Misna slavlja i župni oglasi
Poned., 27. travnja
Utorak,
28. travnja
Srijeda, 29. travnja
Četvrtak, 30. travnja
Petak, 1. svibnja
Subota,
2. svibnja
DAN GOSPODNJI
3. svibnja
MLADA NEDJELJA

18.30 + Katica Žilić (30 dan)
18.30 + Po nakani za zdravlje (mr)
20 VOJNOVAC: Pobožnost 13. utoraka Sv. Anti (7. utorak)
18.30 + Tomislav Ivčević
18.30 + Mirko i Slavica Ležaja; Marijan i Ružica Uremović
18.30 + Roža Paušić i Katica Puškarić
17.00 VOJNOVAC: Po nakani (al)
18.30 SVETIŠTE: + Mate Luketić (30. dan)
10 SVETIŠTE:
Misa za narod
12 CEROVNIK: + Marija Vidoš (30. dan); Dragan Gašparović (zbor)
17 SKRADNIK: Po nakani (al)

Pod Gospinim plaštom
OŠTARIJE i SKRADNIK, CEROVNIK i VOJNOVAC

047-584-070 ● 098-887-044 ●pop.ante@gmail.com

26. travnja 2015. ● DOBRI PASTIR ● God. VI. ● br. 17 (243)

Pastir dobri život svoj polaže za ovce (Iv 10, 11-18)

1. ŽUPNA KATEHEZA – za sve vjeroučenike je u srijedu - krunica i misa.
PRVOPRIČESNICI imaju katehezu i pripremu srijedom i četvrtkom - misa i proba.
2. KRUNICA u obitelji – pozovite na molitvu u obitelji, osobito prvopričesnika.
3. SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – molitva krunice BD Mariji počinje 1. svibnja.
4. SV. FLORIJANA – zaštitnika vatrogasaca slavimo u Svetištu u nedjelju, 3. 5. u 10 h.
5. DAR ZA OBNOVU CRKVE – pozivam župljane na dar godišnjeg priloga za crkvu.
6. ŽU KATARINE poziva na 1. Seosku olimpijadu u petak, 1. svibnja 2015. Sve
informacije na mob. 098-318-843. Prihod je namijenjen za nabavku ukradenog zvona.
7. SARAJEVO – hodočašće na susret sa Sv. Ocem papom Franjom biti će u petak 5.
lipnja. Nakon mise noćenje u Međugorju; troškovi puta i noćenje (bez hrane) 400 kuna.
8. CEROVNIK – pozivam članove župnoog pastoralnog i ekonomskog vijeća na
sastanak u srijedu, 29. travnja u 20 sati u župnom stanu na Cerovniku.

U ono vrijeme: Reče Isus: »Ja sam
pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže
za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije
vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi,
ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i
razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca.
Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i
mene poznaju moje, kao što mene poznaje
Otac i ja poznajem Oca i život svoj
polažem za ovce. Imam i drugih ovaca,
koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će
jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da
ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast
imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«
Riječ Gospodnja.

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

Tko može za sebe kazati kao Isus: "Ja sam pastir dobri"? Sigurno je, da se svi
mi trudimo kako bismo se na bilo koji način pastirski brinuli: roditelji za djecu,
šefovi za suradnike, političari za svoju zemlju, učitelji za učenike, liječnici za svoje
bolesnike, svećenici za svoje vjernike. Svi želimo prije svega pokazati dobru volju.
Danas svi oni koji na bilo koji način imaju autoritet ili su odgovorni, bivaju stavljeni
pod sumnju zatajenja. Takav je duh vremena, a i mediji puno doprinose u svemu
tome. Sumnji podliježu učitelji. Kada je riječ o političarima, i oni su pod generalnom
sumnjom, jer im se predbacuje da misle samo na sebe i na ponovni izbor. Menadžeri
su na udaru kao oni koji su generalno uzevši kao profitirajući supovi, ptice
grabljivice. I svećenike ne zaobilazi zlobna sumnja. Oni se ne drže celibata.
Većinom je u kritici i zrnce istine, ali se od tih zrnaca pravi golemo brdo, i
tako je ta kritika često neumjereno pretjerana i nepravedna. Zar ne bismo trebali
jedni od drugih usvajati kako se potruditi da budemo "dobri pastiri", kao roditelji i
učitelji, kao menadžeri i političari, kao liječnici i kao svećenici? Ne želimo ni
novinare isključiti od te dobronamjernosti! Ako smo pošteni onda svi mi trebamo
kazati da nitko nije savršen pastir i da Isusova kritika o kukavičkim pastirima misli
na sve nas:
"Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi,
ostavlja ovce i bježi." " Vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca." Isus
sve nas koji smo na bilo koji način u "službi pastira" stavlja pred ogledalo: Pogledaj
u ogledalo! Jesi li hrabar ili bojažljiv? Je li ti više stalo do tvoje dobrobiti ili do

