OBAVIJESTI
Kroz tjedan posebno slavimo:
Dan

Spomen/blagdan

Ponedjeljak 29. 05.
Utorak 30. 05.
Srijeda 31. 05.
Četvrtak 1. 06.
Petak 2. 06.
Subota 3. 06.

Svagdan 7. vazmenog tjedna
Svagdan 7. vazmenog tjedna
Pohod B. D. Marije
Sv. Gaudencije, b. - drugotni
Sv. Justin, mč.
Sv. Kvirin, b. i mč. - prvotni

Nedjelja 4. 06.

DUHOVI - PEDESETNICA

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

sati
sati
sati
sati
sati

- Danas su sv. mise u 7,30; 10,00; 11,30 i u 19,00 sati.
- Sutra je jutarnja sv. misa na Čikatu u 9,00 sati.
- U srijedu je spomendan Pohod B. D. Marije i završetak mjeseca svibnja.
Tog dana će biti s nama i otac Biskup Ivica. Susret će se s krizmanicima u
17,30 sati, zatim je u 19,00 sati svibanjska pobožnost i procesija po
pijacalu te sv. misa, a nakon mise susret s roditeljima i kumovima
krizmanika.
- U četvrtak je svetkovina sv. Gaudencija, drugotnog zaštitnika naše biskupije. Sv. mise su u 7,30 ovdje, večernje mise neće biti u našoj župi već u
Osoru u katedrali u 18,00 sati. Klanjanje će biti od jutra do 17,00 sati.
- U petak je ispovijed za krizmanike u 17,00 sati odmah nakon njih za
roditelje, a za roditelje koji ne mogu, zbog posla, nakon mise.
- U subotu je sv. Misa u 9,00 sati u kapeli sv. Josipa, a popodne je u 19,00
sati u župnoj crkvi. U Krku je proslava sv. Kvirina zaštitnika naše
biskupije. Svečana sv. misa je u krčkoj katedrali u 19,00 sati.
- Sljedeće nedjelje je dan sv. Potvrde koja će biti na misi u 10,00 sati.
- Tisak: Glas koncila,.
U crkvi sv. Nikole sv. mise su nedjeljom i blagdanom u 9,00 sati, ostale dane u
18,00 sati, osim u četvrtak kad je misa u 8,00 sati.
Tjedni raspored - prvopričesnici srijedom u 16,30 sati.
- „Očima srca“ četvrtkom u 19,30 sati
- krizmanici petkom u 15,00 i 16,00 sati
- mladi i srednjoškolci petkom u 20,00 sati.
Izdaje:

Župni ured, Š. Kv. Kozulića 8, 51550 Mali Lošinj
Tel. 051/231-731; fax. 051/233-942.
www.zupa-bdm-losinj.hr; e-mail: zupni.ured.mali.losinj1@ri.t-com.hr
Odgovara: Ivan Brnić, župnik

Župa Rođenja B.D.Marije
Godina: X

28. svibnja 2017.

Broj: 451

7. VAZMENA NEDJELJA
DAN OBAVIJESNIH SREDSTAVA
Današnja čitanja
Prvo čitanje: Dj 1,12-14
Drugo čitanje: 1Pt 4,13-16
Evanđelje: Iv 17,1-11
U ono vrijeme: Isus doreče, a
onda podiže oči k nebu i progovori:
"Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga
da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si
mu dao nad svakim tijelom dade život
vječni svima koje si mu dao. A ovo je
život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga
istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa
Krista. Ja tebe proslavih na zemlji
dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A
sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod
tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si
mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju
sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje
si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam
od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne
molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje
tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu,
no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom
imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi.

