Misna slavlja i župni oglasi
Ponedj. 3. listopada
Utorak, 4. listopada
Srijeda, 5. listopada
Četvrtak, 6.
listopada
Petak, 7. listopada
Subota, 8. listopada
DAN NEOVISNOSITI

DAN GOSPODNJI
9. listopada- 28. NKG
MLADA NEDJELJA

17 Listopadska pobožnosti i misa: Po nakani (mž)
17 Listopadska pobožnosti i misa: + Stipe Vukelić
17 Listopadska pobožnosti i misa: + Marica Bokulić
17 Listopadska pobožnosti i misa:
+ Vladimir, Katica i Mirko Tuket; Roža, Joso i Marija Božičević.
17 Listopadska pobožnosti i misa: Po nakani (mž)
15.30 VOJNOVAC: Listopadska pobožnosti i misa: Po nakani (al)
17.00 Listopadska pobožnosti i misa: + Miko Juričić (30. dan); Matej,
Katica i Anka Crnković; Josip Pavlić i Nenad Keser; Ivan Mihaljević.
10 SVETIŠTE: Misa za narod i cjelodnevno klanjanje
12 CEROVNIK: Po nakani (al)
16 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim i Sv. Misa: Zahvala Ocu nebeskom

1. ŽUPNA KATEHEZA - održava se prema rasporedu na listopadskim pobožnostima.
2. ŠKOLSKA DJECA - potrebuju školske knjige, odjeću i obuću. Pomozite...
3. ČEPOVE - i dalje prikupljamo. Dosad je prikupljeno 12 vreća. Hvala darovateljima.
4. DEKANATSKI susret svećenika Ogulinskog dekanata je u ponedjeljak, 3. listopada.
5. DONJI LAPAC - hodočastimo u subotu, 22. listopada. Cijena busa po osobi je 100 kn.
6. BARJAK za DPD OŠTARIJE - Novčani prilog možete pomoći nabavku barjaka.
7. HRANA - darujte za školovanje svećeničkog podmlatka dar u hrani ili novcu.
8. DAR ZA CRKVENE POTREBE - godišnji prilog za obnovu crkvenih objekata.

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

MLADA NEDJELJA - 9. listopada
Nakane Apostolata molitve za listopad 2016.
Opća: Novinari - Da novinari, u obavljanju svog posla, uvijek budu motivirani poštivanjem
istine i snažnim osjećajem za etičnost.
Evangelizacijska: Svjetski misijski dan - Da Svjetski misijski dan u svim kršćanskim
zajednicama obnovi radost Evanđelja i odgovornost za njegovo naviještanje.
Biskupska: Da po primjeru Presvete Bogorodice, Majke milosrđa, otvorena srca razmatramo
otajstvo Kristova križa te spremno prihvaćamo poslanje koje nam povjerava nebeski Otac, s
posebnom osjetljivošću za duhovna zvanja.
Župna: Da učimo i razvijamo naviku zahvaljivanja jer zahvalnost je način razmišljanja,
osjećanja, stil života, te da otkrivamo kako imamo na čemu biti zahvalni Bogu i ljudima.

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

Pod Gospinim plaštom
OŠTARIJE i SKRADNIK, CEROVNIK i VOJNOVAC

047-584-070 ● 098-887-044 ●pop.ante@gmail.com
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O da imate vjere!
Čitanje svetog Evanđelja po Luki: U ono vrijeme:
Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin
im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli
biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u
more!’ I on bi vas poslušao.«
»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji
se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv
reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok
jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu
je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo
beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’« Riječ Gospodnja. (Lk 17, 5-10.)

