Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 14. 7.
Utorak, 15. srpnja
Srijeda,
16. srpnja
Četvrtak, 17. srpnja
Petak, 18. srpnja

Subota,
19. srpnja
PITOMI JAVOR
20. srpnja
Dan Gospodnji
VINIČICA

18.30 + Kate Puškarić Vlade i Marica Salopek
18.30
Na čast Gospi od Čudesa za blagoslov obitelji i djece
18.30 U zahvalu Sv. Josipu za sve dobročinitelje Svetišta;
+ Milan Božičević; Mile, Marija i Jure Biondić
18.30 + Mijat i Roža Luketić; Anton i Ivan Stipetić
18.30 + Mihovil Božičević (30. dan); Zdravko Mihaljević i Joso Lauš

17.00 VOJNOVAC: Molitva svete krunice
18.30 VJENČANJE: Hrvoje Magdić i Maja Ševrović
19.45 VJENČANJE: Igor Duić i Nina Šteker
10 OŠTARIJE: Misa za narod
12 PITOMI JAVOR: Zahvalnica za obranu: Za žrtve Dom. rata;
+ Josip Turkalj (30. dan); + Mate Pavlć (30. dan)
18 VINIČICA: Misa u čast Sv. Ilije

1. KRUNICA u obitelji – nastavljamo moliti s vama i za vašu obitelj. Pozovite me…
2. HODOČAŠĆE – Gospi Karmeskoj u srijdu, 16. srpnja u Kuterevo i Senj organizira
Karmelska bratovština. Prijavite: Danice Belančić (091-590-2720). Cijena puta je 50 kuna.
Polazak iz Oštarija u 8 sati Jozefinom preko Kapele. Povratak oko 22 sata.
3. CVIJEĆE – kao dar za ures Svetišta ili crkava, donesite i javite mežnarima. Hvala.

Pitomi Javor – misa zahvalnica
Nedjelja, 20. srpnja 2014. u 12 sati
Proslava na Pitomom Javoru i misa zahvalnica za obranu Cerovnika, Og kraja,
Karlovačke županije i Domovine Hrvatske održat će se u nedjelju, 20. srpnja 2014.
Organizatori: Odbor za Pitomi Javor; DPD Uzašašće Isusovo Cerovnik; Župa
Cerovnik i Općina Josipdol. Pokroviteljica proslave: gđa Ruža Tomašić, počasna
članica DPD-a Cerovnik i zastupnica Hrvatske u EU parlamentu.
oko 9 sati
– Općina Josipdol - okupljanje uzvanika.
10.30 sati
– Dom na Vojnovcu - Okrgli stol i promišljanje
„ispod prognaničkog križa“ s više desetaka obitelji Og kraja koje su
protjerane sa svojih ognjišta u BiH gdje se ne mogu vratiti. APN-ove
kuće koje su im „privremeno date na korištenje“ već 20-tak godina
„lijeva i desna Vlada još uvijek im nije bila u mogućnosti riješiti“
iako su kuće u držvnom vlasništvu. O pitanju prognanika progovorit
će gđa. Ruža Tomašić, europarlamentarka.
12.00 sati
– Pitom Javor – Sv. Misa zahvalnica za obranu od
agresije te za sve žrtve Domovinskog rata služit će se pokraj Križa na
Pitomom Javoru. Misu predvodi preč. Roberto Zubović, župnik i
dekan ogulinski. Svako iskreno ljudsko srce koje voli svoj dom i Domovinu za koju je
spremno sebe i dalje darivati, osjetit će poziv i ukljčiti se u proslavu. Ova misao ujedno je i
poziv Cerovničana svim braniteljima i njihovim obiteljima, žiteljima Og kaja, društvima i
udrugama kao i društvenim i javnim institucijama u Og kraju i Karlovačkoj županiji – svi
dobrodošli na misu zahvalnicu. Potom je nastavak druženja i zakuska za sve sudionike.
15.30 sati
– Škola Cerovnik – prezentacija pojekta o održivom razvoju Og kraja.
Projekt pripremaju žitelji Og kraja zajedno s iseljenicima te prijateljima iz Milana (Italija).
Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail:www.zupa-ostarije.com

