Misna slavlja i župni oglasi
Poned., 25. svibnja
Utorak,
26. svibnja
Srijeda, 27. svibnja
Četvrtak, 28. svibnja
Petak, 29. svibnja
Subota,
30. svibnja
Presveto Trojstvo
31. svibnja

18.30
18.30
20.00
18.30
18.30
18.30
17.00

Po nakani (al)
Po nakani Gospi od Čudesa za zdravlje obitelji
VOJNOVAC: Pobožnost 13. utoraka Sv. Anti (11. utorak)
Po nakani (al)
+ Josip Franjković (8. dan)
+ Anton i Milka Poljak i ob. Krznarić
CEROVNIK: + Marija, Mijat i Jure Bogović;
Antun, Anka, Josip i ob. Sabljak, Plivelić i Rendulić
18.30 + Franjo Vukelić i Ljubica Pribanić; Anđelka Pribanić
10 OŠTARIJE: Misa za narod
11 MODRUŠ: Presveto Trojstvo
17 SKRADNIK: Po nakani (al)

1. ŽUPNA KATEHEZA – za sve vjeroučenike je u srijedu - krunica i misa.
2. KRUNICA u obitelji – pozovite obitelji na molitvu krunice s vama i za vas u obitelji.
3. DAR ZA OBNOVU CRKVE – pozivam župljane na dar godišnjeg priloga za crkvu
za obnavu objekata. U planu je obnova krovišta crkve na Cerovniku i plovanije u Oštarijama.
4. SARAJEVO – hodočašće na susret sa Sv. Ocem papom Franjom biti će u petak 5.
lipnja. Nakon mise noćenje u Međugorju; troškovi puta i noćenje (bez hrane) 400 kuna.
5. DUHOVNA OBNOVA – u subotu 30. svibanja od 9.30 - 12 sati te od 16 - 19 sati sa
busom hodočasnika iz Zagreba. Tko želi sudjelovati neka se slobodno pridruži programu.
6. TROŠMARIJA – hodočašće PRVOPRIČESNIKA i njihovih obitelji: Poštovani
župnici! I ove godine organiziramo hodočašće prvopričesnika. Dogovoreno je hodočašće u
Svetište Gospe od Utjehe u Trošmariji u subotu 30. svibnja 2015. godine. Pred dvije godine
imali smo ovakvo hodočašće u Svetište Gospe od Čudesa u Oštarije što se pokazalo vrlo
lijepim i uspješnim. Početak susreta je predviđen za 10 sati. Bilo bi dobro da djeca iz svake
župe sudjeluju sa pjesmom, molitvom, recitacijom ili slično što su pripremila i za Prvu
Pričest. Molim Vas, obavijestite o ovom hodočašću prvopričesnika roditelje djece i svoje
vjeroučitelje te ih animirajte za susret u Trošmariji. Srdačno Vas pozdravljam don Robert
Zubović, dekan ogulinski. Molim obitelji neka se jave za susret.
7. HVALA - svima koji su na
Duhove, 24. svibnja sudjelovali u
obilježavnjaju spomendana smrti
mučenika vlč. Dragutina Fifke na
Cerovniku i proslavi prisege
novih članica. Križarima.
Mučenička smrt posljednjeg
cerovničkog župnika kao i ostalih
mučenika i žrtava dvjestotinjak
Cerovničana u našim su mislima
i molitvama. Uvjereni smo kako
je njihov zagovor pridonio našem
daljnjem duhovnom rastu u vjeri
i nadi da će nakon naših križnih
putova doći radost Uskrsloga.
Svi Cerovnički i svi hrvatski mučenici molitve za nas!
Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail:www.zupa-ostarije.com

Pod Gospinim plaštom
OŠTARIJE i SKRADNIK, CEROVNIK i VOJNOVAC

047-584-070 ● 098-887-044 ●pop.ante@gmail.com
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„Duh istine upućivati će vas u svu istinu!“ (Iv 15 - 16)
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima: »Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete
svjedočiti jer ste od početka sa mnom. 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."
Riječ Gospodnja.

