Misna slavlja i župni oglasi
Bl. Ozana
Pon. 27. travnja 19 + Milan, Anka i Josip Puškarić; Matija Božičević
Sv. Katarina Sijenska
Uto. 28. travnja 19 Po nakani (al)
Sv. Josip Radnik
Sri. 29. travnja 19 Na čast Sv. Josipu: Po nakani (al)
Spomendan na Zrinske i Frankopane
Čet. 30. travnja 19 Po nakani (al)
19.+ Emanuela i ob. Luketić i Puškarić
PRVI PETAK
Pet. 1. svibnja
19 + Ivan Žilić
Sv. Atanazije
Sub. 2. svibnja
DOBRI PASTIR
4. USKR. - 4. 5. 10 SVETIŠTE: Misa za narod (bez naroda)
1. ODREDBOM – naših biskupa do daljnjega neće se slaviti mise i sakramente s narodom.
Pratite slavlja na radiju ili televiziji. Iz Svetišta je večernju molitvu preko Facebooka u 21 h.
2. PRVI PETAK – 1. svibnja Presv. Srcu Isusovom i SVIBANJSKE POBOŽNOSTI.

Vlada RH: Vjerska okupljanja moguća od 2. svibnja (IKA)
Vlada RH prihvatila je u četvrtak 23. travnja zaključak o mjerama za pokretanje
gospodarskih i drugih aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojima se
propisuje postupno popuštanje uvedenih mjera u tri faze - od ponedjeljka, 27. travnja te 4. i 11.
svibnja, objavila je HINA. U prvoj fazi, koja počinje u ponedjeljak 27. travnja, omogućit se se

rad svim poslovnih subjektima u trgovini, osim onima koji posluju u trgovačkim centrima, s
iznimkom dućana koji ondje rade cijelo vrijeme posebnih mjera. Omogućit će se i nastavak rada
svim uslužnim djelatnostima, osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz
poštovanje mjera fizičke udaljenosti. To su aktivnosti poput krojača, izrade ključeva, postolara,
turističkih agencija isl. Od ponedjeljka se uvode i javne gradske i prigradske linije i
brzobrodske linije za otoke koji nisu povezani trajektnim linijama, a omogućuje se i rad
knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara. Omogućuju se i treninzi sportaša i sportašica
prve i druge kategorije u pojedinačnim sportovima te seniorskim sportskim ekipama koje
nastupaju u najvišem stupnju natjecanja. Omogućuje se i provedba državnog stručnog ispita za
prioritetne grupe polaznika. Druga faza uslijedila bi od 4. svibnja, ako se ne pogorša
epidemiološka situacija, a uključivala bi dozvolu rada javnog zdravstvenog sustava u punom
obujmu, osim iznimki u skladu s mjerama Ministarstva zdravstva, te rad privatnika. Dozvolio bi
se i rad svim uslužnim djelatnostima koje obavljaju djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski
kontakt s klijentima, uz poštovanje posebnih mjera, kao što su kozmetičari, pedikeri, brijači i
frizeri. Treća faza predviđena je za 11. svibnja, od kada bi se omogućilo okupljanje deset osoba
na jednom mjestu uz poštivanje mjera fizičke udaljenosti, a omogućio bi se i rad trgovačkih
centara kao i rad vrtića i osnovnih škola od 1. do 4. razreda te posebnih razrednih odjela kao
i rad s djecom s teškoćama, koja imaju pomoćnika u nastavi. Studenti bi pak od toga datuma
mogli na laboratorijske, umjetničke i kliničke vježbe te praktični rad u malim grupama. Od 11.
svibnja uvele bi se i međužupanijske prijevozničke linije i linije domaćeg zračnog prijevoza, a
bio bi omogućen i rad ugostiteljskih objekata isključivo na vanjskim prostorima i terasama, uz
poštovanje epidemioloških mjera. Dozvolio bi se i rad ugostiteljskih objekata u smještajnim
kapacitetima, samo za korisnike smještaja te rad nacionalnih parkova i parkova prirode te bi se
proširili uvjeti za izdavanje e-propusnica. Sve tri faze pretpostavljaju primjenu i pridržavanje
mjera fizičke udaljenosti i najviših higijenskih standarda i dezinfekcije prostora. Nastavlja se i
obveza poslodavaca da osiguraju uvjete rada prema epidemiološkim mjerama, a gdje je moguće
od kuće, organiziraju sastanke na daljinu i zabrane dolazak na rad radnicima s temperaturom i
respiratornim sindromima. Nastavlja se i zabrana održavanja javnih događaja i velikih
okupljanja. Državna matura predviđa se za razdoblje od 8. do 29. lipnja, a vjerska okupljanja
dozvoljavaju se od 2. svibnja, izvijestila je HINA.
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Svehrvatska posvetna molitva Domovine i dijaspore (IKA)
U prilogu donosimo cjeloviti tekst Svehrvatske posvetne molitve, koju je na
Nedjelju Božjeg milosrđa 19. travnja u sarajevskoj prvostolnici Presvetog Srca
Isusova predmolio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
1. Ispovijest vjere Hrvata katolika:
Krijepost naših pradjedova zaslužila nam je
naziv „viteški kršćanski narod“ a našoj
Domovini „Hrvatska – štit i vrata kršćanstva“;
mi kao sinovi i kćeri naših časnih predaka toga
se sada sa zahvalnošću i dostojanstvom
spominjemo i Trojedinom Bogu usrdno molbe
uzdižemo.
Svemogući vječni Bože: - Mi smo Tvoj Božji Narod, baštinici zavičaja otkud je
potekao najveći naučitelj u izlaganju Svetog Pisma, proslavitelj Crkve Božje, sveti
Jeronim iz Dalmacije, na čijim obalama je sveti Pavao pri apostolskom putovanju
proveo tri mjeseca na Mljetu. Mi smo Tvoj Božji Narod, onaj nad kojim je papa Ivan
VIII. u punom ornatu na oltaru svetog Petra (po)dižući ruke uvis (prema Nebu)
blagoslovio kneza Branimira, cijeli njegov narod i cijelu njegovu zemlju.
Papa Ivan Pavao II. taj je presveti blagoslov prisnažio – obnovio – potvrdio;
stoga mi Tvoj Božji Narod prisežemo svaku riječ svetog Velikog pape Ivana Pavla II.:
„Svojom ustrajnošću načinili ste vi (Hrvati) svojevrstan savez s Kristom: ostati vam je
u tom savezu koliko god vremena bila tome protivna.“ Svatko od nas sada obnavlja i
životom potvrđuje ovaj zavjet saveza s Tobom, svojim Bogom:
Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj
krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa
Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce
Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu
svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.
2. Blažena Djevica Marija – Kraljica Hrvata: - Danas se na poseban način
izručujemo Blaženoj Djevici Mariji, Rajskoj Djevi – Kraljici Hrvata, koja je naša
Majka i naša Zora zlatna, najvjernijoj Odvjetnici Hrvatske, Gospi velikog hrvatskog
krsnog zavjeta, Kraljici mira.
Marijo, poput anđela Gabrijela i mi Te pozdravljamo u ime Oca i Sina i Duha
Svetoga, u ime svih anđela i svih ljudi i molimo Te da i nama budeš Majka – kao što si
Majka Isusu – po Duhu Svetom. (Pokret za posvetu svijeta – Movimento “Consecratio
Mundi” – pater Luka Cirimotić). Tvoje Bezgrješno Srce zlatna su vrata kroz koja
prolazi Sveti Božanski Duh Ljubavi da bi stigao do nas. Zato Ti se sada utječemo

