Misna slavlja i župni oglasi
Ponedj. 2. svibnja
Utorak,
3. svibnja
Srijeda,
4. svibnja
Četvrt., 5. svibnja
UZAŠAŠĆE
ISUSOVO
SPASOVO
Petak, 6. svibnja
Subota, 7. svibnja

Sv. Duje
8. svibnja - 7. USKR.
MLADA NEDJELJA

18.30 + Zorko Davor Cindrić (30. dan)
Sv. Atanazije
18.00 VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti (8. utorak)
18.30 Po nakani (al)
Sv. Filip i Jakov
18.30 Na čast Sv. Josipu: + Zdravko Božičević; Kate Božičević
20.00 CEROVNIK: Put svjetla i sv. ispovijed
11.00 CEROVNIK: Proslava patrona župe
+ Vlč. Milan i ob. Bogović; Anka, Milan, Dragutin i Vladimir Kolić

17.00
18.30
18.30
17.00
18.30

CEROVNIK: Po nakani (al)
SVETIŠTE: + Marica i Frajo Mihaljević
+ Anka Vukelić (Karmelska bratovština)
Sv. Irenej
VOJNOVAC: Po nakani (al)
SVETIŠTE: + Želimir Božičević; Ivan i Marica Belančić;
Branka Draginić (8. dan)
10 SVETIŠTE: Misa za narod – Slavlje Prve Sv. Pričesti
12 CEROVNIK: Po nakani (al)

1. ŽUPNA KATEHEZA - održava se tijekom svibnja na svibanjskim pobožnostima i misi.
2. SVIBANJSKE pobožnosti - mollitva krunice svakodnevno je prije svete mise.
3. SV. FLORIJAN - zaštitnika vatrogasaca je u srijedu, 4. svibnja. DVD Oštarije proslavu
Sv. Florijana, svog nebeskog zaštitnika organizira u nedjelju, 8. svibnja na Sv. Misi u 10 h.
4. SPASOVU ili KRIŽEVU - slavimo u četvrtak, 5. svibnja. Misa u Svetištu je u 18.30 h.
5. CEROVNIK – patrona Župe slavimo na svetkovinu Uzašašća Gospodinova:
- srijeda, 4. svibnja u 20 sati - Put svjetla i sveta ispovijed
- četvrtak, 5. svibnja: Sv. Misu u 11 h predvodi o. Kryzstof Rodak, iz pavlinskog samostana
u Kamenskom. Prvi župnik Cerovnika bio je prior pavlinskog samostana u Kloštru - Modruš.
- Sv. Misa u 17 sati služiti će se za sve pokojne svećenike i župljane.
6. MLADA NEDJELJA - slavi se 8.
svibanja. Posebno ju namjenjujemo za naše
obitelji. Molimo deseticu dnevno u obitelji.
7. MAJČIN DAN - slavimo druge nedjelje u
svibnju, 8. svibanja. Molimo za naše majke.
8. PRVU SVETU PRIČEST - slavit ćemo u
nedjelju, 8. svibanja s 15 prvopričesnika.

9. BISKUPSKO REĐENJE - mons.
Zdenka Križića, novoimenovanog GS biskupa biti će u srijedu, 25.
svibnja 2016. godine u 10.30 sati u
gospićkoj Katedrali. Hodočastiti
ćemo na ređenje busom, a cijena
puta je 60 kn po osobi. Prijavite se
mežnarima.
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 Sveti dozivat će vam u pamet
sve što vam ja rekoh!
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. (Iv 14, 23-29)

