Župa Karmelske Gospe Bagalović
Raspored misnih slavlja i liturgijski
kalendar: od 2. do 8. V. 2016.

Pon.
2.
V.
Uto.
3.
V.

Sv. Atanazije
+Jozo
i
Tonka
Marević
KULA NORINSKA
Sv. Filip i Jakov. Ap.
19,00

19,00

+Milka i Pavo Pavičić
KULA NORINSKA

Sri.
4.
V.

Florijan, Silvan, Cvijeta

Čet.
5.
V.

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVOSPASOVDAN

Pet,
6.
V.

Prvi petak-Ispovijed-Pobožnost
P. Srcu Isusovu-Klanjanje

Sub.
7.
V.

Sv. Dujam, z. Nadbiskupije

Ned.
8.
V.

8,00

19,00

19,0
0

8,00

Ad. Int.
KRVAVAC

+Grozdana, Maša i
Luka Nikolić
BAGALOVIĆ

+Verka Jerković
KULA NORINSKA
Ad. Int.
KRVAVAC
SEDMA VAZMENA

8,30

Jutarnja sv. Misa
/+Zvonimir Kaleb/
MOMIĆI

10,00

Župna Sveta Misa
BAGALOVIĆ

19,00

Večernja sv. Misa
/+Jelka Medak/
KULA NORINSKA

Kristova zapovijed ljubavi
Kristova
zapovijed
ljubavi
poručuje nam svakoga dana da ozbiljno
trebamo uzeti vrijeme koje nam je Bog dao.
U njemu je sama njegova ljubav.

liturgijsko-pastoralni listić
Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam
svakoga dana da odricanje nije po sebi
loše. Njime pokazujemo koje su nam
stvari u životu važnije.
Kristova
zapovijed
ljubavi
poručuje nam svakoga dana da poštujemo
svoje snove. Ako je Bog dao život za
čovjeka, dao je i da čovjek živi svoje
plemenite snove.
Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam
svakoga dana da zahvaljujemo za male
trenutke. Ljepota života koju nam Bog dao
najdublje je satkana u njima.
Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam
svakoga dana da se ne bojimo patnje u
životu. Kroz nju se ljubav pročišćava do
one prave mjere.
Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam
svakoga dana da niti jedan dan svoga
života ne uzimamo zdravo za gotovo.
Darovan nam je da bismo mi bili dar za
druge.
Kristova
zapovijed
ljubavi
poručuje nam svakoga dana da se nikada
ne smijemo predati. Isusovim dolaskom
na zemlju prepoznajemo da svaki
plemeniti ljudski trud ima smisla.
Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam
svakoga dana da uvijek stavimo osmijeh
na lice. Ako se mi ne radujemo Radosnoj
vijesti, kako će onda drugi koji je još nisu
upoznali.
Kristova
zapovijed
ljubavi
poručuje nam svakoga dana da poštujemo
sebe i svoje dostojanstvo. Onako kako mi
to budemo činili sebi i drugi će činiti nama.
Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam
svakoga dana da uvijek drugi budu na
prvom mjestu. Jer veće ljubavi nema da
tko život svoj dade za prijatelje
svoje.(Cnak)
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ŠESTA VAZMENA
1. svibnja 2016.

Prošla nedjelja imala je za temu ljubav
prema bližnjemu i kako ta ljubav zapravo
nas vodi k vječnoj domovini - Novom
Jeruzalemu.
Ova nedjelja ima temu ljubavi prema Isusu
Kristu i kako ta ljubav već sada naše srce
čini mjestom gdje Bog prebiva i kako na
taj način sigurno hodimo prema vječnoj
domovini - Novom Jeruzalemu, gdje će
Bog zauvijek živjeti s nama, među nama.

NEDJELJNO EVANĐELJE Iv 14, 23-29

ISUSOVA RIJEČ
Isus kaže: : "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.“
Jasni pokazatelj dali Isusa ljubim ili ne,
jest da vršim njegove zapovijedi, da živim
prema onom što Isus govori. To je prvi
uvjet. Nitko ne može reći da ljubi, a da krši
ono što je Isus rekao.
Isusa ne zanima ono što drugi kaže, tuđe
mišljenje. S Božjom Riječju nema
rasprave, jeli to istina ili ne. Bog je nešto
rekao i to je tako!
Bog stoji iza svoje Riječi. Njega ne zanima
moda, moderna prava. Božja Riječ je
vječna, vrijedi za sve ljude svih naraštaja,
uvijek je aktualna i nikada ne zastarijeva.
Tko ne čuva njegovu Riječ tj. onaj tko ju
ne živi, ne ljubi Isusa Krista. Samo ako
živim ono što je Isus rekao, a zapisano je
u Sv. Pismu, onda mogu reći da Isusa
ljubim.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
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.«
Riječ Gospodnja.

