
21. NEDJELJA KROZ GODINU

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje:   Iv 6,60-69

Gospodine, danas nam postavljaš 
pitanje: “Želite li i vi otići?”

Gospodine Isuse, mi smo ovdje. Ne 
želimo otići. Ni mi nemamo kamo. 
Razočarali su nas drugi ljudi koji 
nam se nude kao prosvjetitelji, kao 
spasitelji čovječanstva. Nemamo 
kome otići. Ti nas još nikada nisi 
razočarao. Međutim, mi tebe jesmo.

Mi ne odlazimo, ali niti ne 
ostajemo duboko povezni s tobom, 
tvojim životom. Poslije pričesti kao 
da se ništa ne mijenja. Neki bez 
razlogačak trče i više puta dnevno 
na pričest, kao da ne vjeruju u 
jedinstvenu snagu tvoje ljubavi koja 
ih može nositi u tom danu. Isuse, ne 
želimo otići.

Ali učini da ostanemo s tobom i 
uz tebe! Učini nas pravim učenicima 

koji će se 
potpuno otvoriti 
tebi, prihvatiti 
tvoju ljubav i 
prijateljstvo kao 
temelj novoga 
života. Nahrani 
nas sobom.

fra Zvjezdan 
Linić

Upoznajemo svetU misU...
18. O čitačima (1)

Izuzetno je važno imati na umu da 
misna čitanja sadržavaju živu Božju 
riječ, kojom Bog osobno progovara 
svome narodu. To je živa riječ, rečena 
upravo za tu zajednicu, upravo za taj 
trenutak. Kada to znamo, jasno nam je 
koliko je važno da ta riječ bude lijepo, 
skladno, razumljivo i dostojanstveno 
naviještena.

Božja riječ u liturgijskom slavlju 
navješćuje se jednostavno i 
autentično. Čitač mora biti ono 
što jest i čitanja se navješćuju bez 
nepotrebnih dodataka. U biti postoji 
jedno važno pravilo za očuvanje 
dostojanstva same liturgije, ono o 
istinitosti znaka koje se odnosi na 
sve: služitelje, simbole, geste, stvari i 
ambijent.

Također je potrebno poticati 
formaciju čitača koja obuhvaća tri 
temeljna aspekta, biblijsko liturgijska, 
duhovna i tehnička priprema.

1. Biblijsko-liturgijska formacija
Čitač mora posjedovati barem 

minimalno znanje o Svetom pismu: 
strukturu, kompoziciju, broj i 
imena svetih knjiga Starog i Novog 
zavjeta kao i glavne literarne oblike 
(povijesne, pjesničke, proročke, 
mudrosne, itd.). Onaj tko uzlazi na 
ambon mora znati što čini i koju vrstu 
teksta će naviještati. Osim toga trebao 
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bi imati temeljno znanje o liturgijskom slavlju, poznavati dijelove liturgije te 
biti svjestan vlastite uloge koju izvodi tijekom službe riječi. Čitač ne navješćuje 
samo biblijska čitanja nego i molitvu vjernika ili pak neke druge dijelove koji su 
im dodijeljeni u različitim liturgijskim obredima.

2. Duhovna formacija
U Crkvi se za naviještanje Božje riječi ne traže neke osobe izvana, nego se 

takav čin daje vjernicima vodeći računa da svako služenje u Crkvi treba proizaći 
iz vjere te ju hraniti. Stoga, čitač treba voditi računa o unutarnjem životu i 
prepustiti se duhu molitve i vjere. Takva dimenzija izgrađuje kršćanski puk 
koji vidi u čitaču svjedoka Riječi koju on navješćuje. Božja riječ, iako je sama 
u sebi plodonosna, poprima ipak poseban sjaj i tajanstvenu privlačnost od 
svetosti onoga koji ju navješćuje. O brizi oko vlastitog unutarnjeg života ovise 
također i pokreti čitača, njegovi pogledi, odjeća i frizura. Očigledno je da služba 
čitača uključuje življenje i u javnosti koje je u skladu s deset Božjih zapovijedi i 
s crkvenim zakonima.

. LITURGIJSKI VODIČ
27. kolovoza - 2. rujna 2018.

21. TJEDAN KROZ GODINU
Časoslov: 1. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak

Monika
 2Sol 1,1-5.11b-12; 

Ps 96,1-5; Mt 23,13-22
Utorak 

Augustin
2Sol 2,1-3a.14-17; 

Ps 96,10-13; Mt 23,23-26
Srijeda

Mučeništvo Ivana Krstitelja
Jr 1,17-19; Ps 71,1-6.15.17; 

Mk 6,17-29

Četvrtak 1Kor 1,1-9; Ps 145,2-7; 
Mt 24,42-51

Petak 1Kor 1,17-25; Ps 33,1-2.4-
5.10-11; Mt 25,1-13

Subota 1Kor 1,26-31; Ps 33,12-
13.18-21; Mt 25,14-30

Nedjelja
22. NEDJELJA 

KROZ GODINU B

Pnz 4,1-2.6-8: 
Ps 15,2-4ab.5ab;

Jak 1,17-18.21b-22.27; 
Mk 7,1-8.14-15.21-23

OBAVIJESTI SVETIŠTA
Jučer su novaci iz generacije 2017./2018. imali 

svoje prve zavjete, a u petak je nova generacija 
novaka obukla franjevački habit i time su 

započeli godinu novcijata koju će provesti u 
našem samostanu i svetištu.

 
U subotu u 11 sati zavjetno je hodočašće 

vjernika iz Porečko-pulske biskupije  
(Istarsko hodočašće).

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


