OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan
Ponedjeljak 6. 08.
Utorak 7. 08.
Srijeda 8. 08.
Četvrtak 9. 08.
Petak 10. 08.
Subota 11. 08.
Nedjelja 12. 08.

Spomen/blagdan
Preobraženje Gospodinovo
Svagdan 18. tjedna kroz godinu
Sv. Dominik, prez.
Sv. Terezija Benedikta od Križa
Sv. Lovro, đ. i mč.
Sv. Klara, dj.
19. NEDJELJA KROZ GODINU
DAN LOŠINJANA

Mise
u 7,30 i u 20,00 sati
u 7,30 i u 20,00 sati
u 7,30 i u 20,00 sati
u 7,30 i u 20,00 sati
u 7,30 i u 20,00 sati
u 9,00 i u 20,00 sati
u 7,30; 10,00; i u
20,00 sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; i u 20,00 sati. Misu u 20,00 sati predvodit
će vlč. Boris Dabo, naš misionar u Zambiji.
- Sezona je. Djeco i odrasli ne zaboravimo da je nedjeljom za svakog
kršćanina obavezna, ali i potrebna sv. misa.
- U četvrtak je cjelodnevno klanjanje. Upišite se na papir u sakristiji.
- U subotu je prva sv. misa u 9,00 sati u kapeli Gospe Žalosne - Adolorati.
Navečer je nedjeljna sv. misa na talijanskom jeziku u 20,00 sati u župnoj
crkvi.
- Slijedeće nedjelje na župnoj misi proslavit ćemo „Dan Lošinjana“.
Pozivam sve Lošinjane iz grada i iz svijeta!
- Također sljedeće nedjelje moći ćete pred crkvom nabaviti sljedeće knjige
gosp. Domagoja Pejića: 'Hvala, Sveti Oče' to je dnevnik njegovog
zahvalnog pješačenja od Zagreba do Rima povodom 84.(posljednjeg)
rođendana Ivana Pavla II. Cijena je 40 kn.
Knjiga 'Santo subito - sjećanje na Ivana Pavla II' donosi brojne detalje iz
života blaženog pape koji pokazuju da je uistinu bio Božji dar čovječanstvu.
Cijena je 50 kn.
- Tisak: Glas koncila.
U crkvi sv. Nikole sv. mise su u 19,00 sati osim u utorak, srijedu i petak 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: V

5. kolovoza 2012.

Broj: 200

18. NEDJELJA KROZ GODINU
Današnja čitanja
Prvo čitanje: Izl 16,2-4. 12-15
Drugo čitanje: Ef 4,17.20-24
Evanđelje: Iv 6,24-35
U ono vrijeme: Kada dakle mnoštvo vidje da
ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i
odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu
stranu mora, rekoše mu: "Učitelju, kad si ovamo
došao?" Isus im odgovori: "Zaista, zaista, kažem vam:
tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego
stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu
propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin
Čovječji jer njega Otac - Bog - opečati." Rekoše mu dakle: "Što nam je činiti da
bismo radili djela Božja?" Odgovori im Isus: "Djelo je Božje da vjerujete u
onoga kojega je on poslao." Rekoše mu onda: "Kakvo ti znamenje činiš da
vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u
pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim." Reče im Isus:
"Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj
daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i
daje život svijetu." Rekoše mu nato: "Gospodine, daj nam uvijek toga kruha."
Reče im Isus: "Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko
vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

PREMA NUTARNJIM NEPRIJATELJIMA
ODNOSI SE KAO PREMA PRIJATELJIMA
Kako možemo biti prijatelji svojim nutarnjim neprijateljima: požudi i
suspregnutu gnjevu? Slušajući što nam govore. Požuda govori: „Imam
mnogo neispunjenih želja“ a suspregnuti gnjev: „Tko me zapravo istinski
voli?“ Umjesto da svoje težnje i želju za osvetom odbijemo kao nepoželjne
goste, trebali bismo priznati da naše prestrašeno, gonjeno srce treba
ozdravljenje. Naš nas nemir poziva da dođemo do istinskoga nutarnjeg mira
u kojem se požuda i suspregnuti gnjev mogu pretvoriti u dublji oblik ljubavi.
Henri J. M. Nouwen

DESET ZAPOVIJEDI OPUŠTENOG MIRA
1. Samo danas trudit ću se proživjeti dan ne
želeći riješiti probleme svoga života
odjednom.
2. Samo danas pazit ću najvećom pomnjom na
svoje nastupe: otmjen u vladanju, nikoga
neću kritizirati, neću druge ispravljati i
popravljati … samo sebe sama.
3. Samo danas bit ću sretan, jer sam siguran da
sam stvoren za sreću … ne samo na
drugom svijetu nego i na ovom.
4. Samo danas prilagodit ću se okolnostima, ne
zahtijevajući da se one prilagode mojim
željama.
5. Samo danas posvetit ću pet minuta svoga vremena dobrom čitanju; kao
što je hrana nužna za život tijela, tako je dobro štivo nužno za život duše.

AKO TI JE STALO DO CRKVE
Ako ti je stalo do Crkve ne raspredaj
odveć o njoj.
I ne pitaj koliko je u njoj baštine vječnosti,
a koliko naplavina vremena.
Ne pitaj pamti li ona, živi li doslovce,
Isusov Govor na gori.
Ne pitaj je li joj većma stalo do hramova od mramora
ili do hramova Duha Svetoga, do srca ljudskoga.
Ne pitaj koliko je u njoj obiteljskog duha,
obiteljske skrbi.
Ne pitaj čemu počasti koje si njezini službenici međusobno iskazuju,
koje je značenje počasnih naslova kojima se oslovljavaju.
Ne pitaj je li joj bliže ulagivati se moćnicima ovoga svijeta
ili zauzimati se za najmanje.
Ne pitaj je li dostojna iskazanog joj povjerenja,
je li vjerna svomu poslanju.

6. Samo danas učinit ću dobro djelo, a da to nikome ne kažem.
7. Samo danas učinit ću nešto što inače ne činim rado; ako u mislima
osjetim da sam povrijeđen, trudit ću se da to nitko ne primijeti.
8. Samo danas načinit ću točan raspored. Možda ga se neću točno držati,
ali ću ga napraviti. Izbjegavat ću dva zla: napetu žurbu i neodlučnost.
9. Samo danas čvrsto ću vjerovati – čak i ako bi okolnosti pokazale
suprotno – da se dobrostiva Božja providnost brine za mene kao da
nikoga drugog nema na svijetu.
10. Samo danas neću strahovati. Naročito se neću bojati radovati svemu
što je lijepo i vjerovati u dobro. Dano mi je 12 sati da činim dobro; mogla
bi me obeshrabriti misao da to moram činiti cijeli život.
(Ivan XXIII.)

Ne pitaj je li zauzeta djeliteljica milosti ili se zapleće o ispraznosti.
Ne pitaj ide li ususret svijetu kojemu je upućena.
Budi ti Crkva koja ide ususret. I ne odustaj od Crkve svoje,
ne dijeli se od nje.
Budi ti onaj po kojemu će Evanđelje prolaziti svijetom.
Budi ti čovjek obiteljskog mentaliteta. Budi ti svima poslužitelj.
Budi ti onaj koji će održavati Božju prisutnost, Božju malenost.
Budi ti kruh koji se lomi i razdaje. Budi ti žarke i postojane vjere.
Budi ti blaga i ponizna srca.
Ti, ti učini sve što je do tebe, da Isus, kad ponovno dođe,
nađe vjere, nađe srce ljudsko, srce bratsko, na zemlji. U Crkvi.
(Stjepan Lice)

