Pon.18. svibnja
Uto. 19. svibnja
Sri. 20. svibnja
Četvrtak
21. svibnja

SPASOVA
Pet. 22. svibnja
Sub. 23. svibnja
24. svibnja
7. USKRSNA
BDM Pomoćnica
kršćana

Misna slavlja i župni oglasi
19 Po nakani (al)
19 Po nakani (al)
VOJNOVAC: 10. Utorak Sv. Anti
19 Na čast Sv. Josipu
Sv. Bernardin Sijenski
11 CEROVNIK: UZAŠAŠĆE ISUSOVO – SPASOVA – KRIŽEVA
+ Ivica, Milan i Anka Kirasić; Zvonko i Manda Gašparović;
Marijana Đurđević; Milan i Ivan i ob. Pavlić Bencini
19 +Josip Filipčić (8. dan);Zdravko Božičević; Zahvala Gospi od Čudesa
19 + Branko Žilić
Sv. Rita
19 + Ivan Rahan i Marija Vučić
10 SVETIŠTE: Misa za narod sa narodom i blagoslov s Presvetim
12 CEROVNIK: + Milka, Franje i Marko Gerovac; Marijan Kirasić
17 SKRADNIK: + ob. Brozović i Jurković
21 SVETIŠTE: Polusatno klanjanje – Mlada nedjelja

1. SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – molitva krunice za obraćenje i blagoslov naroda
svakodnevno pola sata prije mise. Uključimo se u molitvu i u svojim obiteljima. Obratimo se…
2. VEČERNJA MOLITVA – preko fejsa (Facebook) svaku večer u 21 h. Molimo zajedno.
3. SPASOVA – KRIŽEVA – proslava zaštitnika Župe Cerovnik biti će u četvrtak, 21.
svibnja misom u 11 sati koju će predvoditi vlč. Goran Antunović, župnik u Plaškom i
Saborskom. U dogovoru s biskupom mons. Zdenkom Križićem odgođena je posveta crkve i
oltara zbog krize pandemije koronavirusa. Posvetu ćemo imati tijekom narednog vremena.
4. MLADA NEDJELJA – slavimo je 24. svibnja polusatnim klanjanjem u 21 sat.
5. SPOMENDAN mučeničke smrti vlč. Dragutina Fifke i Cerovničkih mučenika imat
ćemo u nedjelju, 24. svibnja u 12 sati - na samu 77. obljetnicu župnikove mučeničke smrti.
6. ČETVRTO HODOČAŠĆE SVEĆENIKA – Gospi Krasnarskoj biti će u ponedjeljak
18. svibnja. Preporučam naše biskupe i svećenike Gospićko-senjske biskupije u vaše molitve.
7. SLAVLJE SAKRAMENATA – Prve svete pričesti i krizme koji su bili planirani za 10. i
24. svibnja odgođeni su zbog pandemije. Prema dogovoru s ocem Biskupom planirat ćemo
proslaviti ih prvom povoljnom prilikom. Uključimo u svoje molitve i ovu nakanu.
8. FILIJALE VOJNOVAC I SKRADNIK – tijekom pastoralnog pohoda 7. ožujka 2020.
godine uputile su biskupu Zdenku Križiću usmenim i pismenim putem svoj zavjet i želju za
izgradnjom kapela. Biskup Zdenko blagoslovio je ovaj hvalevrijedni zavjet. Ovih dana upućena
je pismena zamolba crkvenim i civilnim institucijama (Gospićko-senjskoj biskupiji i Općini
Josipdol) u ime vjernika i mještana za izgradnjom kapela njihovim nebeskim zaštitnicima Sv.
Anti (povodom 25. obljetnice Filijale Vojnovac) i Sv. Marku Križevčaninu (povodom 20.
obljetnice Filijale Skradnik). Potrebno je ponajprije osigurati česticu – lokaciju za gradnju
kapela, potom ostalu dokumentaciju te sredstva za gradnju. Preporučam ovaj hvalevrijedni i
plemeniti pothvat u vaše molitve stavljajući sve dobročinitelje pod Gospin plašt te u zagovor
našim zaštitnicima Sv. Josipu, Sv. Anti i Sv. Marku Križevčaninu. Ovo je jedna od najljepših
čestitaka našoj Biskupiji za njezinu 20. obljetnicu utemeljenja – 25. svibnja 2000. godine.
Molimo po toj nakani da se narednih tjedana obistini dobivanje potrebitih čestica.

