Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 2. 6.
Utorak,
3. lipnja
Srijeda, 4. lipnja
Četvrtak, 5. lipnja
Petak, 6. lipnja
Subota,
7. lipnja

DUHOVI
8. lipnja

Dan Gospodnji

18.30
17.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
22.00
10.00
12.00
17.00

+ Ivica i Marica Franjković; Cilika Božičević
VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti – 12. utorak
+ Franjo i Dragan Rendulić
+ Zdravko Božičević (30. dan)
+ Anton, Marija, Josip i ob. Mihaljević
+ Valentin i Marica Gračanin; Anton i Anka Grdić
+ Fanika Mihaljević; ob. Mihaljević i Krmpotić;
ob. Novačić i Žilić; Anđelka Pribanić
SVETIŠTE: Duhovsko bdijenje
OŠTARIJE: Misa za narod
Krštenje: Tina Vučić (kći Miljenka i Adriane)
CEROVNIK: + Zlata Rupčić (DPD Skradnik)
VINIČICA: Duhovsko hodočašće i Sv. Misa

1. ZLATNA KRUNICA – molimo tijekom mjeseca lipnja Srcu Isusovuom.
2. KRUNICA u obitelji – nastavljamo moliti osobito kod slavljenika. Pozovite me…
3. KATEHEZA – pozivam sve vjeroučenike u 17 sati u Plovaniju prema rasporedu:
ponedjeljak, 1. i 2.; utorak, 3. i 4.; srijeda, 5. i 6; četvrtak, 7. i 8. razred.
4. MEĐUDEKANATSKI – susrert svećenika Ogulinskog, Slunjskog i Udbinskog
dekanata održati će se u ponedjeljak, 2. lipnja na Plitvica. Svećenici će planirati pastoral
tijekom ljetnih mjeseci koji su obogaćni mnogim hodočašćima.
5. ŠKOLA OŠTARIJE slavi svoj dan u srijedu, 4. lipnja s
početkom u 13 h molitvom, sportskim aktivnostima i priredbom.
6. PRVI PETAK – pozivam prvopričesnike u petak, 6. lipnja u
18 h na sv. ispovijed i misu te posvetu Presvetom Srcu Isusovom.
7. BDIJENJE uoči Duhova održat će se u Svetištu u subotu, 7.
lipnja u 22 sata. Molimo za darove Duh u svojim obiteljima…
8. DUHOVI – misa u nedjelju, 8. lipnja u 17 sati na Viničici.
9. MISIJSKE narukvica – možemo s iznosom od 25 kn
darovati dar za Mali dom u Africi (ob. Bertović 091-568-2670).
10. FOTO i CD snimke – Prva sv. Pričest i Sv. Krizma:
Foto LEON (099 241 7050) - Foto MIRO (098 247 979).

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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Vječni život

(Iv 17, 1-11)

