Mons. Giuseppe Pinto, novi nuncij
Rođen je 26. svibnja 1952. u Noci (Bari). Za svećenika je zaređen
1. travnja 1978. i inkardiniran je u biskupiju Conversano. Postigao je
doktorat iz kanonskog prava. U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je
1. svibnja 1984., a diplomatsku službu obavljao je u Apostolskim
nuncijaturama: Papua Nova Gvineja, Argentina i u Državnom tajništvu
Svete Stolice - u Odjelu za odnose s državama. Apostolskim nuncijem u
Senegalu i apostolskim delegatom u Mauritaniji imenovan je 4. prosinca
2001. Istovremeno je imenovan naslovnim nadbiskupom Anglone. 5. veljače 2002. imenovan
je također apostolskim nuncijem za Mali, Capo Verde i Guinea-Bissao. Papa Ivan Pavao
drugi ga je zaredio za biskupa u bazilici sv. Petra u Vatikanu 6. siječnja 2002. Suposvetitelji
na biskupskome ređenju bili su nadbiskupi Leonardo Sandri (kasnije kardinal) i Robert Sarah
tada tajnik Kongregacije za evangelizaciju naroda (kasnije kardinal). Papa Benedikt XVI.
Imenovao ga je apostolskim nuncijem za Čile 6. prosinca 2007. godine. Isti papa imenovao
ga je za apostolskog nuncija na Filipinima 10. svibnja 2011. godine. Papa Franjo imenovao
ga je apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj 1. srpnja 2017. Novi apostolski nuncij u
Republici Hrvatskoj msgr. Giuseppe Pinto stigao je u Hrvatsku u Zagreb, u subotu 9. rujna. U
ponedjeljak 11. rujna predao je vjerodajnice predsjednici Republike Hrvatske gospođi
Kolindi Grabar-Kitarović. Mons. Pinto je peti nuncij u samostalnoj hrvatskoj državi.

Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak;
16. listopada
Utorak, 17. listopada
Srijeda, 18. listopada

Četv., 19. listopada
Petak, 20. listopada
Subota,
21. listopada

Mlada nedjelja
29. NKG
22. listopada

17.30 Po nakani (al)
18.00 sati 11. ORGULJAŠKE VEČERI G-S BISKUPIJE
17.30 + Jeka Hodak
17.30 Na čast Sv. Josipa za dobročinitelje: Josip i Katica Cazin
17.30 + Anton i ob. Bertović
17.30 + Ante i Ivan Cindrić
15.00 VOJNOVAC: Po nakani (al)
17.30 SVETIŠTE: + s. Marija Viktorija Franjković (30. dan);
Marija i Franje i ob. Prebeg; ob. Mihaljević
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Nikola Luketić; Rudolf Špehar.
16 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim i Sv. Misa: Po nakani (al)

1. ŽUPNA KATEHEZA održava se po grupama od 16 do 17 sati u plovaniji Oštarije.
Vjeroučenici od 5. do 8. raz. mogu sudjelovati na orguljaškoj večeri i promociji knjige.
2. ORGULJAŠKA VEČER – održat će se u Svetištu u ponedjeljak, 16. listopada u 18 h.
Nastupaju: Helena Mamić, sopran; Lucija Rašeljka Petrač, flauta i Ursa Vukman, orgulje.
3. MOLITVU ZA DOMOVINU i obraćenje psovača imat ćemo u srijedu, 18. listopada
u Svetištu. Sv. Misu će predvoditi mons. Anton Sente, čuvar svetišta Sv. Josipa u Karlovcu.
4. PREDSTAVLJANJE KNJIGE „Deset zapovijedi“ autora Damira Jelića iz
Karlovca imat ćemo u srijedu, 18. listopada u 18. 30 sati u župnoj knjižnica „Biskup i
filozof Nikola Modruški“ u oštarskoj plovaniji.
5. OBNOVA CRKVE – Dar od 200 kn za Župu Oštarije ili 150 kn za Župu Cerovnik:
Župa Oštarije
IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
Župa Cerovnik
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

Izdavač: pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: 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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Koga god nađete, pozovite na svadbu.
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju: U ono vrijeme:
Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama
naroda u prispodobama: »Kraljevstvo je nebesko kao kad
neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu
uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. Opet posla druge
sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio.
Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na
svadbu!’ Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi
za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i
ubiju. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one
ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo,
pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na
raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu!’ Sluge iziđoše na putove i sabraše sve
koje nađoše – i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.« Kad kralj uđe
pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu:
‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče
poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut
zubi.’ Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.« Riječ Gospodnja. (Mt 22, 1-14)

