Stoga apelira na svećenike da
usklade svoje obveze u župama
kako bi odvojili vremena za ova dva
svetišta…Biskup se raduje ređenju
dvojice kandidata iduću godinu što
će biti osvježenje za biskupiju. I
dalje je u očekivanju dolazak časnih
sestara karmelićanki na prostor
biskupije. Dotakao je još i druga
pitanja vezana uz život ove
biskupije. Mons. Marinko Miličević
dao je smjernice u ovoj liturgijskoj godini koja je u znaku zvanja. Potom je preč.
Mišel Grgurić dao izvješća o radu biskupijskih ustanova i ureda. Biskup Križić dao je
posebne naglaske na biskupijski pastoralni plan 2018/19. Svećenički dan bit će u
Gospiću za čitavu Metropoliju. Susret župskih pastoralnih vijeća već je u nedjelju 5.
studenog u Otočcu u 15 sati. Bilo je upita i rasprave o pastoralnoj praksi… (Ordinarijat)

Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 5. studenog
Uto, 6. studenog
Sri, 7. studenog
Čet, 8. studenog
Pet, 9. studenog
Subota,
10. studenog
11. studenog
32. NKG

17.30 Za duše u čistilištu
17.30 + Mate, Kate i Jeka Hodak
17.30 Na čast Sv. Josipu za sve dobročinitelje
17.30 + Ivan, Janja i Jure Božičević
17.30 + Jure i ob. Sabljak
17.30 + Tihomir Božičević (30. dan); Mirjana i Tome Miletić;
Dragan i Branka Draginić
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: Po nakani (al)

MLADA NEDJELJ

1. ŽUPNA KATEHEZA: završetkom listopadskih
pobožnosti – Krunice u Svetištu – katehezu u plovaniji
imamo po vjeronaučnim grupama od 16 do 16.45 sati.
2. JOSIPDOL – pomozimo obnovu krovišta župne
crkve u Josipdolu. Pomozite prema mogućnostima:

Žiro račun Župe Josipdol:
HR77 2340 0091 1102 1088 8
3. BISKUPIJSKI susret članova ŽUPNIH
VIJEĆA – održava se danas, 4. studenog u Otočcu. Naš
odlazak na susret organizirat ćemo privatnim prijevozom
– automobilima.
4. BISKUPIJSKI susret ČITAČI - subota, 17.
studenog na Plitvica, Mukinje. Prijava do 12. studenog.
5. ČEPOVI – skupljamo plastične čepove za
liječenje djece. Hvala svima. Skupljamo i dalje…
6. SV. HUBERTA – zaštitnik lovaca proslavljen je s
lovcima šest lovačkih društava.

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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Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.
Čitanje svetog Evanđelja po
Marku: U ono vrijeme: Pristupi Isusu
jedan od pismoznanaca i upita ga:
»Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus
odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele!
Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.
Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz
svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i
iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!
Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao
sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.« Nato će mu pismoznanac:
»Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega.
Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao
sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.« Kad Isus vidje kako je pametno
odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije
usuđivao pitati ga. Riječ Gospodnja (Mk 12,28b-34).

Zapovjedi
Ima mnogo zapovijedi. Židovstvo ih broji preko 600 u Starom zavjetu. Jesu li
sve one važne? Sigurno ne. Koje su sasvim hitne, a koje su od manjeg značenja?
Ili, moraju li sve biti uvažavane? Koje su stvarno Božje zapovijedi, a koje su
izmislili ljudi? Što se više pazi na zapovijedi ljudi, tim teže je da se Božje zapovijedi
"izfiltriraju".
Životno je potrebno paziti na Božje zapovijedi. Njegove zapovijedi su
životni putovi, oni nas trebaju očuvati od putova smrti. Bog je prijatelj života, kaže
starozavjetna mudrost. On ne želi propast, ne želi našu smrt, nego da živimo. Stoga je
životno važno upoznati njegove zapovijedi i po njima živjeti.
Da ih ne promašimo, Bog ih je upisao u srce. Temeljne Božje zapovijedi,
kako su sadržane u "deset riječi", dekalogu, koje je Bog predao Mojsiju na brdu
Sinaju, nisu samo izvana zapovjeđene, kao da bi bile strane, samovoljne upute. Mi ih
nalazimo u našoj savjesti, unutarnjem Božjem glasu u našem srcu. Mi ih zapravo ne
trebamo učiti. Svako dijete ih poznaje kroz ćudoredni "instinkt" koji u njemu stanuje.
Ako se stotine zapovijedi koje nalazimo u Bibliji, dadu svesti na deset zapovijedi,
tada se još uvijek može pitati koja bi od tih deset bila najvažnija. Mnogo puta se
doima da bi šesta zapovijed bila najvažnija, jer se tema o seksualnosti stavlja u "prvi
plan".

