Misna slavlja i župni oglasi
Poned., 20. travnja
Utorak,
21. travnja
Srijeda, 22. travnja
Četvrtak, 23. travnja
Petak, 24. travnja
Subota, 25. travnja
Sv. Marko
Evanđelist
DOBRI PASTIR
26. travnja
MLADA NEDJELJA

18.30 + Roberto i ob. Neralić i ob. Kraina
18.30 + Marija, Franjo i Marija Žlimen
20.00 VOJNOVAC: Pobožnost 13. utoraka Sv. Anti (6. utorak)
18.30 + Jure i Marica Juričić; ob. Franjković, Mihaljević i Rukavina
18.30 + Đurđa i Milan Rendulić
Sv. Juraj Mučenik
18.30 + Jula Marinković
17.00 SKRADNIK: + ob. Franjković
18.30 SVETIŠTE: + Jure i Katica Franjković; Jure Turković;
+ Irena Duić
10 SVETIŠTE: Misa za narod i cjelodnevno klanjanje

Pod Gospinim plaštom
OŠTARIJE i SKRADNIK, CEROVNIK i VOJNOVAC

047-584-070 ● 098-887-044 ●pop.ante@gmail.com

19. travnja 2015. ● 3. Uskrsna ● God. VI. ● br. 16 (242)

„Obitelj koja moli zajedno –
ostaje zajedno“
2. Nacionalni susret hrvatskih
katoličkih obitelji

12 CEROVNIK: + Željko Debelić (30.dan); Marko,Zora i Dane Perlić;
Franje, Milka i Marko Gerovac; Dane i ob. Kirasić i Ljubavnović.
17 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim i misa: Po nakani (al)

1. ŽUPNA KATEHEZA – za sve vjeroučenike je u srijedu - krunica i misa.
PRVOPRIČESNICI imaju katehezu i pripremu srijedom i četvrtkom na misi i poslije.
2. KRUNICA u obitelji – pozovite na molitvu u obitelji, osobito prvopričesnika.
3. JURJAVU – slavimo u četvrtak, 23. travnja u Zagorju. Hodočasničku misu u 11 sati
predvodi fra Šimun Romić, župnik Plaškog i Saborskog. Popodnevna misa je u 17 sati.
Jurjeva se slavi u župi Lešće na Dobri na Jurjevu u 17 sati te nedjelju poslije u 11.30 sati.
4. SV. MARKA EVANĐELISTA – slavimo u subotu, 25. travnja. Misa u Kapeli sv.
Marka Križevčanina biti će u Skradniku u 17 sati, a potom i blagoslov polja. Sv. Marko
zaštitnik je Modruške biskupije osnovane 4. lipnja 1460. godine i ovo je 555. obljetnica.
5. DAR ZA OBNOVU CRKVE – pozivam župljane na dar godišnjeg priloga za crkvu.
6. HVALA obiteljima koje su hodočastile Gospi Trsatskoj i molili je zagovor.
7. ŽENSKA UDRUGA KATARINE, osnovana 28. ožujka 2015. poziva sve
zainteresirane na druženje i humaniternu aksciju koja se održava pod nazivom:
1. Seoska olimpijada koja će se održati u petak, 1. svibnja
2015. S početkom u 10 h na stadionu Nogometnog kluba u
Josipdolu. Svha susreta je društvenog, zabavnog i humanitarog
karaktera, a sav prihod namijenjen je za nabavu novog
zvona na crkvici Sv. Katarine. Staro zvono bilo je
ZAVJETNI dar „oštarskog puka“ (tada je Viničica pripadala
Župi Oštarije). Crkva je uništene u II. Svjetskom ratu, a
oštećeno zvono čuvalo se u župnoj crkvi Sv. Josipa.
Zauzimanjem puka prvih mjeseci demokracije crkva je
obnovljena 1990. godine i tom prilikom UNIŠTENO je
ZAVJETNO zvono te postavljeno novo. Dana 23. studenog
2015. UKRADENO je zvono sa Sv. Kate. Institucije naše
Domovine zadužene za ispitivanje krađe do danas se o tome službeno nisu očitovale.
ŽU Katarine pokreće akciju nabavke novog zvona. Potaknimo ovu plemenitu
ideju sudjelovanjem i darovima. Doniranje darova ili poklona za 1. Seosku olimpijadu
moguće je preko povjerenica Udruge. Može se postaviti štand sa izložbenim i prodajnim
predmetima; sudjelovati na sportskim natjecanjima te okusiti kuhani grah. Sve prijave ekipa,
postavljanje štandova i ostale informacije mogu se dobiti na mob. 098-318-843.

