
14. NEDJELJA KROZ GODINU

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Mk 6, 1-6

Gospodine Isuse, čudiš se nevjeri 
Nazarćana. U Nazaretu zbog njihove 
nevjere nisi mogao učiniti nijedno 
čudo, nisi mogao pružiti ljudima 
lijek svoje čudotvorne ljubavi jer su 
zatvorili svoje srce i nisu ti pristupili 
s povjerenjem. I mi smo u brojnim 
situacijama u kojima trebamo tvoju 
ljubav i pomoć. A opet ti tako često 
ne vjerujemo i ne prepuštamo se 
tvome vodstvu.

Gospodine Isuse, čudiš se i našoj 
nevjeri. Nevjeri u tebe, koji si izvor 
žive vode, koji si dar pravog života.

Oprosti, Gospodine, na tolikoj 
nevjeri. Nismo ništa bolji od 
Nazarećana koji su ti okrenuli leđa, 
koji su se razočarali u tebe. Htjeli 
su senzaciju, ali nisu 
bili spremni poniznom 
vjerom tebe prihvatiti. 
Žele jeftine učinke, a 
ne žele duboki životni 
proces obraćenja 
što ga vjera u nama 
neprestano izaziva. 
Daj nam vjeru; umnoži 
nam vjeru! I daj da po 
vjeri možemo ostvariti 
plodove obraćenja.

fra Zvjezdan Linić

Upoznajemo svetU misU...
11. Važnost službe Riječi (1)

Nakon zborne molitve svi sjednu 
i slušaju Riječ Božju. To je ključni 
trenutak cijelog prvog dijela svete 
mise (liturgije ili službe Riječi). Prije 
samog čitanja Biblijskih odlomaka 
predviđenih za dotično slavlje 
može se uvesti vjerničku zajednicu 
u službu Riječi kratkim uvodima u 
čitanja kojima se može nagovijestiti 
i staviti u širi kontekst ono što će se 
slušati.

Za vrijeme čitanja vjernici sjede. 
To je prvenstveno stav onoga koji 
naučava i koji sluša. Na primjer, 
u starini je biskup propovijedao 
sjedeći, kako to svjedoči sv. Augustin, 
a preporučalo se i vjernicima da za 
vrijeme propovijedi sjede, da se ne 

bi umorili. Sjedali bi 
na pod, jer klupa nije 
bilo. One se uvode 
u crkvu tek poslije 
16. st. pod utjecajem 
protestantskih crkava 
gdje su one bile 
naročito potrebne, 
jer im se liturgija i 
sastojala prvenstveno 
od službe riječi. Prema 
današnjem Redu 
mise vjernici sjede 
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Odgovara: fra Bernard Barbarić, gvardijan i čuvar svetišta

Župa sv. Jurja na Trsatu - radno vrijeme župnog ureda: Utorak i Četvrtak 8-9; Srijeda i Petak 17-18

za vrijeme čitanja (osim evanđelja), za vrijeme homilije te u vremenu 
pripravljanja darova. Dakle sjedeći smo sposobni osluškivati i pozorno se 
usredotočiti na ono što slušamo.

Službu Riječi su prvi kršćani naslijedili od židovskih sinagogalnih službi 
koje su se sastojale od uvodne molitve, zatim čitanja iz Petoknjižja i iz 
Proroka, nakon toga je uslijedilo tumačenje te molitva psalama kao odgovor 
na Božju riječ, a sve je završavalo blagoslovom. Sličan opis kršćanskog 
bogoslužja nalazimo već u 2. st. kod sv. Justina. Dakle već od samog početka 
u kršćanskim bogoslužjima Riječ Božja, kako iz Staroga Zavjeta tako i iz 
Novoga Zavjeta, nalazi svoje središnje mjesto u okupljanjima kršćana 
nedjeljom. 

Priređeno prema: Z. Pažin, Red mise: Služba Riječi 
(Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije)

LITURGIJSKI VODIČ
9. - 15. srpnja 2018.

14. TJEDAN KROZ GODINU
Časoslov: 2. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak Hoš 2,16.17b-18.21-22;  

Ps 145,2-9; Mt 9,18-26

Utorak Hoš 8,4-7.11-13; Ps 115,3-
10; Mt 9,32-38

Srijeda
BENEDIKT

Izr 2,1-9; Ps 34,2-11;  
Mt 19,27-29

Četvrtak Hoš 11,1.3-4.8c-9; Ps 80,2-
3.15-16; Mt 10,7-15

Petak
BDM Bistrička

Hoš 14,2-10; Ps 51,3-4.8-
9.12-14.17; Mt 10,16-23

Subota Iz 6,1-8; Ps 93,1-2.5;  
Mt 10,24-33

Nedjelja
15. NEDJELJA 

KROZ GODINU B

Am 7,12-15;  
Ps 85,9ab.10-14; Ef 1,3-14;  

Mk 6,7-13
OBAVIJESTI SVETIŠTA

U srijedu slavimo sv. Benedikta,  
zaštitnika Europe. 

U petak slavimo spomen Blažene Djevice 
Marije, Majke Božje Bistričke.

U srpnju i kolovozu župni ured župe sv. Jurja 
radi samo petkom od 17 do 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