izgovarajući: ‘Dođi, Duše Sveti, dođi moćnim posredovanjem Bezgrješnog Srca
Marije, tvoje ljubljene Zaručnice’.” Bezgrešna Djevice Marijo, Majko Isusova i Majko
naša, Tvome Bezgrješnom i Prečistom Srcu posvećujemo se svi zajedno i svaki osobno
roda i naroda hrvatskoga, ma gdje bio.
POSVETNA MOLITVA MAJCI BOŽJOJ: (blaženi Alojzije Stepinac, 7. srpnja 1940., u
Mariji Bistrici, obljetnica 1300 godina od zabilježenoga početka pokrštavanja Hrvata)

Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše
domovine Hrvatske! Premda nevrijedni da Ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav
i divnu blagost Tvoju, izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim za
gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našeg naroda te čvrsto
odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.
Molimo Te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskoga Sina isprosiš
milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i
nevoljama. Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica
žalosnih. Zato Ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje, kako Ti je naš narod
vazda kroz vjekove iskazivao.
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare,
cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli
nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u
miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednom do
vječnog života, da slavimo ondje trojednoga Boga u vijeke. Amen.
MOLITVA GOSPI VELIKOG HRVATSKOG KRSNOG ZAVJETA: (Ivan Pavao
II. u Zadru 2003.g., prigodom svog oproštaja s “pukom hrvatskim”)
Sveta Marijo, Majko Božja i Majko naša, sjeti se svih svojih sinova i kćeri, i
priteci nam u pomoć. Vodi nas na susret s Kristom, koji je Put, Istina i Život.
Isprosi nam od Oca darove Duha Svetoga, zaštitu od zamki i izbavljenje od zla.
Pomozi nam da u svakoj prilici svjedočimo o rodnosti ljubavi i istinskome smislu
života. Nauči nas s Tobom zajedno graditi kraljevstvo Tvoga Sina, Kraljevstvo
pravde, ljubavi i mira. Moli za nas i budi nam zaštitnicom sada i u vijeke. I Tebi –
koja si također Gospa Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, Kraljice Svete Krunice
– povjeravamo danas sebe, zemlju ovu svu i narod sav hrvatski. Amen.
O Marijo, ove naše čine molitve posvećenja i predanja i ovaj Svehrvatski
molitveni sabor ucjepljujemo – sjedinjujemo s činom posvete koju je izrekao Ivan
Pavao II. u Fatimi 13. svibnja 1982. i zatim ponovio taj vapaj: „Danas
povjeravam Bezgrešnomu Srcu, u duhovnom zajedništvu sa svim biskupima
svijeta, sve ljude i sve narode…“
Bezgrešno Srce! Pomozi nam nadvladati zamke zla, koje se tako lako može
ukorijeniti u srcima današnjih ljudi i čiji nemjerljivi učinci već uvelike utječu na
suvremeni svijet i priječe naše putove u budućnost.
Od gladi i rata, oslobodi nas!
Od nuklearnog rata, od neočekivana samouništenja, od svake vrste rata, oslobodi nas!
Od grijeha protiv ljudskog života u njegovu začetku, oslobodi nas!

