Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 16. srpnja
Uto, 17. srpnja
Sri, 18. srpnja
Čet, 19. srpnja
Pet, 20. srpnja
Subota
21. srpnja
22. srpnja - 16. NKG

PITOMI
JAVOR

18.30 + Jelena Bokulić (8. dan); + ob. Luketić i ob. Stipetić
18.30 Po nakani (al)
18.30 Na čast Sv. Josipu za dobročinitelje
18.30 Po nakani (al)
18.30 + Franjo Brozović i Dijana Jurković
17.45 CEROVNIK - Vjenčanje: Robert Rendulić i Dijana Kirasić
18.30 + Milan Božičević; Marija, Mile i Jure Biondić; Milan i Nada Žlimen;
Snježana Galić; Dragan Matešković; Milan, Anka i Josip Turkalj; Milan
Božičević; Jure, Anka i Ivan Mihaljević; Ivan i Ivica Kirasić i Marina
Pavlović; Josip i Jure Franjković; Ivan Matijašić; ob. Paušić i Franje Cindrić.
10 OŠTARIJE: Krštenje: Bruna Mihaljević (kći Damira i Maje)
12 CEROVNIK: Krštenje: Marija Pavlić (kći Tone i Narandže)
+ Ivica Cindrić i svi poginuli u Domov. ratu; Nikola i Dragica Rupčić.

1. MLADA NEDJELJA – zbog hodočašća u Međugorje umjesto cjelodnevnog klanjanja
u nedjelju, 15. srpnja bit će blagoslov s Presvetim u ponedjeljak, 16. srpnja na večernjoj
misi. Tada častimo GOSPU KARMELSKU. Krunica i mis započinju u 18 sati.
2. ŠKAPULJIROVO ili Gospu Karmelsku Župa Lipa slavi u subotu, 21. srpnja
bdijenjem u 18 sati koje predvodi mons. Zdenko Križić, biskup te nedjeljom u 11 sati.
3. VJENČANJE Roberta Rendulića i Dijane Kirasić biti će u subotu, 21. srpnja u
17.45 sati na Cerovniku. Robert je rođen 11. 7. 1986. u Ogulinu od Zvonka i Slavice r.
Petrušić; automehaničar; rkt; živi u Podvrhu – Ogulin. Dijana je rođena 22. 1. 1988. u
Ogulinu od Vinka i Anđelke r. Gračanin; prodavačica; rkt; živi na Vojnovcu – Cerovnik.
4. TREĆI NACIONALNI susret hrvat. kat. obitelji biti će u Solinu 15. i 16. rujna.
Planirano je jednodnevno hodočašće u nedjelju, 16. rujna. Prijave za bus do 10 kolovoza.
5. CEROVNIK – PITMI JAVOR: proslava obrane od agresije na Modruško-ogulinski
kraj uz cjelodnevni program u nedjelju 22. srpnja. Spomen na prvog poginulog
hrvatskog branitelja u našem kraju IVICU CINDRIĆA obilježit će se podizanjem
spomen ploče i Križa na mjestu pogibije u Sabaljskoj Dragi prema Radošiću. Nakon
blagoslova barjaka UBOJ na Pitomom Javoru slavit ćemo Sv. Misa u 12 h u župnoj
crkvi za sve poginule hrvatske branitelje uz radosno slavlje krštenja s obitelji Pavlić.

Izdavač: pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: www.zupa.ostarije.com
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Poče ih slati
Čitanje svetog Evanđelja po Marku:
U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu
te ih poče slati dva po dva dajući im
vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi
im da na put ne nose ništa osim štapa: ni
kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego
da nose samo sandale i da ne oblače
dviju haljina. I govoraše im: »Kad uđete
gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas
ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za
svjedočanstvo.« Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i
mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Riječ Gospodnja. (Mk 6, 7-13)

