Misna slavlja i župni oglasi
Ponedj. 23. svibnja
Utorak,
24. svibnja
Srijeda, 25. svibnja
Četvrt., 26. svibnja

TIJELOVA
Petak, 27. svibnja
Subota,
28. svibnja

29. svibnja
DAN GOSPODNJI
9. NKG

18.30 + Branko Žilić; Milan i Marica Franjković (čitači)
18.30 Po nakani za jednu osobu
20.00 VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti (11. utorak)
10.30 GOSPIĆ: Biskupsko ređenje mons. Zdenka Križića
18.30 Na čast Sv. Josipu za duhovne i materijalne dobročinitelje
10 SVETIŠTE: + ob. Novačić i Žilić
12 CEROVNIK: + Marko, Franje i Milka Gerovac;
Milan, Anka i Ivica Kirasić; Ankica Pavliččić
18.30 Po nakani (al)
Sv. Augustin Kenterberijski
15 SVETIŠTE: 14. Međunarodni susret starodobnih vozila
17 VOJNOVAC: Po nakani (al)
18.30 SVETIŠTE: + Branka Dragičević (30. dan);
Milan Božičević; Anton i Milka Poljak
19.30 CEROVNIK: Misa po nakani (DPD Cerovnik)
20.00 CEROVNIK: Godišnja skupština DPD Cerovnik
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: Obljetnica mučeništva vlč. Dragutina Fifke i
primanje novih članova u Križarsko društvo
17 SKRADNIK: + Zorko Davor Cindrić (DPD Skradnik)

1. ŽUPNA KATEHEZA - tijekom svibnja su svibanjske pobožnosti i misa.
2. KRUNICA u obitelji – pozovite obitelji na molitvu krunice s vama i za vas u obitelji.
3. GOSPIĆ - biskupsko ređenje mons. Zdenka Križića biti će u srijedu, 25. svibnja u
10.30 h u gospićkoj katedrali. Bus polazi iz Oštarija u 7.30 h. Povratak je predvečer. Sv.
Misa biskupskog ređenja moguće je pratiti na Hrvatskoj televiziji te na radio stanicama.
4. TIJELOVU slavimo u četvrtak, 26. svibanja Sv. Misama u 10 i 12 h te procesijom.
Pozivam društva, udruge te ostale na uređivanje postaje za Tijelovsku procesiju.
5. HODOČAŠĆE PRVOPRIČESNIKA i njihovih obitelji iz Ogulinskog dekanata u
Svetište Gospe od Čudesa u Oštarije je utorak, 31. svibnja 2016. godine u 18 h. Nakon
kraćeg upoznavanja prvopričesnici svake župe predstaviti će se pjesmom, molitvom,
recitacijom ili slično što su pripremila i za Prvu Pričest. Dogovor je u utorak na katehezi.
6. DUHOVNA OBNOVA – za roditelje svih vjeroučenika naše dvije župe biti će u
četvrtak, 2. lipnja u večernjim satima. Molim roditelje neka planiraju ovo vrijeme sebe.
7. DAR ZA OBNOVU CRKVE – pozivam župljane na dar godišnjeg priloga za crkvu
kako bismo nastavili obnovu objekata. U planu je daljnje uređenje unutrašnjosti crkve.
7. CEROVNIK – spomendan mučeništva vlč. Dragutina Fifke,
biti će u nedjelju, 29. svibnja u 12 h u župnoj crkvi. Proslavi
spomendana mučeničke smrti na poziv KD iz Josipdola doći će
ostala društva. Obred svečanog primanja u Križarsku
organizaciju biti će za troje članova pred cijelom crkvenom
zajednicom. Članovi Križarskog društva međusobnom
suradnjom grade novo, pravednije i Bogu bliže društvo civilizacije ljubavi. Pozvani su na
velika djela apostolata i ljubavi izgrađujući svoj duhovni, vjerski i moralni život te postati
dobri vjernici i katolici. Poziv im je Žrtva, Euharistija i Apostolat, a pozdrav: Bog živi!

Svi Cerovnički i svi hrvatski mučenici - molite za nas!
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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Sve što ima Otac, moje je;
Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama!
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on –
Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će
govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer
će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga
vam rekoh: od mojega uzima i navješćivat će vama.« Riječ Gospodnja. (Iv 16, 12-15.)

