Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjelj. 16. ožujka
Utorak, 17. ožujka
Srijeda, 18. ožujka
Četvrtak, 19. ožujka
Sv. Josip
Petak,
20. ožujka
Subota,
21. ožujka
22. ožujka - 5. koriz.
MLADA
NEDJELJA

17,30
17.30
17
17.30

+ Anton, Dane i Marija Sabljak
+ Ivka Blažević
Križni put i misa: + Tonček Kuterovac
+ Veronika Pađen (8. dan); Marija Kirasić;
Ivica Kostelić; Milan Luketić; Ive i Ante Cindrić
17 SKRADNIK: Križni put
17 OŠTARIJE: Križni put i misa: + Jure i Ljubica Prebeg
ob. Prebeg i ob. Barešić
15 VOJNOVAC: Križni put i misa: + Mara Šalić (30. dan)
Na čast Gospi od Čudesa za obitelj
17.30 SVETIŠTE: +Marija Pribanić; Mihovil Božičević; Miko, Roža,
Ivica, Marija, Franjo i Milan Božičević; Mare, Mate i Marija Bošnjak

10 SVETIŠTE: Misa za narod i cjelodnevno klanjanje
12 CEROVNIK - Ispovjed: + Mira Jančić
16 SVETIŠTE: Večernjica i misa: + Zdravko Božičević

1. ŽUPNA KATEHEZA - svi vjeroučenici pozvani su na pobožnost Križnog puta:
Oštarije - srijedom 17 h Križni put i misa
Skradnik - petkom 17 h Križni put
Cerovnik - petkom 16 h Križni put
Vojnovac - subotom 15 h Križni put i misa
2. UDBINA – prvi bus kreće iz Oštarija u 12.30 h; preko Josipdola i Skradnika na Lug;
drugi bus kreća od Sv. Ante s Vojnovca u 12 h preko Plaškog i Saborskog prema Korenici.
3. CEROVNIK – preduskrsna ispovijed biti će u nedjelju, 22. ožujka od 11.30 sati.
4. KUMULATIVNE ili ZBIRNE mise – nismo više u mogućnosti subotom večer u
Svetištu te nedjeljom istovremeno imati više misnih nakana uključenih u jednu misu.
5. UTORAK SV. ANTI – pobožnost 13 utoraka Sv. Antunu Padovanskom započinje u
utorak, 17. ožujka molitvom krunice Sv. Ante u kapeli na Vojnovcu u 16 sati.
6. SVETKOVINA Sv. JOSIPA – Sv. Josipa tijekom ožujka molimo za duhovnu
obnovu naših očeva i obitelji. Sv. Josipa slavimo u četvrtak, 19. ožujka. Misu u Josipdolu u
11 h predvodi preč. Robert Zubović, župnik i dekan ogulinski. Večernja misa je u 17 h. U
Svetištu je misa u 17.30 h, a potom je u Staroj školi otvorenje izložbe radova Maria
Puškarića, učenika osmog razreda, u zagovor Sv. Josipu posvećena očevima i obiteljima.
7. ŽUPLJANIN u NEVOLJI – korizmena akcija prikupljanja pomoći potrebitima…
8. MISEREOR – korizmena akcija za potrebe biskupije. Uključite se i ponesite kovertu.
9. VIZITACIJA - (lat. visitatio), također i kanonska vizitacija, označava pohod
crkvenoga poglavara ustanovama i osobama za koje je izravno odgovoran. Mons. dr. Mile
Bogović, gospićko-senjski biskup, pohoditi će Župu Cerovnik u srijedu, 18. ožujka u 14
sati. Susresti se s članovima župnih vijeća i ostalim vjernicima. Župu Oštarije pohoditi će
isti dan u 15.30 h i susresti se s članovima župnih vijeća. Potom će u 17 h u Svetištu biti
pobožnost Križnog puta, a u 17. 30 h Otac Biskup će predvotiti Sv. Misa na koju su pozvani
svi vjernici, osobito vjeroučenici i sve obitelji obje župe.
Datum
Vrijeme i mjesto korizmenih ispovijedi po župama i filijalama
Nedje. 22. 03.
10 h Modruš 11.30 Cerovnik
13 h M. Brest
14 h Lipa
Utorak, 24. 03. 16 h Saborsko
16 h Vojnovac
17 h Plaški
Srijeda, 25. 03.
10.30 Oštarije
17 h Oštarije
Blagovijest
Četvrt. 26. 03.
16 h Zagorje
16 h Kaševari
17 h Josipdol
Petak, 27. 03.
16.30 Skradnik
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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„Bog je tako ljubio svijet…“ (Iv 3, 14-21)
U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije
podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da
svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako
ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji
u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog
nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko
vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao
u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na
svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla.
Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne
razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude
bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«
Riječ Gospodnja.

