
3. VAZMENA NEDJELJA B

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Lk Iv 20,19-31

Gospodine, nismo li i mi često 
zbunjeni i preplašeni? Zovemo te, 
čekamo te, molimo te, primamo 
te u pričesti, a ipak nam sumnje 
obuzimaju srce.

Možda smo premalo otvoreni 
tajni tvoga novoga, uskrsla života.

Isuse, umnoži nam vjeru, otkloni 
sve naše sumnje, otkloni sve 
naše krive pojmove o tajni svog 
uskrsnuća.

Daruj nam čvrstu vjeru i 
spremnost da svjedočimo za te 
kao za živog Gospodina Isusa, za 
koga je vrijedno i život svoj položiti.

Otvorio si, Gospodine, svojim 
učenicima pamet da razumiju 
Pisma. Otvori tako danas i naše 
pameti, naša srca, da razumijemo 
poruku tvoje muke i smrti sve do 
uskrsnuća.

fra Zvjezdan Linić

Meditacije uz Lauretanske Litanije...
Djevica vjerna (“Virgo Fidelis”)

Riječ «vjernost» znači odanost 
nadređenome ili dosljednost u 
izvršavanju obaveze. Također, 
ona se primjenjuje i na samoga 
Svemogućeg Boga koji je, u svojoj 
velikoj ljubavi prema nama, odlučio 
ograničiti vlastitu moć svojom 
riječju obećanja i svojim savezom 
s Njegovim stvorenjima. Dao je 
riječ, da će nas, ako ostanemo s 
Njim i stavimo se u Njegove ruke, 
voditi kroz sve kušnje i napasti, te 
nas dovesti sigurno u nebo. Kako 
bi nas ohrabrio i nadahnuo, na 
raznim mjestima u Svetom pismu 
podsjeća nas da je On Bog vjeran, 
vjeran Stvoritelj.

I tako, njegovi pravi sveci i 
službenici imaju poseban naziv: 
«vjernici», vjerni Njemu kao što je 
on vjeran njima; poslušni Njegovoj 
volji, revni u širenju Njegove slave, 
pažljivo čuvajući svete interese 
koje je postavio za njihovo 
očuvanje. Tako je Abraham nazvan 
vjernikom, Mojsije je izjavio svoju 
vjernost u svoj kući svojoj; David se 
tako naziva čovjekom po Božjem 
srcu; sv. Pavao uzdaje hvalu jer 
«Bog vjeran ostaje»; i u posljednji 
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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

dan Bog će reći onima koji su dobro iskoristili svoje talente: «Valjaš, 
slugo dobri i vjerni.»

Marija je, štoviše, na poseban način vjerna svom Gospodinu i Sinu. 
Neka nitko ni na trenutak ne pomisli da ona nije iznimno revna za 
Njegovu slavu, ili, kako bi oni koji nisu katolici rekli da je to fantazija, jer 
uvrijediti Nju znači biti nevjeran Njemu. Njeni odani sluge su još više 
odani Njemu. I, iako ona cijeni svoje prijatelje, onoga koji štuje radije nju 
negoli Njega ne bi smatrala prijateljem već izdajicom. Kao što On revnuje 
za njezinu čast, tako i ona revnuje za Njegovu. On je izvor milosti, a svi 
njezini darovi dolaze od dobrote Njegove. O Marijo, nauči nas klanjati 
se tvome sinu kao Jedinom Stvoritelju, i biti bogobojazni kao oni koji su 
Mu vrlo omiljela stvorenja.

bl. John Henry Newman

LITURGIJSKI VODIČ
 16. - 22. travnja 2018.
3. USKRSNI TJEDAN

Časoslov: 3. tjedan Psaltira
dan i spomen misna čitanja

Ponedjeljak Dj 6,8-15; Ps 119,23-24.26-
27.29-30; Iv 6,22-29

Utorak Dj 7,51–8,1a; Ps 31,3-
8.17.21ab; Iv 6,30-35

Srijeda Dj 8,1b-8; Ps 66,1-3a.4-7a; 
Iv 6,35-40

Četvrtak Dj 8,26-40; Ps 66,8-9.16-
17.20; Iv 6,44-51

Petak Dj 9,1-20; Ps 117,1-2; 
Iv 6,52-59

Subota Dj 9,31-42; Ps 116,12-17; 
Iv 6,60-69

Nedjelja
4. VAZMENA 
NEDJELJA B

Dj 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-
23.26.28.29; 1Iv 3,1-2; 

Iv 10,11-18
OBAVIJESTI SVETIŠTA

Ovoga tjedna su dani Trsata uz blagdan 
našeg zaštitnika sv. Jurja. Kao i svake godine, 

program je iznimno bogat. Pridružite se!
Sljedeće nedjelje u 17:30 u župnoj crkvi je 

svečana prva večernja za svetkovinu zaštitnika 
župe sv. Jurja, koju predvodi gvardijan, fra 
Bernard Barbarić. Nakon večernje u crkvi će 
biti koncert na violini Mateja Mijalića, našeg 
župljanina, a zatim i otvorenje izložbe naše 
župljanke Biserke Blažević u župnoj dvorani.  

U ponedjeljak, 23. travnja u župnoj crkvi mise 
su u 10:30 i 18 sati.

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


