
1. KORIZMENA NEDJELJA B 
18. veljače 2018.|Godina VII. |Broj 7.

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Mk 1, 12-15

Isuse, ti se pojavljuješ kao uzor 
istinskog, autentičnog kršćanina. 
Ti si svoje djelo otkupljenja učinio. 
Sada je na nama red da, potaknuti, 
ohrabreni i prosvijetljeni tvojim 
primjerom, pobijedimo zlo u našem 
vlastitu životu. Ti si nam zato i dao 
primjer da bismo mogli postupiti 
kao i ti. Ti si zato dopustio da ti se 
đavao, utjelovljenje zla, približi i 
kuša te, kako bi nam otkrio oružje 
kojim ga i mi možemo pobijediti 
u našim kušnjama: dao si nam 
dar Duha Svetoga, dar Duha koji 
je tebe nagnao u pustinju i čiju 
si neodoljivu snagu ćutio u sebi, 
Isuse, kada si se suočio sa Zlim.

Pustinja je mjesto okršaja sa 
silama zla. Ona je mjesto užasa 
za one koji se ne pouzdaju u 
tebe, Isuse. No za one koji žele 
istraživati božji plan i tražiti Božja 
uporišta za svoj život, ona je mjesto 
povlaštenog susreta s tobom.

fra Zvjezdan Linić

Meditacije uz Lauretanske Litanije...
Djevica premudra (“Virgo prudentissima”)

Na prvi se mah ne može 
činiti da je krepost mudrosti 
povezana s kušnjama i patnjama 
Gospina života; ipak, trebamo se 
prisjetiti njene mudrosti u ovim 
iskušenjima. Moramo se sjetiti 
da ona nije samo veliki primjer 
molitvenog života, već i praktičnog. 
Da bolje pojasnimo, praktični život 
je istovremeno i život pokore i 
mudrosti. Marija je ispunjena 
vanjskim radom i služenjem.

Naravno, njene su dužnosti 
varirale prema dobima njena 
života: kao mlade djevojke, 
supruge, majke i udovice: no, ipak je 
njen život bio ispunjen dužnostima 
iz dana u dan. Kao stranac u Egiptu 
imala je svoje dužnosti prema 
jadnim poganima među kojima je 
živjela. U Nazaretu imala je svoje 
dužnosti prema svojim rođacima i 
susjedima. Imala je svoje dužnosti 
tijekom onih godina u kojima 
je naš Gospodin propovijedao i 
naviještao svoje Kraljevstvo.

Nakon što je napustio ovu zemlju, 
imala je svoje dužnosti prema 
apostolima, a posebno prema 
evanđelistima. Imala je dužnosti 
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prema mučenicima i ispovjednicima u zatvoru; prema bolesnima, 
neukima i siromašnima. Potom je morala sa sv. Ivanom ići u drugu, 
pogansku zemlju, gdje je umrla blaženom smrću. No, prije ove smrti, 
koliko li je morala patiti tijekom života među idolopokloničkim žiteljima! 
I ovdje je imala mnogo dužnosti – te je zauzvrat imala mnogo zasluga. 
Sva njena djela bila su savršena, sva su bila najbolje moguće učinjena.

Uvijek biti budan, na oprezu, pun žara, moći djelovati ne samo bez 
grijeha već i na najbolji mogući način, u raznolikim svakodnevnim 
okolnostima, to sve obilježava život neumorne brižljivosti. No, za ovakav 
je život mudrost najznačajnija vrlina. Stoga je zbog boli i patnje njenog 
zemaljskog hodočašća možemo zazivati Virgo prudentissima.

bl. John Henry Newman

LITURGIJSKI VODIČ
 19. - 25. veljače 2018.

1. korizmeni tjedan B
Časoslov: 1. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja

Ponedjeljak Lev 19,1-2.11-18; Ps 19,8-
10.15; Mt 25,31-46

Utorak Iz 55,10-11; Ps 34,4-7.16-
19; Mt 6,7-15

Srijeda Jon 3,1-10; Ps 51,3-4.12-
13.18-19; Lk 11,29-32

Četvrtak
Katedra sv. Petra

1Pt 5,1-4; Ps 23,1-6; 
Mt 16,13-19

Petak Ez 18,21-28; Ps 130,1-8; 
Mt 5,20-26

Subota
Kvatre

Iz 55,6-9; Ps 51,3-6a; 
Lk 7,36-50

Nedjelja
2. korizmena 

nedjelja B

Post 22,1-2.9a.10-13.15-
18; Ps 116,10.15-19; 

Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10

OBAVIJESTI SVETIŠTA
Započeli smo vrijeme Korizme u kojem molimo 
pobožnost križnoga puta svakoga petka u 18 
sati u crkvi, a nedjeljom u 17 sati na kalvariji.

U korizmenom vremenu Crkva preporuča 
odricanje i žrtve da pobijedimo svoj karakter 

i da ga uskladimo s Evanđeljem. Petak je 
obilježen kao pokornički i posni dan. I to 

nam pomaže da se u prvom redu odreknemo 
grijeha i živimo kao djeca Božja. 

Ovaj tjedan su kvatre. 

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 - 18:00

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 (klanjanje 9-18)

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 (djeca osnovnoškolskog 
uzrasta): svake druge subote u 18:00


