Pod Gospinim plaštom
OŠTARIJE i SKRADNIK, CEROVNIK i VOJNOVAC

047-584-070 ● 098-887-044 ●pop.ante@gmail.com
7. travnja 2019. ● 5. KORIZMENA ● God. X. ● br. 14 (449)

Tko je od vas bez grijeha…!

Misna slavlja i župni oglasi
18.30 + Dragan i Milan Mihaljević
19.00 VOJNOVAC - Trinaest utoraka Sv. Anti (četvrti).
18.30 + Juraj Žlimen (30. dan)
18.30 SV. JOSIPU: + Nikola Cindrić (30. dan); Mate i Mande Mihaljević
19.00 VOJNOVAC - PREDUSRKSNA ISPOVIJED
18.30 Za duh. zvanja: + Dragica, Nikola, Mate i Kate Prebeg Francikovi
17 SKRADNIK: Križni put
18 Križni put i Sv. Misa: + Josipa Ćirak r. Božičević
17 sati – PREDUSKRSNA ISPOVIJED u OŠTARIJA i SKRADNIKU
18.30 + Josip i Ljubica Franjković; Josip i Anka Belančić; Katica Balen;
Subota,
Zorko Gračanin; Juraj i Marica Juričić; ob. Rukavina; ob. Ceranić; Mane
13. travnja
Pešut i Anka Vukelić; Ivan, Antonija i Miljenka Božičević; Kruno Šajn i
Rozika Paušić; Nikola, Marko i Marija Paušić; Anton i Ana Grdić.
CVJETNICA 10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Franjo Špehar; Franjo i Anka Kolić;
MUKA
ISUSOVA
Darko Sabljak; Dragica Gašparović.
1. KRIŽNI PUT tijekom korizme: vrijeme molitve i duhovnog obraćenja. Uključi se…
2. ŽUPNA KATEHEZA – za sve vjeroučenika Križni put i Sv. Misa svaki petkom.
3. HODOČAŠĆE G-S biskupije na grob bl. Alojzija Stepinca u subotu 27. travnja. U
400. obljetnici smo mučeničke smrti Sv. Marka Križevčanina. Ujedno je 348. obljetnica
mučeničke smrti Frankopana i Zrinskog, čiji posmrtni ostaci su u zagrebačkoj Katedrali.
4. Akcija MISEREOR - ponesite KOVERTU za djecu KARITASOVA KUTIJICA.
5. MLADA NEDJELJA – slavimo je 7. travnja – za duhovnu obnovu župljana i obitelji.
6. ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE Župe Oštarije imat će svoj sastanak u petak, 12.
travnja poslije večernje mise. Pozivam članove vijeća da u 18 sati predvode Križni put.
Pon, 8. travnja
Utorak,
9. travnja
Srijeda,
10. travnja
Čet, 11. travnja
Pet, 12. travnja
KRIŽNI PUT

SAKRAMENT POMIRENJA – ISPOVIJED PRIJE USKRSA
CEROVNIK – nedjelje, 7. travnja u 12 sati
VOJNOVAC – srijeda, 10. travnja u 19 sati
OŠTARIJE – subota, 13. travnja u 17 sati
SKRADNIK – subota, 13. travnja u 17 sati

Izdavač: pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: www.zupa.ostarije.com

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono
vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto
ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On
sjede i stade poučavati. Uto mu pismo¬znanci i
farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu.
Postave je u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena
zatečena u samom preljubu. U Zakonu nam je
Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to
kažeš?« To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga
mogu optužiti.
Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A
kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha,
neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A
kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus
sam – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni?
Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te
ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.« Riječ Gospodnja. (Iv 8, 1-11.)

