OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Ponedjeljak 6. 05.
Utorak 7. 05.
Srijeda 8. 05.
Četvrtak 9. 05.
Petak 10. 05.
Subota 11. 05.

Svagdan 6. vazmenog tjedna
Svagdan 6. vazmenog tjedna
Svagdan 6. vazmenog tjedna
UZAŠAŠĆE Gospodinovo
Gospa Trsatska

Nedjelja 12. 05.

7. VAZMENA NEDJELJA
PRVA PRIČEST

Bl. Ivan Merz

Mise
u 9,00 i u 19,00 sati
u 7,30 i u 19,00 sati
u 7,30 i u 19,00 sati
u 10,00 i u 19,00 sati
u 7,30 i u 19,00 sati
u 9,00 i u 18,00 sati
u 7,30; 10,00; i u
19,00 sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; u 11,30 i u 19,00 sati.
- Večeras je dogovor sa roditeljima prvopričesnika.
- Sutra, u ponedjeljak, sv. misa je u 9,00 sati na Čikatu.
- U mjesecu svibnju svake večeri u 19,00 sati bit će svibanjska pobožnost i
odmah potom sv. misa.
- U srijedu je u 12,00 sati molbenica, poslije večernje mise je sat klanjanja.
- U četvrtak je svetkovina Uzašašća sv. misa je u 10,00 i u 19,00 sati. U
17,00 sati ispovijedi Prvopričesnika, u 18,30 sati svibanjska pobožnost, u
19,00 sati sv. misa, a u 20,00 sati ispovijed roditelja prvopričesnika.
- U subotu je sv. Misa u 9,00 sati u kapeli na Čikatu, a popodne je sv. Misa u
18,00 sati sa vjenčanjem u župnoj crkvi.
- Sljedeće nedjelje neće biti sv. mise u 11,30 sati radi Prve Pričesti.
- Tisak: Glas koncila.
Svibanjske pobožnosti za djecu
- „Mali anđeli“ imaju probe – utorkom u 16,15 sati.
- za prvopričesnike je srijedom u 19,00 sati.
- za krizmanike petkom B i C u 17,00 sati, a D u 16,00 sati.
- za 3. razred ponedjeljkom u 19,00 sati. - za 4. razred utorkom u 19,00 sati.
- za 5. razred četvrtkom u 19,00 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 osim na Uzašašće u 9,00 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

5. svibnja 2013.

Broj: 239

6. VAZMENA NEDJELJA
NEDJELJA TURIZMA
Današnja čitanja
Prvo čitanje: Dj 15,1-2.22-29
Drugo čitanje: Otk 21, 10-14.22-23
Evanđelje: Iv 14,23-29
U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju
riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu
ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene
ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju
slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To
sam vam govorio dok sam boravio s vama.
Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u
moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati
vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam
ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam
ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne
uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: `Odlazim i
vraćam se k vama.` Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer
Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da
vjerujete kad se dogodi.“

U GODINI VJERE – RAZMIŠLJAJMO!
56. Kako čovjek surađuje s Božjom Providnošću?
Ljudima Bog daje i od njih traži, poštujući njihovu slobodu,
da surađuju svojim činima, svojim molitvama, pa i svojim
patnjama izvodeći u njima „htjeti i djelovati po svojim
dobrohotnim naumima“ (Fil 2,13).

Poruka uz nedjelju turizma
Proljetni dani a s njima i prve “turističke laste” uvod su u turističku
sezonu koja svake godine iznova, bitno obilježava život naših obalnih mjesta
i krajeva, ali sve više i onih u unutrašnjosti. Mediji nas dodatno informiraju i
animiraju, što sve treba učiniti da što spremnije dočekamo naše goste. I za
našu je Crkvu svaka turistička sezona nova šansa i izazov, i to u dvostrukom
smislu. Ponajprije, kako pomoći domaćim vjernicima koji su u ulozi
gostoprimaca i danonoćno su zauzeti poslom te su u opasnosti da tijekom
ljetnih mjeseci isključe iz svog života obitelj, molitvu, nedjelju, a možda i
savjest… Važno je da ti naši ljudi fizički izdrže napore sezone (što nije
uvijek lako), ali podjednako tako da i duhovno “prežive” bez većih šteta za
svoju vjeru i moral. U tome im podrška uz ostalo može biti dobar primjer
mnogih turista koji i na odmoru praktično žive svoju vjeru.
S druge strane naša si Crkva uvijek iznova želi posvijestiti kako joj
upravo turizam, kao veliki “areopag”, pruža mogućnost naviještanja poruke
evanđelja, u čemu je i sav smisao njezina poslanja. Papa Benediktu XVI.
upravo je za jesen 2012. nagovijestio “Godinu vjere”, svjestan važnosti i
hitnosti naviještanja vjere današnjem sekulariziranom, materijaliziranom i
često duhovno lutajućem čovjeku.
Dokument Svete Stolice uz posljednji Svjetski dan turizma, pod
naslovom “Turizam i približavanje kultura”, tako potiče pastoralne
inicijative u turizmu kako bi se, zajedno s povijesno-kulturnom
informacijom o bogatoj sakralnoj baštini naših crkava, iznosilo također
izvorno vjersko značenje spomenika kulture. Potrebno je iskoristiti u tom
smislu sve tehnološke mogućnosti, te “osmišljavati turističke posjete
najvažnijim mjestima kulturno-vjerske baštine u biskupijama… kao i
posvetiti važnost kulturnoj i duhovnoj izobrazbi turističkih vodiča, a može se
pomisliti i na osnivanje organizacije katoličkih vodiča”.
Među mnogim poželjnim pastoralnim inicijativama može biti i
tiskanje publikacija ili informativnih listića o sakralnoj baštini naših crkava i
župa, izrada web-stranica i dr. gdje će se na lijep način predstaviti značenje i
poruka pojedinih umjetničkih djela. Sva ta umjetnička djela iz naših crkava,
naime, pružaju veliku mogućnost za poruku evanđelja za koju su turisti u
danima odmora često vrlo otvoreni. “Umjetnička djela velika su mogućnost
evangelizacije, jer se uključuju u via pulchritudinis, put ljepote, a to je
povlašteni i očaravajući put koji omogućuje približiti se Božjem misteriju.”
Dodajmo riječi su bl. Ivana Pavla II. pastoralnim djelatnicima u turizmu: “Vi
surađujete na oblikovanju pogleda a to je buđenje duše za stvarnosti duha,
pomažući posjetiteljima da se vinu do samog vrela vjere iz koje su potekla
ova zdanja, te čineći vidljivom Crkvu sazdanu od živog kamenja koja
oblikuju kršćanske zajednice.”

I predstojeća turistička sezona poticaj je svećenicima i njihovim
suradnicima u turističkim mjestima i krajevima, da tijekom sezone budu
dobri domaćini gostima, nadasve “da ljeti budu tu, u župi”; da i sami znaju
poneku skupinu posjetitelja uz kvalitetno tumačenje provesti kroz crkvu; da
nam crkve kroz dan budu što dulje otvorene (ali i čuvane!)… Nedjeljne
mise, pak, u obalnim mjestima pružaju velike mogućnosti da se doživi
zajedništvo vjernika različitih jezika, za što nam stoje na raspolaganju kratki
pozdravi, molitve i čitanja na više jezika.
Neka i ovogodišnji susreti s mnogim i različitim gostima koji nam dolaze, po
našoj zauzetosti, pridonesu većoj solidarnosti i zajedništvu među ljudima i
narodima.
Mons. Ivan Milovan, predsjednik Odbora HBK za pastoral turizma

