OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Ponedjeljak 17. 12.
Utorak 18. 12.
Srijeda 19. 12.
Četvrtak 20. 12.
Petak 21. 12.
Subota 22. 12.

Svagdan
Svagdan
Svagdan
Svagdan
Svagdan
Svagdan

3.
3.
3.
3.
3.
3.

tjedna
tjedna
tjedna
tjedna
tjedna
tjedna

došašća
došašća
došašća
došašća
došašća
došašća

Nedjelja 23. 12.
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Mise
u 6,00
u 6,00
u 6,00
u 6,00
u 6,00
u 6,00
u 7,30; 10,00 i u
18,00 sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; i u 18,00 sati.
- Danas je Nedjelja Caritasa te možete svoj prilog dati u kuverti već danas ili
na misama Zornicama u kutijama kod izlaza iz crkve.
- U utorak popodne u 18,00 sati Schönstatski pokret ima svoj duhovni susret.
- Sutra započinju mise Zornice u 6,00 sati. Pozivamo vas sve, posebno djecu i
mlade. Donesite ferale za „Betlehemsko svjetlo“. Nema večernjih sv. misa već
samo Zornice.
- U petak, od 9,00 sati posjet našim bolesnicima. Prijavite nove bolesnike.
- U subotu je dan velikih božićnih ispovijedi u našoj župi. U 15,00 sati djeca, a
od 16,00 sati odrasli (ispovijeda 8 svećenika); u 20,00 sati mladi.
- Čestitke i kalendare možete nabaviti u župnom uredu.
- Tisak: Glas koncila.
- 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 utorak. kad 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

16. prosinca 2012.

Broj: 219
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Današnja čitanja
Prvo čitanje: Sef 3,14-18a
Drugo čitanje: Fil 4, 4-7
Evanđelje: Lk 3, 10-18
U ono vrijeme: Pitalo je Ivana
mnoštvo: "Što nam je dakle činiti?" On im
odgovaraše: "Tko ima dvije haljine, neka
podijeli s onim koji nema. U koga ima
hrane, neka učini isto tako." Dođoše krstiti
se i carinici pa ga pitahu: "Učitelju, što nam
je činiti?" Reče im: "Ne utjerujte više nego
što vam je određeno." Pitahu ga i vojnici: "A nama, što je nama činiti?" I reče
im: "Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni
svojom plaćom." Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije
li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali
dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će
vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje
i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim." I
mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.

U GODINI
GODINI VJERE – RAZMIŠLJAJMO!
RAZMIŠLJAJMO!

41. U kojem je smislu Bog istina?
Bog je sama Istina i kao takav ne može
prevariti niti prevaren biti. On je „svjetlost, i tame u
njemu nema nikakve“ (1 Iv 1,5). Vječni Božji Sin,
utjelovljena Mudrost, poslan je na svijet „da
posvjedoči za Istinu“ (Iv 18,37).

Poslanica varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa, 16.
prosinca 2012.

