
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. nedjelja Došašća B 
Godina VI.; Broj 51; 17. prosinca 2017. 

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA 
 

Treća nedjelja adventa u kršćanskoj starini zvala se 

nedjelja radosti po početnim riječima ulazne 

pjesme: Gaudete - Radujte se! 

Dobro znamo da se radost ne može kupiti; ne može 

se ni zapovjediti, ali mogu se stvoriti preduvjeti koji 

vode u radost u Gospodinu. Kršćaninova radost je 

unutarnja radost: ona je u srcu koje je pohodio 

Gospodin, koje je izliječio Gospodin, u srcu koje je, 

uz Božju pomoću, upoznalo pravi put kojim mu je 

ići. 

MEDITACIJE UZ LAURETANSKE LITANIJE 
Vrata Nebeska („Ianua Coeli“) 

 

Marija je ”Ianua Coeli“, Vrata Nebeska. 

Mariju se naziva Vrata Nebeska, jer je kroz nju 

Gospodin naš sišao s neba na zemlju. Proričući o 

Mariji, prorok Ezekiel kaže: “Ova će vrata biti 

zatvorena; neka se ne otvaraju i nitko neka ne ulazi 

na njih, jer ja, Jahve, Bog Izraelov, kroz njih prođoh 

– zato neka budu zatvorena. Samo knez, jer je knez, 

smije sjesti tu.”? 

Sada je to ispunjeno, ne samo u Gospodinu 

našemu što uze njeno tijelo i što je njen sin, već u 

tome što je zauzela svoje mjesto u ekonomiji 

spasenja. Ispunjeno je u njenom duhu i volji, kao i 

u njenom tijelu. Eva je imala ulogu u padu čovjeka, 

iako je Adam bio taj koji je bio naš predstavnik i čiji 

nas je grijeh učinio grešnicima. Eva je bila ta koja je 

sve započela i koja je dovodila u iskušenje Adama. 

Sveto pismo kaže: “Vidje žena da je stablo dobro za 

jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno: 

ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, 

koji bijaše s njom, pa je i on jeo.” 

Dolikovalo je Božjem milosrđu da žena započne 

njegov oporavak, jer je žena započela uništenje 

svijeta. Kao što je Eva otvorila put kobnom 

Adamovu djelu, tako je i Marija otvorila put za 

veliki uspjeh drugog Adama, čak i Gospodinu 

našemu Isusu Kristu, koji je došao spasiti svijet 

umirući za njega na križu. Stoga Mariju sveti oci 

nazivaju drugom i boljom Evom, jer je napravila taj 

prvi korak u spasenju čovječanstva kojeg je Eva 

odvela u propast. 

Kako i kada je Marija sudjelovala i učinila taj prvi 

korak u obnovi svijeta? Bilo je to kada joj je anđeo 

Gabrijel objavio veliku čast koja joj je ukazana. 

Ovoga došašća postavlja nam se sljedeće 

pitanje: vjerujemo li u otajstvo božanstva u 

nama, našim obiteljima i Crkvi? Jesmo li 

spremni prihvatiti iznenađenja? Da li se 

osjećamo sigurno i radosno kad nas Bog 

vodi bez naše kontrole i očekuje da živimo 

po nadi? Jesmo li spremni prihvatiti da Bog 

učini nešto drugačije od onoga čemu smo 

svi mi svim silama težili? 



 

 

Sv. Pavao nas poziva: “Dajte svoja tijela kao živu žrtvu Bogu!” Moramo ne samo moliti svojim usnama, 
postiti, činiti vanjsku pokoru, biti tjelesno kreposni već moramo biti i poslušni i čisti u svojim mislima. A 
što se tiče Blažene Djevice, bila je Božja volja da dragovoljno i s punim razumijevanjem preuzme ulogu 
Majke našega Gospodina, a ne da samo bude pasivno sredstvo čije majčinstvo ne bi imalo ni zaslugu ni 
nagradu. 
Što su veći darovi, to su nam teže dužnosti. Nije bilo lako biti tako intimno blizu Otkupitelju ljudi, što je 
Marija kasnije i osjetila kada je podnosila muke zajedno s njim. Dakle, važući dobro anđelove riječi prije 
nego što je dala odgovor na njih, prvo se priupitala bi li tako velika dužnost značila gubitak djevičanstva 
na kojeg se zavjetovala. Kad joj je anđeo rekao ne, tada je uz punu suglasnost i puna srca, ispunjena 
ljubavlju Boga prema njoj i njezinoj poniznosti, rekla: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj 
riječi.” Ovom je suglasnošću postala Vrata Nebeska. 