Raspelo – kratka poučna priča
U jednoj španjolskoj crkvi časte Raspelo čija desna ruka visi dolje, odriješena
od čavala kojim je bila pričvršćena. Narod kazuje o tom Raspelu sljedeće: Jedan
veliki grješnik ispovjedio je pod tim Raspelom svoje grijehe, sa svim znakovima
pokajanja. Grijesi su bili tako teški i brojni da je ispovjednik krzmao s odrješenjem,
ali mu ga je konačno ipak podijelio, uz opomenu da se čuva ponovnoga pada. On je
to i obećao i neko vrijeme vjerno držao obećanje, ali je opet pao.
Ponovo je došao da se ispovijedi tamo. Ispovjednik mu je dao odrješenje tek
nakon dugog krzmanja, uz riječi: "Ali ovaj put je i zadnji put!" Nakon duljeg
vremena jadnik je opet pao. I pun kajanja potražio je ispovjednika. "Svršeno je", reče
mu ovaj, "ti padaš uvijek u iste grijehe, tvoje kajanje ne može biti pravo!" "Pa ipak je
pravo i iskreno", odgovori jadnik; "ja sam pao, jer sam slab i bolestan, ali mi je to od
srca žao." "Ne, nema više oproštenja", odgovori ispovjednik.
Nato se s Raspela začulo plakanje. Prestrašen pogledao je ispovjednik gore Raspetome se odriješila desna ruka od čavala i napravila nad raskajanim grješnikom
znak odrješenja. A ispovjednik je začuo riječi pune prijekora: "Ti nisi prolio svoju
krv za njega." Neka dođu bludnici, neka dođu pijanice, psovači, ubojice, tatovi,
razbojnici, krivokletnici, neka dođe tko mu drago, makar od svih napušten, kod Isusa
će naći primitak, ako iskreno dolazi. Evanđelje svjedoči mnoštvom takvih primjera…

Papa: Dati prostora dobrim vijestima koje pobuđuju nadu
Papa Franjo s izaslanstvom katoličkih i
evangeličkih novinara iz Njemačke; Vatikan, 4.
travnja 2019. (Vatican Media) VATIKAN (IKA)

Razgovor potiče razumijevanje,
otvara obzore, a susretanje stvara prostor
za slobodnu i otvorenu razmjenu
informacija, mišljenja i analiza, rekao je
papa Franjo primivši 4. travnja u
Vatikanu izaslanstvo katoličkih i evangeličkih novinara iz Savezne Republike
Njemačke. Vaš je susret izraz živoga dijaloga između Crkvi i javne radiotelevizije u
Njemačkoj, istaknuo je Papa u govoru u kojemu je ohrabrio nazočne u njihovu
zauzimanju kako bi se umjesto lažnih vijesti (fake news) stvarala objektivnost i kako
se ne bi širile glasine te tražila stvarna točnost umjesto približno točnih naslova.
Sveti je Otac, osim toga, izrazio zabrinutost zbog nekih stajališta koja
osporavaju pravo na život, podupiru eutanaziju, niječu društvenu jednakost i krše
ljudsko dostojanstvo. U tom kontekstu – istaknuo je – na javnim je medijima
odgovornost da, uz potporu Crkvi, odlučno zauzmu stajalište u korist dragocjenoga
dobra ljudske slobode. Svima vama zahvaljujem za vaš rad. Kao novinari stavljate
osobe u središte svoje pozornosti, s namjerom da pružite svoj prinos kako bi njihov
život bio, i ostao, dostojan življenja. Nadam se da u vašim vijestima neće nikada
nedostajati dobrih stvari, brojnih dobrih vijesti koje vrijedi ispričati, i koje daju nadu,
rekao je papa Franjo.