Duhovi - Svetkovina protiv Zloduha! - Duhovi su svetkovina protupokreta.
Umjesto zloduha Duh Sveti. Na svim razinama, u svim područjima: u mome vlastitom
životu, u obitelji, društvu, u državi i u Crkvi. Blaženi papa Ivan XXIII pred 53 godine,
1959, sazvao je Drugi Vatikanski sabor. On se nadao od toga jednom "novom duhu" za
Crkvu. Mnogo toga od njegova sna postalo je stvarnost. Mnoga očekivanja su
razočarala. Jedni nalaze da je bilo "zastoja u reformi", Crkva se malo obnovila, previše
je ostala "staromodna". Drugi misle da je puno dokazanoga i prokušanoga revnosnom
obnovom izgubljeno. Vjerujemo da Duh Sveti vodi Crkvu i svakoga pojedinca na
putove na kojima smo često nenaviknuti, i koji su za nas dijelom bolni. Nije svako
oduševljenje već od Duha Svetoga. Mnoga razočaranja mogu biti vrata kroz koja Duh
Sveti dolazi u naš život. Kako djeluje On? Po čemu ga prepoznajemo?
Isus danas kaže: "On će vas upućivati u svu istinu." On je Duh istine". Zloduh je
duh laži. U laži su kratke noge, kaže narodna poslovica. Boli to, istini gledati u lice. Ali
samo istina oslobađa. Na lažima, samozavaravanju, zasljepljivanju ne može se graditi
sreća. U današnjem čitanju iz Poslanice Galaćanima (5. poglavlje) sveti Pavao nudi tako
reći dvije "provjerene liste", na kojima možemo razlikovati zloduha od Duha. On prvu
listu naziva "djela tijela" i time misli stavove i radnje, koji odvode od sreće, od života,
od Boga. Ona glasi: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje,
neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti,
pijančevanja, pijanke i tome slično". Drugu listu apostol naziva "plod Duha".
Sve što je ovdje popisano, udružuje i stvara mogućim zajedništvo jednih s
drugima. On nabraja devet plodova, a to su: "ljubav, radost, mir, velikodušnost,
uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost". Dvije stvari su jasne: druga lista je
bez sumnje radosnija od prve. Radije živim s ljudima, koji žive prema drugoj listi. Ali je
također jasno, da se stavovi druge liste teško stiću. "Djela tijela" dolaze od sebe ako im
se mirno prepustimo. "Plod Duha" mora se izboriti borbom. "Tijelo" kaže: Hajde, idi!
To je laž. Duh kaže: Bori se za dobro! I to je istina. Isus nam je zato dao Duha. Svoga
duha. Da ga možemo slijediti…

