OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Mise

Ponedjeljak 28. 11.

Svagdan 1. tjedna došašća

u 7,30 i u 18,00 sati

Utorak 29. 11.
Srijeda 30. 11.
Četvrtak 1. 12.
Petak 2. 12.
Subota 3. 12.

Svagdan 1. tjedna došašća
Sv. Andrija, ap. - blagdan
Svagdan 1. tjedna došašća
Svagdan 1. tjedna došašća
Svagdan 1. tjedna došašća

Nedjelja 4. 12.

2. Nedjelja Došašća

u 7,30 i u 18,00 sati
u 7,30 i u 18,00 sati
u 7,30 i u 18,00 sati
u 7,30 i u 18,00 sati
u 9,00 i u 18,00 sati
u 7,30; 10,00; 11,30
i u 18,00 sati

Godina: IV

27. studenog 2011.

1.

Broj: 164

NEDJELJA DOŠAŠĆA

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; 11,30 i u 18,00 sati.
- Večeras u 19,00 sati je susret roditelja pripravnika na Prvu pričest; Tema:
„Pozvani na gozbu“

- U petak je prvi petak u mjesecu, sat prije večernje sv. mise prilika za
sv. ispovijed, a sv. misa je u 18,00 sati.
- U subotu je sv. misa u kapeli Žalosne Gospe - Adolorati u 9,00 sati.
Navečer je sv. misa u 18,00 sati u župnoj crkvi.
- U knjižari župnog ureda možete nabaviti kalendare, čestitke i ostalo nakon
misa u 10,00; 11,30 i 18,00 sati i svakog dana u radno vrijeme Župnog
ureda.
- Slijedeće nedjelje je susret roditelja pripravnika na krizmu u 19,00 sati.
Tema je:“ Darovi Duha Svetoga“.
- Tisak: Glas koncila, Živo vrelo, Kana, Radosna vijest i Marija .
Tjedni redoviti susreti ili vjeronauci:
- Za katekumenat: ponedjeljkom u 20,00 sati
- Za Prvu pričest u utorak u 16,00 sati.
- Mali anđeli u utorak u 16,15 sati
- Za 3. razr. ponedjeljak u 16,00 sati, za 4. razr. u četvrtak u 16,00 sati; za 5.
razr. četvrtak u 17,00 sati; za 6. razr. utorak u 15,15 sati; za 7. razr.
ponedjeljak u 17,30 sati.
- Za Krizmu u petak: za 1. grupu u 16,00 sati, a za 2. grupu u 17,00 sati.
- Za mlade u petak u 19,30 sati.
U crkvi sv. Nikole su sv. mise u 17,00 sati, osim u srijedu u 8,00 sati.
Izdaje:

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

Današnja čitanja
Prvo čitanje: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7
Drugo čitanje: 1Kor 1,3-9
Evanđelje Mk 13,33-37

U ono vrijeme reče Isus: Pazite! Bdijte jer
ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki
polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri
slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi
da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se
domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za
prvih pijetlova ili ujutro - da vas ne bi našao
pozaspale ako iznenada dođe." "Što vama kažem,
svima kažem: Bdijte!"
OČEKIVATI IZNENAĐENJE
Svaki dan pripremi posebno iznenađenje. Ali samo ukoliko ga očekujemo.
vidjet ćemo, čuti ili pak osjetiti kako ono dolazi k nama. Nemojte se plašiti prihvatiti
svakodnevna iznenađenja, svejedno susrećemo li u njima radost ili bol. Ona će u
našemu srcu uvijek otvarati nov prostor u kojemu ćemo moći pozdraviti nove prijatelje
i potpunije slaviti ljudskost, koju svi zajedno dijelimo.
Henri J. M. Nouwen

b) neka birači ne podlegnu kušnji neizlaženja na izbore i neka sudjeluju svojim

Poruka biskupa HBK povodom izbora i referenduma
o pristupanju EU

glasovanjem, jer se nemamo pravo žaliti na prilike u kojima živimo ako sami na njih
ne utječemo dajući prostora odgovarajućoj politici;

(Zbog obimnosti poruke donosimo samo prvi i zadnji broj poruke!)

c) neka mjerodavna državna tijela u svojoj odgovornosti omoguće svim strankama i

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije povodom izbora zastupnika za

kandidatima primjereno predstavljanje njihovih programa, bez medijskih blokada i

Hrvatski sabor i referenduma o pitanju pristupanja Republike Hrvatske u Europsku

isključivosti;

Uniju predstavljena je na konferenciji za novinare u srijedu 9. studenoga u zgradi

d) neka političke stranke i kandidati jasno i realno predstave narodu svoje stavove,

HBK. Sadržaj poruke predstavili predsjednik HBK, đakovačko-osječki nadbiskup

bez pokušaja manipuliranja, ne služeći se, dakle, sredstvima koja odstupaju od

Marin Srakić i pročelnik Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve dr.

