
26. NEDJELJA KROZ GODINU

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Mk 9,38-48

Gospodine, apostoli su zapanjeni 
i iznenađeni. Netko je u tvoje 
ime izgonio zloduhe, makar nije 
pripadao njihovu krugu. A ipak, 
događalo se čudo, zli su duhovi 
bježali na sam spomen tvoga imena. 
Apostoli su mislili da imaju monopol 
na tvoje ime, na tebe i tvoju čudesnu 
moć. Htjeli su zabraniti toj osobi da 
to čini. Htjeli su zabraniti čovjeku 
da čini dobro u tvoje ime jer nije 
pripadao njihovome klanu.

Divan si Gospodine! Imaš toliko 
tolerancije i dobrote. Važno je 
najprije da se čini dobro, da se izgoni 
zlo i zloduh. Važno je da se omogući 
ljudima da osjete slobodu od vlasti 
zlog duha. To je sloboda, to je dar, 
to je onda i Božji, tvoj zahvat, jer gdje 
god se čini dobro tu je prisutan i tvoj 
Duh. Priznaješ svako dobro koje se 
čini za čovjeka.

Hvala ti, Gospodine Isuse, za tvoje 
povjerenje. Tvoje povjerenje izaziva 
nas na čin vjere! Tvoja ljubav i 
praštanje neprestano 
nas pozivaju da 
odgovorimo ljubavlju. 
Jer komu se prašta, 
mnogo ljubi.

fra Zvjezdan Linić

Upoznajemo svetU misU...
23. Trostruki znak križa 

Dok svećenik ili đakon naviješta 
odakle se čita evanđelje, palcem 
čini znak križa na knjizi te se zatim 
znamenuje na čelu, usnama i prsima. 
To čine i ostali vjernici, što je propisano 
novim izdanjem Rimskog misala iz 
2002. g. U prijašnjim Misalima nije 
stajalo da se vjernici tada znamenuju. 
Novi Misal jednostavno priznaje 
praksu koja je postala univerzalna 
među vjernicima tijekom stoljeća.

Podrijetlo toga znaka križa na čelu i 
srcu dolazi iz Francuske ili Njemačke, 
te se u rimskoj liturgiji pojavljuje 
vjerojatno negdje između 800. i 1000. 
godine. Znak križa na usnama dodaje 
se dosta kasnije, no nije poznato kada 
je točno ušao u liturgiju.

Ljudi su u određenom trenutku 
počeli oponašati geste svećenika ili 
đakona. Čini se da nitko ne zna kada 
je to zapravo počelo, ali zasigurno 
ne prije nego što je rimska liturgija 
unificirana nakon Tridentskog sabora. 
Ova je praksa vjerojatno postala 
učestala nakon što su vjeroučitelji 
počeli poučavati djecu gestama koje 
se koriste tijekom svete mise.

Uzimajući u obzir tu povijest, 
vjerojatno svako duhovno značenje 
vezano za te geste također dolazi 
kasnije. No to ne znači da su duhovna 
značenja izmišljena niti da nemaju 
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temelj u istini, već da geste mogu biti protumačene na više načina. Te geste, i 
njihovo značenje, naravno, sudjeluju i u onome što uvijek znak križa označava, 
a to je ispovijest vjere u Sveto Trojstvo i otkupljenje po Križu.

Ipak, posebno značenje ovoga trostrukog znaka križa možemo otkriti u 
molitvama koje svećenik govori prije i poslije naviještanja Evanđelja. Na taj 
način i vjernici, čineći trostruki znak križa, mole Boga da blagoslovi njihove 
misli i srca, te također izražavaju da svim srcem prihvaćaju poruku Evanđelja 
koje se naviješta, te da će ga zauzvrat i sami naviještati, kako svojim usnama, 
tako i načinom života. To je ujedno i ispovijest vjere da riječ koju primamo 
doista jest Kristova. Doista, to nam sâm Isus govori, a mi želimo da cijelo naše 
biće, naše misli, riječi, osjećaji i djela budu Njegovi.

Mogu postojati i drugi načini interpretacije ove geste, ali i ovaj način pokazuje 
da čak i jednostavan čin poput ovoga može imati dublji duhovni smisao.

LITURGIJSKI VODIČ
1. - 7. listopada 2018.

26. TJEDAN KROZ GODINU
Časoslov: 2. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak

Terezija od Djeteta Isusa
Job 1,6-22; Ps 17,1-3.6-7; 

Lk 9,46-50
Utorak 

Anđeli Čuvari
Izl 23,20-23; Ps 91,1-6.10-

11; Mt 18,1-5.10

Srijeda Job 9,1-12.14-16;  
Ps 88,10b-15; Lk 9,57-62

Četvrtak
FRANJO ASIŠKI

Sir 50,1.3-7; Ps 16,1-11; 
Gal 6,14-18; Mt 11,25-30

Petak Job 38,1.12-21; 40,3-5;  
Ps 139,1-14; Lk 10,13-16

Subota  Job 42,1-17; Ps 119,66-
75.91.125.130; Lk 10,17-24

Nedjelja
27. NEDJELJA 

KROZ GODINU B
Post 2,18-24; Ps 128,1-6; 
Heb 2,9-11; Mk 10,2-16

OBAVIJESTI SVETIŠTA
U četvrtak slavimo svetkovinu sv. Franje, 

utemeljitelja našeg Reda. Mise su kao 
blagdanom, u 7, 8:30, 10 i 18:30. Večernju 

svetu misu predvode, prema drevnoj tradiciji, 
braća dominikanci. U predvečerje, 3. 10. u 

18:30, slavit ćemo obred preminuća sv. Franje.
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. Svakog trenutka 
će se 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


