NEDJELJA, 16. kolovoza
DVADESETA KROZ GODINU
PONEDJELJAK, 17. kolovoza
Miron, Klara, Natalija
UTORAK, 18. kolovoza
Sv. Jelena Križarica
SRIJEDA, 19. kolovoza
Ivan Eudes, svečenik, osnivač družbe Isusa i
Marije

ČETVRTAK, 20. kolovoza
Sv. Marija De Mattias, utemeljiteljica Družbe
Klanjateljica Krvi Kristove (dan smrti)
PETAK, 21. kolovoza
Sv. Pio X., papa
SUBOTA, 22. kolovoza
Blažena Djevica Marija Kraljica
NEDJELJA, 23. kolovoza
DVADESET I PRVA KROZ GODINU
PONEDJELJAK, 24. kolovoza
Sv. Bartol
UTORAK, 25. kolovoza
Sv. Ljudevit IX.; Sv. Josip Kalasncijski
SRIJEDA, 26. kolovoza
Melkizedek, Aleksandar
ČETVRTAK, 27. kolovoza
Sv. Monika, majka sv. Augustina
PETAK, 28. kolovoza
Sv. Augustin, biskup, crkveni naučitelj
SUBOTA, 29. kolovoza
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
NEDJELJA, 30. kolovoza
DVADESET I DRUGA KROZ GODINU
PONEDJELJAK, 31. kolovoza
Sv. Paulin

10.00

Za sve žive i pokojne župljane
† Ivan Šoštarić; † Ratko Grbavac;
18.30
Za zdravlje Filipa Vukovića
Za duše u čistilištu;
18.30
† Jure Gagić
† Karlo Šokić i ostali iz obitelji Šokić
18.30
† Josip Jambrec;
18.30
Za duše u čistilištu
18.30

Na nakanu za sestre Klanjateljice Krvi
Kristove

† Ljilja i Ivo Bajić;
Za duše u čistilištu
† Slavka i Mate Naletilić;
18.30
† Ivančica Kirinić, OCD
10.00 Za sve žive i pokojne župljane
Na nakanu za Ivana Lukačevića;
18.30 † Jagoda Rogić; † Marijan i Marija Farkaš;
† Ratko Grbavac
18.30

18.30 † Neda Dodig
18.30

† Mate i Ana Arić; Za duše u čistilištu;
† Lucija Mihaljević i Kata i Adam Đeri

18.30
18.30 Za duše u čistilištu
18.30 † Ivka Laus
18.30 † Zdenka Fuček i Vladimir Zvonarek
10.00 Za sve žive i pokojne župljane
† Davor Šteović;
18.30
† Ratko Grbavac
† Marica i Marko Ljevar; † Mirko Milić, Kata
18.30 Gaćeša i duše u čistilištu

* Ako svoju misnu nakanu za mjesec kolovoz niste uspjeli upisati prije izdavanja župnog listića, svakako će
biti pročitana na svetoj misi.

Župni oglasi
1. Od 24. lipnja do 15. rujna župni ured radi prema ljetnom rasporedu – od utorka do petka pola
sata nakon večernje svete mise (od 19.00 do 19.30).
2. Zahvaljujemo svima koji pomažu. Svoje novčane priloge možete uplatiti na žiro račun župe
IBANHR2023400091110129755 ili donijeti osobno u župni ured.
3. Euharistijsko klanjanje je 13. i 19. kolovoza u 18 sati.
4. U Župnom uredu upisujemo svete mise sve do kraja 2020. godine.

