Novost ovih izbora je mogućnost davanja preferencijalnoga glasa. Građanima se
tako daje mogućnost izravno birati osobu s izborne liste zastupnika za koju su uvjereni da
ima snage i sposobnosti suočiti se sa spomenutim izazovima. Ovo društvo zbog svoje
kompleksne prošlosti i nedovoljno proučenih stradanja ideološki je podijeljeno. Saborski
zastupnici moraju pružiti podršku stručnoj javnosti i omogućiti i poticati nesmetano
povijesno istraživanje osobito dvadesetak masovnih grobnica Og kraja. Polustoljetno
jadnoumno vrijeme u ponekim srcima i mislima još nije otpisano. Samo istinskim
čišćenjem i mijenjanjem pogrešnog sluganskog mentaliteta možemo vidjeti i graditi
svjetliju budućnost i tako pridonijet cjelovitoj istini o našoj prošlosti. Posebice je važno da
saborski zastupnici iznose punu istinu o Domovinskom ratu (spomen obilježja na crtama
obrane Og kraja; njegovanje poštovanja prema hrvatskim braniteljima i njihovim
opravdanim zahtjevima; zaštita razvojačenih nezaposlenih branitelja bez ikakvih primanja).
Istinski branitelji u ratu mogu biti i istinski graditelji mira jer oni koji su znali pravedno
braniti Domovnu u ratu, znati će je izgrađivati i u miru. U duhu zdravoga domoljublja i
nacionalnoga identiteta očekuje se da budući saborski zastupnici sprječavaju rasprodaje
nacionalnoga bogatstva (vode i šume Og kraja) te provoditi ekološke standarde u zaštiti
ljudi i njihove imovine (prekomjerno puštanje vode te uzrokovanje poplava;
uskraćivanje povlastica stanovništvu Og kraja na vodne i energetske naknade).
U duhu socijalnoga nauka Crkve kao vjernici imamo moralnu obvezu
sudjelovati u političkom životu Og društva. Stoga, pozivam sve vjernike neka se ne odriču
svoga prava, ispune svoju dužnost te aktivno na izborima odluče o vlastitoj budućnosti i
napretku svoga Og kaja i svoje Domovine. Sve preporučujem vjekovnom zagovoru Gospe
od Čudesa, Sv. Josipa, zaštitnika obitelji i Hrvatskoga sabora. Posebice molimo zagovor i
pomoć bl. Alojzija Stepinca koji je svoju službu i svoj život darovao Crkvi i svomu narodu
kao i zagovor svih mučenika Og kraja osobito iz nedavnog komunističnog vremena. Stoga
molimo za nove vođe jer uvjeravamo se sve više „gdje vodstva nema, narod propada“.

Misna slavlja i župni oglasi
12.00 CEROVNIK: Mala crikva - Sv. Misa za duše u čistilištu
16.30 OŠTARIJE - Pejinka – Molitva ispred Križa
DUŠNI
17.30 + Stjepan Vukelić (30. dan); Stjepan Prebeg;
DAN
Mate i Milan i ob. Badanjak; Milan i Jagica i ob. Vučić
Utorak, 3. studenog 17.30 Na čast Sv. Huberta, zaštitnika lovaca (LU Jelen Mala Kapela)
Sv. Karlo Boromejski
Srijeda, 4. studenog 17.30 + Zdravko Božičević
Četvrt., 5. studenog 17.30 + Petar, Fanika i Ivan Gračanin; Marica Vuković Sv. Mirko
17.30 + Roža i Jure Brajković
Petak, 6. studenog
15.30 VOJNOVAC: Molitva na groblju na Vojnovcu
Subota,
16.00 VOJNOVAC: Sv. Misa – Po nakani (al)
7. studenog
17.30 SVETIŠTE: Po nakani (al)
DAN GOSPODNJI 10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: Po nakani (al)
8. studenog
16 SKRADNIK: Po nakani (al)
32. NKG
1. KATEHEZA za sve vjeroučenike i njihove obitelji Sv. Misa na Dušni dan u 17.30 h.
2. ČIŠĆENJE SVETIŠTA biti će u subotu, 7. studenog u 8 sati.