Gospodine, umnoži nam vjeru!
Vjera ima posebno značenje za naš religiozni život. U uskoj je vezi s
povjerenjem i kod religiozne vjere radi se o našem povjerenju u Boga. Mi smo
usidreni u Božju stvarnost i vežemo se na njega. U vjeri smo čvrsto utemeljeni i
imamo pouzdanje. Prihvaćamo Božju riječ kao istinitu, jer on sam jamči za to.
Dakako: katkad je teško vjerovati. Ako mi nekoj osobi vjerujemo, prije toga imamo
očito znanje o toj osobi; ona nam se čini vjerodostojnom. Kako je to kod Boga? Ako
stvarno samome Bogu vjerujemo, tada ne idemo u zabludu, jer je on sam istina i
život, i on nas ne može i neće razočarati ako ga tražimo. Svakako trebamo dovoljnu
sigurnost, znati, da stvarno poklanjamo vjeru riječi Božjoj, a ne bilo kakvom
ljudskom pričanju ili bajci. Stoga vjera u Boga pretpostavlja ispit vjerodostojnosti
vjerničkoga svjedočenja. To znači, ako netko tvrdi, da mu je Bog govorio, tada mora
vjerodostojnost toga čovjeka biti ispitana, inače bismo bili lakovjerni, i morali bismo
svakome vjerovati koji za sebe tvrdi da je poslan od Boga.
Upravo stoga Bog je svoju objavu kako u Starom tako i u Novom zavjetu
saopćio nama preko vjerodostojnih svjedoka. Da, u utjelovljenju svoga Sina on nam
se približio i u znakovima i čudesima svoga Sina Isusa Krista pokazao se kao poslani
posrednik spasenja i otkupitelj. U uskrsnuću se božanstvo Kristovo na jedinstven
način objavilo, tako da smijemo stvarno iz svega srca vjerovati i povjeriti se radosnoj
vijesti koju nam je Otkupitelj navijestio a Crkva nam nudi da vjerujemo. U prvom
čitanju iz starozavjetne knjige Habakuk izričito kaže: "Propada onaj čija duša nije
pravedna, a pravednik živi od svoje vjere." Vjernost u vjeri je potrebna, tada
smijemo s punom nadom ići ususret Bogu, koji nas poziva na vječni život. U drugom
čitanju upućena je opomena apostola Pavla Timoteju: "Uzorom neka ti budu zdrave
riječi koje si od meine čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu." Da, također i mi želimo

ostati u vjeri i ljubavi, jer ti unutarnji stavovi će zajedno s nadom biti nazvani
božanske kreposti. Bog djeluje po svojoj milosti na našu vjeru, ali je potrebna i naša
slobodna privola, naš pristanak. Vjera je dragocjenija od zlata; ona otvara vrata
nebeskog kraljevstva.
I u Evanđelju apostoli mole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!" Isusov odgovor
bi nas trebao ohrabriti: "Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom
dudu: Iščupaj se s korijenom i presadi se u more! I on bi vas poslušao." Stvara li
vjera nemoguće? Upravo nam to Isus želi kazati. I jer mi s pravom imamo osjećaj, da
je nemoguće nemoguće stvoriti, imamo dojam da nam je vjera još slaba. Da, ne
osjećam se tako jak, da bih i brda premještao ili stabla u more presadio. Ipak nam je
povjerena Isusova poslovična riječ: vjera može i brda premještati.
Kako ona to čini? Što je istinsko vjerovanje? Baš to: da ja ne gradim na svojoj
snazi, i da ne gledam samo na svoje sposobnosti. Jasno je: ja neću nikada brda
premještati. Vjerovati Bogu znači: ja vjerujem Tebi, da ti to možeš! Nedavno je kod
snažnog potresa cijeli jedan otok izronio iz mora!
Stoga, nemojmo se previše uobraziti. Mi smo beskorisne sluge. Učinismo što
smo bili dužni učiniti. Vjerujmo Bogu. Njemu zahvaljujmo za sve. I ne zaboravimo,
tada je naša vjera jača. Tada raste povjerenje u Boga. Hvala Bogu, da smijemo
vjerovati i da dajemo radosno svjedočanstvo nade koja nas ispunja, da i drugi ljudi
nađu vjeru u Isusa Krista, Otkupitelja! Fra Jozo Župić

Vjeroučenici upisani na župnu katehezu u Oštarija u rujnu 2016.
1. razred
Mila Franjković
Nika Juričić
Ivan Turudić
5. razred
Marko Cazin
Luka Ivanac
Lana Juričić
Marko Krznarić
Viktorija Pađen
Josipa Puškarić
Mia Turković

2. razred
Luka Blašković
Tedi Blašković
Matea Bokulić
Luka Cindrić
Marina Cindrić
Kristijan Filipčić
Leo Franjković
Tara Juričić
Patricija Mihaljević
Lana Rendulić
Noa Izak Rendulić

6. razred
Elena Badanjak
Dominik Gračanin
Petra Bokulić
Lana Juričić
Monika Cazin
Zara Zoe Rendulić
Lara Franjković
Ivana Tunjić

3. razred
Jana Bertović
Šimun Cazin
Luka Crnković
Domagoj Gračanin
Karmen Gračanin
Lana Grdić
Tanja Grdić
Vanja Grdić
Jakov Juričić
Valentina Oskoruš
Filip Turudić

4. razred
Dijana Filipčić
Vedran Gračanin
Klara Magdić
8. razred
Iris Božičević
Samanta Cazin
Lucija Tunjić
Ema Plivelić

7. razred
Domagoj Belančić
Ante Juričić (I)
Lea Bertović
Ante Juričić (J)
Tea Crnković
Magdalena Juričić
Lea Franjković
Hrvoje Žilić

Roditelji i vjeroučenici neka provjere popis vjeroučenika koji su tijekom mjeseca rujna
dolazili na župnu katehezu u Oštarije. Ukoliko je nešto netočno, molim vas obavijestite
me. Vjeroučenici na Cerovniku te u Filijalama Skradniku i Vojnovcu biti će naknadno
popisani tijekom mjeseca listopada.
Župna kateheza tijekom listopada održava se kroz listopadske pobožnosti koje u
Svetištu započinju molitvom krunice ili ružarija u 17 sati te je postom Sv. Misa.

