OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan
Ponedjeljak 29. 04.
Utorak 30. 04.
Srijeda 1. 05.
Četvrtak 2. 05.
Petak 3. 05.
Subota 4. 05.
Nedjelja 5. 05.

Spomen/blagdan
Sv. Katarina Sienska, dj. i n.
Svagdan 5. vazmenog tjedna
Sv. Josip, radnik
Sv. Atanazije, b. i n.
Sv. Filip i Jakov, ap.
Svagdan 5. vazmenog tjedna
6. VAZMENA NEDJELJA
NEDJELJA TURIZMA

Mise
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 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; 11,30
i u 19,00 sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; u 11,30 i u 19,00 sati.
- Danas popodne u 15,30 sati je Obiteljska nedjelja za obitelji s Cresa i
Lošinja. Početak je u 15,30 sati.
- U utorak je razgovor o vjeri odraslih u 19,45 sati.
- U srijedu započinje mjesec svibanj. Svake večeri u 19,00 sati bit će
svibanjska pobožnost i odmah potom sv. misa.
- U četvrtak je cjelodnevno klanjanje.
- U petak je prvi petak u mjesecu svibnju; cjelonoćno klanjanje kod časnih i
sat prije večernje sv. mise prilika za sv. ispovijed.
- U subotu je sv. Misa u 9,00 sati u kapeli na Čikatu, a popodne je sv. Misa u
19,00 sati u župnoj crkvi. U mjesecu svibnju su uobičajeno sv. mise
ponedjeljkom i subotom na Čikatu u 9,00 sati.
- 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.
- 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 su sv. mise u 18,00 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: VI

28. travnja 2013.

Broj: 238

5. VAZMENA NEDJELJA
Današnja čitanja
Prvo čitanje: Dj 14,21b.-27
Drugo čitanje: Otk 21,1-5a
Evanđelje: Iv 13, 31-33a.34-35
Pošto Juda iziđe, reče Isus: "Sada je
proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u
njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega
će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga
proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Tražit
ćete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem
sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete
doći. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni
druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite
jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji
učenici: ako budete imali ljubavi jedni za
druge."

U GODINI VJERE – RAZMIŠLJAJMO!
55.Što je Božja Providnost?
To je rasporedba kojom Bog svoja stvorenja privodi konačnome
savršenstvu na koje ih je On pozvao. Bog je vrhovni Gospodar
svoga nauma. Ali da ga ostvari, služi se suradnjom svojih stvorenja.
Istodobno stvorenjima dariva dostojanstvo da i sami djeluju, da
budu uzrok i počelo jedni drugima.

