OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Ponedjeljak 16. 01.

Svagdan 2. tjedna kroz godinu

Utorak 17. 01.
Srijeda 18. 01.
Četvrtak 19. 01.
Petak 20. 01.
Subota 21. 01.

Sv. Antun, op.
Svagdan 2. tjedna kroz godinu
Svagdan 2. tjedna kroz godinu
Sv. Fabijan i Sebastijan
Sv. Agneza, dj. i mč.

Nedjelja 22. 01.
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Mise
u 8,00; 12,00 i u
18,00 sati
u 8,00
u 8,00 i u 18,00 sati
u 8,00 i u 18,00 sati
u 8,00 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

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; i u 18,00 sati. Popodne je susret
obiteljskih zajednica.
- Sutra, ponedjeljak, sv. misa i u 12,00 sati.
- U utorak je sv. Antun opat večernje sv. mise nema, a svečana sv. misa je u
Velom Lošinju u 18,00 sati.
- U srijedu započinje molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Mi ćemo to
moliti na večernjoj sv. misi.
- Nastavit ćemo još posjećivati obitelji kojih nije bilo kod kuće kada smo
redovno obilazili po župi. Potrebno je javiti se i dogovoriti točno!
- U četvrtak je cjelodnevno klanjanje.
- U subotu je prva sv. misa u kapeli sv. Josipa u 9,00 sati, a poslije podne u
18,00 sati u župnoj crkvi.
- Od slijedeće nedjelje počinje i sv. misa u 11,30 sati za mlade i djecu.
- Slijedeće nedjelje je susret roditelja prvopričesnika u 19,00 sati.
- Tisak: Glas koncila, Živo vrelo, Veritas i Radosna vijest.
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.
U crkvi sv. Nikole su sv. mise kroz tjedan u 17,00 sati, a u utorak u 8,00,
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: V

15. siječnja 2012.

Broj: 171
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Današnja čitanja
Prvo čitanje: 1Sam 3,3b-10.19
Drugo čitanje: 1Kor 6,13c-15a.17-20
Evanđelje : Iv 1,35-42
U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda
Isusa koji je onuda prolazio i reče: "Evo Jaganjca Božjega!" Te njegove
riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i
vidjevši da idu za njim, upita ih: "Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - što
znači: "Učitelju - gdje stanuješ?" Reče im: "Dođite i vidjet ćete." Pođoše
dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike
deseta ura. Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom,
bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te
će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik". Dovede ga
Isusu, a Isus ga pogleda i reče: "Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!"
- što znači "Petar - Stijena".

DAR PRIJATELJSTVA

Prijateljstvo je jedan od najvećih darova koji čovjek može
primiti. Prijateljstvo stvara povezanost koja obuhvaća više nego imati
zajedničke ciljeve, zajedničke interese ili zajedničku prošlost; ono
stvara povezanost, vezu jaču od spolnoga sjedinjenja, dublju od
sudbinske povezanosti, tješnju od povezanosti u braku ili zajednici.
Prijateljstvo znači biti uz drugoga u radosti i
trpljenju, čak i kad ne možemo povećati radost ni
umanjiti bol. Prijateljstvo čitavu životu daje sjaj.
Blago svima koji polažu svoj život za svoje
prijatelje!
Henri J. M. Nouwen

