
 

Raspored svetih misa kroz sljedeći tjedan 
 

 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 29. studenoga 

PRVA NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

Saturnin, Iluminata 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 
† Katica i Ivan Ištvanić i roditelji; 
† Katica i Mato Sučić; 

18.30 
† Manda i Ivo Atlija; † Franjo i Josipa Strunjak;  
† svi iz ob. Vajdić 

PONEDJELJAK, 30. studenoga 
Sv. Andrija, apostol 

6.00 
† Milan Paunić; Za bolničko osoblje i zahvala za 
ozdravljenje; † Ante Kraljević; † Mira Franjić 

UTORAK, 1. prosinca  
 
 
 

Florencija, Kazimmir 

6.00 † Svjetlana Breščanović 

18.30 
† Edi Segura; † Dragutin Pavalić;  
† Ivan Kožarić; † Branko Lepušić;  
† Mira Franjić; Na nakanu 

SRIJEDA, 2. prosinca 
Bibijana,  

6.00 
 
 

ČETVRTAK, 3. prosinca 
sv. Franjo Ksaverski, prezbiter 

6.00 
† Franjo Motik;  
† Stjepan Sušilović 

PETAK, 4. prosinca 
 
 

sv. Barbara, djevica i mučenica 

6.00  

18.30 Na nakanu za Barbaru 

SUBOTA,  5. prosinca 
Slavka 

6.00 † Helena i ob. Lukenda; † Stjepan Rečić; 

18.30 
SVETA MISA PREMA NEDJELJNOM OBRASCU 

I PALJENJE DRUGE ADVENTSKE SVIJEĆE 

NEDJELJA, 6. prosinca 

DRUGA NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

 
Sv. Nikola, biskup  

8.00  

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Maša Mandarić; Na nakanu 

17.00  

18.30 † Branko Štrkalj 
 

 

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 10. 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 

912. God XXIII. 29. studenoga 2020. 

 

Biti pripravni za dolazak Sina Božjega 
Započinjemo danas novu liturgijsku godinu, što od nas zahtijeva novi žar i svijest 
odgovornosti pred Gospodinom, polazeći od ozbiljnosti koju pridajemo njegovoj poruci. A 
poruka današnjega Evanđelja (Mt 24, 37-44) uvodi nas u razumijevanje ozbiljnosti života i 
potrebu da ga otvorimo Božjim spasenjskim mogućnostima i zahvatu. Takvu ozbiljnost 
ljudi pokazuju spremnošću duha do koje dolaze potrebnom duhovnom pripravom…  
… Svi smo pozvani i svima je moguće staviti Boga 
na prvo mjesto u životu živeći sukladno njegovim 
odredbama i riječi, premda to svi ne činimo. Na 
žalost mi ljudi sporo učimo i svaki naraštaj čini iste 
greške. Živimo bezbrižno, uljuljani u zemaljski život, 
s hrpom izgovora i opravdanja, umjesto da 
podignemo glave k nebu, počnemo razmatrati riječi 
koje dolaze od Boga i posvetimo se bitnim 
stvarima. Upravo zato je ključna poruka današnjeg 
Evanđelja pripravnost: Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji 
dolazi.Danas se pak ljudi na mnogo toga pripravljaju, ali najčešće nisu pripravni za bitne 
stvari života. Cijeli život se za nešto pripremaju, ali nisu pripravni biti ljudi koji vode brigu 
oko svoje ljudskosti i oko života vječnoga. Zaboravljaju da Bog ne dolazi kao senzacija, 
već kao najredovitija stvarnost života, kao što nam tiho i neprimjetno dolazi i sam život, pa 
i smrt. Zato on treba biti dio naše svakodnevnice, a ne samo iznimnih trenutaka života….  
Mnogi žive svoj ljudski život kao zemljani i prizemljeni ljudi uvjereni kako je to njihovo 
pravo, ali i najveći domet iznad kojega se ne trebaju niti truditi. Tako ljudi zaboravljaju da 
život dolazi kao potpuno besplatni Božji dar, ali ne i njegovo duhovno obilje. Ne vode 
računa da smrt dolazi neumoljivo bez poziva, dok Bog ne ulazi u ničiji život nasilno. 
Stoga nam je danas na prvu nedjelju došašća svima upravljen ovaj poziv na pripravnost. 
Dok započinjemo pripravu za blagdan Gospodinova rođenja i dolaska među nas ljude, 
uozbiljimo se i ozbiljno pripravljajmo za izvanredni dar Božje milosti. Ne tražimo izlike ni 
isprike za duhovnu lijenost, već se trgnimo i čistimo srce kako bismo srcem mogli u 
svakodnevnici osjetiti Božju prisutnost, kako nas dolazak Sina Čovječjega ne bi zatekao 
nespremnima, već nas ispunio neizmjernom radošću kad otkrijemo da smo baš njega 
žudili i iščekivali svim srcem.     
Prema: dr. sc. Ivan Bodrožić https://www.vjeraidjela.com/biti-pripravni-za-dolazak-sina-bozjega-razmisljanje-uz-1-nedjelju-
dosasca-a/ 

http://www.malaterezija.hr/
http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=12&dan=1


