Ponedjeljak, 15. rujna
Utorak, 16. rujna
Srijeda, 17. rujna
Četvrtak, 18. rujna
Petak,
19. rujna
Subota,
20. rujna
21. rujna
DAN GOSPODNJI
25. Nkg

Misna slavlja i župni oglasi
18.30 + Milan Božičević Pajzan (8. dan)
18.30 + Ivan, Mande i Mate Božičević
18.30 Na čast Sv. Josipu: + Josip i Anka Puškarić
18.30 + Milan Paušić
8.15 + Siniša i Zrinko Rendulić i za sve hrvatske branitelje
18.30 + Ana i Pavao Babić
17.00 VOJNOVAC: Molitva svete krunice
18.30 SVETIŠTE: + Tomo, Manda i Marija Tutek; Joso, Kata i
Ivan Turkalj; Stjepan Božičević; Irena i Branko Škvorc; Josip
Komerički; Anton i Marija Neralić; Franje, Milka, Vladimir i Ivan
Rendulić; Ivan, Joso i Mande Bertović; Marija Grdić; ob. Prebeg
10.00 SVETIŠTE: Misa za narod
12.00 CEROVNIK: Po nakani (al)
17.00 SKRADNIK: + Zdravko Božičević

1. KRUNICA u OBITELJI – nastavljamo moliti zajedno za vas. Pozovite me…
2. ŽUPNA KATEHEZA je po grupama od ponedjeljka do četvrtka u 17 h u
OŠTARIJA: - 1. i 2. r. u poned.; 3. i 4. r. u utorak; 5. i 6. raz. u srijedu; 7. i 8. raz. u četvrt.
Subota - 16.30 Vojnovac. Nedjeljom pola sata prije mise na Cerovniku i u Skradniku.
3. KATEHETSKA NEDJELJA – u G-S biskupiji je 21. rujna. Promišljamo o poruci
oca Biskupa za novu pastoralnu godinu na temu „Godina Evanđelja“. U našim župnim
zajednicama Oštarije i Cerovnik te filijalnim Skradnik i Vojnovac Katehetsku nedjelju ćemo
imati na Mladu nedjelju, 28. rujna. Pozivam sve obitelji na molitvu i pripremu.
4. UKRAJINA– danas u nedjelju, 14. rujna na poziv naših biskupa molimo za Ukrajinu
5. JESENSKE KVATRE – održavaju se sredinom rujna i osobito se moli za

svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži.
6. TEČAJ ZA BRAK – započinje u petak, 19. rujna u Pastoralnom centru u Ogulinu u
19.30 sati. Održava se šest večeri u dva vikenda. Neka se zainteresirani jave na vrijeme.
7. HODOČAŠĆE u MRKOPALJ – proslava Gospe Žalosne u Mrkoplju biti će u
nedjelju, 21. rujna. Prijave za bus primaju organizatori Nada Puškarić (099-676-7065) ili
Franje Puškarić (099-774-5809). Polazak iz Zagorja u 8 h preko Ogulina. Cijena je 50 kn.