Bula pape Ivana Pavla II. o uspostavljanju
Gospićko – senjske biskupije
Ivan Pavao, biskup, sluga slugu Božjih, na trajan
spomen. Za prikladniju brigu o duhovnom dobru Kristovih
vjernika, časni brat Anton Tamarut, nadbiskup metropolit riječkosenjski, zbog znatnog broja stanovnika koji borave na njegovom
crkvenom području zatražio je od ove Apostolske Stolice da se
odvajanjem jednog dijela teritorija od tog područja osnuje nova
biskupija. Suglasno o tome s časnim bratom Giuliem Einaudiem,
naslovnim nadbiskupom Villamagnene u Pripolitani i apostolskim nuncijem u
Hrvatskoj, te po savjetu Državnog Tajništva, držimo da treba rado udovoljiti
spomenutom zahtjevu. Vrhovnom dakle našom vlašću od nadbiskupije Riječkosenjske, koja se odsad treba zvati Riječka, odvajamo dekanate: Gospić, Ogulin bez
župa Lukovdol, Plemenitaš, Vrbovsko, Otočac, Senj bez župe Krmpote i Slunj, te od
tako izuzetih mjesta uspostavljamo novu biskupiju Gospićko-senjsku, čije sjedište
postavljamo u gradu Gospiću, dok ondje postojeći Božji hram na čast Navještenja
Blažene Djevice Marije uzdižemo na stupanj i dostojanstvo katedralne crkve. Osim
toga, biskupiju Gospićko-senjsku činimo sufraganskom riječkoj metropolitskoj
stolici i njezinog biskupa podlažemo metropolitanskom pravu riječkog nadbiskupa.
U svemu ostalom neka se pak obdržavaju kanonski zakoni. što smo odredili,
povjeravamo na izvršenje časnom bratu Giuliu Einaudiu, kojega smo spomenuli,
dajući mu potrebne i prikladne ovlasti, također i daljeg povjeravanja bilo kojem
mužu postavljanom u crkvenom dostojanstvu, s obzirom na učinke o kojima se radi,
pridodavši obvezu da se Kongregaciji za biskupe pošalje izvorni primjerak o činu
izvršenja. Želimo napokon da ova naša Konstitucija, sada i ubuduće, bude držana
valjanom te ništa drugo što bi joj se protivilo nema snage.
Dano u Rimu, kod Svetog Petra, dana dvadeset i petog mjeseca svibnja,
godine Velikog jubileja dvijetisućite, dvadeset i druge našega Pontifikata.
+ Anđelo kard. Sodano + Luka kard. Moreira Neves
Državni Tajnik Prefekt Kongregacije za biskupe
Leonardo Erriquenz, apostolski protonotar
Anton M. Macculi, apostolski protonotar

Papina Bula o imenovanju
dijecezanskog biskupa
Ivan Pavao, biskup, sluga slugu Božjih časnom bratu Mili Bogoviću,
dosadašnjem naslovnom biskupu Tamate i pomoćnom biskupu riječko-senjskom,
premještenom u novu biskupiju Gospićko-senjsku, pozdrav i Apostolski blagoslov.
Rimskom Prvosvećeniku, nasljedniku blaženog Petra, pripada da se brine marljivom
skrbi za pojedine partikularne Crkve, a za one koje su nedavno osnovane pažljivim
pak duhom i brigom providjeti. Budući da treba postaviti prvog Predstojnika vjere
Gospićko-senjskoj biskupiji, koja je na ovaj isti dan našom konstitucijom "Za

prikladniju brigu" osnovana u Hrvatskoj kao sufraganska biskupija
riječkoj metropolitanskoj stolici, Tebe, časni brate, koji si obdaren
primjerenim i povjerenim sposobnostima, stručan u pastoralu i
povijesnim znanostima, držimo prikladnim da njome upravljaš. Po
savjetu dakle Državnog Tajništva, vrhovnom Apostolskom vlašću,
pošto si razriješen veza s naslovnom stolicom Tamate i spomenute
službe, imenujemo Te Gospićko-senjskim biskupom, dodijelivši Ti
sva prava i pripadajuće obveze.
Određujemo nadalje da se ovo Pismo obznani kleru i narodu iste
biskupije; potičemo ih da Te poštuju i s Tobom ostanu povezani. Tebi
napokon, časni brate, pod vodstvom Djevice Marije, molimo izobilje darova Duha
Branitelja, da njima podržan uzmogneš tako vršiti pastoralnu skrb za vjernike koji su
Ti povjereni te oni svednevice slijede Krista koji je Put, Istina i Život - usp. Iv 14,6 . Njegov mir neka bude uvijek s Tobom i s novom crkvenom zajednicom Gospićkosenjskom koja Nam je vrlo draga.
Dano u Rimu, kod Svetog Petra, dana dvadeset i petog mjeseca svibnja,
godine Velikog jubileja dvijetisućite, dvadeset i druge našega Pontifikata.
Ivan Pavao II.

U zahvlu pokojnom Josipu Franjkoviću
članu Župnog pastoralnog vijeća Župe Oštarije

