OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Mise

Petak 8. 06.
Subota 9. 06.

Sv. Kvirin, b. i mč., zaštitnik
naše, krčke, biskupije
Sv. Bonifacije b. mč.
Svagdan 9. tjedna kroz godinu
TIJELOVO – Presveto
TIJELO I KRV KRISTOVA
Svagdan 9. tjedna kroz godinu
Svagdan 9. tjedna kroz godinu

Nedjelja 10. 06.

10. NEDJELJA KROZ GODINU

Ponedjeljak 4. 06.
Utorak 5. 06.
Srijeda 6. 06.
Četvrtak 7. 06.

u 7,30 i u 19,00 sati
u 7,30 i u 19,00 sati
u 7,30 i u 19,00 sati
u 7,30; 10,00 i u
19,00 sati
u 7,30 i u 19,00 sati
u 9,00 i u 19,00 sati
u 7,30; 10,00; i u
19,00 sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; i u 19,00 sati.
- Mjesec lipanj posvećen je Presvetom Srcu Isusovu te ćemo svakog dana
petnaest minuta prije večernje sv. mise moliti Zlatnu krunicu.
- U četvrtak je svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove. Sv. mise su kao
nedjeljom, a nakon večernje sv. mise u 19,00 sati je euharistijska procesija
po gradu. Kreće se iz župne crkve ulicom Svete Marije, Braće Vidulića sa
postajom na glavnom gradskom trgu te povratak u crkvu Brdinom. Molimo
stanovnike ulica kojima prolazi procesija da urede i okite svoje kuće,
dvorišta i dr. Prvopričesnici će posipati put cvijećem stoga ih molimo da
dođu u prvopričesničkim haljinicama i sa laticama cvijeća u košaricama.
- U subotu je sv. misa u 9,00 sati u kapeli sv. Josipa a popodne je u župnoj
crkvi u 19,00 sati.
- Tisak: Glas koncila.
U crkvi sv. Nikole sv. mise su u 18,00 sati osim u ponedjeljak u 8,00 sati i u
četvrtak u 9,00 sati.
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PRESVETO TROJSTVO
Današnja čitanja
Prvo čitanje: Pnz 4,32-34. 39-40
Drugo čitanje: Rim 8,14-17
Evanđelje: Mt 28, 16-20
U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u
Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga
ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki
posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je
sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite
mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i
Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam
vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta."

PRIHVATITI OPROŠTENJE
Oproštenje ima uvijek dvije strane: oprostiti drugome i od drugoga
primiti oproštenje. Iako je oprostiti na prvi pogled možda mnogo teže, često
se ipak pokaže da oproštenje nismo sposobni ponuditi drugomu jer nismo
uspjeli potpuno ga prihvatiti. Jedino kao ljudi koji su prihvatili oproštenje
možemo naći nutarnji mir i oprostiti.
Zašto je oproštenje tako teško? Potrebno je jako puno hrabrosti da
bi se reklo: „Bez tvoga oproštenja još uvijek sam vezan uz ono što se
između nas dogodilo. Samo je u tvojoj ruci da me oslobodiš.“ To
pretpostavlja ne samo priznati da smo drugoga ranili, nego se traži i
poniznost priznati svoju ovisnost o drugima. Samo ako možemo prihvatiti
oproštenje, možemo i oprostiti.
Henri J. M. Nouwen

Probudimo se prije nego što bude prekasno
Ovih je dana izašla iz tiska nova knjiga jednog od najpoznatijih
talijanskih egzorcista oca Gabriela Amortha u suautorstvu sa talijanskim
vatikanistom Paolom Rodariem Posljednji egzorcist. Moja bitka protiv
sotone. Portal La Bussola Quotidiana objavio je odlomak iz te knjige za čiji
naslov sam autor otac Amorth u predgovoru piše da je „namjerno
provokativan. Naravno, da nisam posljednji egzorcista na svijetu. Nakon
mene će ih biti i već ih ima. Međutim, na svijetu nas ima tako malo da se
osjećamo u našoj svakodnevnoj borbi neizbježivo kao da je svatko od nas
posljednji, posljednji egzorcist pozvan na borbu protiv velikog neprijatelja,
kneza ovoga svijeta, Sotone. Još uvijek Crkva čini malo da bi formirala nove
egzorciste. Zbog toga sam tužan i zato sam prihvatio da knjiga izađe sa
takvim naslovom..
Polazim od Evanđelja. Isus tri puta naziva Sotonu „knezom ovoga
svijeta“. Sveti Ivan precizira da je čitav svijet pod vlašću Sotone. I kaže nam
da je Isus došao na svijet uništiti djela Sotone. Sotona je neumorni protivnik
Boga.