Pod Gospinim plaštom
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Sijač Riječi Božje
Gospodin naš Isus Krist u svojoj prispodobi o zrnju pokazuje kako zrnje pada na
dobru zemlju i donosi rod, a drugo pada na manje plodno tlo i donosi samo malo
roda ili ništa. Riječ Božja posijana je među ljudima te biva na različite načine
prihvaćena. Kod toga se jasno pokazuje vrijednost ustrajnosti i vjernosti. Vjera u
Isusa Krista prije svega treba zaživjeti u obitelji kojoj je predana. Dobre obitelji
trude se dati primjer svojoj djeci, i uče ih moliti; na način primjeren djeci svjedoče
o temeljnim istinama vjere i upućuju ih od dobi shvaćanja
redovitog nedjeljnog sudjelovanja na misi. Vaš primjer i
vaša zauzetost, dragi roditelji, su nezamjenjivi. Nijedan
svećenik i vjeroučitelj kasnije ne mogu postići i izvršiti
ono što je njemu kao glasniku Božjem naloženo, ako već
nije postavljen dobar temelj kroz riječ i primjer roditelja.
Možda će sada netko reći: “Da, dok su djeca još bila
mala, sve je bilo jednostavno. Oni su nas roditelje slušali
ako smo im pričali o Bogu, bili su otvoreni za sve čudesno
i sveto. Sada su djeca narasla i izložena su različitim utjecajima. Interesiraju se za to
i to, ali ne više za vjeru. Jedva jedvice uspijeva njih još tu i tamo pokrenuti da pođu
na misu. Inače mi kao roditelji više ništa ne možemo.” Postoje mogućnosti pratiti
mlade ljude na putu vjere.
Prvo: Ne podcjenimo molitvu! Ako već odraslija djeca ne mole više s vama, vi
povećajte molitve za njih. Ako vi to činite u ljubavi i bez predbacivanja ili tužbe,
tada će dragi Bog tu molitvu sasvim sigurno uslišati. Blagoslov što ga molite za
svoju djecu prije ili kasnije bit će vidljiv u njihovom životu.
Drugo: Dobar primjer je ono što je sada u pitanju. Upravo mladi čovjek puno
toga stavlja u pitanje što mu drugi kažu. Uvjerljivi su za trajno samo životni
primjeri osoba koje se iz svega srca zauzimaju za ono o čemu su sami osvjedočeni.
To znači da će biti potrebno ispitati vlastitu praksu vjere i nju intezivirati. Nisu u
pitanju pouke nego trud oko života koji se Bogu dopada. Također način ophođenja
u obitelji ostavlja traga na djecu i mlade. Ako su otac i majka stalno prevrtljivi,
svadljivi i ne zaboravljaju uvrede, oni će jedva naći priznanje kod svoje djece. Ali
gdje djeca osjete da se uza sve ljudske slaboće još uvijek traži i nalazi zajednički
put, gdje oni osjećaju da su kao ljudi prihvaćeni u ljubavi, iako čine stvari koje u
očima roditelja nisu pravilno prihvaćene ili ako sami skrenu s puta – tu djeluje Duh
Sveti i tu može zrnje Riječi Božje rasti iako se to događa možda sasvim skriveno i
traži puno strpljivosti i ustrajnosti. Preporučimo djecu i mlade ljude milosrđu
Božjem i činimo to na zagovor Djevice i Majke Božje Marije!
fra Jozo Župić

Gospa u našim mislima (5)
Vlč. Zvonimir Badurina Dudić

Uvijek kad govorimo o Majci Božjoj, govorimo o velikim dubinama. Pozvani
smo na mnogo. Ona je na posebni način nazočna u životu Crkve. Dočaravaju to i
sljedeći retci: „Po vjeri i pobožnosti pojedinih vjernika, po tradiciji kršćanskih
obitelji ili 'domaćinskih crkava', po župskim i misijskim zajednicama, po
redovničkim institutima, biskupijama, po privlačivoj i ozračujućoj sili velikih
svetišta u kojima traže susret s Majkom Gospodinovom ne samo pojedinci ili
mjesne skupine nego čak i čitavi narodi i kontinenti, susret s onom koja je blažena
jer je povjerovala, koja je prva među vjernicama i koja je upravo zato i postala
majka Emanuelova“. (Otkupiteljeva majka, br. 28).
Iz ove vrlo bogate rečenice izdvojimo zasad samo
spomen važnosti obitelji za našu vjeru. Blizina Blažene
Djevice Marije u našim obiteljima čini nas otvorenima
Bogu Životvorcu, imajući tako sasvim konkretne i
snažne posljedice za naš život. Dok ovo pišem, našim
površnim medijima usput se navodi podatak, tužan,
alarmantan i tragičan, o više od deset tisuća umrlih nego rođenih u samo jednoj
godini, u našoj prelijepoj domovini.
Tako se uvijek iznova dokumenti Crkve pokazuju kao proročki i duboki. Reći će
naime sveti papa u enciklici Evanđelje života: „Nažalost, pozitivni se znakovi često
teško probijaju i priznaju, možda i zato što ne nalaze odgovarajuću pozornost u
sredstvima javnog priopćivanja.“ (EV br. 26.)
Istinska povezanost sa Majkom života urodit će i sa dubljim i odgovornijim
promišljanjem tih prevažnih životnih činjenica, kao i cijelog života uostalom.
Njezina nježna majčinska blizina potiče i hrabri. daje snagu očevima, i majkama,
podržava mlade obitelji. Nitko i ništa drugo tu (ipak) nije presudno kao otvorenost
(ili ne) vječnim vrednotama. Bojišnica je to svakog srca i života.
Obraćamo se sada Blaženoj Djevici Mariji i, na osobiti način, zazivamo njezin
zagovor nad obitelji kako bi, s pouzdanjem u božansku pomoć, s radošću i
predanošću, ostvarivale svoje divno poslanje da čovječanstvu podare budućnost
punu nade, rekao je sveti Ivan Pavao Drugi prvog dana veljače prije deset godina.
Slobodan sam podsjetiti na tako (nažalost) aktualne riječi Crkve: „Budući da se
u ovo naše vrijeme rađaju nova pitanja i šire teške zablude koje nastoje potpuno
izvrnuti religiju, moralni red i samo ljudsko društvo, — ovaj Sveti Sabor zdušno
stavlja laicima na srce da svatko prema svom talentu i naobrazbi zauzetije izvrši u
duhu Crkve svoj dio u razradi, obrani i pravilnoj primjeni kršćanskih načela na
probleme današnjeg vremena.“ DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Apostolicam
actuositatem. Dekret o apostolatu laika (28. X. 1965.), u: Dokumenti, Zagreb,
1993., br. 6 (dalje: AA). Ljubav je konkretni znak koji pokazuje vjeru u Boga Oca,
Sina i Duha Svetoga, rekao je prije nekoliko dana papa Franjo.
Bog je Ljubav, Marija je ljubav.
Neka se to vidi u i po nama.