Čovjek - baklja ljubavi Božje
Bog nije htio stvoriti samo bića koja nesvjesno hvale njegovu ljubav. On je želio imati
nekoga tko će slobodno i svjesno sudjelovati na njegovoj ljubavi. "Načinimo čovjeka na
sliku i priliku svoju". Čini mi se kao da čujem nutarnji razgovor između Oca i Sina i Duha
Svetoga: „Naša ljubav je tako sretna, ozbiljna, uzvišena, toliko da želimo drugoga darovati
da budu isto tako uzvišeni i sretni." Tako smo mi ljudi pozvani u postojanje: da tako kažem,
kao baklje ljubavi Božje i izlijevanje te ljubavi. Mi, ja i vi, trebamo i moramo ovu baklju,
ovu vatru Božje ljubavi darivati dalje. Kakva perspektiva! No, već prvi ljudi su se odcijepili
od ovog kruga Božje ljubavi. Nisu željeli živjeti iz snage i ljubavi jedno drugoga, nego su
htjeli sami biti "kao Bog". I umjesto da su se osjećali slobodni i ispunjeni, zakopali su se u
strah, laž i nasilje. Obuze ih strah pred Bogom i sakrili su se pred njim koji ih je još uvijek
ljubio. Kakva tragedija! I međusobni odnosi su srušeni i odmah su bili označeni
nepovjerenjem i manjkom ljubavi. A kako je Bog odgovorio na ovaj odlazak ljudi? Da li se
sam zatvorio u svoju vlastitu ljubav i žalio zbog neuspjelog pokušaja? Današnje evanđelje
nam govori da to nije bilo tako. "Bog je tako ljubio svijet da je predao svoga jedinorođenog
Sina da svatko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni. " (Iv 3,16).

Tiskovna konferencija povodom biskupskog ređenja
mons. Zdenka Križića
U četvrtak 19. svibnja u
biskupskom ordinarijatu u Gospiću je
održana tiskovna konferencija povodom
biskupskog ređenja mons. Zdenka Križića
za gospićko-senjskog biskupa koja će se
održati u srijedu 25. svibnja u 10.30 sati u
gospićkoj katedrali Navještenja BDM.
Nazočnim novinarima obratili su se
apostolski administrator Gospićko-senjske
biskupije i donedavno prvi biskup ove
biskupije
mons.
Mile
Bogović,
novoimenovani gospićko-senjski biskup
mons. Zdenko Križić, ekonom biskupije vlč. Nikola Turkalj u ime tehničkih detalja skorog
ređenja te đakon ceremonijar skorog ređenja Mišel Grgurić koji je govorio o simbolici i
tijeku biskupskog ređenja.
Prvi gospićko-senjski biskup a trenutno apostolski administrator Gospićko-senjske
biskupije mons. Mile Bogović je istaknuo simboliku datuma ređenja 25. svibnja a to je dan
kada je 2000. godine papa Ivan Pavao II. potpisao bulu o osnutku Gospićko-senjske
biskupije, te se podsjetio blagdana sv. Jakova iste godine kada mu je biskupski štap
Krbavskih biskupa predao tadašnji zareditelj kardinal Josip Bozanić na svečanosti u parku
Kolakovac. Za proteklo razdoblje od 16 godina biskup Bogović je istaknuo da ima stvari
koje ga vesele ali i žaloste. Iako su očekivanja bila velika, nakon dolaska biskupije u Liku i
Kordun, država nije svojim institucijama doprinijela jačem razvoju. U proteklom razdoblju
izgubili smo 10 tisuća vjernika, a korov pomalo zauzima dijelove ovog prostora. Dolazi do
pada rođenih a iseljavanje se intenzivira na drugi svijet i duge države. . No nada ipak umire
posljednja. Vesele me i neke stvari kao što je obnova Udbinskog dekanata, gradnja Crkve
hrvatskih mučenika, crkve i samostana u Gračacu, crkava u Korenici, Donjem Lapcu koja se
završava, obnovi crkava u Rudopolju, Boričevcu, Buniću. Jedino su Plitvice i dalje bez
crkve. U Ogulinskom dekanatu smo podigli novu crkvu, sprema se obnova one u Plaškom
zahvaljujući vjernicama doseljenima iz Bosne, iz koje dolazi i moj nasljednik ali preko
Zagreba i Rima.
Zatim se obratio novoimenovani biskup mons. Zdenko Križić koji je istaknuo da je na
početku te da ne može govoriti niti o prošlosti niti budućnosti već samo o onome sada. Skori
sveti čin želio bih doživjeti kao povjerenje sv. oca koji je u svom pismu istaknuo potrebu
obraćanja pažnje ne samo na riječi već i primjenjivanjem u dobrim djelima. Cilj mi je
ispuniti dio očekivanja biskupije, svećenika, pastoralnih suradnika i božjeg naroda.
O tehničkim detaljima za svečanost ređenja govorio je ekonom biskupije vlč. Nikola
Turkalj, dok je o liturgijskom činu biskupskog ređenja govorio đakon Mišel Grgurić. Na
kraju su slijedila pitanja nazočnih novinara. Novi biskup Zdenko Križić je na pitanje hoće li
se rukovoditi smjernicama pape Franje jasno pozitivno odgovorio uz najavu da evanđelje
treba naviještati i živjeti. Isto tako na pitanje o kadrovskoj problematici nedostatka svećenika
je najavio za kasnija vremena kada bolje upozna biskupiju. Skori biskup u miru Mile
Bogović je najavio preseljenje u susjednu kuću ordinarijatu u kojoj će se baviti svojim
povijesnim radom i najavio je izdavanje nekoliko knjiga bliskih povijesti prostora biskupije .

