mira i spasenja, zaboravljajući u isto vrijeme slavu Božju koja je
jedini svijetli putokaz čovječanstvu kojim putem mu je ići.
Ni danas se nismo makli ništa dalje. Živimo u ljudskoj noći, satkanoj od želja i uzdaha,
prožetom čežnjom za svjetlom novoga dana. U vremenu globalne komunikacije revno pratimo
vijesti, te svakodnevno tražimo novosti i zanimljivosti kojima hranimo svoju potrebu da napokon
čujemo pravu vijest koja će nas obradovati i od koje ćemo živjeti. Prebiremo po naslovima i
medijskim titlovima, te uočavamo kako se ljudi hvale svojim ostvarenjima, postignućima i
dostignućima. I daleko od toga da bi nam trebalo biti krivo što pojedinci žanju uspjeh na svoju
radost i radost svoga naroda. No mi koji živimo od blagovijesti, kao što su živjeli i betlehemski
pastiri, znamo da Božja vijest nije nikada medijski bučna, nije nikada velika vijest medijskih
naslovnica, već je ona vijest tihog i skrovitog događanja u ljudskoj duši i cijelom njegovu biću.
Doista, ta velika vijest, ta blagovijest, je da se Bog rađa onkraj ljudske pompe careve i
kraljeva, upravitelja i namjesnika. On se ne pojavljuje u ljudskoj uspješnosti, već dolazi kao
Spasitelj, – Krist, Gospodin. Njemu treba otvoriti svoje srce i pred njega iznijeti prostore svoga
života. Sve što želimo podložiti spasenju, treba noćas biti otvoreno Spasitelju koji dolazi. Ljudi, ma
koliko bili moćni i uspješni, mogu nas obdariti samo zemaljskim stvarima i sadržajima, a samo Bog
nas može obdariti spasenjem i životom. Ovoj blagovijesti pozvan je otvoriti se i naš narod koji
prolazi i u ovim vremenima svojevrsnu noć svoje povijesti. Jer ovo je blagovijest za sav narod,
točnije, za sve narode koji primaju Boga. Strah me da je naš narod u posljednje vrijeme izložen
povijesnim iskušenjima, da tone u tamu grijeha, u mrak zemaljskih stavova, u jad probitaka i
koristoljublja. Usprkos blještavilu koje nas iz dana u dan, iz godine u godinu sve više okružuje, ipak
ne možemo ne vidjeti mrklinu koja obavija našu sadašnjost i budućnost. Žalosno je ako nas

svjetsko blještavilo i tehnološki napredak mogu udaljiti od vjere i Spasitelja, jer nam oni ne mogu
donijeti spasenja.
Raspršili smo se po tolikim poljima rada, te i ne vidimo kako nas život iscrpljuje i troši. Imamo
svoje planove i svoja očekivanja, te vrlo često ne prihvaćamo ona Božja. Ne smatramo ih važnima
za svoj život. Ili ne do mjere da bismo ih uzeli za svoje planove. A doista, nema nam važnijega
plana od spasenja, od potrebe da nam se Bog rodi u duši i obogati nas. Zato nam je važna ova
sveta noć koja nam donosi ono što nam nijedan čovjek ne može dati, a to je spasenje i Spasitelj.
Njegovo sveto rođenje doista je blagovijest za sav narod i za sve narode. Riječ je o vijesti od koje
se može živjeti i koja unosi svjetlo slave Božje u naš život, kao što je to svjetlo obasjalo i pastire
koji su primili navještaj njegova rođenja.
dr. sc. Ivan Bodrožić

Župni oglasi
1. Nastavljamo sa svetim misama zornicama u 6.00 sati, u utorak je večernja sv.misa u 18.30 sati
2. Vaše misne nakane upisujemo sve do kraja lipnja 2022. godine.
3. Uredovno vrijeme župnoga ureda tijekom adventa: utorak, četvrtak i petak, od 18 do 19.00
sati srijeda od 9 do10 sati.
4. Hvala svima koji ste sudjelovali u akciji „KOŠARICA LJUBAVI“ za naše najpotrebitije
župljane. Hvala i na dobrovoljnim prilozima povodom nedjelje Caritasa gdje smo prikupili 4300 kn.
5. Oni koji žele po prvi puta primiti božićni blagoslov obitelji neka se prijave u župni ured.
Onima kojima smo bili prošle godine, doći ćemo i ove. Blagoslov obitelji obavljat će tri
svećenika: Mario Pavić župnik, Vlado Mikšić pastoralni pomoćnik, otac karmeličanin
Boško Roguljić. Blagoslov obitelji počinje u ponedjeljak, 27. prosinca. Počinjemo u 9.00
sati završavamo do 20.00 sati. Raspored blagoslova obitelji dostaviti će se do srijede u Vaše
sandučiće. Objavljen je na oglasnoj ploči, web stranici i facebook stranici naše župe
(www.malaterezija.hr).
6. Euharistijsko klanjanje (u tišini) bit će u četvrtak, 23. prosinca, nakon jutarnje sv. mise.
7. Kako što vidite, naši radovi na fasadi i energetskoj učinkovitosti te krovištu su punom jeku,
zahvaljujemo svima koji su nam pomogli do sada je prikupljeno 13800 kn i 200 eura . Svoje
priloge možete uplatiti na žiro račun župe: IBAN: HR2023400091110129755 ili osobno donijeti u
Župni ured;
8. Uzmite ponuđeni tisak: GLAS KONCILA, MALI KONCIL, KANA, RADOSNA VIJEST,
JEDNOLISNI ŽUPNI KALENDAR ZA 2022. i naš župni listić „Trnjanska ruža“.

Raspored sv. misa kroz Božićno vrijeme:

BADNJAK, 24. prosinca - 6.00 sati sv. misa zornica,
20.00 sati dječja polnoćka,
24.00 sati sv. misa polnoćka
BOŽIĆ, 25. prosinca - 8.00, 9.30,11.00 i 18.30 sati;
BLAGDAN SV. STJEPANA, SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA 26. prosinca - 8.00,
9.30,11.00 i 18.30 sati;
BLAGDAN SV. IVANA, 27. prosinca - 18.30 sati;
STARA GODINA 31. prosinca - 18.30 sati; MISA ZAHVALNICA;
NOVA GODINA, 1. siječnja - 11.00 i 18.30 sati;
DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU - 8.00, 9.30,11.00 i 18.30 sati;
5. siječnja - sv. misa i blagoslov vode - 18.30 sati;
SVETA TRI KRALJA, 6. siječnja - 8.00, 9.30,11.00 i 18.30 sati;
KRŠTENJE GOSPODINOVO, 9. siječnja - 8.00, 9.30,11.00 i 18.30 sati;