Isusovo obećanje
Evanđelist Ivan predaje nam Isusov oproštajni govor. Isus je taj govor održao
u dvorani Posljednje večere prije svoje muke i smrti, da bi kroz smrt otišao k Ocu.
Kao uskrsli on se ponovno pokazao svojim apostolima i učenicima, dakako na nov
način. Liturgija Crkve daje nam, da ovih dana razmišljamo Gospodinove riječi,
budući da idemo prema svetkovini Kristova uzašašća. Oprostiti se s dragim
čovjekom uvijek je povezano s bolju. To vrijedi i tada kada se nadamo ponovnom
viđenju. Vrijeme odijeljenosti moglo bi nam se učiniti nepodnošljivo, i čeznutljivo
očekujemo novi susret. Kada se Isus Krist, Otkupitelj, oprašta, nije li razumljivo da
je srce učenika ispunjeno velikom žalošću?
Isus to razumije. On ipak želi utješiti učenike i upućuje ih u stvarno stanje. U
biti to je prigoda za radost, ako on ide k svome Ocu. Tamo će pripremiti stan za one
koji vjeruju u njega. Osim toga: Isus uskraćuje svojim učenicima samo svoju
vidljivu prisutnost. U stvarnosti ostaje kod njih: u svojoj riječi, u sakramentima,
prije svega u svetoj euharistiji, u svim djelima ljubavi i u molitvi onih, koji se
okupljaju u njegovo ime. Isus obećaje ožalošćenim učenicima branitelja, tješitelja:
Duha Svetoga, kojeg će Otac u njegovo ime poslati. U tom Duhu učenicima pripada
mir. To je mir, kojega ovaj svijet ne može dati. Mir od Boga bit će snaga svakome
onome, koji vjeruje u Isusa Krista. Važno je, da mi ove riječi Gospodinove ne

shvatimo samo kao nešto, što je bilo upravljeno apostolima i učenicima. Ne: Isus
živi! On je ostao uz svoju Crkvu u Duhu Svetom. Mi ga smijemo susresti u vjeri,
nadi i ljubavi. Njegov nas božanski život ispunja; svjetlo njegove istine nas
obasjava; njegova ljubav nas oživljava.
Sam 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." Bog sam želi biti gost u našim srcima.
To je plod one milosti, koju smo primili u svetom krštenju.
Zar se ne bi trebalo izdignuti iznad svakidašnjice? Nije li to
prigoda za nadu u svim neugodnostima života? Bog je
učinio naše srce tako veliko, da nam ništa na ovoj zemlji nije dovoljno. Samo Bog
može ispuniti naše srce i učiniti ga blaženim! On to i čini; okreće se nama pun
ljubavi u svome Sinu i u Duhu Svetom. Tako se molimo Bogu za Duha Svetoga
branitelja. Neka nas on ispuni svojim darovima, da bismo poput Djevice i Majke
Božje Marije sačuvali u svom srcu Božju riječ. Biti kršćanin znači biti na putu
prema Božjem kraljevstvu i ujedno čvrsto stajati na zemlji, okrenuti nevoljama naših
bližnjih, da i oni budu priznati s Božjom ljubavi. Fra Jozo Župić

PROGLAS
povodom biskupskog ređenja i preuzimanja službe
gospićko-senjskog biskupa mons. Zdenka Križića
Br. 82/2016.

Gospić, 25.4.2016.

Poštovana subraćo svećenici, redovnici i redovnice,
dragi vjernici Gospićko-senjske biskupije!
Sveti Otac, Papa Franjo je 1. travnja 2016. imenovao oca Zdenka Križića OCD, gospićko-senjskim biskupom. Iščekujući njegovo biskupsko ređenje i preuzimanje
službe, koje će biti 25. svibnja 2016. u 10.30 sati u gospićkoj katedrali, potičem da se
sve naše župe uključe u ovo slavlje, kako molitvom tako i svojim dolaskom. Prisjetimo
se da je upravo na taj dan prije 16 godina papa sv. Ivan Pavao II. utemeljio našu
Biskupiju.
Stoga pozivam sve svećenike, redovnike i redovnice da prisustvuju ovom slavlju
te potaknu svoje vjernike da se odazovu. Posebno očekujemo da se odazovu
vjeroučitelji, članovi župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća, župnih Caritasa,
molitvenih zajednica i mladi, kako bi svi svojom nazočnošću uveličali ovo slavlje. Bit će
moguće pratiti ovo slavlje i na video-zidu koji će biti postavljen uz katedralu.
Glavni zareditelj bit će kardinal Josip Bozanić, a suzareditelji nadbiskup i
metropolit mons. Ivan Devčić i mons. Mile Bogović, biskup domaćin. Ovo je prvo
biskupsko ređenje u gospićkoj katedrali pa je i pod tim vidom značajno za našu
Biskupiju. Korisno će biti reći vjernicima i nekoliko podataka o novom biskupu. Molim
da kancelariji javite broj autobusa radi parkiranja i uređenja prostora kraj katedrale.
Potičem sve na ustrajnu molitvu za novoga biskupa i našu Biskupiju te zazivam na sve
Božji blagoslov i zagovor Majke Božje od Krasna, zaštitnice naše Biskupije.
Mons. Mile Bogović, biskup, apostolski administrator