Važne napomene - tehničke upute svim župnicima i voditeljima
vjernika na biskupsko ređenje u Gospić 25. svibnja 2016.
Poštovani! - Dolazak – Potaknuti vjernike da dođu u narodnim nošnjama i sa
zastavama koje dolikuju crkvenom slavlju. Kod ulaza prema mjestima parkinga i na samom
parkingu, dočekat će ih prometna policija i volonteri obučeni u prsluke žuto-bijele boje s
grbom Gospićko-senjske biskupije na poleđini. Oni će ih usmjeravati prema mjestu slavlja i
dati potrebne informacije. Voditelji vjernika koji dolaze autobusima, neka prijave broj
hodočasnika organizacijskom Odboru. Mjesto parkiranja za one koji dolaze:
a) 1) Autobusni kolodvor – autobusi iz pravca Gračaca i Karlobaga 2) kod groblja Sv.
Marije Magdalene – autobusi iz pravca Otočca, Zagreba, autoputa.
b) Prostor uz groblje Sv. Marije Magdalene - svećenici, redovnici, redovnice, narodne
nošnje, povijesne postrojbe, osobni automobili.
c) Biskupijski parking - biskupi, njihovi izaslanici, provincijali (oni koji idu u
procesiji iz Ordinarijata) – vojne vlasti.
d) Parking Županije - civilne vlasti – za njih je prijem u zgradi Županije.
e) Invalidi - parking uz zgradu Županije.
f) Redari (volonteri), novinari, snimatelji – parkiralište kod KIC-a.
Ispovijed - Jedan sat prije euharistijskog slavlja bit će prilika za ispovijed u katedrali
i u prostoru ispred katedrale, tj. na Trgu bl. Alojzija Stepinca. Svećenici koji dođu ranije,
neka se stave na raspolaganje za ispovijed.
Oblačenje - Biskupi, /njihovi izaslanici/ i kanonici liturgijsku odjeću oblače u
zgradi Ordinarijata, Senjskih žrtava 36, a svećenici u zgradi Caritasa, A. Starčevića 19.
Svećenici neka sa sobom ponesu albu i štolu bijele boje. Svećenici, kada se obuku, 15 minuta
prije početka sv. mise, odlaze u katedralu na predviđena mjesta. Biskupi, njihovi izaslanici i
kanonici idu u procesiji od zgrade Ordinarijata kroz park Kolakovac prema katedrali.
Ministranti koji će doći s vjernicima, neka sa sobom ponesu ministrantska odijela. Mjesto
oblačenja je u dvorištu župne kuće, Kaniška 1.
Okrjepa - Nakon euharistijskog slavlja biskupi, svećenici, redovnici, redovnice,
uzvanici (vojni, civilni), bogoslovi, sjemeništarci i pjevači pozvani su na okrjepu u Gradsku
športsku dvoranu, Miroslava Kraljevića 15A. Vjernici imaju mogućnost okrjepe kod
ugostitelja u Gospiću.
Ostale obavijesti: - U blizini mjesta slavlja i parkiranja bit će osigurana medicinska
pomoć. One koji neće moći doći u Gospić (stariji, bolesni, invalidi i ostali), možete
obavijestiti da će moći pratiti izravni prijenos euharistijskog slavlja preko Hrvatske televizije
i Katoličkih radija (HKR, Radio MIR, Radio Marija). Budući da je misa (biskupsko ređenje)
u katedrali, zbog većeg broja vjernika koji neće moći stati u katedralu, predviđeno je
postavljanje zvučnika i video zida u parku Alojzija Stepinca. Onima koji će biti na
otvorenom, preporučamo da sa sobom ponesu kišne kabanice u slučaju kiše, ili kape za
sunce. Kao priprava za središnje slavlje ređenja održat će se trodnevnica u gospićkoj
katedrali. Svete mise tijekom trodnevnice trodnevnici su u 19 sati. Sve ove, kao i ostale
informacije, možete naći na web adresi http://www.gospicko-senjska-biskupija.hr/.
Cijenjeni voditelji i vjernici, ovim informacijama i uputama želimo vam pomoći da
se što bolje pripremite i organizirate za dolazak na prvo biskupsko ređenje u Gospićkosenjskoj biskupiji. Molimo vas da ih se u tom smislu i pridržavate na dobro svih vjernika.
U iščekivanju dana ređenja mons. Zdenka Križića, potičemo vas na molitvu za novog
Biskupa i Biskupiju. Od srca vas u Kristu pozdravljamo. Na vašemu putu neka vas prati
zagovor Bl. Dj. Marije, Kraljice svibnja.
Glavni odbor za biskupsko ređenje

