ŽUPNI RASPORED
ŽUPA SV. ANTUNA OPATA
VELI LOŠINJ

NEDJELJA – 22.05.2016.
PRESVETO TROJSTVO
MISA U 10 SATI – ŽC
MISA U 19 SATI – CMB
Svibanjska pobožnost u 18.30 sati.

PONEDJELJAK-23.05.2016.
MISA U 19.00 SATI – CMB
Svibanjska pobožnost u 18.30 sati.
Susret za bivše krizmanike u 20 h.

UTORAK – 24.05.2016.
MISA U 11.00 SATI – kapela
Doma umirovljenika
Svibanjska pobožnost u 18.30 sati.

SRIJEDA – 25.05.2016.
MISA U 8.00 SATI – u kapeli sv.
Josipa
Svibanjska pobožnost u 18.30 sati.

ČETVRTAK – 26.05.2015.
TIJELOVO
Svibanjska pobožnost u 18.30 sati.
MISA U 19.00 SATI – ŽC
Nakon Mise procesija sa Presvetim
Oltarskim Sakramentom.

PETAK – 27.05.2016.
Dan milosrđa
Ispovijed krizmanika u 17.00 h - ŽC
MISA U 19.00 SATI – CMB
ISPOVIJED OD 18.15 DO 18.50 h.
Svibanjska pobožnost u 18.30 sati.
Probe i ispovijed za roditelje i
kumove krizmanika u 20.00 h - ŽC

SUBOTA – 28.05.2016.
MISA U 8.00 SATI – u kapeli sv.
Josipa
Svibanjska pobožnost u 18.30 sati.
Susret za krizmanike s biskupom u
19.00 sati.
Susret za roditelje i kumove s
biskupom u 20.00 sati.

NEDJELJA – 29.05.2016.
9. nedjelja kroz godinu –
KRIZMA U NAŠOJ ŽUPI
MISA U 10 SATI – ŽC
MISA U 19 SATI – CMB
Svibanjska pobožnost u 18.30 sati.

22. svibnja 2016.

Godina IX.

PRESVETO TROJSTVO / C
SVE ŠTO IMA OTAC, MOJE JE
U
ono
vrijeme: reče Isus
svojim učenicima:
„Još vam mnogo
imam kazati, ali
sada ne možete
nositi. No kada dođe
on - Duh Istine upućivat će vas u
svu istinu; jer neće
govoriti sam od
sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On
će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve
što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i navješćivat će vama."
Iv 16,12-15

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

Broj 424.

TISAK:
Glas Koncila,
Kana.

PODIJELA SAKRAMENTA SV. POTVRDE
Sljedeće nedjelje u našoj župi je podjela sakramenta Sv. Potvrde. Na
župnoj Misi u 10.00 sati biskup krčki, mons. Ivica Petanjak će podijeliti
Krizmu petero naših pripravnika: Alena Brunelli, Mihaela Čorić, Teo Grkinić,
Lea Spanjol i Serena Stašić. Raspored priprave je:
U utorak je čišćenje župne crkve u 17.00 sati.
Krizmanici će imati svoju ispovijed u petak u 17.00 sati
Roditelji, krizmanici i kumovi imati će probe u župnoj crkvi u petak u
20.00 sati, nakon čega će biti ispovijed za roditelje i kumove.
Susret krizmanika s biskupom će biti u subotu u 19.00 sati.
Susret roditelja i kumova će biti u subotu u 20.00 sati.

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE
TIJELOVO - Četvrtak, 26. svibnja 2016.
 Sv. Misa s procesijom počinje u 19.00 sati.
 I ove godine pozivamo da se urede i okite prozori i ulice kuda prolazi
procesija.
 Procesija: od župne crkve, rivom se uspinje ulicom Vl. Gortana do
kružnoga toka, potom do crkve Gospe od Anđela, te ulicom Vl. Nazora na trg i
ponovo u župnu crkvu.
 Molimo vlasnike ugostiteljskih objekata da na čas prestanu s radom i
ugase muziku u svojim objektima u vrijeme prolaska procesije, te na taj način
pred svojim gostima pokažu poštovanje prema Presvetom Oltarskom
Sakramentu i ovoj tradiciji našega kraja.
 Pozivamo sve koji u procesiji sudjeluju nošenjem baldahina, ferala i
ostalih stvari, da to učine i ove godine.
 Prvopričesnici će na Misi i u procesiji biti u prvopričesničkom odijelima.