Sjednica biskupa Riječke metropolije
(Gospić, 25.3.2019.) - Sabor biskupa
Riječke metropolije održan je u ponedjeljak 25.
ožujka u biskupskom Ordinarijatu u Gospiću
pod predsjedanjem riječkog nadbiskupa i
metropolita mons. dr. Ivana Devčića. Na saboru
su sudjelovali porečki i pulski biskup mons. dr.
Dražen Kutleša, krčki biskup mons. dr. Ivica
Petanjak i gospićko-senjski biskup mons. mr.
Zdenko Križić koji kao gospićko-senjski biskup
na Blagovijest tradicionalno ugošćuje biskupe
metropolije.
Na Saboru je izvješće o radu Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ i
Teologije u Rijeci iznio rektor sjemeništa dr. Mario Tomljanović. Godišnje izvješće o
radu Međubiskupijskog ženidbenog suda I. stupnja iznio je sudski vikar mons. mr.
Emil Svažić. Nakon njihovih izlaganja biskupi su zajedno s metropolitom raspravljali
o zajedničkim pitanjima Riječke metropolije. Susret će završiti slavljenjem svete
mise u gospićkoj katedrali Navještenja BDM koju će u 17 sati predvoditi zadarski
nadbiskup i predsjednik HBK mons. dr. Želimir Puljić.

Franjevac izabran za najboljeg učitelja na svijetu
Fra Peter Tabichi izabran je za najboljeg
učitelja na svijetu i pritom osvojio nagradu od
milijun dolara. Ovaj profesor matematike i
fizike nagrađen je za svoj rad i postignuća u
školi koja se nalazi u zabačenom području
kenijske Velike rasjedne doline. Naime, brojni
učenici nemaju knjige ni uniforme, stoga
trideset i šestogodišnji Peter daje 80 posto
svoje
plaće
za
siromašne
učenike
omogućavajući im bolje školovanje.
„Nije sve u novcu“, kaže fra Peter čiji
učenici dolaze iz ugroženih obitelji, a mnogi
od njih su siročad. Franjevac ističe da grupa
od 70-ak i više učenika posjeduje samo jedno
računalo. Usto, mnogi u školu moraju pješice i po nekoliko kilometara. Primajući
nagradu, franjevac je rekao: „Ovdje sam isključivo zbog uspjeha mojih učenika. Ova
nagrada im pruža priliku. Ona poručuje svijetu da mogu sve.”Fra Peter Tabichi
osvojio je nagradu za najboljeg učitelja na svijetu, a bio je jedan od 10 tisuća nominiranih
iz 179 zemalja svijeta.(Izvor: HKM)

Komemoracija u povodu 74. godišnjice Bleiburške tragedije
Komemoracija u povodu 74. godišnjice
Bleiburške tragedije održat će se u subotu 18.
svibnja na Bleiburškom polju u Austriji.
Organizator komemoracije je Počasni bleiburški
vod, a suorganizator u liturgijskom dijelu je
zajedničko Vijeće za inozemnu pastvu Hrvatske
biskupske konferencije i Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine. Pokrovitelj komemoracije
je Hrvatski sabor a supokrovitelj je Hrvatski
narodni sabor Bosne i Hercegovine. Prema
programu koji je 5. travnja objavio Počasni
bleiburški vod komemoracija započinje u 11 sati molitvom kod hrvatskog groba na
groblju u Unterloibachu. Oko 11.20 kreće procesija od groblja u Unterloibachu prema
Bleiburškom polju.
U 12 sati je početak službenog dijela komemoracije na Bleiburškom polju uz
izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Početak mise je u 12.05 sati. Nakon mise u
13.35 sati je molitva za žrtve Bleiburške tragedije islamske vjeroispovijesti a u 13.45
polaganje vijenaca uz spomenik na Bleiburškom polju. Komemoracija završava u 14 sati
obraćanjem glasnogovornika Počasnog bleiburškog voda vlč. Ante Kutleše. Počasni
bleiburški vod je osigurao, kao i proteklih godina, besplatan prijevoz hodočasnikâ
autobusima iz Zagreba u Bleiburg. Polazak autobusa je od 5 do 6 sati ujutro s
Autobusnog kolodvora u Zagrebu. Daljnje obavijesti vezano uz komemoraciju mogu se
pratiti na Facebook stranici www.facebook.com/POBLV/. (IKA)