dobra onih za koje si odgovoran? Riskiraš li nešto da bi svoje zaštitio? Tko to od nas
može pred takvim pitanjima kazati za sebe: "Ja sam pastir dobri"?
Isus to kaže o sebi. Isus se odvažio za tu izjavu, jer je ona točna kao za nikoga
drugoga. On je stvarno sve učinio što pripada dobrom pastiru, i više od toga: "Pastir
dobri život svoj polaže za ovce." Njemu je stalo do nas. Mi smo mu tako vrijedni,
dragocjeni, da za nas sve čini i daje, upravo svoj život.
O njemu znam: On ne će prevariti, ni iskoristiti, ni opljačkati. Njemu mogu
vjerovati. On me poznaje i budući me stvarno želi, ne trebam se stidjeti, da me ne
poznaje. Iako sam šugava, crna ili izgubljena ovca, on će ići za mnom i tražiti me.
Oslobodit će me iz trnja u koje sam se zapleo. Očuvat će me od ponora prema
kojemu lutam. Pod cijenu svoga života on će me tražiti, dok me ne nađe, izliječi i
dovede kući. Da, nitko od nas nije takav pastir kao Isus. Ali svi se možemo približiti
njemu i postati bolji pastiri. I tako naš svijet učiniti malo boljim. fra J. Župić

Biskup Župan ohrabrio obitelji i potaknuo na zajedništvo,
molitvu i slušanje Božje riječ
Laudato
Prigodnu propovijed u misnom slavlju Drugoga nacionalnog susreta hrvatskih
katoličkih obitelji, na kojemu se o upilo oko deset tisuća vjernika, izrekao je Predsjednik
Vijeća HBK za život i obitelj krčki biskup u miru Valter Župan. Izražavajući
dobrodošlicu očevima i majkama, mladima, bakama i djedovima, biskup je istaknuo da
je ovo okupljanje svjedočenje zahvalnosti Bogu što ih je učinio dostojnima da mogu
pred svima pokazati kako je velika, lijepa ljubav kojom Bog voli baš svakoga.
On želi da vaša ljubav bude upravo iste naravi kao što je njegova prema nama.
Ljubav sposobna razumjeti, velikodušna, koja postaje sve dublja, sve zrelija. I tako ona
postaje poziv svima koji vas vide da i njihova obitelj bude takva, rekao je biskup Župan,
te podsjetio na riječi pape bl. Pavla VI. koje je izrekao prigodom posjeta Nazaretu „neka
nas upravo Nazaret podsjeti što je obitelj, zajedništvo obiteljske ljubavi, sveta ljepota
obitelji, neka nam pokaže kako je sladak odgoj u obitelji, koji ne može ništa drugo
zamijeniti, neka nas nauči koja je prirodna uloga obitelji u društvenom poretku“.
Nadalje, podsjetio je, kako je Isus svojim dolaskom na svijet u jednoj obitelji u
kojoj je Marija bila majka, a Josip muž i otac pokazao da je to prirodan, normalan
ambijent za rast zdrave i uravnotežene osobe.
Sve drugo što se protivi tom Božjem planu suluda je laž koja samo hoće
upropastiti jadnog čovjeka. Dragi roditelji, muževi i žene, želite li dobro sebi, svojoj
djeci, ovom narodu i domovini koju nam je Bog dao, ovoga se držite, poručio je, te
podsjetio kako je „obitelj mjesto gdje je moguće živjeti onako kako se živjelo u obitelji
Josipa i Marije s djetetom Isusom“.
Obitelji je potaknuo na slušanje evanđelja i molitvu, jer se tako može
uznapredovati u razumijevanju onoga što je Isus upravo u svojoj obitelji radom i
poslušnošću pokazao kao najvrednije, istinski ljudsko i apsolutno moguće.
To nije fantazija. To se postiže ako obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu
misu. Trudite se sudjelovanjem na nedjeljnoj misi i u obiteljskim zajednicama
napredovati u poznavanju evanđelja, u poznavanju Isusa Krista, dodao je.