istinitosti, kako namjernim iskrivljavanjem stvarnoga stanja i lažnim obećanjima,

Gordan Črpić, a mi ju donosimo u cijelosti:

tako i raznovrsnim diskreditiranjem političkih protivnika;

1. Izbori zastupnika za Hrvatski sabor svaki su put iznimno važan događaj za nas

e) neka svećenici i crkveni službenici, bez imalo politiziranja, iskoriste predizborno

kao hrvatske građane i za nas kao vjernike. No, ovogodišnji imaju posebno značenje

vrijeme kao molitveni i evangelizacijski trenutak, okupljajući vjernike na molitvu za

zbog činjenice da se hrvatski građani nalaze i pred referendumom s pitanjem o

domovinu i produbljujući oblikovanje političke svijesti u skladu s društvenim

pristupanju

naukom Crkve;

Republike

Hrvatske

Europskoj

Uniji.

Premda političari mogu imati svoje razloge zbog kojih strogo odjeljuju tematiku

f) neka svatko ozbiljno, odgovorno i što cjelovitije razmotri pitanje pristupanja

parlamentarnih izbora i referenduma, smatramo da to dvoje ipak, posebno u ovome

Hrvatske Europskoj Uniji, pazeći na istinu o hrvatskoj stoljetnoj pripadnosti i

trenutku, treba gledati u međusobnoj povezanosti. Iako se na osobit način obraćamo

sudjelovanju u građenju kulturalnih i društvenih obilježja Europe, kao i o važnosti

katoličkim vjernicima, željeli bismo da naše riječi dopru i do svih drugih građana

da hrvatski političari štite i promiču hrvatski identitet u takvoj zajednici.

naše države te da u svome odlučivanju o tome komu će dati svoj glas imaju u vidu i

Svi mi, vjernici, zdušnom molitvom trajno pratimo korake u političkome životu i

naša promišljanja, jer su ona pisana radi ostvarivanja općega dobra. Bez obzira na to

zazivamo snagu Božjega Duha za one kojima bude povjereno vodstvo naše zemlje u

o kojoj se i kakvoj zemaljskoj vlasti radilo, Crkva ima poslanje naviještati i nastojati

idućem razdoblju povijesti.

živjeti uvijek istu Istinu, a to ponekad izaziva neslaganja s njezinim stajalištima i

8. Braćo i sestre, Bog nam je podario predivnu domovinu. Znamo da se nesebičnim

otvorenu nesnošljivost. Crkva ne preuzima na sebe političku borbu za vlast, ali se

radom i solidarnošću u njoj može lijepo živjeti. Bog nam je povjerio i brigu za

zauzima za općeljudske i evanđeoske vrijednosti, služeći u ljubavi, radi uspostave

Hrvatsku: od brige za ljude do brige za prirodna bogatstva. Tijekom stoljeća darovao

što pravednijega društva (usp. Benedikt XVI, Deus caritas est, 28). Zbog toga

nam je i uzore u hrvatskim velikanima duha iz gospodarskoga, političkoga,

crkvene ustanove i zaređeni službenici u svome pastoralnome djelovanju ostaju

znanstvenoga i općekulturnoga života koji se nisu štedjeli u svome domoljublju. Na

izvan svrstavanja u političke stranke i stranačkoga nadmetanja, jer bi u suprotnome

prvome su mjestu svetački likovi, a osim njih, kao izniman primjer takvoga

ne samo bile prekršene crkvene odredbe nego bi to moglo dovesti do ozbiljne

darivanja, pred nama su hrvatski branitelji koji su tijekom nasrtaja na slobodu i

opasnosti narušavanja crkvenoga zajedništva. To je razlog zbog kojega

temeljne ljudske vrijednosti svjedočili sebedarjem i odgovornošću.

napominjemo i to da se crkveni prostori ne smiju koristiti za stranačka

Moleći za Božji blagoslov i za zagovor sv. Josipa, zaštitnika hrvatske domovine, kao

predstavljanja, sučeljavanja ni za druge političke svrhe.

i svih hrvatskih svetaca i blaženika, a osobito bl. Alojzija Stepinca, pozdravljamo

7. Braćo i sestre, želeći da predizborna promidžba bude istinska prilika za politički i

vas u zajedništvu vjere i crkvene suodgovornosti.

moralni rast pozivamo:

Vaši biskupi

a) neka vjernici koji djeluju u političkome životu budu hrabri i neka se primjereno
organiziraju i zdušno zalažu za kršćanske stavove koji se tiču poštivanja života,
obitelji, odgoja i obrazovanja te kulture rada;

U Varaždinu, na blagdan sv. Luke Evanđelista, 18. listopada 2011.