3. IZBORI za saborske zastupnike biti će u nedjelju, 8. studenog.
4. ZVONO za Sv. Katarinu na Viničici pomozite uplatom sredstava na račun:
Župa Sv. Josipa - Josipdol na IBAN: HR77 2340 0091 1102 10888.
Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail:www.zupa-ostarije.com
Poned. 2. studenog
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Poruka hrvatskih biskupa za izbore 2015.
Zagreb, 19. Listopada 2015. (IKA)

1. Izbori zastupnika za Hrvatski sabor događaj su
koji utječe na našu osobnu, obiteljsku, društveno-političku i
gospodarsku
stvarnost.
Stoga,
povodom
skorih
parlamentarnih izbora, koji su raspisani za 8. studenoga i
održavaju se prvi put nakon što je Republika Hrvatska
postala punopravna članica Europske unije, mi – katolički
biskupi – želimo podijeliti svoja promišljanja s članovima
Božjega naroda, ali i s ljudima dobre volje, te pozvati sve da
iziđu na izbore i tako osobno preuzmu odgovornost za
općedruštveni boljitak i daljnji razvoj demokracije u
hrvatskom društvu.
2. Uvijek se u takvoj prigodi pitamo koga od predloženih kandidata zaokružiti i
birati! Već je u Starom zavjetu mudri kralj Salomon istaknuo da "gdje vodstva nema,
narod propada" (Izr 11, 14). Mojsiju njegov tast Jitro savjetuje neka "izabere iz svega
naroda ljude valjane, koji se Boga boje, koji su pouzdani i nesebični, i neka ih postavi za
predstojnike" (Izl 18, 21). Na tragu toga povijesnoga iskustva zaključujemo da su
društvu potrebni predstavnici koji će mu odano služiti. A društvo će moći rasti i
napredovati samo ako su njegovi predstojnici (političari) "pouzdani i nesebični" te kao
takvi svojim primjerom i druge potiču na poštenje i čestitost, radinost i iskrenost. Ništa,
naime, ne može toliko nauditi državi koliko nepoštenje i dodvorništvo, te himba i
licemjerje. Zato papa Franjo veli da se "politička veličina pokazuje kad se u teškim
trenutcima držimo visokih načela i mislimo na dugoročno opće dobro" (LS, br. 178.).
3. Istina, parlamentarni izbori održavaju se u vremenu kada se suočavamo s
brojnim izazovima gospodarske krize i nezaposlenosti, iseljavanja većega broja mladih i
cijelih obitelji, posebice visokoobrazovanih i onih na kojima počiva budućnost svakoga
društva i države. Zabrinjava nas i demografska slika naroda koja se očituje u velikom
padu nataliteta i porastu stanovništva staračke dobi. Uz to raste i broj siromašnih
građana i onih koji su u dužničkom ropstvu, kao i problemi izbjegličke krize i
gospodarske migracije. Unatoč svemu tomu ne smijemo dopustiti da nas zahvati
ravnodušnost i napast malodušja. A posebice dojam i uvjerenje da se ništa ne može
učiniti ni promijeniti.
4. Radi donošenja odgovorne i razborite odluke koga zaokružiti na ovim izborima
važno je upoznati izborne programe onih koji se kandidiraju. Njihovim izborom daje se
mogućnost da oni utječu na naš svakodnevni život u sljedeće četiri godine. Izborni
programi pokazuju kako određena politička opcija, ako zadobije povjerenje građana,
namjerava upravljati zemljom. Stoga je važno upoznati se s gospodarskim programima i

mjerama koje namjeravaju provoditi na kopnu i moru kako bi se izišlo iz gospodarske
krize. U tom smislu valja poduprijeti one programe i dati glas onim političarima koji
ulijevaju najveće povjerenje da će ispuniti obećanja otvaranja novih radnih mjesta,
zaustaviti daljnje socijalno raslojavanje i osiromašenje hrvatskih građana, a osobito
iseljavanje mladih ljudi i obitelji iz Hrvatske. Kao vjernici dat ćemo povjerenje onima
koji se zauzimaju za zaštitu braka kao zajednice muškarca i žene, koji promiču kulturu
života dugoročnom pronatalitetnom politikom, štite i promiču dostojanstvo žene, kao i
zaštitu siromašnih i obespravljenih, donošenjem dugoročne agrarne i pomorske politike
štite mnogobrojna obiteljska gospodarstva i omogućuju poljoprivrednicima lakše se
nositi s izazovima zahtjevnoga tržišta, kao i poticanjem obrtništva i maloga
poduzetništva, dajući mogućnost svima koji svojim znanjem, radom i sredstvima mogu
pridonijeti gospodarskom oporavku Hrvatske.