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

898. God XXII. 1. kolovoza 2020.
Mjesečno izdanje za kolovoz

Uznesenje Blažene Djevice Marije
Blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije slavi se
15. kolovoza – Velika Gospa koja posebnom milošću
svemogućega Boga, nije okusila trulež smrti, nego je njezino
tijelo, proslavljeno od Presvetoga Trojstva, ujedinjeno s dušom
i uzdignuta je na nebo, odakle kraljuje u slavi, zajedno s
Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas.
Posljednje godine na zemlji – one koji su prošle od
Duhova do Uznesenja – ostale su obavijene maglom toliko
gustom da ih gotovo nije bilo moguće vidjeti pogledom, a još
manje do njih prodrijeti. Pismo šuti, i Predaja nam donosi samo
daleke i nesigurne odjeke. Njezino postojanje prolazilo je u
radu i šutnji. Jasno je da je, bez ikakve sumnje, Marija živjela
sa sv. Ivanom, jer je bila povjerena njegovoj sinovskoj brizi. I u
godinama koje su slijedile nakon Pedesetnice uglavnom je
boravila u Jeruzalemu. Tamo se stalno nalazila blizu sv. Petra.
Ali Marijino je mjesto na Nebu, gdje ju je njezin Sin očekivao. Jednoga dana koji je za
nas nepoznat, Isus ju je poveo u nebesku slavu. Kada je objavio dogmu o Marijinu Uznesenju,
1950., papa Pio XII. nije želio objasniti je li Djevica umrla i uskrsnula odmah ili je išla izravno u
nebo i nije umrla. Trenutno, kao u prvim stoljećima Crkve, najveći dio teologa misli da je Marija
umrla, ali jednako kao i Krist – njezina smrt nije bila danak grijeha – bila je bezgrešna! – nego da bi
se posve poistovjetila s Isusom.
Oci i pisci svetoga pisma su, prije svega od 4. i 5. stoljeća upućivali na pojedinosti o
Usnuću i Uznesenju Djevice utemeljenom na predaji koja je nastala u 2. stoljeću. Prema toj
predaji, kada je Marija bila blizu napuštanja ovoga svijeta, svi apostoli osim Jakova Starijeg, koji je
pretprio mučeništvo, i Tome, koji se nalazio u Indiji, okupili su se u Jeruzalemu kako bi u
posljednjim trenucima bili s njom. I jednoga vedrog popodneva zatvorile su se njezine oči pa su
njezino tijelo položili u grob. Nakon nekoliko dana, kada je došao, Toma je želio vidjeti Djevičino
tijelo, ali našli su prazan grob i čuli nebesku glazbu. Ono što je posve sigurno jest da Djevica
Marija, posebnom milošću svemogućega Boga, nije okusila trulež smrti, nego da je njezino tijelo,
proslavljeno od Presvetoga Trojstva, ujedinjeno s dušom i da je Marija bila uzdignuta na nebo,
odakle kraljuje u slavi, zajedno s Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas. To u dogmi navodi
Papa Pio XII.

Unatoč šutnji Pisma, jedno poglavlje Apokalipse navodi .... taj slavni Gospin kraj. Jedan
veliki znak pojavljuje se na nebu: Žena odjevena Suncem, Mjesec joj pod nogama, a na glavi joj
kruna od dvanaest zvijezda (Ap 12,1). Crkveno učiteljstvo vidi u tom prizoru ne samo opis
posljednjega trijumfa Crkve nego i opis Marijine pobjede smrti. Izgleda kao da je učenik koji se
brinuo za Mariju dok nije otišla na Nebo želio ostaviti stalno prisutnu – na samozatajan i šutljiv
način – tu činjenicu, a kršćanski puk je to, nadahnut Duhom Svetim, prepoznao i častio i od prvih
stoljeća. I mi, koje pokreće liturgija u Misi bdijenja uoči ovoga blagdana, zazivamo Našu Gospu
ovim riječima: gloriosa dicta sunt de te, Maria, quæ hodie exaltata es super choros angelorum.
Blagoslavljena si ti, Marijo, jer si danas uznesena nad sve zborove anđela zajedno s Kristom i
postigla vječnu pobjedu. (prema: J. A. Loarte https://opusdei.org/hr-hr/article/uznesenje-djevice-marije/)
Sveta Marija De Mattias rođena je 4. veljače 1805. u
Vallecorsi, nedaleko od Rima, u vrijeme haranja hajduka
koji su u njenom mjestu nanosili nevolje, otimačinom i
ubojstvima. Tako je Marija kao mala djevojčica iskusila
prolijevanje nevine krvi. Zbio se tako jedan pokolj ljudi
pred župnom crkvom i krv je tekla niz stepenice. To je na
Mariju ostavilo veliki dojam. Uporno je pitala oca; zašto
prolijevanje krvi? Otac je pričao djevojčici o nevinoj krvi
biblijskih likova, Abela, Josipa egipatskog… i krvi
Jaganjaca Božjeg - Isusa. Tako je Marija od malena nosila sliku Jaganjca koji prolijeva krv iz
ljubavi, a ne iz mržnje ili osvete.
Po dolasku misionara Predragocjene Krvi u njeno mjesto koji su držali misije i koji su također
govorili o Božjoj ljubavi otkupljenja po Krvi Sina Božjega, Marija je doživjela preokret u svom
životu. Od tašte djevojčice koja se na dan pet puta presvlačila i uređivala postala je povučenija i
htjela je učiniti nešto sa svojim životom. U 29. godini osniva Družbu Klanjateljica Krvi Kristove, u
malom mjestu Acutu, nedaleko Rima. Osniva škole da djevojčice dobiju naobrazbu, jer one nisu
imale pravo pristupa školi. Za svog života Marija je otvorila više od 80 škola u Italiji i Engleskoj.
Hrabro se borila za pravo žena i svih zapostavljenih osoba u društvu, očeva, mladih i majki. Svojim
životom i riječju je naviještala Božju nježnu ljubav koja ima moć doprijeti do svakog stvora po
Isusovoj Krvi koja čini sve novo, i daje snagu i nadu svakoj patnji. Umire u Rimu 20.08.1866. u
61. godini života. Susjedi su odmah govorili: Umrla je svetica! Sveti Otac, Ivan Pavao II., proglasio
ju je svetom 2003. zbog čuda ozdravljenja malog Krešimira Zorice iz Biograda na Moru. Tako je
ova svetica postala povezana s hrvatskim narodom.
Ona je i danas prisutna po svojim duhovnim kćerima i štovateljima Krvi Kristove po svim
kontinentima, koji navještaju Božju dobrotu; izmirenje neba i zemlje, naroda i nacija, po Isusovoj
Predragocjenoj Krvi. Mnogi pisci Mariju De Mattias zovu ženom riječi jer se već u ono vrijeme
usudila propovijedati u crkvi zbog čega je bila kontrolirana od crkvenih vlasti. Kad su sudeći po
njenim riječima, molitvi, kontemplaciji i akciji vidjeli koliko dobra čini, pustili su je na miru. Mnoge
osobe se i danas utječu svetoj Mariji De Mattias, u zagovor po ovoj molitvi:
Svemogući vječni Bože, zahvaljujemo ti za dar što si ga dao Mariji De Mattias da se klanja Kristu,
Jaganjcu bez mane, i da posveti svoj život za spasenje naroda otkupljenog Predragocjenom
Krvlju. Udijeli nam po njenom zagovoru isti dar poklonstvene i otkupljujuće ljubavi i posebnu
milost... za koju te s pouzdanjem molimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Marija piše: Ne gubite hrabrost, Gospodin vas neće ostaviti bez pomoći. Ni ja vas neću zaboraviti.
Pripremila: s. Bernarda Krištić, ASC

