Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 20. lipnja

Utorak, 21. lipnja
Srijeda, 22. lipnja
Četvrt., 23. lipnja
Petak, 24. lipnja
Subota,
25. lipnja
26. lipnja - 13. NKG
DAN GOSPODNJI

U zahvalu Gospi od Čudesa
+ ob. Ledinski i Smodek
Na čast Sv. Josipu; Po nakani za zdravlje Stipe Opačka
+ Katica Grdić (30. dan); Ivan i ob. Vidoš.
+ Ivan Prebeg Možar
Misa za Domovinu; + Anton Franjković; Ivan Gračanin
Pavlović; Anton Cindrić i ob. Cindrić i Puškarić.
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Zora, Danijel, Ivan i Vlado Luketić; Zlata Rupčić
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

1. KRUNICA u obitelji – pozovite na molitvu krunice s vama i za vas u vašoj obitelji.
2. TOUNJ - slavi župnog zaštitnika Sv. Ivana u petak, 24. lipnja u 12 sati.
3. DESMERICE - Misa u čast Sv. Ivana Krst. u četvrtak, 23. lipnja u 19 h i krijes.
4. HVALA - svima na duhovnoj i materijalnoj pripremi i lijepoj proslavu Sv. Krizme u
Oštarija. Hvala krizmanicima i obiteljima koji su me pozvali na slavlje poslije Sv. Mise.
5. HVALA – ministrantima koji su hodočastili na Biskupijski susret u Kučiniće. S ocem
biskupom Zdenkom i tridesetak svećenika okupilo se oko 270 ministranata.
6. HODOČAŠĆA - tijekom srpnja planiramo nekoliko hodočašća pa se prijavite:
- Trošmarija - Mariji Utješiteljici - subota 2. srpnja u 18 h - bus 20 kn (prijave mežnarima).
- Ludbreg - Predragocjenoj Krvi - Karmelska Bratovština - subota, 16. srpnja - bus 110 kn.
- Šibenik - biskupsko ređenje mons. Tomislava Rogića - ponedjeljak, 25. srpnja - bus 120 kn.
7. "CEROVNIK - MJESTO i ŽUPA" autor monografije prof. Franje Puškarić. Pretplata
je 100 kn, a nakon izdanja oko 150 kn. Pretplata kod Josipe Jandrlić, mežnarice.
8. DAR ZA OBNOVU CRKVE – pozivam župljane na dar godišnjeg priloga za crkvu.
9. HODOČASNICI - prigodom 2. Seoske olimpijade, u naše Svetište dolaze Udruga
"Đeram" - Dragotinci; KUD "Radost sela" - Sisak; KUD "Hrastovica" - Hrastovica.
10. BRUXSELLES - otvorena je izložba o bl. Alojziju Stepincu 15. lipnja: "Službeno
otvaram ovu izložbu i pozivam vas sve da ovdje provedete vrijeme. To je svetište u srcu
Europskog parlamenta". Tim je riječima potpredsjednica Europskog parlamenta zastupnica
Mairead McGuinness otvorila izložbu o bl. Alojziju Stepincu koja je pod pokroviteljstvom
hrvatske zastupnice Marijane Petir te uz suorganizaciju Ureda za kulturna dobra Zagrebačke
nadbiskupije postavljena u Europskom parlamentu u Bruxellesu. (IKA)

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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Ti si Krist – Pomazanik Božji!
Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki: Dok je Isus
jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi
učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?«
Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si
Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A
on će im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar
prihvati i reče: »Krist –- Pomazanik Božji!«
A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju.
Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga
starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da
bude ubijen i treći dan da uskrsne.« A govoraše
svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice
uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a
tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.« Riječ Gospodnja. (Lk 9, 18-24)

