
15. NEDJELJA KROZ GODINU

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Mk 6, 7-13

Isuse, hvala ti što si apostolima i 
Crkvi dao vlast nad nečistim dusima. 
Ti si dobro znao da je moguće da 
čovjek osjeti strah i nemoć pred 
zlom u svijetu, nemoć pred ljudskom 
sebičnošću i zavišću, da smo često 
slabi pred ljudskim glupostima, da 
je mržnja razorna snaga kojaostavlja 
iza sebe ruševine.

Znao si, Isuse, da te trebamo i da 
nećemo moći bez tebe. Ima previše 
zla oko nas i u nama da nam nije 
dovoljno ono malo dobre volje što 
je osjećamo u sebi.

Gospodine, i nas je često strah. 
Ima toliko toga u svijetu, toliko zla 
i mržnje, podvala i nevjere, rata i 
ubojstava da je očito da je Zli na 
djelu i da sabire svoje plodove 
razdora i nemira.

Zaštiti nas danas više nego ikada. 
Daj nam snagu da se odupremo zlu 
kada želi osvojiti naše srce mržnjom 
i ogorčenošću i daj nam sigurnost 
da smo tvoja ljubljena djeca koja svu 
svoju snagu dobivaju iz tvog srca 
koje je toliko ljubilo.

Nastavi i danas, Gospodine, 
djelovati po svojim službenicima te 
nas sve probudi na obraćenje.

fra Zvjezdan Linić

Upoznajemo svetU misU...
12. Važnost službe Riječi (2)

Drugi vatikanski sabor u novije 
vrijeme još više ističe važnost 
Liturgije riječi u bogoslužju do te 
mjere da se predlaže i uvođenje 
narodnih jezika u liturgiju umjesto 
dotadašnjeg latinskog, kako bi 
se vjernicima uistinu omogućilo 
razumijevanje biblijske poruke.

Drugi vatikanski sabor također 
ističe da su i služba riječi i euharistijska 
služba konstitutivni dio svekolikog 
euharistijskog slavlja svete mise. Ne 
pretpostavlja se jedan dio drugome, 
nego se jednako vrijedni kao bitne 
sastavnice euharistijskog slavlja. 
Dakle, svetopisamska čitanja u 
euharistiji nisu tek pridodana, nego 
integralni i važni dio toga bogoslužja.
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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

Euharistijsko slavlje nije tek spomen Gospodnje večere ili možda tek 
spomen vazmenog otajstva Kristove smrti i uskrsnuća. Nije tek spomen, 
nego spomen-čin. To znači da se u euharistijskom slavlju ostvaruje, 
uprisutnjuje Kristovo vazmeno otajstvo. Apostoli su poslani od Isusa da 
navješćuju Kristovo spasenje te da to isto spasenje »izvršuju žrtvom i 
sakramentima«. To isto vrijedi i za službu riječi u euharistijskom slavlju. 
Biblijsko čitanje nije tek spomen na ono što je Bog nekoć govorio svome 
narodu ili spomen na ono što je Isus naučavao, nego živa Božja riječ: “Iako 
je liturgija u prvom redu štovanje božanskog veličanstva, ipak sadrži i 
mnoge pouke za vjerni puk. Doista, u liturgiji Bog govori svome puku, a 
Krist sveudilj navješćuje evanđelje. Sa svoje pak strane puk Bogu odgovara 
pjevanjem i molitvom.”

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

LITURGIJSKI VODIČ
16. - 22 srpnja 2018.

15. TJEDAN KROZ GODINU
Časoslov: 3. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak Iz 1,11-17; Ps 50,8-9.16b-

17.21.23; Mt 10,34 – 11,1

Utorak Iz 7,1-9; Ps 48,2-8; 
Mt 11,20-24

Srijeda Iz 10,5-7.13-16; Ps 94,5-
10.14-15; Mt 11,25-27

Četvrtak Iz 26,7-9.12.16-19; 
Ps 102,13-21; Mt 11,28-30

Petak Iz 38,1-6.21-22.7-8; 
Iz 38,10-12.16; Mt 12,1-8

Subota Mih 2,1-5; Ps 10,1-4.7-
8.14; Mt 12,14-21

Nedjelja
15. NEDJELJA 

KROZ GODINU B
Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; 

Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

OBAVIJESTI SVETIŠTA

Sutra slavimo Gospu Karmelsku koja je 
zaštitnica župe na Donjoj Drenovi. 

U petak slavimo sv. Iliju, proroka.

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