Raspored svetih misa tijekom kolovoza 2020.
dan, svetac, blagdan
SUBOTA, 1. kolovoza
Sv. Alfonzo Marija de' Liguori
NEDJELJA, 2. kolovoza
OSAMNAESTA KROZ GODINU
PONEDJELJAK, 3. kolovoza
Bl. Augustin Kažotić
UTORAK, 4. kolovoza
Sv. Ivan Marija Vianney
SRIJEDA, 5. kolovoza
Gospa Snježna
ČETVRTAK,6. kolovoza
Preobraženje Gospodinovo – Božje Lice
PETAK, 7. kolovoza
Sv. Siksto II., papa; sv. Kajetan
SUBOTA, 8. kolovoza
Sv. Dominik, osnivač reda Dominikanaca
NEDJELJA, 9. kolovoza
DEVETNAESTA KROZ GODINU
PONEDJELJAK, 10. kolovoza
Sv. Lovro, đakon i mučenik
UTORAK, 11. kolovoza
Sv. Klara Asiška, djevica
SRIJEDA, 12. kolovoza
Ivana Franciska de Chantal
ČETVRTAK, 13. kolovoza
Sv. Poncijan, papa i Hipolit, prezbiter, mučenici
PETAK, 14. kolovoza
Sv. Maksimilijan Kolbe
SUBOTA, 15. kolovoza
UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE –
VELIKA GOSPA

misna nakana
† Vlado Lukačević;
18.30
Za duhovna zvanja u našoj župi
10.00
18.30

Za sve žive i pokojne župljane
† Ratko Grbavac

18.30 Za duše u čistilištu
18.30
18.30

Za duše u čistilištu
† Helena Lukenda i obitelj

18.30 † iz obitelji Kveder i Lozej
18.30

Za dobročinitelje, volontere i korisnike župnoga
Caritasa; Za duše u čistilištu

18.30 Za duhovna zvanja u našoj župi
10.00

Za sve žive i pokojne župljane
† Ratko Grbavac;
18.30
Za duše u čistilištu
† Anđa i Matija Bago;
18.30
Na nakanu
Na nakanu za zdravlje Karla;
18.30
Za duše u čistilištu
18.30
18.30 Za duše u čistilištu
18.30
18.30

† Josip Lukačević;
Za duše u čistilištu