Medaljica Sv.Benedikta
Duhovno promišljanje uz odmor
Da bismo se „okoristili“ ovom medaljicom nije dovoljno odnijeti ju na blagoslov
i onda nositi oko vrata, u torbi, novčaniku i sl. Koristit će nam onoliko koliko i
preko nje bude rasla naša vjera i naše povjerenje u Božju ljubav i zagovor svetog
Benedikta. Ne znamo kada je, niti čijom zaslugom nastala medaljica sv. Benedikta.
Od povijesnih datosti znamo kako je papa Benedikt XIV. 1742. godine proglasio
oproste vezane uz medaljicu sv. Benedikta za one koji ju budu nosili s vjerom i
utjecali se molitvom u svečev zagovor. No sasvim je sigurno kako je medaljica
mnogo
starijeg
datuma.
Medaljica svetog
Benedikta
nije
talisman koji ima moć
udaljiti poteškoće i
probleme iz našeg
života. Ona je sredstvo
koje nam može pomoći
u našem životu, u
našem
kršćanskom
hodu za Kristom.
Svojim nas sadržajem
stalno podsjeća na
Božju ljubav i snagu Kristova križa, važnost molitve i zagovor svetaca. Da bismo se
„okoristili“ ovom medaljicom nije dovoljno odnijeti ju na blagoslov i onda nositi
oko vrata, u torbi, novčaniku i sl. Koristit će nam onoliko koliko i preko nje bude
rasla naša vjera i naše povjerenje u Božju ljubav i zagovor svetog Benedikta.
Noseći i propagirajući medaljicu sv. Benedikta pozvani smo pružati
svjedočanstvo kršćanskog života na koje nas i medaljica upućuje. S jedne strane
medaljice nalazi se lik sv. Benedikta koji u desnoj ruci drži križ a u lijevoj otvorenu
knjigu Pravila. S njegove desne i lijeve strane je natpis: Crux Sancti Patris
Benedicti – Križ svetog Oca Benedikta. Oko lika Sv. Benedikta nalazi se natpis:
Eius in obitu nostro preasentia muniamur – Na našem smrtnom času neka nas
njegova prisutnost zaštiti.
S druge strane medaljice nalazi se jednakokračni križ. Iznad križa stoji: PAX –
MIR, a uokolo se nalaze početna slova stare molitve sa zaklinjanjem da odstupi
nečista sila: Vade Retro Satana, Non Suade Mihi Vana; Sunt Mala Quae Libas,
Ipse Venenum Bibas, što u prijevodu znači: Odlazi Sotono, ne savjetuj me
ispraznostima, zlo je što nudiš, sam pij svoj otrov.
Uz križa uokvirena su slova: C S P B: Crux Sancti Patris Benedicti – Križ
svetog Oca Benedikta. U krakovima križa stoje početna slova sljedeće molitve:
Crux Santa Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux – Križu sveti, budi meni
svjetlo, nemoj me ti, vraže, voditi.
IZVOR: benediktinci.hr

