OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan
Ponedjeljak 19. 03.
Utorak 20. 03.
Srijeda 21. 03.
Četvrtak 22. 03.
Petak 23. 03.
Subota 24. 03.
Nedjelja 25. 03.

Spomen/blagdan
Sv. Josip, zaručnik BDM
Svagdan 4. korizmenog tjedna
Svagdan 4. korizmenog tjedna
Svagdan 4. korizmenog tjedna
Svagdan 4. korizmenog tjedna
Svagdan 4. korizmenog tjedna
5. KORIZMENA NEDJELJA

Mise
u 10,00 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 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

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; 11,30 i u 18,00 sati.
- Nedjeljom je u 15,00 sati pobožnost Križnog puta na Kalvariji, ukoliko
vrijeme ne dozvoli je u župnoj crkvi u 17,00 sati.
- Danas je predstavljanje knjige Pregled povijesti Osorske biskupije mag.
teol. Doriana Božičevića u 16,30 sati u velikoj vjeronaučnoj dvorani.
- Večeras je susret roditelja pripravnika na krizmu u 19,00 sati.
- Sutra je misa u kapeli sv. Josipa u 10,00 sati jer je blagdan sv. Josipa.
Večernja sv. misa je u 18,00 sati u župnoj crkvi.
-Također, sutra započinje Tečaj priprave na brak u 19,00 sati u dvorani
župnog doma. Mogu doći i parovi koji se tek planiraju vjenčati!
- U subotu je prva sv. misa u kapeli Gospe Žalosne - Adolorati u 9,00 sati, a
poslije podne u 18,00 sati u župnoj crkvi.
- Vidi dio važnih obavijesti i na slijedećoj stranici!
- Tisak: Glas koncila, Kana i Radosna vijest.
Tjedni redoviti susreti ili vjeronauci:
- Za katekumenat: ponedjeljkom u 20,30 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 kroz tjedan u 17,00 sati, osim u ponedjeljak
kad je u 9,00 sati. Petkom je u 17,00 sati pobožnost Križnog puta i misa.
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

18. ožujka 2012.

Broj: 180

4. KORIZMENA NEDJELJA
Današnja čitanja
Prvo čitanje: 2Ljet 36,14-16.19-23
Drugo čitanje: Ef 2,4-10
Evanđelje: Iv 3, 14-21
U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu:
„Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji
tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki
koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu,
Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina
Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog
nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu,
nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje
u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već
je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je
taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego
svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne
dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi
k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena."
ŽIVJETI S NADOM

Biti optimističan i imati nadu dva su posve različita stava. Optimizam
je iščekivanje da će se sve popraviti: vrijeme, ljudski odnosi, gospodarske
prilike, politički odnosi itd. Nada pak jest uzdanje da će Bog ispuniti svoja
nama dana obećanja na način koji će nas dovesti do istinske slobode.
Optimist govori o konkretnim promjenama u budućnosti. Čovjek nade živi u
ovom trenutku svjestan da je sav naš život u Božjim rukama.
Svi veliki duhovni vođe povijesni bijahu ljudi puni nade: Abraham,
Mojsije, Ruta, Marija, Isus, Gandhi, Dorothy Day: svi su oni živjeli s
obećanjem u svome srcu koje ih je vodilo u budućnost, a da nisu točno znali
kako će ona izgledati.

Henri J. M. Nouwen

MOLITVE ZA KORIZMENE DANE
4. korizmenog tjedna

Prije početka molitve na stol stavite križ, uz njega jednu svijeću i
saberite se. Po mogućnosti neka se cijela obitelj okupi oko stola.
Ponedjeljak 4. korimenog tjedna
Lk 2,41-51a
Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio!

Molite se u tišini. Nakon toga Gospodinu uputite svoje molitve koje mogu
započeti riječima: Gospodine, dođi i ozdravi ...
ili Okreni moju žalost u veselje . . .