Mladiće i djevojke pak je ohrabrio na ulazak u brak i ostvarenje obiteljskoga
poslanja, te upozorio kako se u Hrvatskoj najkasnije od svih zemalja u Europi mladi
odlučuju na ženidbu i napuštaju roditeljsku kuću.
Biskup Župan je zahvalio i svima koji pomažu i suosjećaju s obiteljima u teškim
prilikama, ali je i upozorio „smatramo svojom dužnošću reći da bi se mnoga sredstva
trebala preusmjeriti na dobro obiteljima, umjesto da se troše u beskorisne, moralno
štetne i zanemarive svrhe. Otvoreno moramo kazati da gaziti onoga koji je u potrebi
znači na sebe svaliti tešku kaznu. U pitanju je opstojnost naroda. Od onih koji su
postavljeni da predvode očekuje se, pogotovo u teškim socijalnim uvjetima, da
posjeduju sposobnost rasuđivanja i hrabrost preuzeti ispravne odluke“.
U propovijed biskup Župan se posebno obratio
ženama i majkama, te im uputio riječ ohrabrenja, ali i
zajedničke nade. Žene su bile one koje su imale
hrabrost pratiti Isusa na križnom putu samilošću i
ljubavlju. Žene su bile one koje su se prve osvjedočile
o Isusovu uskrsnuću i prve su trčeći javljale radosnu
vijest da je Isus živ. Njima se prvima on javio i govorio
s njima. Vi ste dakle vjesnice života i radosti. Mi vas
danas molimo: nemojte dozvoliti da oni koji su se
rugali na križnom putu i na Golgoti i pokazali da ne
razumiju baš ništa, nemojte dozvoliti da vas ti i takvi
uvjere kako je umiranje i Golgota našeg naroda zadnja
riječ za naš narod, da je grob i dobro zapečaćen kamen
na grobu naša sudbina. Kada je na Uskrs ujutro anđeo
otkotrljao kamen s groba i nastao velik potres, stražari
su od straha popadali i postali kao mrtvi. Čuvari i sluge
smrti su sami postali mrtvaci, sposobni samo da lažu za dobre novce. Ali vama je anđeo
rekao: Vi se ne bojte, nego idite, javite da nije ovdje onaj koga tražite nego je uskrsnuo.
Vi ste dokazale da vaša vjera i ljubav oslonjene na Boga otvaraju i najbolje
čuvane grobove i da ste u stanju rastjerati sve stražare koji hoće da smrt bude zadnja
riječ. Rađanje sve manjeg broja djece, pobačaji, samoubojstva, alkoholizam, velik broj
duševno poremećenih osoba, ukazuje na činjenicu da se ne veselimo životu, da ga ne
prihvaćamo kao radost već kao teški teret. Potrebna nam je dublja vjera, više nade u
budućnost i više ljubavi prema životu, poručio je biskup Župan, te upitao „smijemo li se
nadati da ćete vi biti vjesnice uskrsnuća našeg naroda i naše Crkve?“
Marijo, Gospo Trsatska, mi te molimo, zagovaraj da naše majke i žene dovedu do
potpunog ostvarenja ovu našu nadu i molbu. Očevi i muževi, budite ljudi vjere i hrabri
poput svetog Josipa koga sve prijetnje kralja Heroda nisu uspjele slomiti, nego je na
koncu bilo onako kako je Josip vjerovao da će Bog učiniti po njemu. Gospo Trsatska,
moli za nas da se ponovno ostvari viđenje proroka Ezekijela, da se raspuknu grobovi
našeg beznađa te u ovaj narod uđe silina Božjega Duha koji će od naših obamrlih nada i
gotovo suhih kostiju učiniti da stane na noge narod pun života, Bogu i tebi vjeran, kao
što ti je vjekovima bio, izrekao je na kraju homilije biskup Župan. U prinosu darova
osim kruha i vina, predstavnici obitelji Riječke metropolije na oltar su donijeli košaru s
novčanim prilozima koji su u korizmi u prikupljani za potrebite.