Isus je mnogo molio. Povlačio se u samoću. Molio je na brdu. Molio je u noći.
Mi jedva znamo što i kako je molio. To ostaje njegova tajna. Kao što naše moljenje
ostaje naša tajna. Moljenje je stvar srca. Nešto vrlo osobno, intimno. Kad
promatram molitelje u crkvi koji su upalili svijeću, klekli, tiho sjede zatvorenih
očiju: što ja znam o njihovoj molitvi? Ali to me dira.
Tu i tamo do nas dopire riječ glasne molitve, potresne
molitve u muci križa: "Bože moj, Bože moj, zašto si me
ostavio!" Puno puta smijemo na trenutak pogledati malo
u dušu Isusovu. Slutimo što pokreće njegovo srce. Zbog
čega moli. Nijedna Isusova molitva nije tako izvorno
predana kao Isusova "oproštajna molitva", malo sati prije
uhićenja, smrtne osude. Danas čitamo prvi dio te molitve.
To je nešto kao Isusova oporuka, njegova posljednja
volja, koju on povjerava Bogu. Prva riječ te molitve kazuje ukratko sve , što Isusu
leži na srcu: "Oče!" Tako on oslovljava Boga. Tako trebamo i mi oslovljavati Boga:
"Oče naš!" Ako to shvatimo, ako nam to stvarno uđe u srce, tada smo sretni.
Isusova posljednja želja je da upoznamo Boga. Zato moli on. Prečesto ne
mislimo na Boga. Često imamo uske, krive predodžbe o njemu. Slike o dalekom
Bogu, o starom čovjeku s bijelom bradom. Ili o Bogu-knjigovođi, koji točno vodi
knjigu naših grijeha i pogrešaka. Taj sve točno zapaža i ništa mu ne može umaći. Ili
o dragom Bogu koji pušta drage ljude da budu svoji, a za njih se ne briga.
Isus moli, da mi trebamo upoznati Boga kao njegova i našega Oca: "Objavio
sam ime tvoje ljudima." Da, mi možemo upoznati Boga. Mi samo trebamo gledati
na Isusa. Tada vidimo kakav je Bog. Trebamo samo slušati Isusa, i slušamo Boga.
Zato je to tako važno, tako napeto, da točno pazimo na Isusove riječi. U njima
nam govori Bog. S ljudskim gestama, s ljudskim srcem.
I znamo da je on sa svojim srcem molio za nas ljude. Za sve? Ili samo za neke?
Je li njegovo srce otvoreno za sve ljude? Ili samo za neke osobito dobre? Za
izabrane? Zar Isus sam nije rekao: "Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni."
Vjerujem da je Isus uvijek na poseban način molio za one koji su najhitnije trebali
pomoć. Za najugroženije! Za one koji su jako pritisnuti. Zar to i mi ne činimo? Zar
jedna majka ne moli osobito za svoju djecu koja su u najvećoj opasnosti, u najvećoj
nevolji? Tu je puno puta molitva burna i jaka. Uz tu je molitvu cijelo srce. "Moliti
za druge znači dati svoje srce", kaže monah Siluan s brda Atosa. Isus je dao svoje
srce. Prolio je svoju krv do smrti na križu. Tako ozbiljna bila je njegova molitva –
za mene, i tebe, koji smo siromašni grešnici.
fra Jozo Župić

Gospa u našim mislima
Prigodno je u mjesecu svibnju, dok crkvama odjekuju naše
izmoljene krunice započeti niz kratkih i prigodnih razmišljanja o
načinu kao je ulogu Majke Božje promišljao u svojim
nagovorima sveti papa Ivan Pavao II. Prvi naš susret s njegovom
mišlju započinjemo sa njegovim riječima o prvom susretu Boga
Oca i Gospe. Papa između ostalog navodi:
“Prva riječ koju je Otac uputio Mariji po svom anđelu je
pozdrav koji se može shvatiti kao poziv na radost, poziv koji je
jeka onoga što je bio upućen cijelom izraelskom narodu po
proroku Zahariji: Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Tvoj kralj se
eto tebi vraća. (Zah, 9,9.).„
U vremenima nametanja sveopćeg beznađa svečev govor o radosti uvijek je (i
nama) izazovan i potreban. U istom duhu reći i će papa 8. prosinca 2004:“ Njezina
uzvišena ljepota, odsjaj ljepote Kristove, za sve je vjernike zalog pobjede božanske
Milosti nad grijehom i smrću.“ Njezina bezgrešnost, njezina ljepota, Božjem je
puku izvor nade i radosti. To osjećamo u svakom svibnju, pri hodočašću u svako
svetište, pa tako i Gospi od čudesa. Božja Ljepota u svijetu koji nameće moralnu,
duhovnu, životnu ružnoću kao primjer.
Sveti papa bio je i ostao učitelj i uzor Božjeg milosrđa. Zastajući pred njenom
osobom, on to isto otajstvo otkriva i u Nebeskoj Majci:“Bezgranična nježnost
Boga-Ljubavi otkriva se u majčinskim crtama Isusove Majke.“
Božje milosrđe nasuprot tolike surovosti oko nas! Povezanost Isusa i Marije
papa i ovako opisuje: „Prema svjedočanstvu Evanđelja, Isus je u razdoblju
provedenom u nazaretu bio 'poslušan' Mariji i Josipu (usp. Lk 2,51). On je tako
primio od Marije pravi odgoj prožet njezinom poniznošću. s druge strane, Marija se
prepuštala Sinovljevu utjecaju. U postupnom Isusovu očitovanju sve je dublje
otkrivala Oca i častila ga svom ljubavlju svoga djetinjeg srca. Sada je njezina
zadaća pomagati Crkvi ići poput nje Kristovim stopama.“
Dobra Majka prati svojim nježnim pogledom nesigurni hod u vjeri svakoga od
nas bivajući nam tako izvor snage i utjehe.
Vlč. Zvonimir Badurina Dudić