Kakve su ti oči, takav si
Sjedeći ili klečeći usmjeri pogled na Boga. Dugo tako ostani usredotočen na
Boga, dokle god ne osjetiš da te to čisti. Zatim takvim čistim pogledom pođi od
jednog do drugog čovjeka koga poznaš i u svakome gledaj samo svjetlo i dobrotu.
Sva negativna iskustva s njima odbaci s njih kao masku i gledaj ispod toga ono
djetinje, nevino, Božje, čisto. Prepoznaj u svakome svoga brata koji vapi za tvojom
ljubavlju, koji te moli da ga ne osudiš. Budi odlučan i ne daj da i sjenka zlih misli uđe u
tebe dok u mašti promatraš ljude. Na kraju zahvaljuj Isusu za nove oči. Ako ti je oko
zdravo, cijelo ti je tijelo u svjetlu – govorio je Isus. Ako ti je pak oko tamno, kakva
će tek biti tama u tebi? Dobro i zlo su izmiješani. Nitko nije potpuno zao i nitko nije
potpuno dobar. Ako gledaš samo zlo u čovjeku, i sam postaješ zao, ulaziš
u prostore zla i druge sudiš i osuđuješ. Ako pak gledaš dobru stranu u
ljudima, sam postaješ dobar, optimist, i u drugima potičeš razvoj dobrote.
Bog je samo dobar. U njemu nema ni sjenke zla. On je stvorio
čovjeka dobrog. On ga je i nakon grijeha ponovno “stvorio” čistoga. Zli
je zao, zavodi ljude, laže im, vara ih, i usmjeruje ih jedne protiv drugih.
On je zato posredno ubojica ljudi. Želi samo zlo, laž, prijevaru, smrt. Tko čovjeka gleda
negativno taj gleda njegovim očima. Zlo je kao tama. Dobrota je svjetlost. Tama se tjera
samo tako da unosimo svjetlo. Želimo li, dakle, popraviti čovjeka, ne treba i ne smije se
upozoravati na zlo, nego u njega unositi dobro. Ljubiti neprijatelja jedini je način da se
trajno oslobodimo njegove opasnosti. Tko u čovjeku ne gleda zlo nego dobro, taj je na
Božjoj strani, ima Božje oko. Tko gleda zlo, a ne dobrotu, taj je na strani zloga i ima
njegov pogled. Ne suditi i ne osuđivati, gledati dobro – to znači biti na Božjoj strani i
biti jak kao Bog – imati zdrave oči.
Tomislav Ivančić

Pet razloga zašto bi svaki vjernik trebao voljeti sv. Josipa
Zaštitnik i moćni zagovornik
Sveti Josip često biva neprimijećen zbog svog mirnog držanja i skrivenog
života. Međutim, on nas mnogočime može naučiti o rastu u svetosti. Evo 5
razloga za jaču pobožnost prema sv. Josipu.
1. On je zaštitnik radnika - Ljudski rad zauzima velik dio naših života i
često ne uspijevamo dobro obavljati svoj posao. Ako zamolimo svetog Josipa,
on nas može naučiti kako raditi dobro. Jedan od načina je taj da započnemo
svoj radni dan s molitvom sv. Josipu. Njega je također zazivati ako imamo
poteškoća u pronalaženju posla. On je materijalno skrbio za Sina Božjega, tako da u
potpunosti razumije pritisak kada moramo osigurati hranu i ostale potrepštine za
svoje obitelji. U svom životu osjetio sam moćni zagovor Sv.
Josipa u pronalaženju posla mojim prijateljima.
2. Njegov zagovor je moćan - Jedan sjemeništarac
mi je jednom govorio o moćnom zagovoru svetog Josipa.
Kad god mu je nešto zaista bilo potrebno, obratio bi se sv.
Josipu za pomoć, i njegove potrebe bi bile uslišane.
Tijekom proteklih nekoliko godina, bio sam svjedok toga i
u vlastitom životu. Sveti Josip je odgovorio zagovorom na
moje mnoge molitve, bilo da se radilo o pronalaženju posla
ili osnivanju obitelji. U svojoj autobiografiji sveta Terezija
Avilska nam daje u uvid zašto je zagovor sv. Josipa toliko
moćan: „Čini mi se da je drugim svecima Gospodin dao
milost da priteknu u jednoj nevolji, a ovome slavnom svecu (imam iskustva) da
pritekne u svima. Gospodin nam hoće pokazati sljedeće: Kako je sv. Josipu bio
podložan na zemlji – budući da Ga je zvao ocem, a bio mu je hranitelj – mogao mu
je zapovijedati i na nebu, te on čini što god od njega traži. To su doživjele, također
iz iskustva, još neke druge osobe kojima sam govorila da se preporuče njemu, a
puno je i onih koje doživljavaju ovu istinu iznova gajeći pobožnost prema njemu.“
3. On je uzor očinstva - Bog Otac izabrao je Josipa od svih muškaraca da
bude poočim Isusov. To doista govori nešto o njegovu karakteru, jer mu je
povjerena vodeća zadaća, zbrinjavanja i zaštite Sina Božjega i, najvećih Božjih
stvorenja, zaštita Gospe. Josip je vjerno služio svetoj obitelji te ih zaštitio od
opasnosti kako bi mogli ispuniti Božju misiju. Sveti Josip je učio Isusa u njegovoj
ljudskosti kako biti čovjek. Nema sumnje da ga je učio kako biti vjeran Židov, i
kako raditi kao tesar. Izvrstan je uzor očevima kako biti duhovni vođa obitelji.
Poput Sv. Josipa, muškarci su pozvani pokazati ljubav Boga Oca ženama i djeci.
4. On je poslušan čovjek - Svaki put kad je Bog od njega tražio da nešto
učini, Josip je bio voljan reći da. Bilo da je riječ o uzimanju Marije za ženu,
odlasku u Betlehem na popis stanovništva, ili pak o bijegu sa svojom obitelji u

