ŽUPNI RASPORED
NEDJELJA – 21.08.2016.
21. nedjelja kroz godinu
MISA U 10.00 SATI – ŽC
MISA U 20.00 SATI – CMB
Klanjanje u 19.30 sati - CMB

NEDJELJA – 28.08.2016.
22. nedjelja kroz godinu
MISA U 10.00 SATI – ŽC
MISA U 19.00 SATI – CMB
Klanjanje u 18.30 sati - CMB

UTORAK – 23.08.2016.
MISA U 11.00 SATI – kapela
Doma umirovljenika

SRIJEDA – 24.08.2016.

PROMIJENA RASPOREDA
MISA
Od ovog tjedna započinje
jesenski raspored Misa u našoj župi:
večernje Mise će biti u 19.00 sati. Po
ovom
ljetnom
rasporedu
se
prilagođavaju i pobožnosti.

Sv. Bartol
MISA U 19.00 SATI – CMB

ČETVRTAK – 25.08.2016.
MISA U 19.00 SATI – CMB

PETAK – 26.08.2016.

TISAK:
Glas koncila.

Dan milosrđa
MISA U 19 SATI – CMB

SUBOTA – 27.08.2016.
Sv. Monika
MISA U 19.00 SATI – CMB
Misa na njemačkom jeziku u 20.30
sati - CMB

21. kolovoza 2016.

Broj 437.

Godina IX.

21. NEDJELJA KROZ GODINU / C
BORITE SE DA UĐETE NA USKA VRATA!

PONEDJELJAK-22.08.2016.
BDM Kraljica
MISA U 8.00 SATI – u kapeli sv.
Josipa

ŽUPA SV. ANTUNA OPATA
VELI LOŠINJ

ŽUPNI URED:
PONEDJELJKOM
OD 10 DO 12 SATI.

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

U ono vrijeme: Isus je
prolazio
i
naučavao
gradovima i selima. Reče
mu
tada
netko:
"Gospodine, je li malo
onih koji se spasavaju?" A
on im reče: "Borite se da
uđete na uska vrata jer
mnogi će, velim vam,
tražiti da uđu, ali neće
moći." "Kada gospodar
kuće ustane i zaključa
vrata, a vi stojeći vani
počnete kucati na vrata:
`Gospodine, otvori nam!`,
on će vam odgovoriti: `Ne znam vas odakle ste!` Tada ćete početi govoriti:
`Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!` A on će
vam reći: `Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi
zlotvori!`" "Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka
i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći
će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji."
Lk 13, 22-30

USKA VRATA
Možda su vrata vječnosti uska jer smo mi debeli. Široki i tusti
nećemo moći proći tim vratima koja vode u život. Možda se nećemo
moći ni popeti tako visoko, uza strmine i padine za koje valja biti dobro
uvježban?!? Zabavljeni sobom i svojim brigama, neuvježbani za penjanje
spram visina, ostat ćemo dolje – sasvim dolje. Boriti se da uđemo na uska
vrata znači naprosto boriti se čitava života. Tko se čitava života bori,
napreže i troši nije mogao osaliti i njegov je prolazak kroz uska vrata
neupitan. Ne zavisi o trenutku brzine nego o prikladnoj mjeri koja se za
života stjecala. Uska nas vrata čekaju. A ovom mršavljenju ne pomaže
nikakva kura ni kozmetika.
A. Šuljić