Veliki poziv
Trudili smo se drugima prirediti radost, prirediti svečanost. Izmislili smo
originalnu pozivnicu - sve uzalud. Drugi to uopće ne zna cijeniti. Zar mu nije do
poziva ili ima nešto boljega u planu? Ili mu nije li do mene? Kako se ponašamo u
takvim slučajevima? Kako je dobro da Bog ne reagira poput nas. Onda bismo imali
loše karte. Mi smo zamjenski gosti. Nakon odbijanja Isusa u vlastitom narodu,
blagovijest se okreće svim ljudima, svih nacija, grješnicima i poganima. Nitko
unaprijed nije isključen. Bog želi da svečanost počne!
Ali mi, ovdje, radi se o nama, mi se ne možemo izgovoriti da smo prvi put čuli
za poziv! Proroci su uvijek govorili u slikama o kraljevskoj gozbi, kako to govori
današnje prvo čitanje. Poznamo poruku Novog zavjeta i znamo da se ovdje ne radi o
nečem prolaznom, izvanjskom. Radi se o tome da li se u životu, bilo dugom ili
kratkom, vjera potvrđivala i djelima ljubavi. Jesmo li shvatili koliko je važan Božji
poziv za nas? Taj Božji poziv je njegovog Sina stajao života. I zato je odlučujuće
pitanje koliko je Bog za nas važan? Kakvu vrijednost, u našem životu, ima odnos
prema Bogu? O tome, spadamo li mi u pozvane i izabrane, odlučuje opomena teksta.
Bog neće nikoga baciti u tamu, osim ako mi sami to želimo. Ali mi se
trebamo brinuti da Božji poziv, sada i ovdje, svim srcem prihvaćamo i ostvarujemo
u zajedništvu s njim i sa zajednicom. „Bog nas poziva sada i ovdje na svoju svadbu.
Krenimo i recimo to i drugima koje vidimo na našem putu."

Konferencija za novinare na kraju
55. plenarnog zasjedanja HBK
Zagreb, (IKA) – Posljednjega dana 55.
plenarnog zasjedanja sabora Hrvatske biskupske
konferencije u sjedištu HBK u Zagrebu održana je konferencija za novinare.
Član Stalnoga vijeća HBK i predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu
evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić naglasio je kako su
razmatrajući pastoralno-evangelizacijsko djelovanje i poslanje Crkve, biskupi na
zasjedanju posebnu pozornost posvetili trima temama. Prva je dokument HBK u izradi
„Da vaša radost bude potpuna. Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima".
Pojasnio je kako bi to trebao biti osnovni element za pastoralno-evangelizacijsko
postupanje Crkve u okolnostima nakon 25 godina vjeronauka u hrvatskim školama.
Dokument na osobit način promišlja o župnoj katehezi, a ona ne obuhvaća samo djecu i
mlade, nego i rad s odraslim vjernicima.
Nadbiskup Hranić podsjetio je kako je prijedlog dokumenta bio upućen na
raspravu. „Poslužili smo se sinodalnošću, tj. konzultiranjem sa širokim slojevima Crkve,
pa smo prijedlog poslali župnicima, vjeroučiteljima, članovima župnih vijeća da i oni
iščitavaju dokument i da pridonesu zrelosti promišljanja kako bi taj dokument mogao što
više utjecati, te biti što više prihvaćen", rekao je nadbiskup i izrazio nadu da će na
proljetnom zasjedanju HBK dokument biti prihvaćen.
Raspravljalo se i o katehetsko-pastoralnim kolokvijima za svećenike koji se
organiziraju već sedam godina. Na temelju dosadašnjih iskustava, zaključeno je da se
nastavi s organiziranjem istih, te je odlučeno da se sljedeći održi 6. i 7. ožujka 2018. s
temom „Svećenik i nedjelja".
Nadbiskup Hranić naglasio je kako su biskupi upoznati sa smjernicama i uputama
Ministarstva znanosti i obrazovanja vezanim uz provedbu cjelovite kurikularne reforme,
odnosno posebno što se očekuje od stručne radne skupine za katolički vjeronauk i kako
bi trebalo dovršiti rad na planu i programu katoličkoga vjeronauka.
Podsjetio je kako je biskupima stalo do vjeronauka u školi, ali i uopće do kvalitete
odgoja i obrazovanja u RH. „Zato se kao biskupi osjećamo pozvanima, znajući da će
veliki dio predmeta u fazi koja slijedi biti podvrgnut ne samo recenzijama unutar
znanstvenih i stručnih krugova u RH, već će biti propitivan i u međunarodnim
recenzijama, očekivati od MZO izbor stručnih i znanstvenih radnika koji će raditi na
dovršenju toga procesa. Posebno nam se čini važnim istaknuti važnost hrvatskoga jezika
i književnosti, povijesti i drugih predmeta koji štite i razvijaju sve postignuto dobro u
povijesti, kako davnoj, tako i u novijoj. Stalo nam je da hrvatski odgojno-obrazovni
sustav poštuje tradiciju i vrijednosti našega naroda, i da doista bude nacionalni, hrvatski
sustav odgoja i obrazovanja koji će znati odgajati mlade da znaju poštovati vlastiti
identitet, povijest i kulturu".
Predsjednik Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak istaknuo je
kako je ove godine bio naglasak na novoj inicijativi pape Franje, a to je 1. svjetski dan
siromaštva, koji će se obilježiti 19. studenoga. Biskup Mrzljak citirao je dijelove iz
Papine poruke, te je rekao kako je dogovoreno da svaki biskup unutar svoje biskupije
nastoji potaknuti župnike i sve ljude dobre volje na obilježavanje toga dana.