Isto tako važno je procijeniti namjeravaju li pojedine
političke stranke, koalicije ili nezavisne liste provesti daljnju
demokratizaciju društva i borbu protiv korupcije. Njeguju li
kulturu dijaloga i pluralnosti, pravo na vjersku slobodu i
slobodan izbor vjerskoga odgoja te pravo na priziv savjesti
pred nepravednim građanskim zakonima koji prisiljavaju
ljude da djeluju protivno vlastitim uvjerenjima u savjesti i
zahtjevima moralnoga reda te naučavanja evanđelja. Nije bez
značenja vidjeti kako se budući saborski zastupnici
namjeravaju zauzimati za uravnotežen razvoj svih hrvatskih regija.
Kao novost ovih parlamentarnih izbora valja pozdraviti uvođenje
preferencijalnoga glasa. Građanima se tako daje mogućnost izravno birati s izborne liste
zastupnika za kojega su uvjereni da ima snage i sposobnosti suočiti se sa spomenutim
izazovima te tražiti najprimjerenija rješenja u promicanju općega dobra. Mogućnost
preferencijalnoga glasa pomak je u demokratizaciji našega društva. Neposredno izabrani
zastupnik ima veću odgovornost prema biračima koji su mu poklonili svoje povjerenje.
5. Budući da je hrvatsko društvo zbog svoje kompleksne prošlosti i nedovoljno
proučenih stradanja ideološki duboko podijeljeno, saborski zastupnici ne bi smjeli
podleći takvim svrstavanjima. Oni moraju pružiti podršku stručnoj javnosti i omogućiti
nesmetano povijesno istraživanje. Samo tako pridonijet će cjelovitoj istini o našoj
prošlosti i uspostaviti kulturu dijaloga i nacionalnoga jedinstva. Posebice je važno da
saborski zastupnici iznose punu istinu o Domovinskom ratu te njeguju poštovanje prema
hrvatskim braniteljima i njihovim opravdanim zahtjevima. U duhu zdravoga domoljublja
i nacionalnoga identiteta očekuje se da budući saborski zastupnici sprječavaju rasprodaje
nacionalnoga bogatstva te provode ekološke standarde u zaštiti mora i prirodnih
bogatstava. U provedbi vanjske politike oni će štititi hrvatske nacionalne interese te u
svom radu biti prepoznatljivi u međunarodnoj zajednici po svojoj europskoj orijentaciji,
ali istodobno pridonijeti ostvarivanju političkih i kulturno-povijesnih prava Hrvata koji
žive u drugim državama.
6. Na kraju pozivamo sve stranačke i nezavisne kandidate da u predizbornoj
kampanji očuvaju osobno dostojanstvo i čast u svojim nastupima. Neka izbjegavaju
neprimjereno postupanje prema političkim suparnicima te na najbolji način očituju svoju
prikladnost za obnašanje odgovorne službe zastupnika u Hrvatskom saboru. Očekujemo

da svojim nastupima pridonesu povratku povjerenja građana u društvene i političke
institucije koje je dobrano uzdrmano. Posebice neka tragičnu sudbinu mnogih izbjeglica,
koje ovih dana prolaze kroz našu domovinu, ne iskorištavaju u predizborne svrhe.