Vlč. Dragutin Fifka, cerovnički župnik - mučenik
CEROVNIK – U subotu navečer, 24. svibnja, u Cerovniku obilježena je 71.
obljetnica mučeničke smrti vlč. Dragutina Fifke, cerovničkog župnika stradalog u
Drugom svjetskom ratu. Nakon redovite godišnje skupštine članova DPD-a
Uzašašće Isusovo župnik Cerovnika i Oštarija te čuvar svetišta Gospe od Čudesa
pop Antun Luketić je u župnoj crkvi Uzašašća Isusova predvodio svečano
euharistijsko slavlje na kojem su sudjelovali članovi spomenutog DPD-a, njihovi
gosti te župljani Cerovnika i okolnih župa.
Na početku mise ministranti su donijeli pred oltar štolu crvene boje kao simbol
Fifkine pripadnosti svećeničkom staležu i mučeničke smrti. Pop Antun Luketić je u

propovijedi istaknuo kako su se okupili na misnom slavlju na blagdan Marije
Pomoćnice kršćana. Marija je majka svih kršćana koji se njoj mole za pomoć u
svim životnim poteškoćama. Poseban osjećaj privrženosti kako prema nebeskoj,
tako i prema zemaljskoj majci imao je i nekadašnji cerovnički župnik, podrijetlom
Čeh, vlč. Dragutin Fifka. On se uvečer 24. svibnja 1943. godine vraćao od svog
kolege vlč. Matije Horvata iz Josipdola u Cerovnik. Iako se približavala noć i bila
opasnost zbog ratnih okolnosti, vlč. Fifka nije htio da njegova majka u župnom
stanu i preostali župljani u već stradalom Cerovniku ostanu dugo sami. Putem su ga
kod pravoslavne crkve Svetog Aranđela u Munjavi presreli četnici i zaklali ga.
T ako je vlč. Fifka mučenički posvjedočio svoju vjeru u
Boga i pripadnost Katoličkoj Crkvi. Ovo nažalost nije jedini
slučaj. Njemu su se pridružili i prolili svoju krv brojni
Cerovničani stradali tijekom Drugog svjetskog rata i poraća.
Na ploči postavljenoj u spomen poginulim župljanima
Cerovnika upisano je 156 imena, no nedavno se nakon
detaljnih ispitivanja i provjera saznalo da se broj žrtava
Drugog svjetskog rata i poraća u ovoj župi povećao na 198.
No, nije potpuno sigurno da je i ovo konačan broj. Možda
postoji još neka žrtva čije ime je ostalo zaboravljeno. Tijekom
povijesti mnogi su htjeli, a neki to i danas hoće: uništiti duh Cerovnika, duh ljudi
koji žive na ovom prostoru. To se neće dogoditi dok god Cerovničani budu svjesni
sami sebe, svoje prošlosti i sadašnjosti kao što su je bili svjesni poginuli
Cerovničani zajedno s mučenički ubijenim vlč. Fifkom davši svoj život Bogu na
slavu i čast, a rodu na slogu i spas – zaključio je pop Luketić. (Franje Puškarić)

Zahvalno hodočašće mladh Og dekanata u Svetište
OŠTARIJE – Na blagdan Marije Pomoćnice kršćana, u subotu, 24. svibnja
grupica mladih hodočastila je iz Ogulina u Svetište Gospe od Čudesa u znak
zahvale za susretu katoličke mladeži u Dubrovniku. Radosno i poletno, uputili smo
se u 14.30 sati iz Ogulina moleći PUT SVJETLA te pjevajući Bogu i Gospi. Na
putu su nas rado dočekali i okrijepili naši dragi prijatelji iz
susjedne župe Bl. Alojzija Stepinca u Kučinić Selu, te smo
radosno nastavili dalje kroz Kaševare. Oko 17.30 sati
stižemo pred Svetište gdje smo u Svetištu predmolili
krunicu i slavili Sv. Misu s domaćinima. Ovo je prvo
hodočašće mladih koje vrijedi ponoviti. Velika hvala vlč.
Dini Rupčiću, ogulinskom župnom vikaru pod čijim smo
vodstvom sretno stigli do Svetišta. Hvala domaćem župniku
popu Anti Luketiću, našem domaćinu koji je cijelo vrijeme
bio s nama hodočasteći od Ogulina do Oštarija. Hvala
krzmanicima i mladima koji su se uključili u hodočašće. Što reći: hod prekrasnom
prirdom Og kraja uz molitvu, uljepšali su nam subotu. Svakog dana napredujmo u
našem pozivu:
NA SLOBODU POZVNI.
BOG ŽIVI.

