OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan
Ponedjeljak 1. 08.
Utorak 2. 08.
Srijeda 3. 08.
Četvrtak 4. 08.
Petak 5. 08.
Subota 6. 08.
Nedjelja 7. 08.

Spomen/blagdan
Sv. Alfonz Marija de Liguori,b.i n.
Gospa od Anđela
Bl. Augustin Kažotić, b.
Sv. Ivan Marija Vianney, prez.
Gospa Snježna i
Dan domovinske zahvalnosti
Preobraženje Gospodinovo
19. NEDJELJA KROZ GODINU
i DAN LOŠINJANA

Mise
u
u
u
u

7,30
7,30
7,30
7,30

i
i
i
i

u
u
u
u

20,00
20,00
20,00
20,00

sati
sati
sati
sati

u 7,30 i u 20,00 sati
u 9,00 i u 20,00 sati
u 7,30; 10,00; i u
20,00 sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; i u 20,00 sati.
- Na našem zvoniku obnovljena je podloga sata, postavljene nove brojke i
obojane su kazaljke!
- U srijedu u 17,00 sati kreće se ispred Policije i posjetili bi Caritasovu djecu
u Nerezinama.
- U petak je prvi petak u mjesecu, sat prije večernje sv. mise prilika za sv.
ispovijed, a sv. misa je u 20,00 sati.
- U subotu je prva sv. misa u 9,00 sati u kapeli Adolorati, a večernja sv.
misa u 20,00 sati je u župnoj crkvi na talijanskom jeziku.

- Slijedeće nedjelje na župnoj misi proslavit ćemo „Dan Lošinjana“.
- Tisak: Glas koncila.
Porcijunkula – potpuni oprost
U povodu blagdana Gospe od Anđela, koji se slavi u subotu 2.
kolovoza, u svim franjevačkim i župnim crkvama diljem svijeta
vjernici mogu dobiti porcijunkulski ili potpuni oprost od
vremenitih kazni. Taj oprost vjernici mogu dobiti od 1. kolovoza u
podne do 2. kolovoza u ponoć ako se ispovjede, pričeste, pohode
franjevačku ili župnu crkvu, te izmole Vjerovanje, Oče naš i
pomole se na nakanu Svetog Oca.

U crkvi sv. Nikole su sv. mise u 19,00 sati, osim u srijedu i petak , u 8,00 s.
Izdaje:

Župni ured, Š. Kv. Kozulića 8, 51550 Mali Lošinj
Tel. 051/231-731; fax. 051/233-942.
E-mail: zupni.ured.mali.losinj1@ri.t-com.hr
Odgovara: Ivan Brnić, župnik

Godina: IV

31. srpnja 2011.

Broj: 147

18. NEDJELJA KROZ GODINU
Današnja čitanja

Prvo čitanje: Iz 55,1 -3
Drugo čitanje: Rim 8, 35.37-39
Evanđelje Mt 14,13-21
U ono vrijeme: Kad je
Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja,
povuče se odande lađom na
samotno mjesto, u osamu. Dočuo
to narod pa pohrli pješice za njim
iz gradova. Kad on iziđe, vidje
silan svijet, sažali mu se nad njim
te izliječi njegove bolesnike.
Uvečer mu pristupe učenici pa
mu reknu: "Pust je ovo kraj i već
je kasno. Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane." A Isus im reče: "Ne treba da
idu, dajte im vi jesti." Oni mu kažu: "Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe." A
on će im: "Donesite mi ih ovamo." I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet
kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima,
a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih
košara. A blagovalo je oko pet tisuća muškaraca, osim žena i djece.

NA KRAJU DANA
U tom pustom kraju vidio sam veličanstvenost Boga. Cijeli sam dan slušao Učiteljeve
riječi i upijao ih kao što vodu upija žedna i suha zemlja. U njima sam našao odgovore na moja
pitanja, putokaz u mojim lutanjima, blizinu koja me nikada neće napustiti, ljubav koja me
bezuvjetno ljubi, snagu za dane darovanog mi života. Uvečer, kad smo trebali svaki otići
svojim putom, zapovjedi nam da sjednemo. Uzeo je pet kruhova i dvije ribice, pogledao u
nebo, izrekao blagoslov, pa jelo davao svojim učenicima, a učenici nama. U ruke sam primio
komad kruha i komad ribe! Na brzinu sam pojeo darovani obrok, jer sam zaista bio gladan.
Brišući usta od mrvica kruha, podigao sam oči u želji da ga vidim. Pronašao sam Ga. Njegove i
moje oči su se susrele, a moja usta samo su rekla HVALA! On se nasmiješio i mahnuo mi! Od
te večeri, moj život više nije bio kao prije. Njega je sa mnom živio i moj Učitelj. Uvijek je uz
mene, pa i u onim trenucima kada nisam siguran u Njegovu blizinu baš kao i te večeri, kada
sam mislio da ću gladan krenuti svojoj kući . . .