I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja
da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne
može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje.
pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: www.zupa-ostarije.com
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Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono
vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me
ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti
Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s
vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može
primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete
jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao
siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više
neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi
ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u
Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje
zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi,
njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i
njemu se očitovati.« Riječ Gospodnja. (Iv 14, 15-21)
Molimo za drugog Branitelja
Isus je upotrijebio riječ iz tadašnjeg pravnog jezika kad je svojim apostolima
obećao "drugog Branitelja". On je vjerojatno primijenio stranu grčku riječ "Paraklet",
koja je ušla u svakodnevi jezik Židova, tako kao što mi upotrebljavamo latinsku stranu
riječ "advokat", da bismo označili pravnog zastupnika, odvjetnika. I jer je utješno imati
susretljiva i jakog branitelja, odvjetnika, zagovornika, taj će "advokat" mnogo puta biti
prikazan i kao "tješitelj". Tko je dakle taj Paraklet, taj Advokat, taj Odvjetnik i Tješitelj
kojeg Isus obećaje? Krist govori o Duhu Svetom: "Ja ću moliti Oca i on će vam dati
drugog Branitelja da bude s vama zauvijek." Mi se približavamo svetkovini Duhova.
To je svetkovina Duha Svetoga. Tko je On? Kako djeluje ON?
Isus jasno razlikuje: Postoji Duh Božji i duh svijeta. Oni isključuju jedan
drugoga. "Svijet" ne vidi Duha Božjega i ne poznaje ga, kaže Isus. On je njemu stran.
On nema "antenu" za Duha Božjega. Sasvim je zapleten u to vidljivo, opipljivo. "Duh
svijeta" poznaje samo ono što se "broji", što se da brojati i što se isplaćuje. Za njega je
stvarno samo to što se može dotaknuti i uhvatiti. Duhovno, nevidljivo njemu je
nestvarno, jer je nevidljivo. To je njemu kao umišljenost, uobraženost, mašta.
U stvarnosti je to baš obrnuto. To svjetsko čini se tako čvrsto i sigurno. U
stvarnosti je potpuno površno i prolazno. To vrijedi za sve što se u svijetu broji: uspjeh
– kako brzo prijeđe u neuspjeh! Novac – burzovni krah rastopi milijarde u ništa! Seks –
kako je kratkotrajan svaki užitak bez ljubavi! Drukčiji je Duh Božji kojeg svijet ne
poznaje. On je prije svega ustrajan, uporan, postojan. Njegova djelovanja su trajna.
Ona čine sretnim i ta sreća ostaje. Pavao u poslanici Galaćanima spominje cijeli niz

"plodova" Duha Svetoga i tko dopusti da na njega djeluju taj odmah zna: ovdje je više
sreće nego u svim svjetskim uspjesima: "A plod je Duha: ljubav, radost, mir,
strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost,uzdržljivost."
Isus je obećao: "Neću vas ostaviti kao siročad." On se brine za nas. Po svome
Svetom Duhu. On nam pomaže da razlikujemo duhove: duha svijeta i Duha Božjega.
To nije uvijek lako. Svi smo u iskušenju biti određeni duhom svijeta, duhom vremena,
modnim trendom. U opasnosti smo izgubiti svoju slobodu. Svi smo izloženi sili
predrasuda, pritisku javnog mišljenja.
Isus nam je dao od svoga Duha. Mi imamo u Duhu Svetom snažnoga
zagovornika.Trebamo slušati njega, njegov savjet. Slijediti njegove poticaje je
najsigurniji put da i danas budemo i ostanemo slobodan čovjek. Fra Jozo Župić

Mučenik vlč. Dragutin Fifka i Cerovničke žrtve 1943.

Križni put postavljen je 6. veljače 1989. godine, a blagoslovljen 12. veljače.4 U
prije spomenutom Zapisniku kanonskog-arhiđakonskog-pohoda (župa Cerovnik)
sastavljenom 1968. godine tadašnji upravitelj župe vlč. Alojzije Kunce navodi da
župna crkva ima:5 3 kaleža (od kojih se jedan upotrebljava, a darovali su ga župljani iz
Amerike 1948. godine); 1 ciborij: 1 pokaznica; 1 kadionica; pozlaćena posudica za sv.
popudbinu; misno ruho u svim lit. Bojama; 2 albe; paramenti; oltarno rublje; odijela za
ministrante; škrinja za misno rublje; kredenc za misno ruho.