Stranac u vašem domu
U vašem se domu krije stranac. U prosjeku, taj stranac svakodnevno
progovara vašoj djeci no što većina roditelja to čini u mjesec dana. Tome
strancu dopuštamo da našu djecu uči stvarima i izrazima radi kojih bismo
stvarnog stranca dali uhititi.
Prosječno šest puta dnevno, taj stranac uživa posve nesmetani
pristup vašoj djeci i kao takav vrši neograničen utjecaj na njihov život.
Njegova je zadaća pritom vrlo jednostavna: ograničiti nam sposobnost
razlikovanja mašte od stvarnosti. Naposljetku, to mu i jest glavni cilj. Taj
stranac nerijetko našu djecu uči stvarima nad kojima bismo se zgrozili. Služi
se rječnikom koji je vulgaran i neprihvatljiv. Našoj djeci pokazuje stvari koje
su odbojne i sablažnjavajuće. Toga stranca nimalo ne zanimaju dob,
iskustvo, niti pak ranjivost njegovih žrtava. U posjet dolazi u svako doba,
bez najave, prikrivajući pritom svoje stvarne namjere. Njegove poruke
nerijetko zavode mlade umove, jer su za njih vrlo primamljive.
Taj je stranac nadasve lukav te je, zahvaljujući godinama prakse, kao
i milijardama eura potrošenim na istraživanja, naučio kako prodrijeti u samu
dušu svojih zatočenika. Postao je stručnjak za izrabljivanje publike, koju
uvježbava u pronalaženju novih sudionika. Nedavno je taj stranac
"preobražen" u plastični okvir koji mu omogućuje ulaženje u vaš dom u
svako doba te prenošenje svoje nametljive poruke bez ikakvih vremenskih
ograničenja.
Taj je stranac u našim domovima toliko prihvaćen te u većini
prostorija zauzima počasno mjesto. Dopušteno mu je čak i pridružiti nam se
dok objedujemo - pod uvjetom, dakako, da naše objedovanje ničime ne
ometa njegovu poruku. Ironija je, međutim, u tome što taj stranac, kada nam
se pridruži, obično prestaje biti stranac i pretvara se u središte pozornosti. Za
stolom za kojim običavamo objedovati, dopuštamo mu govoriti
0 stvarima koje bi u većini obiteljskih razgovora bile posve neprihvatljive.
lako taj stranac znade biti neuljudan, prost, pa i vulgaran, zaključili smo
kako je neke stvari u stanju objasniti bolje od roditelja. Dali smo mu
dopuštenje objašnjavati što su život, spolnost, obiteljske vrijednosti, etika, i
ljubav. Njemu prepuštamo da nam utvrđuje vrijednosti i određuje prioritete.
Njegovoj smo "stručnosti" prepustili skrb o djeci, kao i zabavu za čitavu
obitelj. Zaključili smo kako ne možemo živjeti bez njegovih poticaja,
motivacije i potiskivanja (sublimacije). Tome smo strancu prepustili same
sebe, kao i živote naše djece.
Nebrojene smo sate proveli upozoravajući djecu na opasnosti vezane
uz neznance. Učimo ih da sa strancima ne smiju razgovarati, hodati, ulaziti u

automobil, niti pak od njih išta uzimati. Pa ipak, ovome je posebnom strancu,
naprotiv, dopušteno baš sve.
Svakoga danas, na prosječno šest sati, svoju djecu prepuštamo tome
"strancu od cijevi". Taj stranac svakodnevno progovara našoj djeci više no
što većina roditelja to čini u mjesec dana. Tome strancu dopuštamo da našu
djecu uči stvarima i izrazima radi kojih bismo nekog stvarnog stranca dali
uhititi. Nadalje, dopuštamo mu varati, lagati, pokazivati kako vršiti zločine i
pritom izbjegavati i izigravati pravni sustav. Bez imalo oklijevanja, taj
stranac ismijava roditelje, ponižava časne ljude, ruga se moralnim vrijednostima, niječe hvalevrijedna uvjerenja te se izruguje obitelji i kulturnoj
predaji. Stranac o kojemu govorimo, vrlo je moćan. Ima na tisuće
zaposlenika, koji promiču njegove ciljeve i unaprjeđuju mu sofisticiranost.
Toliko je moćan te smo spremni, pokvari li se slučajno, učiniti baš sve da
bismo se smjesta domogli novoga -koji je obično veći, bolji, glasniji te po
mogućnosti još i opremljen dodatcima koji mu pomažu u ostvarenju
njegovih ciljeva. Nedavno su neke zainteresirane skupine počele zagovarati
da taj stranac postane sastavnim dijelom nastavnoga programa u školama.
Bilo bi mu dopušteno posjećivati našu djecu bez cenzure ili pak prethodne
provjere njegovih programa i sadržaja. Ujedno bi mu bilo dopušteno i reklamirati svoje podupiratelje te zastupati naročite interese.
Na sreću, taj stranac nije u potpunosti zao. Poput svakog gosta, i on
ima svojih vrijednosti i zanimljivosti. Međutim, njegovo ponašanje, kao i
utjecaj na živote naše djece, potrebno je nadzirati. Roditelji moraju utvrditi
koliko su utjecaja spremni prepustiti tome strancu, kada dođe u posjet.
U vašem se domu nalazi stranac. Radi njega vam djeca ne pišu zadaću. Radi
njega roditelji i djeca međusobno ne razgovaraju. Taj se stranac postavlja
između članova obitelji. Postao je središtem našeg društva. Mogli bismo
razmisliti o određivanju vremena kada ćemo mu dopustiti posjet, kao i
utvrđivanju što ćemo mu u tim prigodama dopustiti da govori i pokazuje. ❖