SVETA VRATA U OSORU
U Osoru su svake nedjelje od 16.00 do 18.00 sati otvorena Sveta
vrata. U to vrijeme je jedan svećenik na raspolaganju za ispovijed.

MISNE NAKANE KROZ OVAJ TJEDAN
22.05.
23.05
24.05.
25.05.

Nevenka Živković
Na čast bl. M. Bulešića
Anita i Augusto Simičić
Za zahvalu i za zdravlje

26.05.
27.05.
28.05.
29.05.

Tijelovo
Vinko Ivčić
Po nakani
Po nakani

PRESVETO TROJSTVO - TROOSOBNI BOG
Naš Bog nije neka bezimena sila koja vlada ovim svijetom; on nije neki izvor
božanskih energija koje djeluju na tijek zbivanja i ljudskih sudbina. Sve je to
premalo ili gotovo ništa; sve je to krivo i pogrešno kad je riječ o Bogu i Ocu
Gospodina našega Isusa Krista.
U svem našem razmišljanju o toj tajni mi smo ograničeni i stoga nam ne
preostaje ništa drugo nego prihvatiti u govoru o Bogu ono što je on sam o sebi
rekao kroz objavu, kroz povijest spasenja i što je ostalo zapisano u knjizi života, u
Bibliji. Biblija nam otkriva da je Bog osoba.
To onda znači da Bog ima srce, da ljubi, suosjeća i prati. Bogat je u svemu
što nam je dragocjeno u otkrivanju ljudskih kvaliteta. Iskustvo prijateljstva nam
govori da je Bog iznad svakog prijateljstva. Iskustvo brata da je Bog bolji od
svakog brata. Iskustvo očinske ljubavi da je bolji od svakog očinstva na ovoj
zemlji. Iskustvo zaručničke ljubavi da je Bog sama ljubav. Sve je to naš Bog:
neizrecivo bogatstvo ljubavi i stoga je troosoban. Ima i svoje ime: naš je Bog Otac
i Sin i Duh Sveti. Tako ulazimo u tajnu Presvetoga Trojstva.
To je ono najmanje što možemo riječima reći o Bogu, a da ne pogriješimo.
Jer, tako nas i Isus ohrabruje. Upravo po Isusu, otkrivamo da je Bog Otac koji nam
šalje Sina u sili i snazi Duha Svetoga. Tu tajnu slavimo ovim blagdanom, ovom
nedjeljom koja je pred nama. Sigurno, mi tu tajnu neprestano slavimo iz nedjelje u
nedjelju. Spominjemo je u znaku križa, kad molimo temeljnu molitvu “Slava Ocu”
kao i u većini molitava tijekom mise i drugih molitvenih obrazaca. Uvijek je tu
troosobni Bog.
U svim simbolima vjere ona je izrečena. Crkva želi da tu tajnu slavimo i
osobitim blagdanom. Tako ono što svake nedjelje uključeno slavimo, sada na ovu
nedjelju poslije Duhova na osobit način spominjemo. Ova nedjelja pred nama je
nedjelja Presvetog Trojstva. Za nas osobno to bi trebalo značiti: Bog je nama Otac.
Očinski ljubi, očinski prašta. Vječni Otac: ni u jednom trenutku se njegovo srce ne
može okrenuti od nas. On je sama dobrota i vječna dobrota. Taj nas Otac čeka
raširenih ruku i jasno pokazuje kako je njegovo srce radosno kad mu se vratimo,
kad mu dođemo.
Nadalje, Bog je Sin, postao čovjekom u Isusu, čovjeku neizrecivo blizak.
Sasvim jasno otkriva koliko mu od svega ljudskog ništa nije strano. U Sinu svome
otkrivena nam je ta tajna vječne ljubavi. U Isusu Bog nam je brat i prijatelj. Tajna
Duha Svetoga govori o dubokoj stvarnosti Božjeg života u nama. To je milost, to
je nastanjenje Božje u nama, usađena ljubav Božja u nama. Duh Sveti je ta osobna
ljubav Božja koja se izlijeva u naša srca i po kome onda i mi smijemo klicati
“Abba – dobri Oče”, i Isusa Krista zvati svojim Gospodinom!
U znaku Presvetog Trojstva kršteni smo i na nama je taj blagoslov
zapečaćen za čitav život, za svu vječnost. U svakom sakramentu djelotvorne su sve
tri božanske osobe i nastavljaju djelo spasenja dok Bog ne bude sve u svemu.
Fra Zvjezdan Linić