Znati prihvatiti neuspjeh?
Zanimljiv je savjet koji Isus daje svojim učenicima u slučaju kad negdje ne
prihvate blagonaklono njihov navještaj: Ako vas negdje ne prime te vas ne
poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.
O ovakvom Isusovu savjetu je neophodno malo podrobnije razmisliti, pogotovo jer
se, tražeći da otresu prah, izrazio slikovito u duhu svoga vremena. Ponajprije treba se
upitati što taj savjet znači i što je Isus njime htio ostvariti. Je li time što svojim
učenicima savjetuje da otresu prah ispod svojih nogu pretpostavlja da im savjetuje da
otklone svaku odgovornost za dotičnog pojedinca, kuću ili mjesto? Diže li on time
ruke, nakon neuspjeha u naviještanju od tih istih ljudi koji su upravo najpotrebniji
obraćenja i Božje riječi tim više što je odbacuju? Potiče li ih da hladnokrvno
prihvaćaju navjestiteljski neuspjeh i da se mire s njime? Zar povrijeđenost
navjestitelja treba dovesti do toga da se odbaci svako nastojanje oko tih istih koji se
pokazuju tvrdokornima? Je li ovim riječima Isus učio svoje učenike da okreću leđa
od tih ljudi? Želi li ih time demotivirati i obeshrabriti pred neuspjesima? Želi li da ne
ulaze u rasprave i odustanu od uvjeravanja ljudi za njihovo vječno dobro i spasenje?
I dok tako postavljamo pitanja o tome što je mogao značiti Isusov savjet
učenicima pored mogućim neuspjehom, bit će nam lakše ako ga pokušamo
usporediti s vlastitim životom. Tko to od nas, naime, nije doživio neuspjeha,
razočaranja i odbacivanja. I to ne samo od nepoznatih, nego i od onih najbližih? Tko
to nije doživio poteškoća i neuspjeha u poslu i svakodnevnim aktivnostima? Isto
tako valja primijetiti da ni danas Crkva i svećenik nisu dobrodošli u svakom domu, a
da ne govorimo u medijima, javnosti i politici. Ne možemo reći da i danas nema

svjesnog odbacivanja Crkve i vrijednosti koje ona zastupa, i to na najvišim razinama
uljudbe, gospodarstva i političke moći. Te se stoga postavlja pitanje trebamo li se
zbog toga prestati truditi oko očovječenja i uljuđenja ove zapadne uljudbe koja
pokazuje tako malo istinski ljudskoga?
No na pitanja koja nam izviru iz evanđeoskog teksta i na pitanja koja nastaju u
našem konkretnom životnom okruženju, valja dati pravo tumačenje i istinski
odgovor dostojan Sina Božjega koji je poslao svoje apostole da naviještaju
kraljevstvo Božje. Prvo što valja reći je sljedeće: Da Isusu nije stalo do dobrobiti i
spasenja svih ljudi, ne bi bio slao svoje apostole da naviještaju radosnu vijest. Stoga
ih on svojim savjetom da otresu prašinu s nogu ne potiče da okrenu leđa onima koji
odbacuju navještaj spasenja niti im daje za pravo da se olako obeshrabre i odustanu
od svoga poslanja. Naprotiv, on želi da time ostave znak i svjedočanstvo onima koji
su ih odbili, kako bi im se taj znak upečatljivo urezao u svijest, te da jednom shvate,
kad spoznaju zabludi i kad dođu u slijepu ulicu svoje nevjere
i ljudskih nastojanja, da su bili u zabludi i pogibelji onda kad
su udaljili Isusove navjestitelje. Tada im može biti prigoda za
obraćenje kad se sjete ostavljenoga znaka kako bi spoznali da
su sami sebi bili okrenuli leđa i da su sami odustali od svoga
poslanja kad su Isusove učenike udaljili sa svojih vrata i
otkazali im gostoprimstvo.
Zato Isus ni danas ne želi da se navjestitelji obeshrabre
pred neuspjesima kod ljudi i u svome društvu, premda je
bolno promatrati kako čovjek odbacuje od sebe onoga tko mu
donosi dar spasenja. Isus ne želi ni danas da se navjestitelji
mire s neuspjehom, i kad trebaju prihvatiti činjenicu da ima
onih koji ih ne samo odbacuju nego i mrze. Bolno je, doista, promatrati pojedince i
društvo u vlastitom narodu i gledati kako odbacuju vrijednosti i spasenjske darove u
ime ispraznosti koja im se nudi i napuhuje u ljudskim sustavima ovoga svijeta. Zato
poslanik otresa prašinu s nogu da kaže da je čisto od odgovornosti za njihovu
propast, te da je čist od prašine koju im netko drugi baca u oči kako bi im
onemogućio da vide. Isusov je navjestitelj sve činio da dotične razuvjeri, da im očisti
prašinu iz očiju, a kad već nisu htjeli i kad više nije bilo moguće napraviti daljnji
korak, onda je jednostavno otresao prašinu s nogu za svjedočanstvo svima.
Neka i nama, Crkvi u cjelini i svakom vjerniku ponaosob, Isusov savjet bude
poticaj da se ne mirimo s neuspjehom, nego da još gorljivije nastojimo oko stvarne
dobrobiti vlastitoga naroda i društva, pa i onda kad stječemo dojam da nama i sebi
taj isti čovjek i narod, to isto društvo okreće leđa. Nas Isus šalje da ljudima
vjerodostojno svjedočimo i da svim ljudima ostavljamo znakove po kojima će
jednom moći prepoznati da ih je Bog bio pohodio svojom porukom, a oni su je odbili
sebi na štetu. Stoga i kad nas pojedinci i javnost odbija ipak nam je neophodno
nastaviti moliti i raditi za istinsku i cjelovitu dobrobit društva i čovjeka koja će se
ostvariti onda kad potaknemo sve ljude da svoj pogled usmjere prema vrijednostima
koje iz Boga izviru i prema istinskom životu koji doseže svoje ostvarenje i puninu u
vječnosti.
dr. Ivan Bodrožić