Potičemo sredstva društvenoga priopćavanja neka svoje poslanje ispune s visokim
standardima profesionalnosti te pruže dostatne i jasne informacije o izbornim
programima i kandidatima za budući saziv Hrvatskoga sabora.
7. U duhu crkvenoga i duhovnoga poslanja pozivamo zaređene službenike Crkve
da iskoriste predizborno vrijeme za stvaranje zajedništva među ljudima na evanđeoskim
temeljima te skupa s vjernicima mole za našu domovinu. Neka crkvene prostore čuvaju
od bilo kakve predizborne aktivnosti, neka jasno protumače svojim vjernicima da u duhu
socijalnoga nauka Crkve imaju moralnu obvezu sudjelovati u političkom životu društva.
Stoga, neka pozovu vjernike da, ne odričući se svoga prava, ispune svoju dužnost te
aktivno na izborima odluče o vlastitoj budućnosti i napretku društva i svoje domovine.
Sve preporučujemo zagovoru Marijinu, koju vjekovima nazivamo odvjetnicom
našom, kao i zagovoru sv. Josipa, zaštitnika hrvatskoga naroda i Hrvatskoga sabora.
Posebice molimo zagovor i pomoć blaženoga Alojzija Stepinca koji je svoju službu i
svoj život darovao Crkvi i svomu narodu. Uz njihovu pomoć pozivamo sve neka
odgovorno i savjesno pristupe parlamentarnim izborima pa izaberu "valjane, pouzdane i
nesebične predstojnike" koji će nas zastupati sljedeće četiri godine.
Vaši biskupi

„Gdje vodstva nema, narod propada!“(Izr 11, 14)
Dragi župljani! Pred nama su izbori za Hrvatski sabor i pitamo se
za koga glasovati „kako bi nam bilo bolje“? Zašto su ovi izbori važni za
tvoju župu, tvoj Ogulinski kraj? Zato jer izabiremo službenike svome
kraju i narodu. Svakako ćemo kao vjernici imati dobar orjentir riječ
Božju koja nas poziva prepoznavati karakternost osobe „koja se Boga
boji, a ljudi srami“. Naš će Ogulinski kraj rasti i napredovati samo ako su njegovi
predstojnici (političari) "pouzdani i nesebični" te svojim primjerom i druge potiču na
poštenje i čestitost, radinost i iskrenost. Ništa, naime, ne može toliko nauditi ovom
tisućljetnom modruškom puku koliko nepoštenje i dodvorništvo, te himba i licemjerje. Og
kraj ima pet osnovnih temelja za blagoslovljenu budućnost (čovjek, voda, šuma, zemlja,
kultura). Ipak, suočavamo se s gospodarskom krizom i nezaposlenosti (više desetaka OPG-a
nema otkupnu zadrugu i distribuciju proizvoda), iseljavanja mladosti i mladih obitelji (šest
obitelji priprema dokumente za odlazak jer „ovdje za nas nema nade u bolje sutra“).
Zar se stvarno ne može ništa učiniti? Tko bi trebao i mogao učiniti bolje?
Unatoč svemu tomu ne smijemo dopustiti da nas zahvati ravnodušnost i napast
malodušja. A posebice dojam i uvjerenje da se ništa ne može učiniti ni promijeniti. Ovom
čovjeku se ne predočava izborni program onih koji se kandidiraju. Og kraj počiva na
prirodnom, povijesnim, duhovnim i kulturnim vrijednostima koje je potrebno
propagirati, prezentirati, na temelju njih promišljati i otvarati viziju nove svjetlije budućnosti
za blagoslovljeniju i bolju osobnu, obiteljsku, društveno-političku i gospodarsku
stvarnost. Potrebno je daljnje poticanje izgradnje ovog društva (dati povjerenje ljudima kroz
uravnotežen razvoj svih općina Og kraj; osnivanje mjesnih odbora; stoljetnih
dobrotvorno-podupirajućih udruga). Potrebna je istinska kultura dijaloga i pluralnosti te
pravo na vjersku slobodu (ne izbacivati križeve i svete slike iz naših obrazovno-odgojnih
ogulinskih ustanova).