Biti kršćanin!
Danas sam Isus postavlja to pitanje: što govori svijet, tko sam ja? Isusovi
učenici izvješćuju što se govori, što ljudi govore o njemu: on bi bio prorok! Možda
jedan od proroka staroga vremena, kao Ilija koji ima doći prema židovskom
očekivanju. Tada Isus postavlja njima direktno pitanje: Tko sam za vas? Što vi držite
o meni? To pitanje zvuči do danas: Tko je Isus za nas? Za mene? Ne traži se sveopći
odgovor, nego sasvim osobni. Da, tko je Isus za mene? Petar daje svoj odgovor.
Kakav dajem ja? Petar kaže: Ti si Mesija Božji! Mesija znači: pomazanik, na
grčkom: Krist. Ti si Pomazanik Božji! Što je to značilo za Petra? Što za mene, koji
sebe označavam kršćaninom, dakle kao jedan koji pripada Kristu? Biti kršćanin ne
znači samo "bilo kako" vjerovati u Boga, nego prije svega, nasljedovati Mesiju,
Krista. A to prije svega znači, s njime ići putem: "Tko želi biti moj učenik, neka se
odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom".
Taj poziv ne zvuči vrlo primamljivo. Ako biti kršćanin izgleda tako, nikakvo
čudo, da mnogi daju prednost višoj sili u koju jednostavno uopćeno vjeruju, nego da
se upuste u jedan takav križni put. Ali Isus obećaje da se taj put isplati. Neobično
obećanje: tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi
mene, taj će ga spasiti! Kako to "funkcionira"? U biti sasvim jednostavno: Ljubav
oslobađa. Ona se ne veže na samu sebe. Ona ne misli samo na "samoostvarenje".
"Odreći se samog sebe" znači: ne učiniti sebe središtem. To može biti prilično teško.
Ali čini sretnim. Krist pokazuje, kako to ide! Fra Jozo Župić

Cvijeće na «hrvatskom Zidu plača»
(30. obljetnica proslave)
Prošlo je trideset godina od središnje proslave
800. obljetnice Krbavske ili Modruške biskupije, održane
22. lipnja 1986. u Oštarijama u Svetištu Gospe od
Čudesa. Tih dana Oštarije su bile središte ili duhovna
prijestolnica Crkve u Hrvata, čemu je posvjedočilo
mnoštvo hodočasnika pristiglih iz domovine i svijeta,
kako bi poručilo o neuništivosti života i vjere s ovih
krajeva. Svečano bogoslužje predvodio je uzoriti kardinal
Franjo Kuharić zajedno s riječko-senjskim nadbiskupom
i metropolitom mons. Josipom Pavlišićem i dr. Josipom
Delićem (izaslanikom splitsko-makarskog nadbiskupa dr.
Frane Franića) i stotinjak svećenika pred više od osam
tisuća vjernika.
Za vrijeme misnog slavlja metropolit Josip
Pavlišić nosio je krbavski zlatni križ iz 12. stoljeća, a
kardinal Franjo Kuharić oslanjao se o biskupski štap krbavskih biskupa iz 14. st. Ta dva
simbola jedino sačuvana od biskupije simbolizirali su tragičnu povijest biskupije, ali i
očit znak kontinuiteta krbavskih biskupa i prenošenja vjere s koljena na koljeno. Ova
proslava, zabilježena kao jedna od najznačajnijih jubilarnih proslava novije crkvene
povijesti u Hrvata, s pravom se smatra najvećim događajem u bogatoj povijesti mjesta i
Župe Oštarije.
S obilježavanjem obljetnice detaljno je bio upoznat i papa Ivan Pavao II. koji je
odaslao pozdrav s lijepim i ohrabrujućim riječima. Proslava 800. obljetnice Krbavske ili
Modruške biskupije simbolično je nazvana Cvijeće na «hrvatskom Zidu plača» misleći
na ruševine drevnog Modruša i zidine oštarskog svetišta, te kako bi sažela bremenitu
vjerničku povijest i nadu Božjeg naroda ovih krajeva. Snažan dojam ostavila je proročka
poruka nadbiskupa Frane Franića o obvezi baštinjenja velebnih zidina i vapaj za
obnovom starodrevnog oštarskog svetišta ili nesuđene oštarske katedrale.
(Ivica Mihaljević)

Krizma 12. lipnja 2016. u Svetištu Gospe od Čudesa

