OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Mise

Ponedjeljak 12. 12.

Svagdan 3. tjedna došašća

u 7,30 i u 18,00 sati

Utorak 13. 12.
Srijeda 14. 12.
Četvrtak 15. 12.
Petak 16. 12.
Subota 17. 12.

Sv. Lucija dj. i mč.
Sv. Ivan od Križa, prez. i n.
Svagdan 3. tjedna došašća
Svagdan 3. tjedna došašća
Svagdan 3. tjedna došašća

u 7,30 i u 18,00 sati
u 7,30 i u 18,00 sati
u 7,30
u 7,30;12,00; i 18,00
u 6,00
u 7,30; 10,00; 11,30
i u 18,00 sati

Nedjelja 18. 12.

4. Nedjelja Došašća

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; 11,30 i u 18,00 sati.
- Caritasove kuverte možete ubaciti u ormarić gdje je označeno. Hvala!
- Danas su susreti obiteljskih zajednica.
- U četvrtak je cjelodnevno klanjanje Presvetom do 16,00 sati.
- U četvrtak nema večernje sv. mise u župnoj crkvi, već je sv. misa u 16,30
sati u kapeli kod č. ss. Ancella, jer je blagdan njihove utemeljiteljice.
- U petak, 16. 12., je hodočasnička misa u 12,00 sati.
- U subotu započinju mise zornice u 6,00 sati i dolazi nam betlehemsko
svjetlo. Donesite feraliće!
- U subotu navečer je susret Čitača u 19,00 sati.
- U knjižari župnog ureda možete nabaviti kalendare, čestitke i ostalo.
- Tisak: Glas koncila, Radosna vijest i Veritas.
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

Godina: IV

11. prosinca 2011.

Broj: 166

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Današnja čitanja
Prvo čitanje: Iz 61,1-2a.10-11
Drugo čitanje: 1Sol 5,16-24
Evanđelje : Iv 1,6-8,19-28

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao
svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne
bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. A evo
svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k
njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?", on prizna;
ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist." Upitaše ga nato:
"Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne." Tada
mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš
sam o sebi?" On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put
Gospodnji! - kako reče prorok Izaija." A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni
prihvatiše riječ i upitaše ga: "Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?"
Ivan im odgovori: "Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate - onaj
koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući." To se
dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

RANJIVI KAO PTICA
Život je dragocjen. Ne zato što je jedinstven kao dijamant, nego jer je ranjiv kao
malena ptica. Voljeti život znači voljeti tu njegovu ranjivost i krhkost, znači brinuti se za život,
poštovati ga, krčiti mu put i njegovati ga. Život i smrt povezani su ranjivošću. I novorođeno
dijete i umirući starac podsjećaju nas na dragocjenost našega života. Ne zaboravimo koliko
nam je život dragocjen i ranjiv onda kad smo jaki, uspješni i viđeni.
Henri J. M. Nouwen

Poštovani dobročinitelji!
U želji da i prigodom ovogodišnje Nedjelje Caritasa svi zajedno
budemo kako nas poziva poslanica Rimljanima: "U revnosti hitri,
u duhu gorljivi, Gospodinu služite ", u nastavku iznosimo nekoliko
poruka iz poslanice koju je biskup Josip Mrzljak, predsjednik
Hrvatskog Caritasa, uputio svim vjernicima u Hrvatskoj.

Ovo je nedjelja djelotvorne ljubavi koja nas podsjeća na
važnost prepoznavanja potreba naših bližnjih, naših
poznanika, vremena u kojem živimo i što je još važnije na otvoreno srce
za konkretnu i brzu pomoć onima koji nas trebaju.
Zaustavimo se na trenutak na brzoj cesti života i zapitajmo: jesu li nam
svakodnevna užurbanost, sve brige, svi izazovi sa kojima se svakodnevno
susrećemo, izgovor da s određenom lakoćom okrećemo glavu,
odmahujemo rukom, idemo dalje pognute glave s manje ili više grižnje
savjesti, i što je najvažnije ne prepoznajemo Krista u onima koji su nam
dani? Pronađimo vremena za Boga i za čovjeka! To činimo u nedjelji
Caritasa i na taj način pripremamo se za proslavu događaja koji se
dogodio u "podrtoj štalici i na oštroj slamici". Brojni su načini da se
dobrota pretače s jednih na druge. Neka nam priprava na slavlje Božića
ne bude obilježena samo izvanjskim oblicima slavlja tako da negdje usput
zaboravimo na Boga! Skupimo hrabrosti da stanemo rame uz rame s
onima koji trebaju našu pomoć ....

Nedjelja Caritasa ove se godine obilježava 11. prosinca pod
motom: „U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite!“
(Rim12,11).
„Skupimo hrabrost da stanemo rame uz rame s onima koji trebaju

Iz poslovanja Caritasa biskupije Krk
od 01. 01. 2011. do 31. 10. 2011.

našu pomoć, odrecimo se vlastite sebičnosti, zauzimajući se za
vrijednosti obitelji, zajedništva, solidarnosti“, poručuje biskup Josip

- novčana pomoć obiteljima i pojedincima redovita i jednokratna pomoć u
plaćanju režijskih troškova, putnih troškova, nabavu hrane, građevinskog
materijala, ljekova i higijenskih potrepština
ukupno: 627.180,5 kn

hrane
pelena ¸
deterđenta
rabljene odjeće i obuće
djelovi namještaja

3.106 kg
2.394 kom
282 kg
11.969 kg
106 kom

Mrzljak u ovogodišnjoj Poslanici.
Potaknuti sadržajem poslanice kojom se biskup Josip Mrzljak,
predsjednik Hrvatskog Caritasa, obraća vjerničkoj i općoj javnosti, na dan
kada Crkva u Hrvatskoj prikuplja kolektu za potrebite, željelo se
istovremeno i doprinijeti Nacionalnom obrazovnom kurikulumu.
Hrvatski je Caritas stoga u suradnji s Nacionalnim katehetskim uredom
izradio materijal za nastavu vjeronauka u osnovnim i srednjim školama

Ovom prilikom zahvaljujemo svima koji su se na bilo koji način tijekom godine
uključivali u rad Caritasa, članovima odbora župnih Caritasa, volonterima
prigodom sortiranja robe, ukrcaja i iskrcaja, prijevoza, svim donatorima
novčanih priloga tijekom godine tj. pojedincima, tvrtkama, općinama i
gradovima sa područja biskupije.

koji će djeci i mladima pomoći u promišljanju značenja svjedočenja
Caritasa – djelotvorne kršćanske ljubavi prema bližnjem. Kateheze za
osnovnu i srednju školu odobrila je, uz stručno mišljenje, Agencija za
odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