PAPINA PORUKA ZA
51. SVJETSKI DAN OBAVIJESNIH SREDSTAVA
Sveti Otac usredotočio se na temu komuniciranja nade i povjerenje u
našem vremenu
Imamo prekinuti uvojnicu negativnih vijesti,
i dati prostora logici dobre vijesti – poticaj je
koji je papa Franjo uputio medijskim
djelatnicima u poruci za 51. svjetski dan
obavijesnih sredstava, usredotočen na temu
„Ne boj se, jer ja sam s tobom (Is 43, 5).
Priopćivanje nade i povjerenja u našem
vremenu". Dokument, koji je objavljen 24. siječnja, potiče kršćanske
medijske djelatnike da budu „živi kanali“ Evanđelja, Radosne vijesti koja
osvjetljava i najdramatičnije događaje u povijesti.
Imate omogućivati konstruktivnu komunikaciju, koja odbacuje predrasude
prema drugomu, i koja podupire kulturu susreta – Papa je ohrabrio sve
medijske djelatnike da prekinu zatvoreni krug tjeskobe koji se oblikuje
lošim vijestima, te izaberu logiku dobre vijesti. Svakoga se dana „samelju“
brojne informacije – primijetio je Papa u poruci. Stoga je zadaća
komunikatorâ da svima koji se hrane plodovima njihova priopćivanja,
ponude mirisan i dobar kruh.
Papa Franjo je snažno istaknuo da je potrebno prekinuti uvojnicu straha,
koja je plod običaja da se pozornost usmjerava na loše vijesti. Sigurno, –
nastavio je Papa – nije riječ o tomu da se promiče dezinformacija u kojoj bi
se zanemarila drama trpljenja, ali ni to da padnemo u naivni optimizam koji
ne dopušta da ga dirne sablazan zla. Sveti Otac, naprotiv, traži da se nastoji
nadići osjećaj neraspoloženja i ravnodušja. Osim toga, – primijetio je – u
komunikacijskom sustavu, u kojemu vlada logika da dobra vijest ne
pobuđuje tako snažan dojam kao loša, te stoga nije vijest, možemo pasti u
kušnju da umrtvimo savjest ili da padnemo u očaj. I to još više ako uzmemo
u obzir da se od drame boli i otajstva zla lako napravi spektakl.
U tom kontekstu Papa je u poruci predložio prinos traženju otvorenoga i
kreativnoga načina komunikacije, koji neće nikada biti spreman dati zlu
glavnu ulogu, nego će nastojati istaknuti moguća rješenja, nadahnjujući kod

ljudi kojima se prenosi vijest, konstruktivan i odgovoran pristup. Osim toga,
Papa je istaknuo da stvarnost nije jednoznačna. Sve, naime, ovisi o pogledu
kojom ju se prima, o naočalama s kojima ju želimo gledati. Koje su ispravne
naočale za tumačenje stvarnosti? – upitao je Papa te objasnio – odgovarajuće
naočale za odgonetavanje stvarnosti ne mogu ne krenuti od Dobre vijesti u
pravom smislu riječi, od Isusova Evanđelja.
Ta dobra vijest, odnosno sâm Isus – stoji potom u poruci – nije dobra zbog
toga što u njoj nema trpljenja, nego zato što je i trpljenje življeno u širem
okviru. U Kristu se, naime, Bog učinio solidarnim sa svakim ljudskim
stanjem. Papa Franjo je tu podsjetio na riječi proroka Izaije: "Ne boj se, jer
ja sam s tobom" (Iz 43,5). To je utješna riječ Boga koji je oduvijek uključen
u povijest svojega naroda. Otuda se rađa nada, svjetlost koje daje da svaka
nova drama u povijesti postaje scenarij za moguću dobru vijest, budući da
ljubav uvijek uspije pronaći put blizine.
Istaknuvši da povjerenje u sjeme Kraljevstva Božjega i u logiku Uskrsa ne
može ne oblikovati i naš način komuniciranja, papa Franjo je napomenuo da
nas to povjerenje čini sposobnima da uočimo dobru vijest nazočnu u
stvarnosti svake životne priče i u licu svake osobe. I danas – napomenuo je
Papa – Duh nastavlja sijati u nama želju za Kraljevstvom, i to preko brojnih
živih kanala, odnosno preko onih ljudi koji se, usred drame povijesti, daju
voditi Radosnom viješću, i koji su poput svjetionika u tami ovoga svijeta.
Ti svjetionici osvjetljuju put i otvaraju nove staze povjerenja i nade –
istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)

