ŽUPNI RASPORED
NEDJELJA – 27.11.2016.
1. nedjelja došašća
MISA U 10.00 SATI – ŽC
MISA U 18.00 SATI – CMB
Klanjanje u 17.30 sati – CMB

PONEDJELJAK-28.11.2016.
MISA U 18.00 SATI – CMB
Susret za srednjoškolce u 19.00 sati.

UTORAK – 29.11.2016.
MISA U 10.00 SATI – kapela
Doma umirovljenika
Šarena vjerska radionica u 16.45 h.

SRIJEDA – 30.11.2016.
Sv. Andrija, apostol
MISA U 8.00 SATI – u kapeli sv.
Josipa.

PETAK – 2.12.2016.
Prvi petak
ISPOVIJED OD 17.15 DO 17.50 h.
MISA U 18.00 SATI – CMB
Klanjanje za prvi petak od 20.00 sati
do 21.00 sata – kapela sv. Josipa.

Ljubica Šurlina
Nikola i Mirjana
Za pok. roditelje i rodbinu

Andrea Spagnol

Broj 451.

Godina IX.

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA / A
BUDITE PRIPRAVNI

Sv. Franjo Ksaverski
MISA U 8.00 SATI – u kapeli sv.
Josipa.

NEDJELJA – 4.12.2016.
2. nedjelja došašća
MISA U 10.00 SATI – ŽC
MISA U 18.00 SATI – CMB
Klanjanje u 17.30 sati – CMB

ŽUPNI URED:
PONEDJELJKOM
OD 10 DO 12 SATI.

MISA U 18.00 SATI – CMB
Vjeronauk za odrasle u 19.30 sati.

27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

27. studenog 2016.

SUBOTA – 3.12.2016.

ČETVRTAK – 1.12.2016.

MISNE NAKANE

ŽUPA SV. ANTUNA OPATA
VELI LOŠINJ

KROZ OVAJ TJEDAN
1.12.
2.12.
3.12.
4.12.

Obitelj Hudec
Dina i Mario
Frane Bonić
Po nakani

IZDAJE: Župa sv. Antuna opata, Veli Lošinj,
tel: 051/236-132; e-pošta: lukapaljevic@live.com
Župnik: vlč. Luka Paljević

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kao u dane Noine,
tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one - prije
potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i
ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak
Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi
ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti."
"Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo
znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne
bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne
mislite Sin Čovječji dolazi."
Mt 24, 37 – 44

MISENE NAKANE ZA PROSINAC
Od ponedjeljka se mogu naručiti misne nakane za mjesec prosinac.

PORUKA ADVENTSKIH SVIJEĆA

BDJETI SRCEM
Putanje duha poznaju zaborav, nehat i lakomislen životni
stav. A vječnost nezaustavljivo traje, stoji pred vratima. Kako
bdjeti, kad nam je oči već toliko puta svladao san? Nakon svega
shvaćamo: Tko srcem bdije taj ni u snu za vječnost ne spava. Oči
bi nas, makar i širom otvorene, mogle prevariti. Ali srce ne. Ono
nas još nikad nije prevarilo – ako je samo istinski voljelo. Kuća u
kojoj srce za vječnost bdije ne propada. Ona se ne potkopava.
A. Šuljić

DOŠAŠĆE ILI ADVENT
Ove nedjeljom započinje sveto vrijeme došašća ili adventa. To je
vrijeme duhovne priprave od 4 tjedna za blagdan kristova rođenja – Božića.

POHOD BOLESNIH I NEMOĆNIH
Pohod bolesnih i nemoćnih osoba neće biti za prvog petka, kako to
obično biva, već će biti uoči blagdana Božića. Tom prilikom svi bolesnici,
koji to žele, mogu se ispovjediti, primiti sakrament Bolesničkog pomazanja,
te se pričestiti. Ako ima još osoba koje bi željele da ih svećenik pohodi uoči
Božića, jer nisu u mogućnosti zbog bolesti ili nemoći sudjelovati na
Božićnim misama, neka se prijave u Župni ured.

GODINA BOŽJEG MILOSRĐA SE NASTAVLJA U
SVETIŠTU MAJKE BOŽJE TRSATSKE
Razlog ove posebne odluke je što Svetište Gospe Trsatske iduće
Godine slavi 650. obljetnicu dolaska čudotvorne slike Majke Milosti na
Trsat, kao dar pape Urbana V., 1367. godine.
Zato je Svetište Gospe Trsatske u 2017. godini povlašteno
OPROSNO MJESTO u kojem se SVAKI DAN može izmoliti POTPUNI
OPROST! Produžetak Godine Milosrđa za Svetište Gospe Trsatske je od
Svetkovine Krista Kralja 20.11.2016. do iduće svetkovine Krista Kralja
točnije 26.11.2017.
Za potpuni oprost potrebno je UZ PROLAZ kroz jubilejska vrata
Bazilike, sakramentalna ispovijed, euharistijska pričest i molitve
Vjerovanja, Oče naš i Slava Ocu te molitva na nakanu Svetoga Oca (Zdravo
Marijo). DNEVNO svaki vjernik može dobiti jedan POTPUNI OPROST.

Adventski vijenac sa četiri svijeće simbolizira četiri nedjelje
Došašća, a u naše je krajeve došao kao utjecaj europske civilizacije. Kršćani
su preuzeli ovu tradiciju, pa su se adventskim vijencem poslužili u
duhovnoj pripremi za Božić, u očekivanju Krista, Svjetla svijeta koji će
rastjerati tamu grijeha. Za katolike taj vijenac predstavlja život u duhovnoj
tami, odnosno u očekivanju Isusa koji svojim dolaskom donosi svjetlo
kojim će obasjati svijet. Advent je vrijeme priprema za Kristov dolazak. To
je i vrijeme kada su kršćani pozvani da u sebi probude vjeru. Da sa svakom
novom upaljenom svijećom na vijencu još više rasvijetle put Isusu.
Četiri svijeće na vijencu znak su četiri adventska tjedna i najčešće su
tri purpurne i jedna ružičaste boje. U prvu nedjelju Adventa, razdoblja koje
prethodi Božiću, pali se prva, purpurna svijeća - svijeća nade i iščekivanja.
Druge nedjelje Adventa pali se također purpurna svijeća - svijeća mira, s
porukom pomirenja s svima, kako bi Gospodinu pripravili put do svoga
srca. Treće se nedjelje pali ružičasta svijeća – svijeća radosti i veselja.
Četvrta se pali purpurna svijeća – svijeća ljubavi, dok je negdje običaj na
adventski vijenac staviti i petu bijelu svijeću – Kristovu svijeću!
Uz adventsku liturgiju, u kojoj mise zornice imaju osobitu draž,
vjernici mole i u svojim obiteljima. Svakidašnja obiteljska molitva
«Anđeo Gospodnji...» stoga se u Adventu odvija uz upaljene svijeće na
vijencu, bez druge rasvjete. U obitelji se potom čitaju adventski tekstovi iz
Svetog pisma (ili iz Molitvenika za došašće i korizmu). Tako po molitvi i
čitanju Božje riječi u došašću, članovi obitelji rastu u nadi i u ovom svijetu
sami postaju svjetlo Kristovo.