31. dio

U svetištu crkve je 1960. godine postavljen privremeni drveni oltar u obliku
stola s tabernakulom izrađenim od jelovine i iznutra obloženim svilom. Ima tri
propisana oltarnika i križ. Oltarnu sliku Uzašašća Isusova, veličine 2 m i širine 1,5 m,
izradio je 1960. godine Vlado Pavlinić, svećenik i župnik iz Oštrca (Žumberak) darom
Marije Pavlić (Lugarice). Osim oltarne slike, u crkvi postoji još već prije spomenuti
kip Majke Božje s djetetom Isusom, koji je iz stare crkve na „neobjašnjiv (čudnovat)
način spašen prigodom požara crkve 28.VI.1943. (u noći)“. Godine 1963. postavljen je
u crkvi i kip sv. Ane s djevojčicom Blaženom Djevicom Marijom. Ovaj kip veličine
1,10 m izradio je majstor Antun Horvat iz Zagreba, obojao ga je Ivan Robnik iz
Zagreba, a za crkvu ga je darovala Marija Pavlić (Lugarica). Liturgijsko posuđe čuva
se u kredencu u sakristiji, čija je veličina 4x4 m. Crkva nema propovjedaonice niti
ambona. Pod korom nalazi se kameni stup od stare krstionice, kojoj je gornji dio
također od kamena, ali nije obnovljen. Uz to postoji jedna otvorena ispovjedaonica s
propisanim rešetkama, a kod ulaza u crkvu su dvije škropionice s blagoslovljenom
vodom. Električna rasvjeta uvedena je 1964. godine.1
Na slici vidimo kip sv. Ane s djevojčicom Marijom
(Album popa Mate Pavlića i Arhiv Gospićko-senjske
biskupije) – pred kipom stoji Marija Pavlić – Lugarica.
Treba spomenuti i to da je krajem travnja 1951. godine Milan
Žanić izradio novi drveni križ koji se nosi u sprovodima.2 U
prosincu iste godine Cerovničani koji žive u Americi
poklonili su cerovničkoj župnoj crkvi Uzašašća Isusova kalež
i patenu koje je posvetio prečasni ordinarij u Senju.3 Slike s
postajama Križnog puta poklonili su Stipe i Anka Pavlić iz
Zagreba (Jerkovi).

Slika prikazuje unutrašnjost crkve Uzašašća Isusova 1966. godine (Album popa
Mate Pavlića). Uoči Božića, 18. prosinca 1991. godine, četnici su dvjema tenkovskim
granatama pogodili župni stan i pritom oštetili i župnu crkvu.6 Dvije godine kasnije,
četnici su opet od iz Vajin Vrha pogodili crkvu s jednom minobacačkom granatom.
Oštećen su krov i fasada.7 Nakon Domovinskog rata, 1996. godine počelo se s velikom
obnovom crkve. Formiran je Odbor za prikupljanje financijske potpore kojeg su činili:
josipdolski i cerovnički župnik vlč. Zlatko Sušić kao predsjednik, Marijan Gerovac,
Marko Gerovac, Vlado Kolić, vlč. dr. Milan Bogović, pop Mate Pavlić, Anka Pavlić,
Milan Rendulić, Slavko Turkalj, Josip Turkalj, Milan Medved i Nikola Medved. Uz
njih, iz crkvenog odbora sudjelovali su: Ivan Pavlić i Milan Kirasić.
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4

U Zapisniku je pogrješno upisano mjesto u kojem je vlč. Pavlinić bio župnik. Naime, on je
službovao u mjestu Oštrc. (Zapisnik kanonskog-arhiđakonskog-pohoda (župa Cerovnik)
sastavljen 14.IX.1968., str. 9-13, 16.)
2
Zapisnik Cerkovne blagajne sv. Križa u Cerovniku Početkom god: 1871.
3
Uručbeni Zapisnik župe Cerovnik od 1921. dalje, br. 14/1951. i 15/1951.

Isto, br. 1/1989.
Zapisnik kanonskog-arhiđakonskog-pohoda (župa Cerovnik) sastavljen 14.IX.1968., str. 14-15.
6
Spomenica za župu Josipdol, str. 85.
7
Zapisnik kanonskog-arhiđakonskog-pohoda (župa Cerovnik) sastavljen 14.IX.1968., str. 14.
(opaska župnika Zlatana Sušića).
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