Sv. Kate z brda Viničice, čuvaj narod cile okolice!
Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail:www.zupa-ostarije.com

UVOD: Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa živjela je u svojoj kući u
Nazaretu. Primjer njihova svetog života u toj kući, siromašnoj stvarima, ali bogatoj
vjerom, ljubavlju i mnogim drugim krepostima, najizvrsniji je model življenja
temeljnih kreposti i poštivanja Božjih zapovijedi za svaku obitelj.
Nazaretska kuća, kao dom Svete obitelji, vezuje se uz Trsat kamo je prema
predaji bila čudesno prenesena iz Svete zemlje 10. svibnja 1291, da bi otuda nestala
10. prosinca 1294. i otada se nalazi u talijanskom gradiću Loretu. Prema predaji bila
je dugačka 9,49 metara, široka 4,6 metara i visoka 3,24 metra. Predaja kaže da je
bila sazdana od crvenkastog kamena, položena bez temelja na tlo, a krov joj je bio
drven, oličen plavom bojom i oslikan zvijezdama. (više na: http://www.trsatsvetiste.com/pokusajpovjesne.htm)
STOŽERNE KREPOSTI: razboritost, pravednost, jakost i umjerenost
temelj su kreposnog života, što znači da čovjek slobodno, s lakoćom i radosno čini
dobro (usp. KKC 1804). Te kreposti nazivaju se stožerne jer se sve druge svrstavaju
oko njih. Kreposti, kao postojano i čvrsto opredjeljenje za dobro, potiču cjeloviti
razvoj osobnosti svakog člana obitelji; pomažu im živjeti i širiti dobro, za njim
težiti i za njega se opredjeljivati u vlastitome domu, u školi, na poslu, u odnosima
između supružnika, između djece i roditelja; u konačnici pomažu roditeljima i djeci
kročiti putem istine, ljubavi i pravde.
Stožerne kreposti stječu se ljudskim nastojanjem slušanjem Božje Riječi i
sudjelovanjem u sakramentalnom životu. Kreposti se razvijaju kroz žrtvu i izbor
uskoga puta. Upravo te žrtve i izbori formiraju i izgrađuju moralnu osobnost
svakoga člana obitelji. Kuća, da bi bila stabilna i sigurna, mora imati dobre nosive
elemente poput temelja i stupova. Obitelj, da bi bila sigurno mjesto života i ljubavi,
trebala bi postojano živjeti stožerne kreposti. Budući da je kuća Svete obitelji po
predaji prenesena bez temelja, ugaoni stupovi "Nazaretske kućice" kao jamac njene