Od mržnje i od narušavanja dostojanstva djece, oslobodi nas!
Od svake vrste društvene nepravde, na nacionalnoj i svjetskoj razini, oslobodi nas!
Od želje da prestupimo Božje zapovijedi, oslobodi nas!
Od pokušaja da se uguši Božja istina, oslobodi nas!
Od gubitka svijesti o dobru i zlu, oslobodi nas!
Od grijeha protiv Duha Svetoga, oslobodi nas!
Primi, Majko Kristova, ovaj vapaj prožet patnjama svih ljudskih bića,
prožet patnjama cijelog društva. Pomozi nam snagom Duha Svetoga da
pobijedimo svaki grijeh: grijeh pojedinca i „grijeh svijeta“ u svim njegovim
pojavnostima. Neka još jednom bude otkrivena u povijesti svijeta konačna
spasiteljska moć otkupljenja: moć milosrdne ljubavi! Neka ona zaustavi zlo! Neka
preobrazi savjesti! Neka tvoje Bezgrešno Srce svima pokaže svjetlo nade!
(Ivan Pavao II., vapaj na kraju molitve posvete svijeta Bezgrešnomu Srcu
Marijinu, Rim 25.3.1984.) O Marijo, Ti živi hrame Presvetoga Trojstva, izmoli
nam i prenesi nam Trojstveni život. (Pokret za posvetu svijeta – Movimento
“Consecratio Mundi” – pater Luka Cirimotić)
Dušo duše hrvatske, Isusova Mati, Sunce naših stradanja, ne prestaj sjati!
Danas obnavljam i stavljam u tvoje ruke zavjete svoga krštenja. Zauvijek se
odričem sotone, njegova sjaja i njegovih djela, i potpuno se predajem Isusu
Kristu, Utjelovljenoj Mudrosti, da za njim nosim svoj križ sve dane svoga života.
A da budem vjerniji, nego do sada, ja te, o Marijo, danas izabirem pred cijelim
nebeskim dvorom za svoju Majku i Gospodaricu. Predajem ti se i posvećujem na
veću slavu Božju u vremenu i u vječnosti. Gospo od Dobrog Uspjeha, moli za nas.

Mučenik vlč. Dragutin Fifka i Cerovničke žrtve 1943.

28. dio

Oštarski župnik i dekan vlč. Mate Marušić je u izvješću Prečasnom biskupskom
Ordinarijatu u Senj, 17. svibnja 1945. godine, o stanju cerovničke župne crkve nakon
požara napisao da su crkva i župni stan prvi izgorjeli. Ostale su samo zidine, satovi i
toranj. Zvona su spašena, a crkveno ruho odneseno je u Josipdol.1
Što se tiče zvona, izgleda da je ipak samo veće zvono (težine 370 kg, dok u
Zapisniku kanonskog-arhiđakonskog-pohoda (župa Cerovnik)
sastavljenom 14. rujna 1968. godine stoji da je teško 350 kg)
ostalo sačuvano, dok se manje (težine 160 kg) pavši u vatru
istopilo. Jedan komad tog zvona pronađen je u tornju tijekom
priprema za postavljanje novih zvona 2015. godine.
Prema svjedočenju župljanke Anke Pavlić (Bencine, r.
1932.) nekoliko dana nakon požara 12 partizana su na inicijativu
Jure (Jurice) Pavlića, Ankinog djeda, odnijeli veliko zvono na
Jurino gumno (guvno), gdje je ostalo sve do obnove crkve. Sa
zvonom su odnijeli i veliki križ koji je prije stajao na vrhu
crkvenog tornja. Orgulje na koru izgorjele su zajedno s crkvom.2
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BAS, br. 89/1945.
Zapisnik kanonskog-arhiđakonskog-pohoda (župa Cerovnik) sastavljen 14.IX.1968., str. 13.