LJUBITI ISUSA
Ljubav prema Isusu Kristu jest uvjet da bih
mogao ljubiti i druge ljude. Ako ne ljubim
Isusa Krista, onda Isus ne boravi u meni i
ja nemam što drugome dati doli samoga
sebe, svoju ljubav.
Ljudska ljubav je kratkotrajna, slaba,
bijedna, sebična, egoistična, ona nema
one kvalitete o kojima piše Sv. Pavao.
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Ljudska ljubav neće voliti ljude kao što ih
Isus ljubi, a na to smo pozvani.
Da bih mogao ljubiti bližnjega, u meni mora
biti Božja milost. Bog je izvor ljubavi, ako
nisam povezan s izvorom, ne mogu biti
kanal. Ako nisam povezan s Bogom, ne
mogu ljubiti. Nisam sposoban!
STUPANJ RASTA
Zato Isus prvo govori: "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. 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. 27Mir vam ostavljam, mir vam svoj
dajem.“
To se vidi postupnost, stupnjevitost
duhovnog rasta.
Najprije Isus kaže čuvaj moju riječ, pa ćeš
me ljubiti.
Zatim kaže tko čuva Isusove riječi da će se
u njemu nastaniti Bog - Otac, Sin i Duh
Sveti. Bog će ga po Duhu Svetom poučavati
i dozivati mu u pamet sve što je Isus rekao.
Tek nakon toga imati će Mir, Božji mir.
LJUBAV I MIR
Plodovi Božje prisutnosti u meni je Ljubav i
Mir. To dvoje su povezani.
Isus ne daje mir kao što ga svijet daje. Ovaj
mir je Božji mir u meni, to je spasenjsko
stanje moje duše. Ovaj mir je mir u istini.
Svijet daje lažni mir, lažne utjehe. Ovaj
spokoj duše može dati samo Bog.
LJUBITI
Ljubav je, dakle, naš temeljni kršćanski
poziv. Ako ne ljubim, sve ostalo je uzaludno:
uzaludan je moj trud na zemlji, jer ništa od
toga neće imati učinka bez ljubav, a u
vječnosti će izgledati kao da ništa nisam
radi.

