
29. NEDJELJA KROZ GODINU

Odjeci Riječi...
Meditacija uz nedjeljno Evanđelje: Mk 10,35-45

Gospodine Isuse, 
daj i nama da se 
sjedinimo s tobom 
u slavi. Poput 
sinova Zabedejevih 
i mi želimo s tobom 
sudjelovati u slavi 
uskrsnuća, želimo 

uživati plodove koji dopuštaju da 
se sve drugo zaboravi. Daj nam 
da budemo sasvim blizu tebi, da 
sjedimo sasvim uz tebe, da budemo 
s tobom proslavljeni. 

Međutim, pitaš: “Možete li piti iz 
iste čaše iz koje ja pijem?” Pitaš to 
Ivana i Jakova, pitaš to i nas danas. 
To je teško, Isuse. Nisam siguran 
da možemo, nisam siguran da smo 
spremni. Iako pijemo čašu gorčine i 
nerazumijevanja svijeta, ipak nisam 
siguran da znamo piti iz čaše čista 
srca, onim predanjem kojim si ti pio, 
s ljubavlju prema onima koji su ti 
priuštili tu čašu boli i gorčine.

Nauči nas, Isuse, piti iz tvoje čaše, 
ostati s tobom sjedinjeni kada bismo 
najradije promijenili tijek događaja 
jer nam se čini da je to preteško i 
pregorko za nas. Nauči nas, Isuse, 
ostati u ljubavi i kada je oko nas 
mržnja.

fra Zvjezdan Linić

Upoznajemo svetU misU...
26. Homilija (1) 

Nakon naviještene Božje riječi 
slijedi homilija. Homilija, za razliku 
od prigodne propovijedi, tumači 
Božju riječ. Stoga je neprimjereno u 
homiliji i ne dotaknuti se naviještene 
riječi. Homilija nije predavanje, 
programatski govor, nekakav 
manifest ili komentar društvenih 
prilika. Svećenik i crkveni pastiri imaju 
druge prigode progovoriti o nekim 
dvojbama u društvu, ili sustavno 
tumačiti crkveni stav o nekom važnom 
pitanju, osobito kad su u pitanju 
politička pitanja. Koliko god se moglo 
učiniti nekome privlačno, nedjeljna 
homilija nije tematska propovijed, 
tako da npr. svećenik tijekom korizme 
ispropovijeda tj. u propovijedi 
protumači npr. Apostolsko vjerovanje. 
Homilija tumači i razlaže naviještenu 
Božju riječ! Naravno da će onda i 
sama ta riječ biti stavljena u kontekst 
tako da će, primjerice, evanđeoska 
zgoda o dvanaestogodišnjem Isusu u 
hramu biti nadahnuće da se vjernike 
potakne na uspostavljanje zdravih 
odnosa između članova obitelji. Božja 
je riječ bogata i prebogata. “Pokriva” 
sve vidove odnosa Boga i čovjeka, 
te među ljudima međusobno. Kad 
god se čita Božja riječ, Bog u tome 
trenutku govori svome narodu.

Nedjeljna homilija je za najveći 
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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

dio naših (aktivnih) vjernika jedino što o svojoj 
vjeri čuju. Svi naši drugi nastupi na tribinama, u 
manjim skupinama vjernika, u pisanoj riječi ni blizu 
ne obuhvaća toliki broj vjernika kao na nedjeljnoj 
euharistiji. Stoga je iznimno važno dobro pripraviti 
homiliju.

Kao dobro polazište za pripravu homilije može 
poslužiti egzegeza (tumačenje i objašnjenje 
pojedinih riječi, rečenica, misli iz Biblije), ali to samo 
nije dovoljno i to samo nije homilija. Zato je najčešće 

nepotrebno i zamarajuće pokušavati protumačiti sva tri čitanja i to u svim 
vidovima. Tko to može pratiti (a da o duljini ne govorimo)? 

Prema: Z. Pažin (vjeraidjela.com)
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29. TJEDAN KROZ GODINU
Časoslov: 1. tjedan Psaltira

dan i spomen misna čitanja
Ponedjeljak

Ivan Pavao II.
Ef 2,1-10; Ps 100,1b-5; 

Lk 12,13-21
Utorak 

Ivan Kapistranski
Ef 2,12-22; Ps 85,9ab-14; 

Lk 12,35-38

Srijeda Ef 3,2-12; Otpj. pj.: Iz 12,2-
3.4bcd.5-6; Lk 12,39-48

Četvrtak Ef 3,14-21; Ps 33,1-2.4-
5.11-12.18-19; Lk 12,49-53

Petak Ef 4,1-6; Ps 24,1-4b.5-6; 
Lk 12,54-59

Subota Ef 4,7-16; Ps 122,1-5; 
Lk 13,1-9

Nedjelja
30. NEDJELJA 

KROZ GODINU B

Jr 31,7-9; Ps 126,1-6; 
Heb 5,1-6; 

Mk 10,46-52
OBAVIJESTI SVETIŠTA

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.
Sljedeće nedjelje je završno hodočašće u ovoj 
hodočasničkoj sezoni u našem Svetištu. Misu 
zahvalnicu u 18:30 u našem Svetištu predvodi 

naš nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić.
Najavljujemo misu na Trsatskom groblju za 

svetkovinu Svih Svetih, 1. studenog u 15 sati.
Posljednje upisivanje misa po starom sustavu 

za prosinac 2018. će biti u subotu, 3. studenog. 

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


