OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Ponedjeljak 26. 11.
Utorak 27. 11.
Srijeda 28. 11.
Četvrtak 29. 11.
Petak 30. 11.
Subota 01. 12.

Svagdan 34. tjedna
Svagdan 34. tjedna
Svagdan 34. tjedna
Svagdan 34. tjedna
Sv. Andrija, ap.
Svagdan 34. tjedna

kroz
kroz
kroz
kroz

godinu
godinu
godinu
godinu

Nedjelja 02. 12.

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

kroz godinu

Mise
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 7,30 i u 18,00 sati
u 9,00 i u 18,00 sati
u 7,30; 10,00; u
11,30 i u 18,00 sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; 11,30 i u 18,00 sati.
- Večeras u 19,00 sati je susret roditelja pripravnika na Krizmu.
- Utorkom organiziramo razgovor o vjeri odraslih u vjeronaučnoj dvorani
nakon večernje sv. mise, dakle, u 18,45 sati.
- U četvrtak je cjelodnevno klanjanje. Upišite se na papir.
- U subotu će prva sv. misa biti u 9,00 sati u kapeli sv. Antona, a u 18,00 sati u
župnoj crkvi.
- Čestitke i kalendare možete nabaviti u župnom uredu.
- Od četvrtka, 6. 12. do nedjelje, 9. 12. je duhovna obnova „Došašće 2012.“
- U Lidl-u je Caritasova košara u koju možete staviti svoj dar za potrebne od 23.
11. do 14. 12.
- Tisak: Glas koncila i Marija.
- Vjeronauk ili vjeronaučna radionica:
- „Mali anđeli“ imaju probe – utorkom u 16,15 sati.
- za prvopričesnike je srijedom u 16,00 sati.
- za krizmanike petkom B i C u 17,00 sati, a D u 16,00 sati.
- za 3. razred ponedjeljkom u 16,00 sati. - za 4. razred utorkom u 16,00 sati.
- za 5. razred četvrtkom u 15,00 sati. - za 6. razred četvrtkom u 17,15 sati.
- za 7. razred utorkom u 17,00 sati.
- susret mladih koji su završili srednju školu ili zanat utorkom u 20,00 sati.
- susret mladih srednjoškolaca petkom u 20,00 sati.
U crkvi sv. Nikole sv. mise su u 17,00 sati osim u srijedu je 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

25. studenoga 2012.

Broj: 216

NEDJELJA ISUSA KRISTA
KRALJA SVEGA STVORENJA
Današnja čitanja
Prvo čitanje: Dn 7,13-14
Drugo čitanje: Otk 1,5-8
Evanđelje: Iv 18,33b-37

U ono vrijeme: Reče
Pilat Isusu: "Ti li si židovski
kralj?"
Isus
odgovori:
"Govoriš li ti to sam od sebe
ili ti to drugi rekoše o meni?"
Pilat odvrati: "Zar sam ja
Židov? Tvoj narod i glavari
svećenički predadoše te meni. Što si učinio?" Odgovori Isus:
"Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo
od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan
Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde." Nato mu reče Pilat: "Ti si
dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato
rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine,
sluša moj glas."
U GODINI
GODINI VJERE – RAZMIŠLJAJMO!
RAZMIŠLJAJMO!

38. Pod kojim se imenom Bog objavljuje?

Mojsiju se Bog objavljuje kao Bog živi,
„Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev“ (Izl
3,6). Tom istom Mojsiju objavio je i svoje
tajanstveno ime: „Ja sam koji jesam (JHWH).“
Neizrecivo Božje ime još se u Starome zavjetu
zamjenjivalo riječju Gospodin. Tako se u Novome
zavjetu Isusa kao pravoga Boga naziva
Gospodinom.