liturgijsko-pastoralni listić
uzaludna je moja molitva, Sv. Misa,
sakrament, jer sve to služi kako bi rastao
u ljubavi. Ako Bog ne vidi ploda tj. ako
Bog ne vidi da ljubimo, neće nas spasiti to
što smo kršteni ili što smo odlazili na Sv.
Misu.
No, ponavljam, to su sredstva da bi
postigli ljubav, to su Božje zapovijedi.
Stoga, neću postići ljubav ako ih ne vršim,
ali nije to svrha samo sebi - da obavim Sv.
Misu i idem dalje po svome. Svrha je rast
u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, živjeti po
Božjoj Riječi.
Ono što je još veća zabluda - ljubiti bez
Isusa Krista. Ne mogu ljubiti bez Isusa
Krista u svom srcu, ako nije Duh Sveti u
meni, ako nemam mir u srcu. To su sve
uvjeti.
Zabluda je misliti da ću biti čovjek koji
ljubi, bez Božje pomoći. Tada ću davati
samo sebe, ali ne i ljubav. I najmanje djelu
učinjeno u ljubavi ima veći učinak u
povijesti nego velika djela učinjena bez
ljubavi.
NAGRADA - RAJ
Oni koji ljube Isusa Krista i bližnjega
svoga, za nagradu imaju vječnu radost s
Gospodinom. Nagrada za to je neizmjerna
i isplati se boriti za nju.
Kazna ako to ne živimo, je prevelika i ne
isplati se ovaj život živjeti tako da poslije
kroz čitavu vječnost za to žalimo.
Ako živimo po Božjoj Riječi, Bog će se već
sada nastaniti u nama i mi ćemo biti kanali
Božje ljubavi i milosti u svijetu. Već ćemo
sada živjeti raj.
Naša djela neće biti samo naša, nego
Božja djela. Naše riječi neće biti samo
naše, nego Božje. Sve što radimo dobrim
će uroditi, jer ljubav ne može činiti nikakvo
zlo i imat ćemo Mir Božji.
Samo Bog može dati spokoj duši. Sv.
Augustin kaže: "Za sebe si nas,
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Gospodine stvorio, i nemirno je
srce naše, dok se ne smiri u tebi."
Ova prekrasna Augustinova rečenica otkriva
sav izvor nemira čovjekova danas. Čovjek
nema Božji mir, jer Bog ne boravi u njemu i
osjeća se promašeno, prazno i ne može
ništa drugo nego da tu prazninu širi na van.
Zato onaj koji ljubi, u kome boravi Bog, on
se osjeća ispunjeno, ima mir, jer živo osjeća
da živi ono na što je od Boga pozvan, za što
je stvoren.
ZAKLJUČAK
Evo, sve znamo, samo je potrebno živjeti.
Bog je sve što od čovjeka traži sveo samo
na dvije stvari: na ljubav prema Bogu i
bližnjemu.
Sami biramo što ćemo. /www.dekanat-lošinj/
Od otužnog života do istinske radosti
Mir je čovjeku potreban poput
disanja. Kad živi u miru, osjeća da može disati
punim plućima. Živjeti punim srcem. Ali, kad
mir potraje, često se događa da čovjek više ne
zna što će s njim. Kao da mu je život
jednostavniji, razgovjetniji kad se treba
nekome suprotstavljati. Kao da se lakše
snalazi u skučenosti. I lakše mu je živjeti s
onima koji su skučeni na njegov način, nego s
onima kojima je duša prostrana. Prostrana kao
istinski mir. Kao istinska sloboda.
Ljudska je povijest povijest
ratovanja. Oružane ratove smjenjuju oni
naizgled manje okrutni, s naizgled manje
žrtava. Kamo god pogledamo, posvuda su
ratovi protiv temeljnih životnih istina i
vrijednosti, protiv smisla, protiv ljudskog
dostojanstva i dostojanstva obitelji. Posvuda
su žrtve: živi a beživotni. Posvuda otužne
radosti nadomještaju istinske.
U taj i takav svijet Isus je donio svoj mir, svoju
slobodu do koje samo ljubav nalazi svoj put.
Uoči svoje muke i smrti, svojim je učenicima
rekao: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj
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dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što
svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše
srce i neka se ne straši.“
Te riječi tiču se Isusovih učenika
svakoga vremena. Tiču se i nas danas. I
one ne govore o nepostojanom miru uokolo
nas, kojega je tako teško izgraditi, tako lako
razoriti, a potom još teže obnoviti. Sve teže
obnavljati. Ne govore o njemu, nego o miru
srca, o miru opredijeljenog srca koje se ne
da zbuniti mijenama vremena. O miru srca
položenog u Božje ruke. S pouzdanjem.
Onoga tko je prihvatio živjeti Isusov mir,
mogu snalaziti mnoge nevolje, ali one mu
neće nauditi. Njegov život može koječim biti
uzdrman, ali ukorijenjenost u Isusov mir sve
nadjačava.
Čovjek Isusova mira uvijek nalazi
načina kako poći ususret životu. Ususret
čovjeku. I ondje gdje se čini da sve vrijedno
zamire, i ondje gdje se čini da je ljudskost do
kraja klonula, čovjek Isusova mira neće
zastati. Neće se dati obeshrabriti.
Čovjek Isusova mira ne pita odviše. On ne
gubi vrijeme na premišljanje. Na oklijevanje.
On ima vremena – i snage – samo za ljubav.
Za ljubav koja je početak i srce svakog mira.
I njegova postojanost.
Tko primi Isusov mir, ne
uznemiruje se pretjerano zbog prijetnji koje
se sa svih strana obrušavaju na čovjeka. Na
svijet ljudskosti.
Čovjek nošen Isusovim mirom zna da mu je
povjeren samo određen broj dana i koraka. I
ne želi ih propustiti. Dok je vremena, on će
učiniti što je do njega. I zna: u svakom je
vremenu bilo, u svakom će vremenu biti ljudi
koje nosi Isusov Mir. Koji nose Isusov mir.
Čovjek Isusova mira zna:
Isusov mir nadjačava sve nemire. Sve
ratove. Povijest i budućnost – vječnost –
Isusova mira nitko i ništa neće moći
zaustaviti.
Stjepan Lice