Isusov odgovor na pitanje pismoznanca je tako jasan i tako "logičan", da
se možemo samo čuditi, zašto to nije tako jasno u našemu životu. Prva i najvažnija
zapovijed je prva od deset zapovijedi. Ona sve obuhvaća i daje mogućnost da se
druge ispune. "Dieu premier servi" bilo je moto sv. Ivane Orleanske: " Bogu služiti
na prvom mjestu!" Ali ne tako da tu službu razdijelimo na kamatne stope: toliko i
toliko za Boga, ostatak za druge i drugo. Isus je – sa Starim zavjetom – sasvim jasan:
radi se o 100 posto: Boga ljubiti svim srcem, svom dušom, svim umom, svom
snagom". Ništa ne ostaje izuzeto. Sve treba za cjelinu, bezuvjetno, u ljubavi prema
Bogu biti "investirano". To je u sebi potpuno jasno. Ako je Bog, tada samo tako može
biti. Jer On je prvi i posljednji, alfa i omega našega života. Ako je to tako, zašto je
često puta u našemu životu tako malo istinito. Zašto onda Bog u mome životu često
dolazi na posljednje mjesto?
Zašto se ja okrećem njemu tek onda kad su svi konopci potrgani? Zašto on
često puta nije ništa više nego loš nadomjestak u životu i samih pobožnih kršćana?
Zato što smo mi još daleko udaljeni od cilja! Zato što mi puno više same sebe činimo
središtem a to mjesto ne dajemo Bogu. Prva zapovijed je najvažnija. Ona je cilj koji
želimo postići, ako želimo dobiti cijeli, puni, sretni život.
A put do toga? Isus to izriče u jednom dahu s prvom zapovijeđu: "Ljubi
svoga bližnjega kao sebe samoga". Mi ćemo iz dana u dan biti vođeni većoj Božjoj
ljubavi, ukoliko strpljivo idemo putem ljubavi prema bližnjemu. Bližnji je "Božji
držač mjesta", na kojemu učimo, svom snagom i cijelim srcem ljubiti onoga, koji
stoji iza bližnjega. Fra Jozo Župić

Što slavimo na blagdan Svih svetih,
a što na Dušni dan?
Prvoga dana u studenome obilježavamo
blagdan Svih svetih, a dan nakon toga još jedan
važan dan – Dušni dan koji mnogi greškom
nazivaju Dan mrtvih. Što slavimo na blagdan
Svih svetih, a što na Dušni dan? Što zapravo znači
kada kažemo da vjerujemo u »općinstvo svetih«?
Prvoga dana mjeseca studenoga svake
godine slavimo blagdan Svih svetih. Tog dana
slavimo one svece i svetice koje je Crkva proglasila
svetima, kao i one koji nisu proglašeni svetima, ali
su svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života
te su njihove duše ušle u kraljevstvo Božje pošto su
nakon smrti njihove krsne haljine ubijeljene u krvi
Jaganjčevoj. Kako ne znamo poimence svih koji su umrli na glasu svetosti, Crkva je
odredila ovaj dan kada se zajednički moli za sve svete i blažene, poznate i nepoznate.
Riječ je o onom beskrajnom mnoštvu običnih ljudi, mnoštvu koje nam svjedoči da
svetost ne znači nenormalnost, besprijekornost, nego znači puninu ljudskosti. Stoga
su na svetost pozvani svi kršćani, svih razdoblja i svih životnih okolnosti. Kao što je

