OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Ponedjeljak 5. 09.
Utorak 6. 09.

Sv. Romul, drugotni zašt. župe
Svagdan 23. tjedna kroz godinu

Srijeda 7. 09.

Sv. Marko Križevčanin,prez. i mč.

Četvrtak 8. 09.

Rođenje BDM–zaštitnik župe

Petak 9. 09.
Subota 10. 09.

Svagdan 23. tjedna kroz godinu
Svagdan 23. tjedna kroz godinu

Nedjelja 11. 09.

24. NEDJELJA KROZ GODINU

Mise
u 7,30 i u 19,00 sati
u 8,00 i u 19,00 sati
u 7,30 i u 19,00 sati
na Čikatu
u 7,30; 10,00 i u
19,00 sati
u 7,30 i u 19,00 sati
u 9,00 i u 18,00 sati
u 7,30; 10,00; 11,30
i u 19,00 sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; i u 19,00 sati.
- Današnja milostinja i darovi su kolekta za crkvu hrvatskih mučenika na
Udbini!
- U utorak, 6. 09. je prva sv. misa u 8,00 sati za svu školsku djecu, sv. mise u
7,30 sati neće biti.
- U srijedu u predvečerje Male Gospe sveta misa je na Čikatu i nema je u
župnoj crkvi

- Na blagdan naše župne zaštitnice - Male Gospe - sv. mise su u: 7,30;
10,00 i svečana večernja koncelebrirana sv. misa u 19,00 sati.
- Od slijedeće nedjelje započinje i misa za djecu i mlade u 11,30 sati.
- U subotu je sv. misa u kapeli Srca Isusova u 9,00 sati. Navečer je sv.
misa u 18,00 sati u župnoj crkvi sa vjenčanjem.
- Podsjećamo na upis za hodočašće u Poljsku, još traju upisi do
blagdana Male Gospe.
- Tisak: Glas koncila, Živo vrelo, Glasnik SIM i MAK.

U crkvi sv. Nikole su sv. mise u 18,30 sati, osim u srijedu i četvrtak , u 8,00
sati.

Izdaje:

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

Godina: IV

4. rujna 2011.

Broj: 152

23. NEDJELJA KROZ GODINU
Današnja čitanja
Prvo čitanje: Ez 33,7-9
Drugo čitanje: Rim 13,8-10
Evanđelje Mt 18,15-20

U ono vrijeme reče Isus: "Pogriješi li tvoj
brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao
si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga
ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice
svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne
posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša,
neka ti bude kao poganin i carinik." "Zaista, kažem
vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na
zemlji, bit će odriješeno na nebu." "Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na
zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer
gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima."

PRIMATI I DAVATI OPOMENU
Čovjek teško priznaje kada pogriješi. Sve drugo može nekako učiniti, ali reći
OPROSTI, to mu baš ne ide lako. A upravo po OPROSTI čovjek raste u očima
bližnjega pored sebe! Svrha moga darovanoga života je da učinim svijet boljim i
proširim snagu ljubavi i praštanja među ljudima! Nitko nije savršen! Ni ja, ni drugi
pored mene! Toga moramo biti svi svjesni! No, unatoč tome, možemo postati odraz
Savršenoga! Zraka Savršenoga postajem kada ljubim i prihvaćam drugog pored sebe
u njegovoj originalnosti! Kada primam dobronamjernu opomenu bližnjega, spreman
popraviti se, svakako i uz njegovu pomoć! Kada ga želim saslušati, ne odmahujući
odmah rukom kao da govori budalaštine, ili to što govori da uopće nema veze sa
mnom! Zraka Savršenoga postajem kada znam u dobroti i ljubavi opomenuti
bližnjega, željan da okrene svoj obraz prema Stvoritelju! Želim biti zraka Savršenoga!
Zato molim da znam u poniznosti uvijek prihvatiti korisnu opomenu brata pored sebe,
ali i da znam i želim opomenuti tog istog brata kada je potrebno!
Josip Šimunović