Vjera ljubavlju djelotvorna(Gal 5,6)
Dragi vjernici, već smo zakoračili u Godinu vjere koju je proglasi
papa Benedikt XVI. želeći potaknuti cijelu Crkvu na ponovno otkrivanje puta
vjere, upoznavanje Krista i prenošenje vjere postojanim svjedočanstvom
života. Tom pozivu Svetoga Oca pridružio se i svaki biskup u svojoj mjesnoj
Crkvi. Ove nedjelje, na korak do Božića, kada slavimo utjelovljenje Božje
ljubavi prema čovjeku, obilježavamo Nedjelju Caritasa. U cijeloj našoj
Domovini molit ćemo i darivati, prema svojim mogućnostima, za potrebite
među nama.
Godina vjere imat će smisla ako naša vjera bude ljubavlju djelotvorna,
ako se okrenemo Bogu i svoje pouzdanje položimo u Božju ljubav. Ali kako
ćemo to učiniti ako iskrena srca ne tražimo znakove Božje prisutnosti u našim
životima, ako nismo doživjeli susret s Isusom Kristom, ako ne provodimo
vrijeme u molitvi?
Često si umirujemo savjest upućujući Bogu kakvu površnu riječ
štovanja, zazivajući Njegovo ime samo onda kada nam je teško. Time zapravo
pokazujemo da nemamo iskustvo osobna susreta s Bogom. Ostaje nam izazov
koji pred svakoga od nas stavlja Godina vjere: uistinu povjerovati i promijeniti
svoje živote, prihvatiti Boga kao svoju prvu ljubav. Potrebno je učiniti prvi
korak s povjerenjem u dobrotu onoga koji nas je stvorio iz ljubavi te ustrajati
na putu zajedništva i prijateljstva sa živim Bogom. Bog je već na početku
stvaranja svijeta i čovjeka učinio svoj prvi korak a na poseban način
progovorio nam je u svojoj utjelovljenoj riječi – Isusu iz Nazareta. Na nama je
da mu odgovorimo.
Prava vjera nije nešto apstraktno, nego je povezana sa svakodnevnim
životom. Naši životi moraju postati odraz onoga što vjerujemo. Moramo
odbaciti gorčinu, srdžbu, opakost. Moramo odbaciti grijeh, nepraštanje uvreda,
gajenje mržnje i negativnih osjećaja prema drugima. Na tom putu osobna
čišćenja i obraćenja srca pozvani smo ljubiti Boga i bližnjega, osnaženi
božanskom ljubavlju koja nas osposobljava za bratski život s ljudima. Zato je
važno da upoznamo svoju vjeru, da sudjelujemo u sakramentalnom životu,
osobito u misi, da redovito molimo.
Apostol Pavao uči nas da ljubav uvodi čovjeka u novi život, život u
kojem je vjera ljubavlju djelotvorna, a to postaje novo mjerilo djelovanja koje
iz temelja mijenja naš život. Živa vjera uvijek teži za time da se prelijeva na
druge, da se dijeljenjem umnaža. Vjera i ljubav uvijek idu zajedno, osnažujući

nas za svjedočenje konkretnim djelima, o čemu svjedoči djelovanje brojnih
župnih, nad/biskupijskih i nacionalnog Caritasa.
Caritas je temeljna zadaća svakog pojedinog kršćanina, svake župne
zajednice, svake nad/biskupije i Katoličke Crkve u cijelosti. Caritas je lice
žive Crkve koja ispunja Kristovu zapovijed ljubavi prema bližnjemu. Caritas
svojim djelovanjem naviješta i svjedoči Radosnu vijest ljubavi i pravednosti
za sve ljude. Zauzimanjem za potrebite među nama i iskazivanjem solidarnosti
djelima duhovnog i tjelesnog milosrđa Caritas ispunjava Kristovu zapovijed
ljubavi prema bližnjemu. Da bismo je oživotvorili, moramo usvojiti novi stil
života i novu logiku životnih odabira.
Krist od nas zahtijeva da se obratimo siromašnima, i kao pojedinci
kao zajednica. Od nas se traži duhovno obraćenje, koje se napaja na molitvi, na
šutnji, na razmatranju Božje riječi, oživljavanju i oživotvorenju liturgijskog i
sakramentalnog života. Samo ako će Bog, koji je ljubav, biti u središtu našega
srca i našega života, moći ćemo postati nova stvorenja te iskusiti "velike
stvari" koje on želi učiniti s nama preko siromaštva i poniznosti.
Neka nam svima na srcu bude produbljivanje vjere, hrabro i javno svjedočenje
Istine u koju vjerujemo, a na osobit način sudjelovanje u dobročinstvima
organizirana djelovanja Caritasa, koje će pomoći da se naša vjera uistinu
pokaže ljubavlju djelotvorna.
Molimo Gospodina da nam otvori srce kako bismo ga mogli poznavati
i ljubiti, te biti izvori vode žive usred ovoga žednog svijeta.
+ Josip Mrzljak, predsjednik Hrvatskog Caritasa

O CARITASU
U kršćanskoj teologiji ljubavi , latinski caritas , jest Toma
Akvinski shvatio kao "prijateljstva čovjeka prema Bogu", koji "nas
ujedinjuje s Bogom". On ga drži kao "najviše odličan od vrlina ".
Nadalje, Akvinski drži da je "navika ljubavi proteže ne samo na
ljubavi prema Bogu, ali i ljubavi prema bližnjemu".
Neki žele razgraničiti ljubav znači samo dobrohotni davanja,
dok su drugi, kao što su rimokatolici, imati više međusobno
povezanih značenja (tj. ljubav je teološka krepost po kojoj volimo
Boga iznad svega za sebe, a naš susjed kao sebe za ljubav Božju:
Novi katolički vjeronauk 1822).