Pavlini u Hrvatskoj
Prvi pavlinski samostani među Hrvatima nastali su puno prije formalne
potvrde Reda. Najstariji je samostan u Dubici iz 1244. g. Slijede samostani u
Remetama kod Zagreba (1272.), Bačkom Monoštoru (1282.), samostan Bl. Djevice
Marijeu podnožju Učke, kraj Čepićkog jezera (1287.), Slankamenu (1294.), Garić
(1295.). Samostan u Remetama prvo je i najstarije pavlinsko Marijansko svetište.
Tijekom XIV. st. nastaju samostani u Donjoj Bukovici (1301.), samostan sv. Petra u
Zlatu na Petrovoj Gori (1303.), Gvozd kraj Modruša (1348.), Turan kod Udbine
(1364.), Streza kod Bjelovara (1374.), sv. Jelena u Čakovcu (1375.), sv. Jelena kod
Senja (1390.). Grof Herman Celjski podiže samostan u Lepoglavi 1400., a Katarina
Frankopan utemeljuje samostan u Kamenskom kod Karlovca 1404. Samostani u
Crikvenici i u Dobroj Kući kod Daruvara nastaju 1412. Od poznatijih samostana
valja još spomenuti samostane u Novom Vinodolskom (1453.), Sv. Petru u Šumi
(1459.), Štrigovi (XV. st.), Sveticama kod Ozlja
(1627.), Križevcima (1667.). Na terenu Hrvatske
pavlinski su samostani bili podijeljeni na dvije
provincije: hrvatsku i istarsko-vinodolsku provinciju.
Pavlini su se brzo proširili našim krajevima. Glavni
su razlozi tome: uzoran redovnički život, strogoća i
nutarnja stega, domoljublje, a kasnije i visoka
naobrazba.
Tijekom više od pet stoljeća svoga života i
djelovanja u Hrvatskoj, gotovo da i nema područja
ljudskog života u kojem pavlini nisu ostavili duboki i
neizbrisiv trag. Mada su svi pavlinski redovnici
živjeli skromnim i strogim životom, bogatstvo duha
očituje se u predivnim samostanima i crkvama koje i
danas svjedoče o njihovoj ljubavi prema Bogu i vlastitome narodu. Ne može se
govoriti o baroku u Hrvatskoj, a da se ne spomene pavlina i slikara Ivana Rangera i
pavlinsku školu. Doprinos razvoju našeg jezika dao je pavlin Ivan Belostenec svojim
rječnikom Gazophilacium. Vrhunski skladatelj među pavlinima bio je Amando
Ivančić. Pavlini su utemeljili i prvu javnu gimnaziju u kontinentalnoj Hrvatskoj, u
Lepoglavi. Nenadomjestljiv je doprinos pavlina razvoju školstva, književnosti,
kiparstva, stolarstva, medicine, poljoprivrede... Car Josip II. ukida pavline 1786. g.
Tom odlukom ugašeni su svi pavlinski samostani u Hrvatskoj. Taj događaj opisuje
stihom A. Šenoa u Fratarskoj oporuci. Djelovanje pavlina među Hrvatima teško je
sažeti u nekoliko redaka. Tragovi ove slavne povijesti vidljivi su i danas u
sačuvanim objektima, umjetničkim djelima, knjigama, arhivskoj građi. Više
informacija o povijesti i djelovanju pavlina moguće je pronaći u zborniku radova i
katalogu izložbe Kultura pavlina u Hrvatskoj: 1244-1786. Dekretom cara Josipa II.
nisu ukinuti samostani izvan Austro-Ugarske te je zahvaljujući tome Red preživio u
današnjoj Poljskoj. Nakon gotovo dvije stotine godina, pavlini su se ponovno vratili
u Hrvatsku, u svoj samostan Kamensko kod Karlovca.

