Misna slavlja i župni oglasi
Poned. 21. studenog 17.30 + Mate Grdić
Utorak, 22. studenog 17.30 + Anka i Josip Božičević
Srijeda, 23. studenog 17.30 Sv. Josipu: + Ivan Puškarić (od čitača)
Četvrt, 24. studenog 17.30 + Mate, Kate i ob. Hodak i ob. Matovina
Petak, 25. studenog 17.30 + Katica i Marija Puškarić; Marija i Vlade Salopek
Subota, 26. studenog 15.00 VOJNOVAC: Po nakani (al)
17.30 SVETIŠTE: + Marija Prebeg (30. dan); Mijo Božičević;
PALJENJE
Tomo i Zlatko Bogut – PALJENJE 1. SVIJEĆE DOŠAŠĆA
1. SVIJEĆE
27. studenog
10 SVETIŠTE: Misa za narode
DAN GOSPODNJI 12 CEROVNIK: Po nakani (al)
16 SKRADNIK: Po nakani (al)
1. DOŠAŠĆA
1. ŽUPNA KATEHEZA – po grupama prema redovnom rasporedu u 16 h: ponedjeljak
(1. i 2. raz.); utorak (3. i 4. raz.); srijeda (5. i 6. raz.); četvrtak (7. i 8. raz.).
2. SUSRET RODITELJA vjeroučenika 4. raz. - ponedjeljak, 21. studenog u 18.30 h.
3. SUSRET RODITELJA vjeroučenika 3. raz. - utorak, 22. studenog u 18.30 h.
4. SUSRET RODITELJA vjeroučenika 2. raz. - srijeda, 23. studenog u 18.30 h.
5. SUSRET RODITELJA vjeroučenika 1. raz. - četvrtak, 24. studenog u 18.30 h.
6. SPOMEN NA VUKOVAR, SABORSKO… obilježili smo krunicom, misom i
procesijom u četvrtak, 17. studenog povodom 25. obljetnice tragičnog uništenja. Misu je
predvodio mons. Nikola Turkalj, biskupijski ekonom i predstojnik Katehetskog ureda te
župnik Smiljana, Brušana, Trnovca i Bužima. Gost je bio i gosp. Ivan Balen iz Đakova.
7. ČEPOVI – popunjena je 18. (osamnaesta) vreća. Skupljamo i dalje. Hvala svima…
8. ČITAČI su imali biskupijski susret na Plitvica u subotu, 12. studenog. Predavanje je
održao dr. Ante Crnčević iz Zagreba, a na susretu su bili: Danica Belančić; Filip Franjković;
Irena Juričić i Darinka Popovčić.
9. ORGULJAŠI i voditelji PJEVANJA – imaju susret u subotu, 19. studenog u Otočcu.
10. KARITAS G-S biskupije – darovao je župama tonu jabuka i 1,3 tone mandarina.
11. DAR ZA CRKVENE POTREBE - godišnji prilog za obnovu crkvenih objekata.
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Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!
Čitanje svetog Evanđelja po Luki:
U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari
s narodom: »Druge je spasio, neka spasi
sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«
Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili
ga octom govoreći: »Ako si ti kralj
židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis
ponad njega: »Ovo je kralj židovski.«
Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A
drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi
po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda
reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem:
danas ćeš biti sa mnom u raju!« Riječ Gospodnja. (Lk 23, 35-43.)

Kralj na drugi način
Sa sljedećom nedjeljom već počinje advent ili došašće. Danas je posljednja
nedjelja u crkvenoj godini. Nazvana je nedjelja "Krista kralja". Mnogi također kažu
"nedjelja vječnosti", jer pogled seže do u vječnost, u Božje vječno kraljevstvo. "Jesi li ti
kralj?" pitao je Poncije Pilat, namjesnik moćnoga cara, čovjeka iz Galileje, koji je pred
njim stajao svezan. Isus mu je jasno odgovorio: "Ti kažeš, ja sam kralj. Ipak je nadodao:
"Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta." I objasnio je: "Kad bi moje kraljevstvo bilo od
ovoga svijeta, moji bi se ljudi borili za mene, da ne budem predan." Kraljevstvo – ne od
ovoga svijeta. Kralj – čiji se ljudi ne bore za njega. Što se tu slavi? Kako se treba
kraljevska vlast probijati u ovome svijetu? Ili tu uvijek iznova leži nesporazum? Kako taj
kralj želi vladati? Želi li on to uopće? Što znači, ako je Isus označen kao "Gospodin"?
Što za mene osobno znači, da ga označavam kao moga Gospodina? Što to znači,
pripadati njegovom kraljevstvu?
Što to ne znači, povijest je uvijek iznova pokazala: kad se pokušalo u ime Krista
uspostaviti svjetsku vlast. Isus nije želio za svoje kraljevstvo nikakvu vojsku niti je tražio
zemaljsku moć, ni vlastitu državu ni osvajački vojni rat. Kakvo je to kraljevstvo o
kojemu je često govorio i u koje je sve pozivao?
Jedan na smrt osuđeni zločinac prvi je "građanin" u Isusovom kraljevstvu. On je
bio raspet uz izruganog "kralja židovskoga" i u svojoj muci pogledao je na njega i
osjetio, da je taj raspeti koji visi zajedno s njime nedužan: "Isuse, sjeti me se kad dođeš u
svoje kraljevstvo." On zna, da će za njih obojicu uskoro svršiti strašna muka. Tada je i
svakoj zemaljskoj moći kraj. Nijedan kralj, nijedan sudac, nijedan krvnik nema više što
reći. Tada ostaje samo jedan kralj: vječni. Pred njim će biti svi isti. Pred njim se ne broji
svjetska moć. On ne vlada novcem i oružanom silom.