Josip Šimunović

OBOGATITI SVIJET KVASCEM
KRŠĆANSKE DOBROTE

Veliki je francuski mislilac Jacques Maritain jednom napisao:
"Đavao visi uz povijest poput vampira. Povijest, unatoč tome, ide
naprijed zajedno s tim vampirom." Đavao je osuđen djelovati u
vremenu. Radi u sadašnjosti, kako bi nam zatrovao srce i ukrao
budućnost. No, ujedno napada i naše sjećanje, potku samoga našega
identiteta. Čini to s vrlo važnim razlogom. Način na koji se sjećamo
povijesti uvjetuje naše sadašnje izbore i način razmišljanja u
svakodneviju. Radi toga je jedna od prvih stvari što ih moramo učiniti
- ako želimo "živjeti kao katolici" sjetiti se što pojam "katolik" uistinu
znači. Tu lekciju o našemu identitetu ne smijemo naučiti od svijeta,
niti od mlakih oholica, niti od neprijatelja Crkve, makar se oni
predstavljaju kao katolici. Moramo učiti iz uma i sjećanja same Crkve,
koja progovara po svojim svećenicima, po svome Učiteljstvu.
Politika je iskazivanje moći, a moć se - kako je se i sam Isus
osvjedočio kada ga je sotona napastvovao u pustinji - vrlo lako može
izopačiti čineći zlo u ime navodnoga ostvarivanja dobrih ciljeva. No,
ta činjenica nikada ne može biti izgovor za kukavištvo, niti pak sterilnost i lijenost. Krist nas je obvezao braniti slabe, opirati se zlu u
svijetu, biti solidarni s onima koji trpe. Svoju vjernost kao kršćani, u
konačnici dugujemo Bogu, ali ona u sebi predmnijeva također i
vjernost potrebama Božjih stvorenja. To znači kako smo uključeni posve prisno i blisko - u život svijeta te moramo djelovati u skladu s
onime u što vjerujemo. To ne možemo nikad raditi bez poniznosti,
ljubavi i mudrosti, ali jednako tako niti bez odvažnosti. Moramo se
boriti za ono u što vjerujemo. Kao što je Kolakowski napisao: "O
našoj se sudbini odlučuje na istome onome terenu na kojemu trčimo."
Sve što činimo u obranu ljudske osobe, ma kako to bilo
maleno, nikada nije bez ploda niti može biti zaboravljeno. Naša djela
dotiču druge živote i pokreću druga srca na načine što ih na ovome
svijetu nikada nećemo moći dokraja shvatiti.

Sveto nas Pismo uči kako Bog nema velike koristi od oholih i
nadutih. Međutim, On iznad svega ljubi obične, jednostavne,
svakodnevne ljude koji drže Božju riječ, koji su vjerni njegovim
zapovijedima te podržavaju život svijeta kvascem svoje dobrote. To je
djelo koje su vjernici pozvani vršiti, bez obzira na to kuda ih Bog
poveo. Nemojte to nikada zaboraviti. Ako se u ovome životu budemo
zalagali, na primjer, za život nerođena djeteta, netko će se založiti za
nas u budućem životu, u kojem ćemo se s Bogom susresti licem u lice.
Nitko tko čini zlo ne može se suprotstaviti onome koji čini
dobro, i u tome se ne umara. Povjerujmo da zaista jest tako.
Povjerujmo, jer je poruka
što je ona nosi istinita.
Krjeposti su itekako važne.
Odvažnost i poniznost, pravednost i ustrajnost, itekako
posjeduju snagu. Dobro
zaista pobjeđuje. A svetost
ljudskoga života izdržat će
sve kušnje, jer će se ljudi
uvijek spominjati ovoga:
Ako je "Bog tako ljubio
svijet te je dao svoga Sina
Jedinorođenca" (Iv 3,16),
tada omjer ide u korist
vjernika i vrijedi se boriti
za ono što je ispravno.
Maritainov
vampir
s
početka ove priče izgubit će bitku, a povijest će - ako je gledamo
poniznim očima vjere - i dalje biti dobra učiteljica i vjerna nositeljica
ispravnih stavova i poruka za svaku ljudsku dušu.
Preuzeto iz“MI“, lipanj, srpanj, kolovoz 2011 str.20. piše: Šime PERIC