bl. John Henry Newman 

LITURGIJSKI VODIČ 
18. – 24. prosinca 2017. 
2. TJEDAN DOŠAŠĆA B 

Časoslov: II. tjedan Psaltira 
dan i spomen misna čitanja 
Ponedjeljak 

Malahija 
Jr 23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-

19; Mt 1,18-24 

Utorak 
Anastazije 

Suci 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-
6b.16-17; Lk 1,5-25 

Srijeda 
Zefirin 

Iz 7,10-14; Ps 24,1-4b.5-6;  
Lk 1,26-38 

Četvrtak 
Mihej 

Pj 2,8-14 (ili: Sef 3,14-18a); Ps 
33,2-3.11-12.20-21; Lk 1,39-45 

Petak 
Toma Holland 

1Sam 1,24-28; Otp. pj.:  
1Sam 2,1.4-8; Lk 1,46-56 

Subota 
Ivan Kentijski 

Mal 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5ab.8-
10.14; Lk 1,57-66 

Nedjelja 
ČETVRTA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA B 

2Sam 7.1-5.8b-12,14a.16;  
Ps 89,2-5.27.29; Rim 16,25-27; 

Lk 1,26-38 

 
 

DUHOVNI ŽIVOT  
U SVETIŠTU MAJKE BOŽJE TRSATSKE 

Mise 
radnim danom: 7:00; 8:30; 18:30 
nedjeljom: 7:00; 8:00; 9:00; 10:00, 11:30; 18:30; 
Crkva sv. Jurja: 10:30 
blagdanom: 7:00; 8:30; 10:00; 18:30 

Ispovijed 
uz svaku svetu misu 
radnim danom 9:00 - 12:00 i 16:00 - 18:30 

Pobožnosti 
Molitva krunice: svakoga dana u 17:50 
Antunovska pobožnost: utorkom u 18:15 
Božanski časoslov: srijedom u 17:00 
Euharistijsko klanjanje:  
četvrtkom nakon večernje mise 
Posveta obitelji Majci Božjoj Trsatskoj:  
prva subota u mjesecu u 17:30 
Pobožnost Srcu Isusovu:  
prvi petak u mjesecu u 17:30 

Susreti i kateheze u Auli pape Ivana Pavla II. 
Biblijska grupa: srijedom u 19:15 
Studenti i radnička mladež: srijedom u 20:15 
Zajednica NIN (neudate i neoženjeni):  
četvrtkom u 20:00 
Franjevačka mladež: petkom u 20:15 
Mješoviti zbor Svetišta: utorkom i petkom u 19:00 
Franjevački svjetovni red:  
zadnje nedjelje u mjesecu u 16:30 
Prvopričesnici: utorkom u 15:00 ili 16:00 
Krizmanici: četvrtkom u 15:00 ili 16:00 
Glasnici Velikoga Kralja (zajednica osnovnoškolske 
djece): svake druge subote u 18:00 

 

OBAVIJESTI SVETIŠTA 

Ovoga tjedna iskoristite priliku za ispovijed. 
Ispovijedamo redovno do sljedeće nedjelje kada je 

Badnjak. Na Badnjak ispovijedamo do 12 sati. 
Tada su i mise prijepodne kao nedjeljom, a 

poslijepodne počinju mise polnoćke;  
u sv. Jurju u 18 sati, u Svetištu u 20 i 24 sata. 

Danas je nedjelja Caritasa, svoje priloge za Caritas 
možete ostaviti u kutiji na sredini crkve. 

Sutra je pohod bolesnicima. Prijavite se za 
blagoslov obitelji. 

 


