Poned., 27. listopada
Utorak, 28. listopada
Srijeda, 29. listopada
Četvrtak, 30. listopada

Petak, 31. listopada
BDIJENJE –
KLANJANJE
Subota,
1. studenoga

SVI
SVETI
2. studenoga - 31. Nkg

DUŠNI
DAN

Misna slavlja i župni oglasi
Po nakani (al)
Po nakani (al)
Misa u čast Sv. Josipu
+ Ivan Cindrić i Branko Božičević
+ Josip i Anka Belančić; Katica Balen; Josip i Ljubica
Frnjković; Angelina Skubic; Rozika i Anton Kolić.
21.00 SVETIŠTE: Sat klanjanja uoči Svih Svetih
12.00 CEROVNIK: Misa i molitva na groblju Draškovići:
+ Danijel, Ana i Milan Pavlić; Marko Gerovac; Anka i Franjo Kolić;
Mato Herceg; Zlata, Jasna, Josip i Anka Rupčić; Danijel, Zorka,
Ivan i Vlado Luketić.
16.00 SVETIŠTE: Misa i molitva na groblju na Pejinki:
+ Ivan Prebeg Možar (ob. Žanić); Milan Božičević Pajzan; Mihovil
Božičević Gajić; Ivan, France, Marija, Vladimir, Zlarko i ob.
Belančić; Dragan Draginić; Ivan i Ivica Gračanin; Franca Crnošija.
10.00 SVETIŠTE: Misa za narod
12.00 CEROVNIK: Misa u Maloj crikvi i molitva na groblju:
+ Za sve pokojne svećenike i župljane
16.00 SKRADNIK: + Zdravko Božičević i molitva za poginule
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

1. MLADA NEDJELJA - osobna molitva pred Presvetim te molitva krunice u 17 h.
2. LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – svaki dan u Svetištu u 17 sati i završetak u petak.
3. ŽUPNA KATEHEZA: molitva krunice – listopadske pobožnosti do petka.
4. KRUNICA u OBITELJI – nastavljamo moliti zajedno s vama za vas. Pozovite me…
5. KATEHEZE – pouka u vjeri za odrasle koji nemaju svih sakramenata – prijavite se.
6. TEČAJ VJERE – za odrasle u Otočcu – zainteresirani neka se jave do četvrtka.
7. HVALA – svima na pomoći u proslavi 150. obljetnice podmaršala M. Mihaljevića.
8. HVALA – svima koji su namirnicama ili movčano darovali za Sjemenište.

MISA ZA POKOJNE I MOLITVA ODRJEŠENJA NA GROBLJIMA
CEROVNIK – misa na Svi Svete u 12 sati i odlazak na groblje u Draškovići
OŠTARIJE – misa na Svi Svete u 16 h i odlazak na groblje Pejinka
CEROVNIK – Srce Isusovo – misa na Dušni dan u 12 h i molitva na groblju
TROJVRH – molitva na Dušni dan u 14 sati na groblju u Jančići
ŠEGANI
– molitva na Dušni dan u 15 sati na groblju u Šegani
SKRADNIK – misa na Dušni dan u 16 sati i molitva pokraj Spomen ploče
VOJNOVAC – misa 8. studenoga u 15 h i molitva na groblju na Vojnovcu
SVECKO BRDO – molitva 8. studenoga u 13.30 h pokraj Križa na Crikvišću