lijepo rekao papa Benedikt XVI., da bi mogli biti sveti, nije potrebno činiti
izvanredne pothvate i djela niti posjedovati posebne karizme, već jednostavno služiti
Kristu, slušati ga i slijediti bez obeshrabrenja u teškim trenutcima. Samo s njegovom
pomoći možemo postati svetima.
Dušni dan slavimo svake godine 2. studenoga, kada se sjećamo svih svojih
dragih pokojnika. Pohodi grobovima i grobljima u tom pogledu redoviti su znak
pažnje i vjere. Tog dana vjernici mole za duše svojih dragih pokojnika, za njih pale
svijeće na grobovima, prisustvuju svetoj misi, povezujući se tako svojim molitvama s
njima i moleći Božje milosrđe da ih što prije očisti od svih slabosti te da ih uvede
tamo gdje s oka svaka suza nestaje. Tako je Dušni dan ili Dan svih vjernih mrtvih
izraz kršćanske nade i vjere u zagrobni život što liturgija ističe riječima: »Tvojim se
vjernima, Gospodine, život mijenja, a ne oduzima. I pošto se raspadne dom
ovozemnog boravka, stječe se vječno prebivalište na nebesima.« Mi za duše svojih
dragih pokojnika molimo duboko vjerujući da će oni, kada dođu u kraljevstvo Božje,
biti naši zagovornici. Vjerujemo da će oni moliti za nas da ne promašimo svoj
konačni životni cilj, da i mi uđemo u kraljevstvo Božje i tako budemo pribrojeni
općinstvu svetih.
Datumska povezanost blagdana Svih svetih i Dušnog dana dobra je prilika
za razmišljanje o vječnosti. S tim u svezi, kao što je jednom prigodom istakao papa
Benedikt XVI., treba se upitati očekuje li uopće suvremeni čovjek vječni život ili pak
vjeruje da to pripada već preživjeloj mitologiji. U ovom našem vremenu, više negoli
u prošlosti, čovjek je toliko zauzet zemaljskim stvarima, tako mu često biva teško
misliti na Boga kao protagonista povijesti i samoga našeg života. Blagdan Svih svetih
i Dušni dan mogu biti vrlo poticajni za razmišljanje o tome. (bitno - don Luka Prcela)

Godišnja svećenička skupština u znaku
Godine duhovnih zvanja
(Gospić, 29.10.2018.) - Svake godine svećenici Gospićko-senjske biskupije
održe godišnju skupštinu. Danas je upravo održana ovogodišnja skupština na koju su
došli gotovo svi svećenici iz župa ove prostrane biskupije: od Gračaca do Slunja, od
Senja do Cetingrada. od Lapca do Ogulina…Sjednica je počela u 10 sati molitvom.
Biskup mons. Zdenko Križić pozdravio je svećenike i dao riječ gostu susreta dr.
Josipu Bošnjakoviću iz Đakova. On je razradio temu “Radost u svećeničkom
identitetu – najbolji poticaj za duhovna zvanja”. Radost je posljedica traženja i
nalaza, radost je posljedica nađenog smisla. Radost se – za razliku od zavisti – ne
uspoređuje. Radost uključuje neki napor. Razlog radosti može biti oproštenje.
Radosti su bliski snovi: radosni snivaju! Radost je zarazna: ona se može prenijeti na
druge. U tom smislu radostan svećenik najbolji je promicatelj svećeničkih zvanja. To
je ona radost koju su učenici prenijeli nakon susreta s Gospodinom: Našli smo
Učitelja!
Nakon kratke rasprave biskup mons. Križić dao je osvrt na stanje u Biskupiji.
Istakao je važnost dvaju svetišta koja prelaze granice biskupije: to je Krasno i crkva
hrvatskih mučenika na Udbini. Ova svetišta traže veći broj svećenika za ispovjedanje.

