
24. NEDJELJA KROZ GODINU

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Mk 8,27-35

Ono što ti je Petar rekao u svojoj 
ispovijesti vjere, želim, Isuse, da ti 
kaže svatko od nas na svoj način.

Da, Isuse, ti si Krist, ti si Pomazanik. 
Ti si ispunjenje svih naših očekivanja. 
Ti si onaj kojemu sve možemo reći. 
Ti si i naš Krist, naš Mesija, naš 
Spasitelj. Nemamo drugoga, Isuse! 
Imamo samo tebe i samo se u tebe 
pouzdajemo. Dođi nam, Isuse, i 
spasi nas!

Prema tvojim riječima i prema 
tvojem primjeru, primili smo život, 
obdareni smo njime, ali ne zato da ga 
sebično proživimo, da se zatvorimo 
u svoje interese i komotnost, nego 
da se razdajemo i da svojim životom 
nadarimo mnoge radošću i ljubavlju. 
Tada je to pravi život, darovani 
život, jer tko hoće život 
svoj spasiti, izgubit će 
ga, a tko ga izgubi, tko 
ga dadne, tko ga razda i 
potroši na druge, taj će 
ga naći.

Poziv je to na vjeru u 
pravi, istiniti život u hodu 
za tobom, na život u službi 
kraljevstva Božjega, u 
službi vječnosti!

fra Zvjezdan Linić

Upoznajemo svetU misU...
21. Pjesma prije evanđelja (2)

Poklik „Aleluja“ u liturgijskoj 
glazbenoj tradiciji je oblikovan kao 
iubilus, kao pjesma u kojoj su se 
»gubile« i nestajale riječi, prerastajući 
u radosni i dugi, melodijski bogati, 
slijed završnoga sloga -ia.

To je osobito bilo izraženo u 
vazmenoj liturgiji. Riječi postaju 
nedostatne da bi izrazile radost pred 
Prisutnim. No, usne mogu izraziti više 
nego što može stati u riječi. Zato su 
poljubac evanđelistaru i poklik Aleluja 
- naročito ako ga se ponovi nakon 
evanđelja, dok svećenik (ili biskup) 
ljubi evanđelistar - osobito prikladni 
čini vjere i poklonstva Kristu. Poljupcu 
koji čine đakon ili svećenik zajednica 
vjernika pridružuje se svojim 
poklonstvom vjere.’

Dok se za vrijeme čitanja prvoga 
i drugoga čitanja te 
psalma sjedilo, čime se 
ističe potreba pozornijeg 
slušanja, kada se pjeva 
“Aleluja” ili drugi poklik 
Kristu prije Evanđelja 
zajednica vjernika ustaje 
i na taj način izvanjskom 
gestom izriče ono što 
riječi sadrže, a to je 
pozdrav Gospodinu, koji 
će progovoriti riječima 
evanđelja. Kao što 
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ustanemo iz poštovanja kada u prostoriju uđe osoba kojoj smo dužni iskazati 
čast, tako i u misi prije evanđelja ustajemo i na taj način iskazujemo čast Kristu 
koji nam se obraća. 

Stavovi tijela koje zauzimamo tijekom euharistijskoga slavlja izražavaju 
stavove naših srdaca. dakle stajanje za vrijeme čitanja evanđelja nas drži u 
načinu budnosti i djelovanja. To je poštovanje pripravnog sluge, vojnika na 
dužnosti koji je spreman izvršiti zapovijed koju njegov gospodar izda. Tako i 
kršćanin budno i uspravno sluša što mu njegov Gospodin govori te je spreman 
to u djelo provesti i izvršiti. Stajanjem izražavamo i sinovsku slobodu koju nam 
je dao Isus Krist oslobodivši nas ropstva grijeha, da samo Bogu, u slobodi, 
služimo.

Priređeno prema: A. Crnčević - I. Šaško:  
Pred liturgijskim slavljem (HILP)LITURGIJSKI VODIČ

17. - 23. rujna 2018.
24. TJEDAN KROZ GODINU
Časoslov: 4. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak

Rane sv. Franje
Gal 6,14-18; Otpj. pj. Gal 

2,16.19-20; Lk 9,23-26

Utorak 1Kor 12,12-14.27-31a; Ps 
100,1b-5; Lk 7,11-17

Srijeda 1Kor 12,31 – 13,13; Ps 
33,2-5.12.22; Lk 7,31-35

Četvrtak 1Kor 15,1-11; Ps 118,1-
2.16-17.28; Lk 7,36-50

Petak
MATEJ

Ef 4,1-7.11-13; Ps 19,2-5; 
Mt 9,9-13

Subota
Liturgija kvatri

Fil 3,8-14; Ps 40,2.4ab.7-
10.12; Lk 5,1-11

Nedjelja
25. NEDJELJA 

KROZ GODINU B

Mudr 2,12.17-20;  
Ps 54,3-6.8; Jak 3,16 – 4,3;  

Mk 9,30-37
OBAVIJESTI SVETIŠTA

U subotu obilježavamo 40. obljetnice pohoda 
Majke Tereze našem Svetištu. Svečana misa je 
u 13 sati s otkrivanjem kipa ispred Svetišta.
Najavljujemo hodočašće u Mariju Bistricu na 

koje ćemo ići u subotu, 29. rujna.
Najavljujemo hodočašće u Zagrebačku 

katedralu u subotu, 13. listopada.
OBAVIJEST O UPISIVANJU MISA ZA 2019. G. 
Od početka prosinca biti će moguće upisati 

mise za cijelu 2019. godinu. Mise će se primati 
sve dok se svi termini ne popune, tako da 

neće više biti upisivanja misa svakog prvog u 
mjesecu za sljedeći mjesec, već će se svakog 

trenutka moći upisati mise za bilo koji datum u 
godini, ukoliko ima slobodnih termina. 

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