ZAŠTO DJECA LAŽU
"Moj otac je šef policije. Ako me budeš tukao,
strpat će te u zatvor." Rečenica koju često
čujemo
iz
usta
trogodišnjaka
ili
četverogodišnjaka rijetko je istinita. Treba li
ozbiljno shvatiti ove male laži koje djeca
izgovaraju?
Lagati znači razlikovati istinu od laži,
stvarnost od mašte. Za malu djecu ta razlika
uopće ne postoji. To što dijete govori poput
čarolije se pretvara u istinu. Uostalom, nije li
isto tako kad se dijete igra? Djevojčica vodi
lutku u kupovinu, u park ili liječniku, a da ne
izađe
iz
svoje
sobe.
Dječja izmišljanja su normalna i čine dio
djetetova psihomotornog razvoja. Iako su
riječi što ih dijete izgovara lažne, one su ipak posuđene iz određene
realnosti. Primjerice, otac malog hvalisavca nije policajac, no to je dobra
izmišljotina. Policajac zaustavlja one koji čine nedjela i dječak je
upotrijebiolaž
da
se
zaštiti.
Do četvrte godine života dijete misli da je rastužiti majku gore nego lagati.
Prema tome, kad učini glupost radije će reći da nije kriv, samo da mama ne
bude tužna.
Oko šeste ili sedme godine života, dijete već vrlo dobro shvaća što je
laganje. Neka djeca shvaćaju smisao te riječi mnogo ranije nego im roditelji
objasne. Dijete se u tim godinama služi lažima jer je to - praktično. Laž mu
pomaže da izbjegne kaznu, da sakrije loše ocjene i da se pravi važno pred
prijateljima.
Srećom, malo je djece koja redovito lažu, iako se neka služe lažima češće
od drugih. Niža intelektualna razina utječe na pribjegavanje lažima u svrhu
kompenzacije, tvrde dječji psiholozi.
U svakoj dobi dijete oponaša ponašanje roditelja. Mali dječak popravlja svoj
kamion kao što njegov otac popravlja auto. Kako raste, dijete više ne imitira
samo u igrama, nego u riječima i djelima. Roditelji su uzor savršenstva za
svoje dijete. Zato je važno pokazati dobar primjer. Uvijek govoriti istinu,
prilagođenu djetetovim godinama i situaciji. Na taj način se pridobiva
djetetovo povjerenje. Snaga tog osjećaja sigurnosti smanjit će u djetetu
iskušenje da prevari. Djetetu je potrebno objasniti da biti pošten i uvijek
govoriti istinu znači poštivati i sebe i druge. Time se dijete uči da nema

samo sebi što predbacivati. No, to je moguće isključivo u okruženju u kojem
se dijete osjeća sasvim sigurno, a što ovisi o ponašanju odraslih. Razgovor i
objašnjenja često su korisniji od vikanja ili kažnjavanja. Da bi dijete moglo
priznati lošu ocjenu ili kolektivnu kaznu u školi, treba ga osloboditi straha od
kazne. Naravno, to ne znači biti ravnodušni i takve stvari prihvaćati bez
riječi, no s pretjeranom strogošću roditelja dijete postaje podmuklo zbog
straha od kazne.
Teško je biti pun povjerenja kad majka najavi rutinski posjet liječniku, a sve
završi cijepljenjem. Kako priznati lošu ocjenu, ako je obećan miran
razgovor, a na kraju se pretvori u galamu? Što bi trebao misliti ako ga
nagovarate da laže na telefon kako trenutno niste kod kuće? Malo je
roditelja koji mogu mirne savjesti reći da nikada nisu bili ni u jednoj od ovih
situacija, iako nemaju osjećaj da lažu svojoj djeci.
Rijetka su djeca "rođeni lažljivci". Takvima je sigurno potrebna pomoć
psihologa. Drugi su uznemireni, zabrinuti, i lažu od straha pred kaznom.
Varaju jer se boje odraslih, koji su ili previše strogi ili ne znaju komunicirati
sa svojim djetetom. Odgoj temeljen na uzajamnom povjerenju uglavnom
uklanja ovu ružnu dječju naviku.
Zanimljivo je da djeca znaju kako Pepeljuga, Snjeguljica ili vilenjaci ne
postoje, ali vole slušati priče o njima. No, ona sanjaju i o mišu koji dolazi po
zubić i posjetu Djeda Božićnjaka. Istinu o njima lako će prihvatiti ako znaju
da će i dalje dobivati darove. Ali ako im istinu otkrije npr. prijatelj iz razreda
dijete se može osjetiti prevareno od strane roditelja.

•

***** ▪
U Mariji Bistrici zabilježeno je 1109
čudesnih događaja od 1688. do
1786. godine koji su priznati tek
nakon
pomnih
istraživanja
i
svjedočanstava.
Svetište Jasna Gora u Poljskoj
najveće je marijansko svetište na
svijetu čiji nastanak nije vezan uz
ukazanja. To je ujedno i svetište u
koje dolazi najveći broj hodočasnika
pješice - oko 200 tisuća od ukupno
4-5 milijuna hodočasnika godišnje.
Neke grupe hodočasnika pješaka
broje i 20 000 vjernika.