BISKUPIJSKO HODOČAŠĆE
Najavljeno biskupijsko hodočašće u Boku Kotorsku u Godini
milosrđa «Putevima hrvatskih svetaca» održati od četvrtka, 27. do
uključivo nedjelje, 30. Listopada. Cijena putovanja, smještaja, prehrane i
ulaznica iznosi 1.750,00 Kn. Ovo hodočašće koje organizira krčka
biskupija, poduzima se u suradnji s Turističkom agencijom «Atravel».
Obići će se mjesta: Šibenik, Dubrovnik, Herceg Novi, Budva, Kotor i Muo.
Prijave se primaju isključivo u župnim uredima najkasnije do 6.
rujna 2016. g. uz plaćanje pologa od 500,00 Kn (nepovratno). Agencija
«Atravel» sama će kontaktirati svakog hodočasnika osobno i pobrinuti se za
potpisivanje ugovora i daljnju uplatu. Potrebno je da svaki hodočasnik ima
važeću osobnu iskaznicu.
Poduzeće „Radnik“ iz Križevaca će za ovu svrhu donirati 20.000
kuna, kako bi vjernicima Velog Lošinja cijena putovanja bila prihvatljivija.
Stoga će donirana svota biti proporcionalno raspoređeno na broj
prijavljenih hodočasnika iz Velog Lošinja, i tako smanjeni ukupni iznos
uplate. Zato će cijena hodočašće biti umanjena ovisno o broju hodočasnika.

POSJET KARDINALA NAŠOJ ŽUPI
Za sljedeću nedjelju, 28. kolovoza, je najavljen posjet kardinala
Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa našoj župi. Naime, kard. Bozanić
će posjetiti naše mjesto i predvoditi župnu Misu u 10.00 sati. U njegovoj
pratnji će biti i bogoslovi, svećenički kandidati zagrebačke nadbiskupije sa
svojim odgojiteljima.

OLIMIJSKI POBJEDNICI KOJI ZA SVOJU POBJEDU
ZAHVALJUJU BOGU
Nekoliko sportaša koji su osvojili zlatne medalje u dosadašnjem
tijeku Olimpijskih igara u Rio de Janeiru progovorili su o svojoj katoličkoj
vjeri i njezinoj važnosti u njihovom bavljenju vrhunskim sportom i
izazovima koje ono donosi. “Vjera mi je u životu sve. Gospodin mi je puno
pomogao u osvajanju zlatne medalje u Riju. Vjera i molitva mi puno
pomažu u prevladavanju životnih prepreka pa tako i na treninzima i
natjecanjima”, izjavio je u razgovoru za Laudato naš streljač Josip
Glasnović koji je osvojio zlatnu medalju u individualnom trapu. Glasnović,
inače podrijetlom Janjevac, rekao je kako u svojem streljačkom prsluku
čuva posvećenu čudotvornu medaljicu Blažene Djevice Marije. Istodobno,
američki su katolički mediji pisali o dvije svoje sportašice koje su također
svjedočile o svojoj vjeri. Jednoj od njih mama je bila ovisnica o
narkoticima, tata ih je napustio kada se rodila, a odgojili su je djed i baka
koji su posvojili nju i sestru. Unatoč takvim poteškoćama, ona je danas
najuspješnija gimnastičarka svijeta, jedna od najboljih u povijesti toga
sporta i posvećena vjernica. 19.08.2016.
Simone Biles, koja je na OI u Riju osvojila zlatne medalje iz
timskog i pojedinačnog višeboja, u nekoliko navrata je medijima naglasila
kako je odgojena u katoličkoj vjeri, te kako se redovito pomoli prije svakog
natjecanja. Njezina obitelj redovito ide na nedjeljnu misu u crkvu Sv.
Jakova apostola u gradu Spring u Teksasu, a Simone u svom ruksaku nosi
krunicu koju joj je poklonila njezina majka/baka Nellie i medaljicu sv.
Sebastijana, zaštitnika sportaša. Još jedna američka sportašica koja se ne
stidi svoje katoličke vjere i ističe u svakoj prigodi njezinu važnost za svoj
život jest plivačica Katie Ledecky, svjetska rekorderka u više disciplina i
osvajačica 3 zlatne medalje. “Pomolim se prije svake utrke. ‘Zdravo
Marijo’ je prekrasna molitva, svaki put me smiri”, rekla je Ledecky.
Goran Andrijanić | Bitno.net

MISNE NAKANE KROZ OVAJ TJEDAN
21.08.
Ljubica Šurlina
22.08. Ob. Hlapec, Roseberg i Križak
23.08.
Po nakani
24.08.
Po nakani

25.08.
26.08.
27.08.
28.08.

Po nakani
Po nakani
Severino Vidulić
Tanja Vidić