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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Naše praštanje (Mt 18,23-34)
Ne postoji idealan zajednički život. Različiti kakvi već jesmo, jedni druge
svjesno ili nesvjesno povrijedimo. U međuljudskim odnosima tema praštanja
predstavlja veliki izazov. Netko zgodno reče: Put od glave do srca udaljen je
otprilike 30 centimetara, ali najčešće traje čitav život. To osobito vrijedi za
problem praštanja. Dok u glavi razmišljamo, razum jasno kaže da treba oprostiti i
tražiti oproštenje. Nijedan ljudski odnos ne može uspjeti bez međusobne spremnosti
na praštanje i pomirenje. Ali na putu od glave do srca nalaze se
mnoge prepreke. Najčešće su to naša ‘zašto pitanja’.
Prva prepreka glasi: Zašto uvijek moram ja biti taj koji je
velikodušan i dobrohotan? Iza takve reakcije skriva se osjećaj
(uvjerenje): drugi su egoistični, gledaju samo vlastitu korist.
Zašto bih se ja drukčije ponašao? Protiv ove prepreke pomaže
uvježbavanje novoga motrišta: spoznaja da nas drugi prihvaćaju
sa svim našim životnim navikama i karakternim značajkama;
koji nas vole usprkos naših pogrješaka i zakazivanja; koji su uz
nas, iako ih često znamo razočarati. Dakle, zadaća koja pomaže
nadići prvu prepreku glasi: osvijestiti da i mi često živimo od
tuđe dobrohotnosti i velikodušnosti!
Drugi prigovor na putu od glave do srca glasi: Zar bih trebao pustiti da me
drugi iskorištavaju? Ovdje izlazi na vidjelo osjećaj (uvjerenje): ako sam dobar i
velikodušan, ispadam naivan, drugi će me izigrati. Ako pokušam oprostiti, sebi
štetim. Opet nam pomaže sve vidjeti iz drugačijeg kuta: spoznati da se ljubav i
dobrota uvijek isplate! Ja sam na dobitku ako tako postupam. Jer, ako isključivo
živim prema geslu: ‘Kako ti meni, tako ja tebi!’ (trgovački odnos) ili: ‘Ti sebi, ja
sebi!’ (tolerancija kao ravnodušno susretanje) – tada ne samo što druge čvrsto
vežem za njihove grijehe i zakazivanja, već i samoga sebe činim doživotno ovisnim
o onome što su nam drugi učinili. Moje ponašanje postaje prisilno i neslobodno.
Dakle, moram u sebi osvijestiti da praštanje i velikodušnost daruju nutarnju slobodu
i odmak od situacije koja nas je povrijedila.
Naposljetku, postoji i treće zašto-pitanje koje blokira put od glave do srca:
Zašto ja moram uvijek učiniti prvi korak? Ako ne preuzmem inicijativu i prvi ne
pristupim, drugi neće ništa poduzeti? Zašto ne bi oni prvi pristupili? Dobro se
prisjetiti jedne značajne činjenice iz evanđelja: Isus je taj koji čini prvi korak,
preuzima inicijativu, ide ljudima ususret. Prisjetimo se carinika Zakeja u čiju kuću
Isus dolazi na vlastitu inicijativu; ili, epizodu u kojoj Isus preuzima inicijativu i
spašava ženu od kamenovanja. Isus posreduje milosrđe Božje grješnicima tako što

sjeda za njihov stol i pripovijeda im o Bogu koji nas bezuvjetno ljubi, pretječe
svojom dobrotom, otpušta krivnju i daruje novi početak. Dakle, kada nam je teško
učiniti prvi korak, dobro se prisjetiti da svi živimo od milosne, nezaslužene,
neuvjetovane ljubavi Božje.
“Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo
da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?” (Mt 18, 32)
Kako Bog tebi, tako ti drugome! ‘Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo
dužnicima našima…’ Pomirenje se događa kada jedni drugima opraštamo. Gdje
dvojica ili trojica u njegovo ime tako nešto čine, tu se otvara nebo i svijet se počinje
mijenjati. U izravnom odgovoru na Petrovo pitanje Isus izrazom “ne sedam, nego
sedamdeset puta sedam” objavljuje da oproštenju nema mjere, da treba opraštati
svaki put. “Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti
ozdravljenje?” (Sir 28,3). fra Jozo Župić

Žrtve Drugog svjetskog rata i poraća
iz župa Oštarije i Cerovnik doprinos Hrvatskom martirologiju
(Skradnik, 6.9.2014.) - U subotu 6. rujna navečer, uoči blagdana hrvatskog
sveca i mučenika Marka Križevčanina, u Skradniku u župi Oštarije, održano je u
prostorijama Dobrotvornog podupirajućeg društa „Sv. Marko Križevčanin“
predavanje i tribina na temu „Ogulinski dekanat: Oštarske i skradničke te
cerovničke i vojnovačke žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća - doprinos
Hrvatskom martirologiju“, koje je održao biskupijski povjerenik za hrvatski
martirologij Franje Puškarić. Predavanju je prethodila pjevana Večernja koju je u