Njegovanje odnosa roditelja s djecom kroz igru
Sretno djetinjstvo, koje je glavni temelj odrastanja u zdravu i stabilnu osobu,
uvelike ovisi o vremenu koje roditelj posveti djetetu. Odgoj koji pruža
utočište, sigurnost i postavlja granice u ponašanju velika je zadaća koja se
ostvaruje cjelovitim odnosom roditelja prema djeci.
VRIJEME PROVEDENO ZAJEDNO
Osim onih primarnih potreba koje je svaki roditelj dužan osigurati djeci, a
koje uključuju brigu o njegovu zdravlju, higijeni, prehrani i ponašanju, velik
utjecaj na odnos između roditelja i djece ima i ostalo vrijeme koje provode
zajedno. Hoće li ono biti kvalitetno i pružiti djetetu zadovoljstvo, ovisi o
načinu na koji se roditelji odnose prema djetetu.
Zdrav odnos između roditelja i djeteta pretpostavlja činjenicu da roditelji
svojoj djeci nisu prijatelji, već autoriteti koji mu postavljaju temelje i daju
smjernice za daljnji život, ponajviše vlastitim primjerom. Međutim, ovo
nikako ne znači da bi zbog toga roditelji djetetu trebali uskraćivati pažnju u
smislu iskazivanja nježnosti ili odbijati igru. Kvalitetno vrijeme koje roditelj
može provesti s djecom svakako uključuje i igranje. Igre djeci pomažu da se
na zabavan način upoznaju sa svijetom koji ih okružuje te im se kroz njih
mogu slikovito i vrlo efektno prikazati razlike između dobra i zla. Igra je
oduvijek bila dio učenja i odrastanja kao i užitka i zadovoljstva.
PRISUTNOST DUHA U IGRI
Roditelji, nažalost, u ovome znaju često pogriješiti kad ne dopuštaju djeci da
u igri pokažu svu svoju kreativnost i maštu. Posebno je loše kad roditelji u
igri sudjeluju odsutnoga duha. Djeca vrlo lako i dobro primjećuju jesu li
roditelji uistinu zainteresirani. Ako primijete da od druge strane ne dobivaju
očekivanu reakciju, da su misli roditelja daleko od onoga što im dijete pokušava dočarati, ubrzo će splasnuti želja za druženjem, te će dijete tražiti
druge načine da privuče pažnju roditelja. Dijete osjeća da nije važno i
vrijedno. Ovo će u nekim slučajevima značiti uzaludne pokušaje djeteta da
se dokaže, da radi i protiv samoga sebe kako bi udovoljilo roditelju, te će
dobiti dojam kako ništa što učini nije dovoljno dobro. To ga može obilježiti i
poslije u životu osjećajem manje vrijednosti te potrebom da se neprekidno
svima dokazuje, čime gubi samoga sebe.
S druge strane, dijete može početi privlačiti pažnju nasilnim i neprimjerenim
ponašanjem, koje roditelje vrlo često zbunjuje, jer je čest slučaj da se ono
događa i u obiteljima koje nisu disfunkcionalne, te koje u drugim
segmentima odgoja jasno poručuju djeci da je takvo ponašanje
neprihvatljivo. Stoga je vrlo važno da i roditelji nauče kako mogu na svoje
dijete djelovati i kroz igru.

SUSRET S VLASTITIM OSJEĆAJIMA
Igre su iznimno važne jer mogu naučiti djecu kako se suočiti s vlastitim
osjećajima, kako ih prihvatiti i kako ih proživjeti a da ne djeluju po
negativnim osjećajima. Primjerice, igrajući se s lutkama ili plišanim
životinjama, djeca mogu projicirati sve emocije na njih, pokazati što ih je
uzrujalo ili čemu se vesele te se na taj način izravno suočavati sa svojim
osjećajima. Proživljavajući osjećaje, dijete uči da ga osjećaji neće uništiti, i
to je zdrav način koji mu pomaže da se tako postavi i poslije u životu prema
stresnim situacijama, bilo da one uključuju radostan bilo tužan događaj.
Koristeći se igračkama kao zamjenom za stvarne osobe dijete može ponovno
proživjeti neku situaciju koja je djelovala na njega, a izazvala je neku vrstu
traume. Ovo ponovno proživljavanje omogućuje mu da se osnaži te uz
potporu roditelja, uz njihovu ljubav i razumijevanje stekne snagu za
prevladavanje tih osjećaja, prije svega strahova. Jer strah koji se osjeti i
proživi pretvara se u snagu.
Također je važno obratiti pažnju i na izbor igračaka. U suvremenome svijetu
tržište je prezasićeno ponudom proizvoda za djecu. No, kupujući djetetu
igračke, roditelji mogu izazvati suprotan učinak, odnosno dosadu. Ako dijete
posjeduje mnogo igračaka, sve će mu s vremenom dosaditi. Umjesto toga,
poželjnije je i mnogo djelotvornije da roditelj pomogne djetetu u izradi stvari
koje ga zanimaju. Primjerice, ako dijete pokazuje zanimanje za kazalište,
moglo bi mu biti itekako zanimljivo izrađivanje pozornice i lutaka za
predstavu koje se vrlo jednostavno mogu napraviti od običnih materijala
koje možemo naći u svakome domu.

Piše: Marina BABIĆ i nastavlja se!