Nadalje, biskup Mrzljak novinare je upoznao sa zajedničkim Hrvatskoslovenskim hodočašćem koje se održava u subotu 14. listopada u cistercitskoj opatiji u
Stični. Kratko je podsjetio kako se prvi susret održao 2003. godine u Mariji Bistrici,
potom je slijedio susret u Brezju, na Trsatu, na Ptujskoj Gori, i u Ludbregu. Na susretu
će sudjelovati oko 2000 hrvatskih vjernika. Povod susretu je i 100. obljetnica ukazanja
BDM u Fatimi, pa će na susretu sudjelovati i izaslanstvo iz Fatime. „Kao katolici želimo
zajedno moliti i da se i svi eventualni problemi i poteškoće koje nastaju rješavaju na
miran i kršćanski način. Jednostavno rečeno: toga dana želimo biti zajedno u molitvi",
rekao je biskup Mrzljak. Na kraju je spomenuo i pastoral Roma, te je najavio skup koji
će se održati u Varaždinu s temom „Uloga vjeroučitelja u pastoralu Roma", jer je želja
Romima približiti Evanđelje.
Predsjednik Vijeća za katolički odgoj i obrazovanje požeški biskup Antun
Škvorčević izrazio je radost što veliki broj roditelja želi djecu upisati u katoličke škole,
ali ne zato „jer je katolički za njih neki ideološki predznak, nego što je katoličko
vrijednosni predznak". Na zasjedanju se raspravljalo o dokumentu Odredbe HBK o
katoličkim osnovnim i srednjim školama koji je oblikovan 2013., ali je po odluci
hrvatskih biskupa dan ad experimentum na tri godine, a onda je produženo do daljnjega,
jer postoje razlozi formalne i sadržajne naravi. Ovi potonji povezani su s raspravom o
kurikularnoj reformi Novinare je izvijestio i o stanju katoličkih škola u Hrvatskoj u kojoj
djeluje deset osnovnih, te dvanaest srednjih škola.

Nadbiskup Puljić ponovno izabran za
predsjednika HBK
Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je dubrovačkim biskupom 7.
prosinca 1989., a za biskupa je zaređen u Dubrovniku 14. siječnja
1990. kada je i preuzeo službu. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je
15. ožujka 2010. zadarskim nadbiskupom. U službu je uveden u
zadarskoj prvostolnici 24. travnja 2010. godine.

Zadarski nadbiskup Želimir Puljić na 55. redovitom plenarnom zasjedanju
Hrvatske biskupske konferencije, 10. listopada 2017., ponovno je izabran za
predsjednika HBK. Nadbiskup Puljić rođen je 7. ožujka 1947. u mjestu Kamena pokraj
Mostara, župa Blagaj. Završio je Dijecezansku klasičnu gimnaziju u Dubrovniku, a studij
teologije pohađao je u Splitu i Rimu. U Rimu je postigao diplomu licencijata iz
pastoralne teologije i doktorat iz psihologije. Za svećenika je zaređen 24. ožujka 1974. u
Rimu, a Mladu misu proslavio je u požeškoj crkvi sv. Terezije, 7. srpnja 1974. godine.
Po završetku studija u Rimu vršio je razne službe u Bogosloviji u Sarajevu (prefekt,
dekan i od 1985. do 1988. Rektor Bogoslovije).
Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je dubrovačkim biskupom 7. prosinca
1989., a za biskupa je zaređen u Dubrovniku 14. siječnja 1990. kada je i preuzeo službu.
Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 15. ožujka 2010. zadarskim nadbiskupom. U službu
je uveden u zadarskoj prvostolnici 24. travnja 2010. godine. Pri Hrvatskoj biskupskoj
konferenciji bio je Predsjednik vijeća za kulturu i crkvena kulturna dobra, te Predsjednik
Vijeća HBK i BK BiH za inozemnu pastvu. Na 45 zasjedanju HBK, 14. studenoga 2012.
bio je izabran za predsjednika HBK.
Zvonimir Ancić, predstojnik Tiskovnog ureda HBK