„Među onima koji su se došli klanjati na Blagdan bijahu i neki
Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole:
"Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa." Filip ode i kaže to Andriji pa
Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: "Došao je čas da se
proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno,
pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat
rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome
svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide
za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće
služiti, počastit će ga moj Otac." Duša mi je sada potresena i što da
kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas!
Oče, proslavi ime svoje!" Uto dođe glas s neba: "Proslavio sam i opet
ću proslaviti!" Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše:
"Zagrmjelo je!" Drugi govorahu: "Anđeo mu je zborio." Isus na to
reče: "Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas." "Sada je sud
ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad
budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi." To reče da označi
kakvom će smrću umrijeti“ (Iv 12,20-33).
U našim se crkvama premalo govori o Sotoni a mnogi, i među
klerom, ne vjeruju u njegovo postojanje. U ovoj je knjizi doneseno niz
egzorcizama da bi na osnovu ekstremnih primjera razumjeli da Sotona
postoji. Iako se vidljivo ne predstavlja, jer je čisti duh, aktivan više no ikad.

Živimo u strašnom razdoblju u kojem se čini da je pobijedio ateizam,
đavao. Vidimo raspad obitelji, rastave, pobačaje, zastranjivanje mladeži.
Pridodajmo k tome pobjedu egoizma, traženja užitaka, širenja poroka.
Borimo se čak protiv raspela, ne želimo vidjeti prisutnost Isusa Otkupitelja
koji je pobijedio Sotonu.
Što nam predlaže Majka Božja? Stalno nam govori o planovima
Boga i Sotone. Bog želi ljubav, mir, vječno spasenje. Sotona želi propast
svijeta. Majka Božja osniva svoju vojsku širom svijeta. Snagom obraćenja,
krunice i posta njena će vojska pobijediti vojsku Sotone koja želi rat,
uništavanje, vječnu propast; uzrokujući i druga zla kao što je đavolje
opsjednuće.
Ako se Boga ne stavi na prvo mjesto propada obitelj, društvo,
suradnja među narodima. Ne ostvaruje se ni Božji naum koji nas je stvorio
za vječnu radost. Ako se ne vjeruje u život vječni ne shvaća se ništa ni o
zemaljskom životu.
Moj je cilj da čitalac razmišlja o vlastitom životu stavljajući ga u
skladu sa svrhom zbog kojega nam ga je Bog dao. Probudimo se prije nego
što bude prekasno“.
Sudbina Sotone je neopoziva, kao i sudbina onih koji se odluče za
pakao. Ne šalje nas Bog u pakao, mi sami dobrovoljno idemo tamo. Naše
srce postaje kameno. Naše pristajanje na grijeh je potpuno. Pakao je cilj
kojeg želimo dostići. On je tajan, tajna zloće, tajna slobode koja se odlučuje
suprotstaviti Bogu.
Sotona ne djeluje uvijek istom snagom. Uvjeren sam da je noću
njegovo djelovanje jače nego danju. Noć je vrijeme đavla. Noću on djeluje
neometano i uspijeva sijati smrt. Naravno, noć nije samo dio dana kada nema
svjetla Noć je i noć duha. Kada je naš duh mračan, živi u tami, đavao ima
više prostora za djelovanje. Stoga se treba često ispovijedati. Ispovijed je
najmoćniji egzorcizam . Sotona se boji više ispovijedi od egzorcizma.
Ispovijed dovodi čovjeka od pada do svjetlosti, milosti Božjoj, a protiv
čovjeka u milosti Božjoj Sotona ne može ništa. Ispovijed uništava zlo.
Poništava ga i okreće čovjeka prema svijetlu, prema dobru. Naravno, uvijek
treba biti budan. Sotona je neizmjerno lukaviji i moćniji od naših snaga
obrane. Stoga treba uvijek biti budan i jako ponizan.
Sotona napada prvenstveno one koji obnašaju vlast, jer ovladati
osobama koje imaju posebnu odgovornost znači istovremeno ovladati i
velikim brojem njima podložnih osoba. Međutim najnapadaniji su ljudi
Crkve. Zašto? Oni bi trebali biti sveci Božji, međutim daju se nadvladati od
Sotone i postaju Božji neprijatelji.
Nastavak u sljedećem broju listića!

