
4. KORIZMENA NEDJELJA  B 

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Iv 3,14-21 

Zahvaljujem ti Gospodine za 
objavu Očeve ljubavi. Divno je 
osjetiti i čuti: Bog je tako ljubio 
svijet, Bog je tako ljubio mene, 
Bog je tako ljubio ljude - da je Sina 
svoga dao!

Ti si, Isuse, objava Božje ljubavi. 
Ti si neprestani znak i govor: Bog 
je ljubav! 

Oprosti za sve trenutke u kojima 
je čovjek u napasti da pomisli da 
si ga zaboravio, da ga ne voliš. Ima 
kušnji u kojima se ne snalazimo, 
ima poteškoća koje nam se čine da 
nadilaze naše mogućnosti. 

Ipak, ne dopusti da ikada 
zaboravimo u svemu tome da si 
ti ljubav sama, da ljubiš i iznad 
ljudskog shvaćanja.

I kada mi ne možeš pomoći, i kad 
mi se čini da ne mariš za mene, i 
kada te ne vidim, želim vjerovati 
da me ljubiš i da mi nikad nećeš 
uskratiti svoju ljubav.

Preporučamo ti, Isuse, sve osobe 
koji će o vazmenim blagdanima 
primiti sakramente kršćanske 
inicijacije. Neka prime tvoje svjetlo 
vjere i samog Tebe - svjetlo života.

fra Zvjezdan Linić

Meditacije uz Lauretanske Litanije...
Majka Bezgrešna (“Mater Intemerata”)

Po Marijinu bezgrešnom začeću, 
gdje, ne samo da ona nikada nije 
počinila grijeha, pa ni lakog; u 
mislima, riječima ili djelom, nego ni 
krivnja Adama, posljedica istočnog 
grijeha, nikada nije bila na njoj, kao 
što je to kod svih ostalih Adamovih 
potomaka. 

Po njezinu uznesenju ne samo 
njezina duša već i tijelo biva uzeto 
u nebo nakon njezine smrti, tako 
da njezino spavanje u grobu nije 
dugo trajalo, kao što je slučaj 
sa svima ostalima, koji čekaju 
posljednji dan, uskrsnuće tijela.

Jedan od razloga za vjerovanje 
u Gospino uznesenje je da ju je 
njezin Božanski Sin ljubio previše, 
da bi joj tijelo ostalo u grobu. Drugi 
razlog koji je sada pred nama jest 
da je bila mila Gospodinu kao 
što mu je bio mio njezin sin, ali 
također, ona je transcendentno 
sveta, puna, prepuna milosti.

11. ožujka 2018.|Godina VII.|Broj 10.



Izdaje: Svetište Majke Božje Trsatske, Frankopanski trg 12, Rijeka, Tel. 051/452-900
Web: www.trsat-svetiste.com.hr; e-mail adresa: franjevacki.samostan.trsat@gmail.com 

Odgovara: fra Bernard Barbarić, gvardijan i čuvar svetišta

Adam i Eva stvoreni su bez grijeha, i imali su veliku mjeru Božje 
milosti koja im je bila podarena, a kao posljedica toga, njihova tijela nisu 
trebala prijeći u prah i pepeo, no oni su sagriješili, nakon čega im je bilo 
rečeno: “Prah si i u prah ćeš se vratiti.” Dakle, ako Eva, lijepa Božja kći, 
nikada ne bi postala pepeo i prah, osim ako ne sagriješi, ne možemo li 
reći za Mariju, koja nikada nije sagriješila, da će povratiti dar koji je Eva 
grijehom izgubila? Što je Marija učinila da sačuva privilegiju danu prvim 
roditeljima na početku? Zar je njezina ljupkost, pretvorena u korupciju i 
njezino dobro zlato postalo magla, bez razloga dodijeljena? Nemoguće. 
Stoga vjerujemo da je, iako je umrla za kratke ure, nakon smrti samoga 
Gospodina, ipak, poput Njega i s Njegovom svemoći, bila uznesena 
ponovno iz groba.

bl. John Henry Newman

LITURGIJSKI VODIČ
 12. - 18. ožujka 2018.

4. korizmeni tjedan B
Časoslov: 4. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak Iz 65,17-21; Ps 30,2-6.11-

13b; Iv 4,43-54

Utorak Ez 47,1-9.12; Ps 46,2-3.5-
6.8-9; Iv 5,1-3a.5-16

Srijeda Iz 49,8-15; Ps 145,8-9.13c-
14.17-18; Iv 5,17-30

Četvrtak Izl 32,7-14; Ps 106,19-23; 
Iv 5,31-47

Petak Mudr 2,1a.12-22; Ps 34,17-
21.23; Iv 7,1-2.10.25-30

Subota Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9b-12; 
Iv 7,40-53

Nedjelja
5. korizmena 

nedjelja B
Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-
15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33

OBAVIJESTI SVETIŠTA
Križni put molimo petkom u 18 sati u crkvi,  

a nedjeljom u 17 sati u Perivoju.
Pozivamo sve mlade da se pridruže 

Nadbiskupijskom susretu mladih u Bakru 21. 4.
Danas je hodočašće našega dekanata u 

katedralu. Program u katedrali počinje u 16:30 
pokorničkim bogoslužjem, zatim je križni put i 

misa koju predvodi naš nadbiskup.

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