 
 30. studenoga Crkva liturgijski časti svetog Andriju 

apostola, Petrovog brata, kojega je Isus prvoga 
pozvao za svojega učenika. Nakon što je jednom 
čuo Ivana govoriti o Isusu kao Jaganjcu Božjem, 
krenuo je spremno za svojim Učiteljem, te je i brata 
Petra pozvao da mu se pridruži.  
Sveti se Andrija u ikonografiji često prikazuje s X 
križem. Predaja kaže da je on mučen i razapet 
upravo na križu tog oblika, i to, slično kao i brat mu 
Petar, okrenut naglavačke, smatrajući se 
nevrijednim umrijeti kao njegov Učitelj. Stoga se 
takav križ i naziva „Andrijin”.  
 
 

  
Katolička se Crkva 3. prosinca liturgijski spominje 
svetoga Franje Ksaverskoga, sveca iz 16. st., 
jednog od pionira isusovačkoga reda, a koji se 
poradi svoga žara na obraćenju onih koji nisu 
poznavali značenje Radosne vijesti smatra jednim 
od najvećih misionara u cijeloj Crkvi, toliko velikim 
da će ga mnogi smještati odmah iza svetoga Pavla. 

 

 
Barbara Billege, 2019. 

 
4. prosinca Crkva liturgijski časti svetu Barbaru, 
zaštitnicu rudara, ratara, talioničara i topnika, a 
njezin se zagovor često traži za dobru i blaženu 
smrt. Sveta Barbara je živjela u 3./4. st., a prema 
predaji, svoju je vjeru u Isusa Krista posvjedočila 
smrću, i to tako da ju je vlastiti otac, jer se nije htjela 
odreći kršćanstva, ubio. 
U nekim krajevima uz spomendan Svete Barbare 
vezan je i običaj sijanja “božićne pšenice”, a u nekim 
(posebno njemačkog govornog područja) na taj se 
dan odreže grana trešnje (višnje, šljive…) i stavi u 
vodu, kako bi procvjetala do Božića. 
 

  
Prema: mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić https://www.vjeraidjela.co 

 

 

Župni oglasi  

 
1. Danas Caritas naše župe ima prodaju adventskih vijenaca ispred crkve, a prihod 
ide potrebitima 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;  
3. Tijekom četiri nedjelje došašća na izlazu iz crkve svi možete na dar dobiti 
katoličke novine Glas Koncila; 
4. U ponedjeljak, 30. studenoga počinjemo s misama zornicama u 6.00 sati (bez 
molitve 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 
10. 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 6. prosinca do 20. 
prosinca 2020. Namirnice možete staviti u kutiju kod oglasne ploče. Akcijom 
želimo pomoći svojim najpotrebitijim župljanima. Hvala! 
7. U župnom uredu upisujemo sv. mise sve do travnja 2021.; 
8. U subotu, 5. prosinca pod sv. misom 18.30 sati imat ćemo obred paljenja 
druge svijeće u našem dvorištu; 
9. Zbog nove odluke o epidemiološkim mjerama, do 21. prosinca slavlje nedjeljnih 
svetih misa bit će od sljedeće nedjelje u 8.00, 9.30, 11.00, 17.00 i 18.30. Večernja 
sv. misa subotom (u 18.30 sati) slavit će se također prema nedjeljnom obrascu. 
Stoga vas molimo da se rasporedite po misama kako bismo se pridržavali 
epidemioloških mjera (25 osoba u zatvorenom prostoru uz pridržavanje 
propisanog razmaka i nošenje zaštitnih maski).  
10. Prvopričesnici će po grupama dobiti obavijesti o održavanju prvopričesničkih 
susreta. Krizmanici će dobiti obavijest na adrese e-pošte koje su zabilježene u 
evidenciji prilikom prijave. 
11. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali Koncil i naš župni listić Trnjanska 
ruža.  
 

https://www.vjeraidjela.com/tag/sv-andrija/
https://www.vjeraidjela.com/tag/sv-andrija/
file:///D:/Downloads/mr.%20sc.%20Snježana%20Majdandžić-Gladić
https://www.vjeraidjela.co/