"Desni razbojnik" , koji je bio raspet s Isusom shvatio je kako je taj koji s njime
visi, pravi kralj. Okrenut prema njemu moli ga: Sjeti me se. Ne zaboravi me! "Danas ćeš
biti sa mnom u raju!" Taj Isusovo odgovor pokazuje njegovu pravu moć. Nijedan
moćnik ovoga svijeta to ne može darovati, što Isus obećaje desnom razbojniku: raj. Ne
umjetni kako se to ovdje nudi za novac, nego pravi, vječni raj. Mi još nismo tamo. Još
smo na putu. U životu nam je potrebna i svjetska moć, institucije i Crkva sa svojim
ustanovama. Želimo već sada imati Isusa, da bude kralj naših srdaca, našega života.
Dobro je biti u njegovom kraljevstvu. Fra Jozo Župić

Otvorena zavičajna knjižnica Gospićko-senjske biskupije
(Gospić, 14. 11. 2016.) – Uoči završetka Mjeseca knjige, u
Gospiću je u zgradi pokraj Biskupskog ordinarijata na adresi
Budačka 8, otvorena Zavičajna knjižnica Gospićko-senjske
biskupije. Glavni inicijator osnivanja i otvorenja knjižnice bio
je gospićko-senjski biskup u miru, mons. dr. Mile Bogović,
zajedno s Inicijativnom odborom u sastavu: Ivica Mataija,
ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću, dr. sc. Vesna Grahovac
Pražić, profesorica na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, i Ana Lemić,
predsjednica Matice hrvatske – Ogranka Gospić. Svečanom otvaranju prisustvovali su
gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić, zamjenica gradonačelnika Marta Grgurić,
predstavnici županijskog i gradskog Odjela za kulturu, djelatnici Samostalne narodne
knjižnice Gospić i gospićkih obrazovnih i kulturnih ustanova te nekoliko svećenika i
ostalih uzvanika. Sve prisutne je na početku pozdravio gospićko-senjski biskup mons.
Zdenko Križić, a zatim su prigodna predavanja održali članovi Inicijativnog odbora i
Blaženka Ljubović, ravnateljica senjskog gradskog muzeja.Biskup Bogović istaknuo je
kako se cijeli svoj radni vijek bavio knjigom. Posebno je skupljao knjige koje su pisali
ljudi s našeg područja i one koje su pisane o našem području. Pod „našim“ misli se na
prostor današnje Gospićko-senjske biskupije, tj. Liku, Gacku, Krbavu, Lapačku dolinu,
Senj i Podgorje, Ogulinski kraj i Slunjski kraj.
Objasnio je potom koje sadržaje Zavičajna knjižnica obuhvaća. Crkvena povijest
složena je po dekanatima (Gospić, Ogulin, Otočac, Senj, Slunj i Udbina) i župama unutar
dekanata. Pored knjiga ima dosta snimljenog arhivskog gradiva iz raznih arhiva koji se
odnose na naše područje. U knjižnici se nalazi i rukopisna ostavština svećenika Josipa
Burića. Nakon dekanata stavljene su dvije cjeline koje same po sebi ne ulaze u okvir
Zavičajne knjižnice, ali se biskup Bogović i njima znatno bavio. To su glagoljaštvo i
pravoslavlje. Posebno su izdvojene periodika i novine na našem području. Također ima
veliki broj knjiga iz svjetovne povijesti razvrstanih po regijama, kao i iz književnosti i
drugih struka te panoi s izložbi koje je pripremao Gradski muzej Senj. Na raspolaganju
je i solidna priručna knjižnica. Na kraju izlaganja mons. Bogović izrazio je želju da se u
prostoriji Zavičajne knjižnice s vremenom počnu održavati raznovrsni sastanci i tribine
ili da se pokrenu „zavičajne večeri“. Prof. Ivica Mataija govorio je važnosti povijesne
građe koje ima najviše u Zavičajnoj knjižnici budući da je biskup u miru, mons. Bogović
povjesničar i time se najviše bavio. Posebno je naglasio vrijednost arhivskog gradiva iz
Vatikanskih arhiva i ostavštine rukopisa Josipa Burića te spomenuo izdanja koja su
zajedno izdali Državni arhiv u Gospiću i Gospićko-senjska biskupija. Dr. Vesna