Molitva se zaključi moleći Oče naš i jednim otajstvom krunice.
Prijedlog:
Pomoli se za roditelje s bolesnom djecom.

Molitva se zaključi moleći Oče naš i ako je moguće jednim otajstvom
krunice.
Prijedlog: Nastoj danas savjesnije izvršavati svoje obaveze.
Petak 4. korizmenog tjedna
Iv 7,1-2.10.25-30
Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca.

Molite sada u tišini. Nakon toga Gospodinu uputite svoje molitve koje mogu
započeti riječima: Kriste, koga je Otac poslao. . .
ili Gospodine, imam mnoge nevolje ali . . .

Molitvu zaključite molitvom Gospodnjom i jednim otajstvom krunice.
Prijedlog:
Pođi u svoju crkvu i izmoli Križni put. Danas posti za mlade.
Subota 4. korizmenog tjedna
Iv 7, 40-53

Utorak 4. korizmenog tjedna
Iv 5,1-16
S nama je Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

Molite sada u tišini. Nakon toga Gospodinu uputite svoje molitve koje mogu
započeti riječima: Gospodine, nikoga nema . . .
ili Od rane zore, pomozi mi Bože . . .

Molitvu zaključite jednim otajstvom krunice.
Prijedlog:
Pohodi svoju crkvu i pred Presvetim moli za bolesnike.
Srijeda 4. korizmenog tjedna
Iv 5,17-30
Milostiv je i milosrdan Gospodin.

Molite sada u tišini. Nakon toga Gospodinu uputite svoje molitve koje mogu
započeti riječima: Gospodine, želim čuti Tvoje riječi i imati život . . .
ili Gospodine, podupri sve koji posrću . . .
Molitvu zaključite Molitvom Oče naš . . . i otajstvom krunice.
Prijedlog:
Oprosti onima koji ti danas nanesu kakvu uvredu.
Četvrtak 4. korizmenog tjedna
Iv 5,31-47
Sjeti me se, Gospodine, po dobroti prema svome puku..

Molite sada u tišini. nakon toga Gospodinu uputite svoje molitve koje mogu
započeti riječima: Gospodine, daj mi snage za Tebe svjedočiti . . .
ili Gospodine, daj nam svećenika koji će se kao Mojsije zauzeti za
narod . . .

Gospodine, Bože moj, tebi se utječem.
Molite sada u tišini. Nakon toga Gospodinu uputite svoje molitve koje mogu
započeti riječima: Gospodine nitko nikada nije govorio kao ti . . . ili
Pravedni Bože koji me proničeš. .

Molitvu zaključite Molitvom Oče naš . . . i otajstvom krunice.
Prijedlog:
Ovaj dan posveti molitvi i žrtvi za sve obitelji naše biskupije posebno one sa
brojnijom djecom.

Korizmeni susret obitelji u Cresu creskog i lošinjskog dekanata
u samostanu franjevaca konventualaca
25. ožujka 2012.
15,30 sati – okupljanje
16,00 sati – zajednički rad roditelja
i odvojeno djece
17,30 sati – odmor i priprema za sv. misu
18,00 sati – sv. misa koju predvodi biskup
19,00 sati - agape
Caritas
Iz Biskupijskog Caritasa došao je prijedlog: „Predlažemo da se po župama
potraže potencijalni donatori (pojedinci, obitelji ili ustanove) koji bi bili voljni
na određeni rok (npr. godinu dana) svakog mjeseca izdvajati određenu
sumu (20, 30, 40, 100 ... kn) za Caritasove projekte. Zainteresirani donatori
mogli bi se javiti svom župniku te se dogovoriti o načinu mjesečnog
uplaćivanja dara. Donatorima bismo sukladno njihovoj želji, osigurali
diskreciju pa i anonimnost ili bismo njihova imena uvrstili na popis donatora
u našim godišnjim izvješćima.“

