
7. VAZMENA NEDJELJA B

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Iv 17,11-19

Gospodine Isuse! Nalazimo se 
u svijetu. Ti si nas u njega stavio. I 
izričito želiš da u njemu ostanemo. 
Kako je to katkada teško! Svijet u 
kojem danas živimo sve manje 
poštuje život, a pun je prevara i 
profiterstva. Osjećamo sve manje 
volje da budemo u takvom svijetu.

Najradije bismo, Gospodine, 
pobjegli iz njega u neki drugi svijet, 
na neko drugo mjesto, gdje bismo 
bili zaštićeni od svih zala. Htjeli 
bismo se negdje sakriti da nas 
svijet ne nađe, da nas ne može 
raniti, povrijediti. Često to i činimo.

Ipak, Isuse, ti tražiš od nas da 
ostanemo u tom svijetu. Jer i ti si bio 
u svijetu i to na izuzetno djelatan 
način. Bio si snažno prisutan u 
ovome svijetu, a ipak si ostao 
neokrnjen, autentičan i vjeran 
samome sebi i svom poslanju. 

Došao si Gospodine u ovaj 
svijet da ostaneš svoj, da ostaneš 
dosljedan i vjeran Božjoj volji.

Želimo s tobom, Isuse, biti u službi 
novoga svijeta, želimo biti djelatni 
u ovom svijetu, ojačani tobom koji 
si hrana ljudima i svijetu oko nas.

fra Zvjezdan Linić

Upoznajemo svetU misU...
3. Znak križa

Nakon ulaza svetu misu 
započinjemo znakom križa. 
Znak križa je kod ranih kršćana 
vjerojatno bio najopćenitiji izraz 
vjere. Znak križa najdublja je gesta 
koju činimo. To je kršćanska vjera 
sažeta u jednoj kretnji. Kada se 
prekrižimo, mi obnavljamo savez 
koji je započet našim krštenjem. 
Izgovorenim riječima naviještamo 
trojstvenu vjeru u koju smo 
kršteni (»U ime Oca i Sina i Duha 
Svetoga«). Rukom naviještamo 
svoje otkupljenje križem Isusa 
Krista. Križ je sredstvo pomoću 
kojeg smo spašeni, pomoću kojeg 
postajemo sudionici božanske 
naravi.

Sveto Trojstvo, utjelovljenje, 
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otkupljenje – cijelo se Vjerovanje iznenada pojavljuje u tom kratkom 
trenutku. To nije samo bogoštovni čin. To je također podsjetnik na ono 
što jesmo. »Otac, Sin i Duh Sveti« odražavaju obiteljski odnos, unutarnji 
život i vječno zajedništvo Boga. Naša vjera jedina je religija čiji je Bog 
obitelj. Sam Bog je »vječna obitelj«; ali, budući da smo kršteni, On je 
također i naša obitelj. Krštenje je sakrament, što dolazi od latinske riječi 
za prisegu (sacramentum); i tom prisegom vezani smo za Božju obitelj. 
Čineći znak križa, započinjemo misu podsjećanjem da smo djeca Božja.

Također obnavljamo svečanu prisegu svoga krštenja. Stoga je križanje 
poput prisezanja nad Biblijom u sudnici. Obećavamo da smo došli na 
misu da bismo svjedočili. Tako nismo promatrači slavljenja Boga nego 
smo aktivni sudionici i svjedoci.

Priređeno prema: S. Hahn, “Gozba Jaganjčeva”  
i “Mali vodič za svakoga - Misa” (Verbum)

LITURGIJSKI VODIČ
14.- 20. svibnja 2018.

7. USKRSNI TJEDAN
Časoslov: 3. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak
Sv. Matija

Dj 1,15-17.20-26; Ps 113,1-
8; Iv 15,9-17

Utorak Dj 20,17-27; Ps 68,10-
11.20-21; Iv 17,1-11a

Srijeda Dj 20,28-38; Ps 68,29-
30.33-36c; Iv 17,11b-19

Četvrtak Dj 22,30; 23,6-11; Ps 16,1-
2a.5.7-11; Iv 17,20-26

Petak Dj 25,13-21; Ps 103,1-2.11-
12.19-20ab; Iv 21,15-19

Subota Dj 28,16-20.30-31; Ps 11,4-
5.7; Iv 21,20-25

Nedjelja
PEDESETNICA 

DUHOVI

Dj 2,1-11; Ps 104,1.24.29-
31.34; Gal 5,16-25;  

Iv 15,26-27; 16,12-15
OBAVIJESTI SVETIŠTA

Danas završavamo proslavu Marijinih trsatskih 
dana uz proslavu Gospe Trsatske. Na misi u 10 
je prva pričest, a na večernjoj misi povodom 
majčinog dana pjeva dježji zbor iz Viškova s 

djevojkama srednje glazbene škole.
Zahvaljujemo svima na sudjelovanju u proslavi 

svetkovine našega Svetišta i naše zaštitnice, 
Majke milosti, Gospe Trsatske.

Sljedeće nedjelje je blagdan Duhova čime 
završavamo uskrsno vrijeme liturgijske godine.

Izašao je novi broj Marijinog Trsata. 

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