Egipat. U vremenu koje nas uči da slijedimo samo svoja uvjerenja, Josip je veliki
podsjetnik da se prava veličina nalazi u slijeđenju Božje volje, a ne naše.
5. On je čovjek šutnje - U Bibliji ne možemo pronaći ni jednu njegovu riječ,
jer je sveti Josip bio čovjek velike tišine. Zbog svoje šutnje, on je mogao čuti Božji
glas i razabrati Njegovu volju za Svetu obitelj. U vremenima buke i mnoštva riječi,
Josip nas podsjeća ako želimo čuti Božji glas, smirimo svoje srce i uđimo u tišinu.
Idite k’ Josipu! - To su samo neki od mnogih razloga zašto svaki katolik
treba razviti pobožnost prema sv. Josipu. Uz njegov blagdan, ovo je idealno vrijeme
da saznamo više o ovom velikom svecu i molimo mu se da nas zagovara kako
bismo živjeli svetim životom. Neki sveci su privilegirani da nam svojim
djelotvornim posredovanjem pomognu samo u nekim potrebama; ali naš sveti
zaštitnik Josip ima moć da nam pomogne u svim slučajevima, u svakoj potrebi, u
svakom pothvatu. (Sv. Toma Akvinski)
Bitno.net

Ja i drugi
O podnošenju tuđih mana i strpljivosti s pogreškama naših bližnjih
1. Što čovjek ne može popraviti na sebi ili drugome, neka strpljivo podnosi,
dok Bog drukčije ne odredi. Razmisli: bit će da je to bolje za tvoju prokušanost i
strpljivost; bez njih naša djela ne vrijede mnogo.
2. Ako netko nakon dvije ili tri opomene ne popusti, ne
spori se s njim, nego sve prepusti Bogu. Neka njegova
volja i čast budu u svim njegovim slugama. On i zlo zna
okrenuti na dobro.
3. Nastoj strpljivo podnositi tuđe pogreške i kojekakve
slabosti; i ti imaš mnogo toga što drugi moraju podnositi.
4. Ako sebe sama ne možeš odgojiti kako bi htio, kako
ćeš moći drugoga oblikovati po svojoj volji?
5.

Volimo da drugi budu savršeni, a svoje mane ne ispravljamo.

6.

Drugima spočitavamo preveliku slobodu, a sebi ništa ne uskraćujemo.

7. Druge hoćemo vezati pravilima, a za sebe ne trpimo nikakva ograničenja. I
tako postaje očito: rijetko do bližnjih držimo toliko koliko do samih sebe.
8.

Kad bi svi bili savršeni, što bismo tada podnosili iz ljubavi prema Bogu?

9. A Bog je sada tako uredio da učimo noseći breme drugih. Ta nitko nije bez
mane, nitko bez bremena; nitko nije sebi dostatan, nikomu ne doseže njegova
mudrost; nego nam je nositi jedan drugoga, tješiti jedan drugoga, a tako i
pomagati i opominjati.
10. Koliko je tko krepostan, najbolje se vidi u času nevolje. Naime, neprilike ne
čine čovjeka slabim, one pokazuju kakav je. (Toma Kempenac)