Čestitka predsjednika HBK
nogometnoj reprezentaciji i izborniku Daliću
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
zadarski nadbiskup Želimir Puljić uputio je 12.
srpnja čestitku igračima Hrvatske nogometne
reprezentacije i izborniku Zlatku Daliću. „Čestitam
od srca i želim da istim žarom, kompetentno i
oduševljeno, ali i s osjećajem skromnosti i poniznosti
idete ususret konačnom finalu koji je kruna vašega
rada, vježbe i zajedništva", poručio je nadbiskup
Zadar, (IKA) - Predsjednik Hrvatske
biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir
Puljić uputio je u četvrtak 12. srpnja čestitku
igračima Hrvatske nogometne reprezentacije i izborniku Zlatku Daliću nakon što su
izborili finale Svjetskoga nogometnog prvenstva u Rusiji. „Ne trebam Vam ni
govoriti koliko ste dobra učinili i radosti posijali svojom odabranom ekipom
nogometaša i stručnim stožerom tijekom Svjetskoga prvenstva ove godine u Rusiji.
Oduševili ste sve u Domovini i diljem svijeta svojim rezultatom i sportskim
zauzimanjem na terenu. I nadasve, timskom igrom i zajedništvom koje je 'zračilo i
preko malih ekrana' te urodilo plodom i zapaženim uspjehom. Nikakvo čudo što su
vas podržavali ne samo naši vjerni navijači, već i publika iz 'protivničkih klubova",
ističe nadbiskup.
„Čestitam od srca i želim da istim žarom,
kompetentno i oduševljeno, ali i s osjećajem
skromnosti i poniznosti (kako vas potiče i
ohrabruje vaš izbornik) idete ususret konačnom
finalu koji je kruna Vašega rada, vježbe i
zajedništva", ističe mons. Puljić. Nadbiskup
podsjeća da je u poruci prije mjesec dana papa
Franjo naglasio da je „sport bogati izvor
vrijednosti i kreposti koje nam pomažu bez straha
otkrivati vlastite granice i boriti se iz dana u dan
biti boljim ljudima". Budući da je „sport
povlašteni prostor susreta, lišen razlika u rasi,
spolu, religiji ili ideologiji", on rađa „radošću u
natjecanju i postizanju skupnoga cilja". A
funkcionira, veli papa Franjo, kao „katalizator zajedničkoga iskustva". „Dok vam od
srca čestitam na prijeđenom hodu napora, žrtve, truda i uspjeha, želim neka vas na
putu prema finalu, kao i u čitavom daljnjem vašemu životu, prati taj 'katalizator
zajedništva' kojim ste osvojili simpatije svijeta. Upućujem vam iskreni pozdrav uz
popratnu skromnu molitvu i blagoslov od Gospodina. I obećajem i u nedjelju biti u
duhu s vama", poručio je predsjednik HBK nogometašima i izborniku.