Grahovac Pražić govorila je o književnim djelima kao izvoru ličkih kulturoloških tema,
ali je također spomenula da sva građa u knjižnici može biti predmet istraživanja jezika.
Prof. Ana Lemić govorila je o nastanku knjižnica (narodnih čitaonica) u Hrvatskoj s
posebnim osvrtom na knjižnice koje su nastale na području Gospićko-senjske biskupije
krajem 19. i u 20. stoljeću. Prof. Blaženka Ljubović predstavila je panoe koje je
izrađivala zajedno s djelatnicima Gradskog muzeja u Senju za prigodne izložbe koje su
pratile razna događanja vezana uz Gospićko-senjsku biskupiju, prvog gospićko-senjskog
biskupa mons. Milu Bogovića, Crkvu hrvatskih mučenika na Udbini i Komisiju za
hrvatski martirologij. Pri kraju događanja, u povodu Mjeseca knjige, biskup Bogović
poklonio je gospićkim obrazovnim ustanovama primjerke knjige „Crkva hrvatskih
mučenika na Udbini od ideje do ostvarenja“ koju je napisao zajedno s dr. Antom
Beženom. Knjižnica (Budačka 8, Gospić) otvorena je za korisnike svakog četvrtka od 15
do 18 h.

Susret čitača G-S biskupije na Plitvicama
12.studenog 2016.održan je susret liturgijskih čitača naše biskupije u
Pastoralnom centru na Mukinjama. Iz župe Oštarije prisustvovali su Danica Belančić,
Filip Franjković i Irena Juričić te Darinka Popovčić iz župe Cerovnik. Susreti čitača
održavaju se svake godine od 2007. god. Prvi je održan u Ogulinu. Susretu je
prisustvovalo oko 50 čitača i nekoliko svećenika. Voditelj susreta bio je mons. Tomislav
Šporčić. Predavač je bio prof. dr. Ante Crnčević, pročelnik za liturgijski pastoral pri
HBK i urednik liturgijskog lista ŽIVO VRELO.
Molitvom je započelo predavanje na
temu: SLUŽENJE BOŽJE RIJEČI. Navještaj
Božje Riječi je dio obrednog događanja u
liturgiji. Sama riječ liturgija prevodeći znači
narodni-zajednički čin-djelo. Tako je čitač
služitelj događanja u liturgiji, navještanja Božje
Riječi. Čitač posuđuje glas Bogu koji govori. Drugi Vatikanski Sabor govori o
Kristovom prisustvu u liturgiji, te važnosti Božje Riječi kao sakramentu, tako da se može
reći da se dvaput pričešćujemo, na stolu riječi i na stolu kruha. Čitač treba biti
dostojanstven u prenošenju Božje Riječi. Psalam je odgovor na prvo čitanje, te je
jednako važan kao i ostala čitanja, naglasio je profesor Crnčević.
Mjesto za čitača je ambon - kao spomenik Kristova uskrsnuća. Lekcionar je
knjiga liturgijskih čitanja i uvijek treba biti na ambonu. Kako uvesti čitače u liturgijsku
službu? Bilo bi dobro da Biskup imenuje liturgijske čitače, te ih posebnim obredom
uvodi u službu. Razmišlja se i o posebnom ruhu za čitače. Naglašeno je da je Božja Riječ
čin i uvijek na novi način djeluje. RIJEČ GOSPODNJA je poklik Bogu koji je sada
prisutan i poziv zajednici da poklikom Bogu hvala odgovori. U drugom djelu predavanja
profesor nas je upoznao sa litur. listom ŽIVO VRELO. U listu se nalaze litur. čitanja
kroz 4-5 tjedana, prijedlozi za litur. pjevanje, kraće misli te odgovori na pitanja čitalaca.
Može poslužiti čitačima za pripremu kao i podizanje vjerničke kulture. Razmjenom
mišljenja i pitanja, završilo je predavanje. Susret smo završili zajedničkim ručkom i
molitvom. Obogaćeni novim znanjem i ponosom što smo nositelji tako časne,
poslužiteljske službe, službe liturgijskih čitača, oprostili smo se i uputili svojim kućama.
BOGU HVALA.
Tekst potpisuju čitači Darinka, Filip, Irena i Danica.