Ova vas poruka može inspirirati a možda i potaknuti druge na promjenu.
Nacionalnost: Portugalska
Rođen: 1907/03/28, Aljustrel, Portugal
Umro: 2005/02/13 (u dobi od 97)
Samostanu Carmelitas
Coimbra, Portugal
LUCIA OTKRIVA TREĆU Fatimsku tajnu
Bez obzira na vaše vjerovanje ili religiju, bolje je biti pripravan i biti u
dobrim odnosima s Bogom, koji nas je stvorio; jer nikad ne znamo kada
ćemo napustiti ovaj svijet.
POSLJEDNJA Fatimska TAJNA
Crkva je dala odobrenje da se ljudima otkrije zadnji
dio poruke. Blažena Djevica se ukazala troje djece
u Fatimi, Portugal 1917 god. Ovo je dokazana
činjenica; i jedno od ove djece je bila Lucija
(Umrla 13.02.2005)
Bila je časna sestra koja je bila zatvorena i živjela je u samostanu u
Portugalu. Lucija je tajnu po prvi puta otkrila Papi Piu XII koji ju je nakon
čitanja zapečatio i pohranio bez objavljivanja.
Kasnije Papa Ivan XXIII ju je pročitao i na isti način kao njegov prethodnik
ju je držao podalje od očiju javnosti zato što je znao da čim se otkrije donijet
će očaj i paniku čovječanstvu.
Ali sada je došlo vrijeme i dobivena je dozvola od Pape Ivana Pavla II da se
otkrije Božjoj djeci. Ne da se stvori panika nego da bi Božji ljudi bili svjesni
ove važne poruke i da bi bili spremni.
Djevica je rekla Luciji:
„Idi, dijete moje i reci svijetu što će se dogoditi tijekom 1950-ih - 2000-ih.
Ljudi ne slijede (prakticiraju) zapovijedi koje nam je Bog dao. Zlo vlada
svijetom i žanje mržnju i ljutnju svuda. Ljudi će izraditi smrtonosno oružje
koje će uništiti svijet u minuti! Time će polovica ljudske rase biti uništena.
Rat će se povesti protiv Rima, i tamo će biti sukobi između vjerskih redova.
Bog će omogućiti svim prirodnim pojavama kao što su dim, tuče, hladnoće,
Voda, vatra, poplave, potresi, vjetrovi i surovo vrijeme da polagano razruši
planetu.
Ovo će se dešavati do 2012 godine.

„Za one koji ne vjeruju/neće vjerovati……Ovo je vrijeme….Vaša vam je
ljubljena majka rekla:…..oni koji nemaju milosrđa prema drugima, u riječima i djelima i oni koji
ne vole svog susjeda onako kako je moj ljubljeni Sin vas sve volio….Ne
mogu preživjeti! Poželjet će da su umrli.
Bog će oštro kazniti one koji u njega ne vjeruju, one koji ga preziru i one
koji nisu imali vremena za njega.
Zovem sve vas da dođete mom sinu Isusu Kristu. Bog će pomoći svijetu, ali
svi oni koje ne pokazuju vjernost i odanost će biti uništeni!“
Otac Augustin, koji živi u Fatimi, je rekao kako mu je Papa Paul VI dao
dozvolu da posjeti Sestru Luciu, sestru koja živi unutar samostana (nije
napuštala samostan niti joj je bilo dozvoljeno primati posjete). Otac
Augustin je rekao da ga je primila oduševljeno i kazala mu: „Oče, Naša
Gospa je veoma tužna jer nitko nije zainteresiran za njezino proročanstvo iz
1917 god., iako pravednici hodaju uskom stazom, Zli hodaju širokim putem
koji ih vodi ravno ka njihovom uništenju! Vjerujte mi, Oče, kazna će doći
veoma brzo. ?Mnoge će duše biti izgubljene i mnogi će narodi nestati sa lica
Zemlje.
Ali u središtu svega ovoga, ako ljudi razmisle, molitva i prakticiranje
iskrenosti, dobrih djela, dobrota i poštovanje, svijet može biti spašen…..
Međutim, ako ljudi ustraju na zlim putovima pohlepa, mržnja,
Sebična djela, rivalstvo, i rif, svijet će biti izgubljen zauvijek! Došlo je
vrijeme za sve da prenesu poruku naše Blažene Gospe svojim obiteljima,
prijateljima i cijelom svijetu.
Nastavite moliti, činite pokore i žrtve. Blizu smo posljednje minute
posljednjeg dana i katastrofe su blizu. Zbog toga, mnogi koji su bili daleko
od Crkve će se vratiti otvorenim rukama Crkve Isusa Krista.
Rezultat spajanja crkvi će biti jedna Sveta Katolička i apostolska Crkva;…
Engleska, Rusija, Kina, Židovi, Budisti, Muslimani, Hindusi, Protestanti,
itd…će se svi vratiti vjerovanju i obožavanju Boga našeg
Stvoritelja u njegovom voljenom Sinu i u Blaženoj >Majci
Djevici Mariji.
Što nas čeka???
Svuda će se održavati „Mirovni pregovori“ ali će kazna
doći.
Čovjek na veoma važnoj poziciji će biti ubijen i to će
prouzročiti rat. Moćna vojska će dominirati u cijeloj Europi
i započet će nuklearni rat.
Prvi od dva nastavka!