Prezbitersko vijeće na prvoj sjednici s biskupom Zdenkom
(Gospić, 22.9.2016.) - U biskupskom ordinarijatu u Gospiću u četvrtak, 22. rujna
održana je sjednica Prezbiterskog vijeća naše biskupije, prva s novim ordinarijem mons.
Zdenkom Križićem. Nakon zajedničke molitve Trećega časa iz Časoslova naroda
Božjega, okupljenim se svećenicima kratkim pozdravom obratio biskup Križić, izrazivši
radost što se na početku pastoralne godine sastaje upravo s tim tijelom, koje će, kako je
naglasio, bez obzira na savjetodavni status imati za njega gotovo odlučujuće značenje.
Nakon što je zapisničar mons. Mile Čančar pročitao zapisnik o radu Vijeća na
sjednici u rujnu prošle godine, biskup je izvijestio o stanju u biskupiji, posebno o stanju
klera – premještajima i dolascima svećenika iz drugih biskupijskih ili redovničkih
zajednica – te je naglasio važnost svakodnevnog slavljenja svete mise, kao i obvezu
godišnjih duhovnih vježbi, a predložio je i redovitu mjesečnu rekolekciju za svećenike.
Potom je, nakon obrazloženja župnika vlč. Dine Rupčića na temelju raspoloženja
župljana, jednoglasno odlučeno da se osnuje župa Donji Lapac, gdje će novoizgrađenu
crkvu Sv. Ivana Pavla Drugog biskup Zdenko posvetiti 8.
listopada. Zatim je, nakon analize stanja proteklih godina i kraće
rasprave, odlučeno da se slavlje Dana Hrvatskih mučenika na
Udbini od sljedeće godine premjesti na drugu subotu u rujnu.
Sljedeća važna točka sjednice bila je Pastoralni plan
Gospićko-senjske biskupije u 2016/17. godini. Plan je iznio i
kratko opisao pojedine programe generalni vikar mons. Tomislav
Šporčić, objasnivši kako se nova tema pastoralne godine "Otajstvo ljudske patnje",
spontano nametnula kao najbolji nastavak Godine milosrđa, koja će biti zaključena na
svetkovinu Krista Kralja ove godine. Preporučeno je da se toga dana u svim župama
biskupije, posebno u onima gdje župnik rezidira upriliči i euharistijsko klanjanje.
Neki pastoralni susreti koji su održavani proteklih godina nastavit će se i novoj
godini. Naglašeno je da posebnu pažnju treba posvetiti bolesnima i nemoćnima, a
predloženo je i da se organizira susret ranjenika i invalida Domovinskog rata. Kao važan
sadržaj u pastoralnom programu istaknut je Tečaj vjere za teološku kulturu laika koji se
održava u Otočcu. Mons. Šporčić izvijestio je o dosadašnjem radu i trenutnom stanju pa
je preporučeno da se s tim programom nastavi, a svećenici da za nj dodatno potaknu
vjernike. Na kraju toga prvog dijela sjednice prihvaćen je prijedlog novoga
organizacijskog oblika korizmenih hodočašća, kojima će mjesto susreta u novom ciklusu
biti katedrala u Gospiću.
Slijedila su izvješća i planovi biskupijskih ureda. Preč. Marinko Miličević
izvijestio je o radu kancelarije i iznio neke važne podatke, a preč. Nikola Turkalj o radu
Katehetskog ureda i o župnoj katehezi. Zatim su o radu u proteklom razdoblju te o
planovima za iduću godinu izvijestili voditelji povjerenstava za duhovna zvanja (M.
Miličević), ministrante (A. Kaćunko), susrete pjevačkih zborova (M. Čančar), župna
pastoralna vijeća (T. Šporčić), obiteljski pastoral (T. Šporčić), medije (Mile Pecić) te
pastoral Roma (Josip Štefančić), a odsutni povjerenici za mladež (Josip Šimatović) i
misije (Ivica Miloš) poslali su pisane izvještaje. Biskup Zdenko je, zaključujući sjednicu,
zahvalio vijećnicima na zauzetosti i svim inicijativama, istaknuvši da su one znak
međusobnog poticanja kako bi u svakodnevnoj pastoralnoj praksi bilo što više zagrijanih
za služenje Bogu na slavu i na spasenje duša.