kapeli sv. Marka Križevčanina predvodio župnik Oštarija i Cerovnika i čuvar
svetišta Gospe od Čudesa pop Antun Luketić. Zajedno s pedesetak župljana Oštarija
i Cerovnika pjevanoj Večernjoj i predavanju prisustvovali su: načelnik Općine
Josipdol Zlatko Mihaljević, zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina Tone Radočaj,
zatim Zdravka Cindrić ispred Hrvatskog društva političkih zatvorenika – ogranak
Ogulin i Zvonko Trdić, predsjednik Katedre Čakavskog sabora Modruše.
Pojam martirologij dolazi od grčke riječi martyr, što znači svjedok, odnosno
mučenik, i riječi logos što znači riječ. Martirologij je, dakle, riječ o mučenicima i o
njihovu mučeništvu. Martirologij možemo također prevesti kao žrtvoslov ili
jednostavnije rečeno, popis mučenika – pojasnio je na početku predavač. Svaka
žrtva nije mučenik, već su to oni koji su položili svoj život iz ljubavi za Boga i
čovjeka, ili određene ideale kao što su sloboda, domoljublje i rodoljublje. Prvi među
mučenicima bio je Stjepan prvomučenik. Najveći broj mučenika bio je za cara
Dioklecijana u 3. stoljeću da bi zadnji veliki progoni ljudi bili od strane komunizma
u Drugom svjetskom ratu i poraću. U Hrvatskoj su se najveća stradanja ljudi
događala od Krbavske bitke 1493. godine pa sve do kraja Domovinskog rata.
Predavač je zatim ukazao na apostolsko pismo pape Ivana Pavla II.
„Nadolaskom trećeg tisućljeća", u kojem papa poziva sve narode da popišu svoje
žrtve. Spomenutog zadatka prihvatio se gospićko-senjski biskup Mile Bogović
došavši na čelo Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij s potrebom
detaljnog popisa svih žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Dok je istina o Prvom
svjetskom i Domovinskom ratu prilično jasna, s istinom i podacima iz Drugog
svjetskog rata i poraća se jako manipuliralo. Postojeća literatura je najčešće
komunističke provenijencije, a živih svjedoka ima sve manje.
Predavač Puškarić je zatim predstavio povijest istraživanja žrtava u novije
doba od Saborske komisije za istraživanje žrtava rata i poraća preko istraživačkog
rada Krunoslava Prebega koji je sastavio popis žrtava za Cerovnik, preko Hrvatskog
martirologija XX. stoljeća don Ante Bakovića do knjige Zatajena grobišta i
prešućene žrtve Drugoga svjetskog rata na području Karlovačke županije
Dosadašnja istraživanja ukazuju da su u župi Oštarije evidentirana 171 žrtva, a u
Cerovniku 201. Među cerovničkim žrtvama posebno se ističe župnik vlč. Dragutin
Fifka, kojeg su četnici zaklali 24. svibnja 1945. godine. U Ogulinskom dekanatu do
sada je popisano 2190 žrtava, a u Gospićko-senjskoj biskupiji ukupno 18 648 žrtava
Drugog svjetskog rata i poraća. Naravno, to nisu konačni podaci i potrebne su još
dodatne provjere. U svim župama postoje obrasci u koje se mogu unijeti podaci o
žrtvama te također iznijeti i pojedinačna svjedočanstva s eventualnim dokazima o
mučeništvu. Dobrodošle su i fotografije ili pisma žrtava s pokazateljima iskaza
vjere ili eventualnog mučeništva. Povjerenik Puškarić predavanje je zaključio
riječima biskupa Srakića da istinu istražujemo radi praštanja i biskupa Bogovića da
se trebamo pokloniti istini jer to od nas traže žrtve koje su stradale.
F. P.
SPOMEN NA BRANITELJE – braću Sinišu i Zrinka Rendulića te sve branitelje Og
kraja i naše Domovine obilježiti ćemo 19. rujna kraj spomenika ispred oštarske Područne
škole, misom u Svetištu te pohodom i molitvom na groblju. Molimo i za sve žrtve ratova.

