
18. NEDJELJA KROZ GODINU

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje:   Iv 6,24-35

Gospodine, kruh koji ti daješ vodi 
u istinski život i osigurava vječnost. 
To je kruh koji nas sjedinjuje s 
tobom. To je kruh kojim se hranimo 
da bismo živjeli tvojim životom. To 
je kruh koji će nas oblikovati po 
tvojim mjerilima, koji će nas učiniti 
tvojim učenicima i živjet ćemo po 
tvojoj volji.

Daj nam, Gospodine, hrabrosti 
da se hranimo tvojim životom, a ne 
samo čudesno umnoženim kruhom. 
Daj nam, Gospodine, da Tvojim 
tijelom hranimo najdublju glad za 
smislom života, za životom koji traje 
zauvijek.

Daj, Gospodine, da te tražimo, ne 
da nam daš nešto u tvojoj čudesnoj 
moći, neko privremeno čudo, nego 
da te tražimo da nam daš čitava 
sebe te da budemo jedno zauvijek.

fra Zvjezdan Linić

Upoznajemo svetU misU...
15. Slušanje u službi Riječi (2)

Čitanja koja se čitaju na misi 
predviđena su za trogodišnji ciklus 
u knjizi koja se zove Lekcionar. 
Nemoguće je biti previše pozoran 
tijekom čitanjâ. Ona su redovna i 
nužna priprava za pričest. Origen, 
jedan od velikih poznavatelja 
Svetoga pisma rane Crkve (treće 
stoljeće), pozivao je kršćane da 
poštuju Kristovu prisutnost u 
Evanđelju kao što poštuju njegovu 
prisutnost u hostiji.

“Vi koji ste navikli sudjelovati u 
božanskim otajstvima znate kada 
primate Tijelo Gospodina kako 
ga oprezno štitite i častite da ne 
bi niti mali komadić pao s njega, 
da se ni čestica posvećenog dara 
ne izgubi. Jer vjerujete, s pravom, 
da ste odgovorni ako bilo koji dio 
padne zbog nepažnje. Ali ako ste 
tako pažljivi u čuvanju njegova 
Tijela, s pravom, zašto mislite da je 
manja krivnja ako zanemarite riječ 
Božju nego ako zanemarite njegovo 
Tijelo.”

Sedamnaest stoljeća kasnije 
Drugi vatikanski sabor ponavlja 
ovo drevno učenje za naše vrijeme: 
“Crkva je uvijek častila božanska 
Pisma kao i samo Gospodinovo 
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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

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

Tijelo jer ona – iznad svega u svetom bogoslužju – ne prestaje uzimati 
i vjernicima pružati kruh života sa stola kako Božje riječi tako i Kristova 
Tijela.” (Dei Verbum, 21).

“Nitko”, kaže Origen, “ne razumije u srcu… ukoliko nije otvorena uma i 
potpuno revan.” Opisuje li to vas i mene kada slušamo čitanja na misi? 
Trebamo biti posebno pažljivi tijekom čitanja jer smo od početka mise pod 
zakletvom. Primajući riječ koja, priznajemo, dolazi od Boga, mi pristajemo 
biti obvezani riječju. Kao posljedica toga, podložni smo sudu ovisno o tome 
koliko živimo u skladu s misnim čitanjima. U Starom savezu, čuti Zakon 
značilo je pristati živjeti po Zakonu – ili primiti prokletstva koja proizlaze iz 
neposluha. U Novom savezu, također, mi smo obvezani onime što čujemo, 
kao što govori Knjiga Otkrivenja.

Priređeno prema: S. Hahn, “Gozba Jaganjčeva” (Verbum)

LITURGIJSKI VODIČ
6. - 12. kolovoza2018.

18. TJEDAN KROZ GODINU
Časoslov: 2. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak

Preobraženje Gospodinovo
 Dn 7,9-10.13-14 

(ili: 2Pt 1,16-19); Ps 97,1-
2.5-6.9; Mk 9,2-10

Utorak Jr 30,1-2.12-15.18-22; 
Ps 102,16-23; Mt 14,22-36

Srijeda
Dominik

 Jr 31,1-7; Otpj. pj.: 
Jr 31,10-13; Mt 15,21-28

Četvrtak
Edith Stein

Hoš 2,16b.17b.21-22; Ps 
45,11-12.14-17; Mt 25,1-13

Petak
Lovro

2Kor 9,6-10; Ps 112,1-2.5-
9; Iv 12,24-26

Subota
Klara

Hoš 2,14b.15.b.19-20 ili 2 
Kor 4,6-10.16-18; Ps 45,11-

12.14-16; Iv 15,4-10
Nedjelja

19. NEDJELJA 
KROZ GODINU B

1Kr 19,4-8; Ps 34,2-9; 
Ef 4,30 – 5,2; Iv 6,41-51

OBAVIJESTI SVETIŠTA
Ovoga tjedna slavimo više značajnih blagdana:
Sutra je Preobraženje Gospodinovo, u srijedu 
u zajedništvu s ocima Dominikancima slavimo 

sv. Dominika, utemeljitelja njihovoga reda 
i velikog prijatelja sv. Franje. U četvrtak je 

blagdan Sv. tereze Benedikte od Križa (Edith 
Stein), zaštitnice Europe, u petak je sv. Lovro, 
đakon i mučenik, a u subotu sv. Klara Asiška, 
utemeljiteljica sestara Klarisa, koja se odlučila 
Gospodina slijediti potaknuta primjerom svoga 

sugrađanina sv. Franje Asiškog.

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