Ča deladu maći glagoljaši

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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Ljubi Boga! Ljubi bližnjega!
Već dugo vremena govori se o financijskoj krizi u svijetu. Tom krizom pogođena
je i Hrvatska. U toj krizi bude se i različita pitanja: Što je to što stvarno drži? Što nema
nijedan tečaj koji propada? Što ne može biti uništeno od nikakve financijske krize?
Današnje evanđelje daje jasan i odmjeren odgovor: Samo ljubav drži; samo ljubav
broji! Ljubav iznad svega. Ljubav je uvijek sebedarna. "Ljubav nikad ne prestaje", kaže
Pavao u svome hvalospjevu ljubavi (1 Kor 13.).Ona je sigurna pred rušenjem tečaja.
Tko u nju investira, ulaže, nikada nije krivo uložio. Pitanje, što je pak trajno, bitno,
važno, jest pitanje kojim se bavi u svim vremenima koja su uzdrmana krizom. "Koja
zapovijed je najvažnija?" To je pitanje postavljeno Isusu, kao stupica, klopka, zamka,
provokacija, da bi mu nanijelo teškoću i nepriliku. A možda da iz toga nastane i poštena
borba. Ima puno zapovijedi. One su sažete u deset
zapovijedi, ali Biblija ih broji preko šesto. Tko će pronaći
put što je za život stvarno važno?
Isus može te mnoge pojedinačne zapovijedi i
propise kratko i uvjerljivo svesti na dvostruku zapovijed:
Ljubi Boga! Ljubi bližnjega! Tu je sve. Tko drži te dvije
zapovijedi, taj drži sve, jer sve su sadržane u zapovijedi ljubavi. Pavao jasno daje do
znanja što sve ljubav čini a što ne, kada nabraja: "Ona je velikodušna, dobrostiva, ne
zavidi, ne hvasta se, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne
pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se
nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje."
Je li to tako? Zar ljubav ne može umrijeti? Zar ona ne pozna također i divlja
kolebanja kao burzovni tečaj, jednom sasvim visok, a tada nagli pad u dubinu? To se
već slaže: ljubav može ohladnjeti, ona se može promijeniti u mržnju. Ali isto tako ona
je zapovijed. Zapovijedi ima samo u područjima u kojima smo ugroženi. Najvažnija
zapovijed vrijedi za to što je u životu najvažnije a odatle i najugroženije. Zapovijed
ljubavi prema Bogu i bližnjemu traži od nas napor, naprezanje, samosvladavanje,
dnevni trud. Udobnost, lijenost, nebriga, mogu učiniti da se ljubav ukoči i umre.
Ljubav mora biti njegovana, kultivirana, treba stalno raditi na njoj, za nju se
boriti. Inače joj pada tečajna vrijednost. Ako se uvježbava ljubav prema Bogu, ako je
življena, tada sva područja života dovodimo u red. Tko ljubi bližnjega, taj će njegovati
sve druge kreposti zajedničkoga života: pravednost i hrabrost, mudrost i umjerenost.
Jednostavno se slaže: bez ljubavi nije ništa u životu u redu. Ona je mjera koja sve čini
skladnim. Pravednost bez ljubavi biva okrutna. Mudrost bez ljubavi postaje varka i
lukavost. Jakost bez ljubavi brzo postaje brutalna. Hrabrost bez ljubavi postaje
vratolomna. Sve biva ispravno ljudski, ako je "potpuno oblikovano" od ljubavi. Je li
točno: "Ljubav nikad ne prestaje"? Kod Boga sigurno. A kod nas? Vjerujem, da čežnja
za ljubavlju ne prestaje nikada!
fra Jozo Župić

49. zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije

Ika

Zagreb, (IKA) – Redovito plenarno zasjedanje Hrvatske
biskupske konferencije, 49. u nizu, pod predsjedanjem predsjednika
HBK zadarskoga nadbiskupa Želimira Puljića, održano je od 21.
do 23. listopada u sjedištu HBK u Zagrebu. Na zasjedanju su uz
članove HBK sudjelovali apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj
nadbiskup Alessandro D'Errico, izaslanik Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine vojni ordinarij Tomo Vukšić, subotički biskup Ivan Penzeš i
srijemski biskup Đuro Gašparović. Pozdravljajući nazočne, nadbiskup Puljić prikazao je
glavne teme zasjedanja te je spomenuo dvije obljetnice: 100 godina od početka Prvoga
svjetskoga rata i 50 godina otkada je Pavao VI., 24. listopada 1964., proglasio svetoga
Benedikta zaštitnikom Europe. Papa Franjo je u povodu visoke obljetnice početka
Prvoga svjetskoga rata pohodio Redipugliu na sjeveru Italije gdje je stradalo mnogo
ljudi, među kojima i brojni Hrvati. Papa nije govorio o krivcima za rat, nego o zloći rata
općenito, kao i strategiji razaranja, te je rat nazvao ludošću, istaknuvši kako se i danas
na razne načine vode ratovi u svijetu.
U radnom dijelu zasjedanja biskupi su upoznati s
pripremama i programom Drugoga nacionalnog susreta
hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u nedjelju
19. travnja 2015. u svetištu Majke Božje Trsatske u Rijeci
na temu "Obitelj! Nositeljica života, nada i budućnost
Hrvatske". Program susreta započet će u subotu 18. travnja 2015. bdjenjem na kojem će
sudjelovati obitelji Riječke metropolije, kao i obitelji iz drugih biskupija. Uoči
središnjega euharistijskoga slavlja u nedjelju bit će prigodni program koji će se sastojati
od svjedočenja obitelji, molitve i pjesme. Prije 30 godina, 1984., održan je u Mariji
Bistrici Nacionalni euharistijski kongres (NEK) kao vrhunac devetogodišnje proslave
Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata (1976. – 1984.). Taj je događaj ostavio snažan trag
u našem crkvenom i širem društvenom životu. A za uspjeh toga pastoralnoga projekta
zaslužni su tadašnji pastiri Crkve u Hrvata, biskupi, župnici i katehete koji su u
složenim okolnostima komunističke vladavine uspjeli ostvariti neke zajedničke
prioritetne programe. Spominjući se NEK-a od prije tri desetljeća, biskupi su
razgovarali kako u sadašnjem pastoralu odabrati strateške pastoralne prioritete.
Biskupi su upoznati s tijekom i zaključcima Treće izvanredne opće biskupske
sinode o temi "Pastoralni izazovi vezani uz obitelji u kontekstu evangelizacije" koja je
od 5. do 19. listopada održana u Rimu. Zaključci s izvanredne sinode poslužit će kao
pripremni dokument za redovitu biskupsku sinodu o obitelji koja će se održati u
listopadu iduće godine. Na zasjedanju je predstavljeno apostolsko pismo svetoga Ivana
Pavla II. "Apostolos suos", u kojem je obrađena teološka i pravna narav biskupskih
konferencija. Podnesena su i izvješća o radu pojedinih tijela HBK. Među ostalim
istaknuto je kako je Hrvatski Caritas u suradnji s biskupijskim Caritasima za stradale u
poplavama kako u Hrvatskoj tako i u BiH i Srbiji prikupio više od osam milijuna kuna
pomoći. Potpora Crkve je i puno veća jer su pojedine biskupije i njihovi Caritasi te
redovničke ustanove i župe novčana sredstva i pomoć u robi donirali izravno

postradalima. Također, biskupi Hrvatske biskupske konferencije na prethodnom su
zasjedanju darovali za stradale 12 milijuna kuna.
Objavljena je poruka hrvatskih biskupa o rodnoj teoriji pod naslovom "Muško i
žensko stvori ih!". Poruka se temelji na biblijsko-kršćanskoj antropologiji poimanja
čovjeka, tijela i spolnosti s osobitim osvrtom na rodnu teoriju. Poruka polazi od
Kristove zapovijedi Crkvi da propovijeda evanđelje svemu stvorenju uzimajući u obzir
izazove s kojima se Crkva u toj zadaći naviještanja evanđelja trajno suočava. S jedne
strane uvijek se radi o izazovu inkulturacije evanđelja, a s druge strane potrebna je
kritička prosudba kulture. Biskupi ovim prigodnim pismom upozoravaju na novu
filozofiju seksualnosti koja niječe narav koju čovjek dobiva rođenjem. Najbolji odgovor
na izazove nove ideologije je autentičan navještaj i
svjedočenje evanđelja vlastitim životom.
Prihvaćen je Statut Hrvatske katoličke mreže,
središnje medijske ustanove HBK koja će sjediniti
djelovanje
Hrvatskoga
katoličkoga
radija,
Informativne katoličke agencije, Tiskovnoga ureda
HBK te odjela koji će se baviti novim medijima.
Biskupi su raspravljali i o mandatima u pojedinim tijelima HBK. Budući da je sisački
biskup Vlado Košić u dva susljedna mandata obnašao službu predsjednika Komisije
HBK "Iustitia et pax", za novoga predsjednika imenovan je bjelovarsko-križevački
biskup Vjekoslav Huzjak. U sklopu Godine posvećenoga života, koju je proglasio papa
Franjo, planiran je susret Bogu posvećenih osoba u Mariji Bistrici 14. ožujka 2015.
Na plenumu je dogovoren i kalendar zasjedanja i važnijih susreta u idućoj godini.
Zajedničko zasjedanje biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine bit će 26. siječnja
2015. u Zagrebu. Izvanredno zasjedanje HBK održat će se 28. siječnja 2015., a redovito
proljetno plenarno zasjedanje HBK na programu je od 14. do 16. travnja 2015. Susret
biskupa HBK s redovničkim poglavarima planiran je za 9. lipnja 2015., a jesensko
redovito plenarno zasjedanje HBK održat će se od 27. do 29. listopada 2015, priopćeno
je iz Tajništva HBK.