opstojnosti, predstavljaju spomenute stožerne kreposti. "Nazaretska kućica“ za obitelji
sastoji se od 19 elemenata za obrađivanje podijeljenih u četiri cjeline:
1. Četiri ugaona stupa (I. - IV.)
predstavljaju četiri stožerne kreposti
(razboritost,
pravednost,
jakost
i
umjerenost);
2. Zidovi su izgrađeni od deset
Božjih zapovijedi (1. - 10.);
3. Vrata imaju dva krila za dvije
bogoslovne kreposti vjeru(A) i ufanje(B), a
krov označava ljubav kao treću bogoslovnu
krepost, s tim da je „na dvije vode“ za dvije
zapovijedi ljubavi, onu prema Bogu (C1) i
onu prema bližnjemu (C2).
4. Dimnjak upućuje na obiteljsko
ognjište, vezano uz evangelizaciju i njegov
otvor pruža mogućnost konkretnog iskazivanja ljubavi prema bližnjima u potrebi.
Deset Božjih zapovijedi izriču zahtjeve ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.
Prve se tri odnose prvenstveno na ljubav prema Bogu, a ostalih sedam na ljubav prema
bližnjemu (KKC 2067). Valja imati na umu da kada nešto zapovijeda, Bog svojom
milošću to čini mogućim (usp. KKC 2082).
Božje zapovijedi su zapravo pravila za sretan život podjednako djeci i odraslima.
One su ujedno i najbolja zaštita da ni jedan član obitelji ne skrene s Božjega puta. Zato
deset Božjih zapovijedi čine zidove kućice, s tim da su prve tri na pročelju, a ostale su
raspoređene po ostalim zidovima.
Tri bogoslovne kreposti – vjera, ufanje i ljubav – Božji su dar koji nam
pomaže rasti u svetosti. Nazivaju se bogoslovne, jer se izravno odnose na Boga. Po
Duhu Svetom u sakramentu krštenja, bogoslovne kreposti ulivene su u našu dušu te nas
osposobljuju da djelujemo kao njegova djeca i zaslužimo život vječni(usp. KKC 1812 –
1813). Bogoslovne kreposti unutar obiteljskog okružja se međusobno prožimaju. Vjera
hrani ufanje i ljubav na način da onaj koji ima jaču vjeru, nalazi otvoren put za rast u
nadi i ljubavi. S druge strane, tko više ljubi, sve promatra očima vjere i ima više
pouzdanja u Boga; tko ima življu i čvršću nadu, osnažuje i vjeru i raste u ljubavi.
Bogoslovne kreposti predstavljaju „ulaz“ kroz koji Božja ljubav dolazi u
obiteljski dom. Ta ljubav preobražava svakodnevnicu obiteljskoga života, štiti je i čuva
te ju pobožanstvenjuje. Otvarajući dvije vratnice u kućici simbolički puštamo Boga da u
naš dom unese vjeru i ufanje, a pokrivajući ju krovom dopuštamo Bogu da svojom
ljubavlju, očitovanoj u Kristovoj žrtvi, pokrije sve naše grijehe i nedostatke kako bi
zaogrnuti njome svi članovi naše obitelji rasli u ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.
SAŽETAK PROGRAMA NA TRSATU: Pjesmom susreta "Kristu vjerni
zauvijek" (autori teksta: Bruno Kozina, Krešimir Miletić, Verica Kraš Villa i PetarKrešimir Hodžić; glazba: Bruno Kozina) najavit će se početak uvodnog programa
nakon čega će voditelji Maja Šimičić-Roksandić i Marin Miletić te mons. Zlatko Koren
pozdraviti okupljene i povesti ih u nastavak programa koji na originalan način razrađuje

temu susreta razigravajući njen sadržaj oko motiva izgradnje Nazaretske kućice. U
njenoj izgradnji sudjeluje:
• šestero djece obučene u bijele halje koji će donoseći maketu kućice na prostor
održavanja programa prispodobiti čudesan prijenos koji se spominje u predaji o
Nazaretskoj kućici na Trsatu;
• dva viteza Papinskog reda svetog Groba Jeruzalemskog koji će čuvati kućicu
tijekom trajanja programa te nakon svete mise hrvatskim obiteljima ukazati na potrebe
kršćana u Svetoj zemlji;
• zbor mladih Riječke nadbiskupije te orkestar roditelja i djece koji će program
obogatiti svojim glazbenim umijećem;
• 18 obitelji, predstavnice svih hrvatskih nad/biskupija te jedna obitelj povratnika
iz Australije čime se željelo ukazati na potrebu svehrvatskog zajedništva.
Elementi koji će obitelji ugrađivati na maketu odnose se na stožerne i bogoslovne
kreposti te Božje zapovijedi prispodobljujući ih na interaktivan način svim uzrastima
koje obitelj okuplja povezujući katehetske, molitvene i glazbene sadržaje. Usto, pet
obitelji izreći će svoja svjedočanstva kako bi ohrabrile i potaknule ostale na življenje
kreposti i vršenje Božjih zapovijedi u svakodnevnici izgrađujući time svoje obitelji i
domovinu.
Na samom kraju voditelji će progovoriti o Zavjetnoj spomen svijeći hrvatskih
katoličkih obitelji koja će iz bazilike svetišta biti donesena u ulaznoj procesiji. Svijeću
će, odjeveni u narodne nošnje svoga kraja, zajedno nositi obitelj Bošković iz
Dubrovačke biskupije i obitelj Pejić iz Đakovačko-osječke nadbiskupije, na taj način
simbolično spajajući najudaljenije dijelove Hrvatske. Uz prvi dio procesije zapjevat će
se pjesma susreta na što će se nadovezati ulazna pjesma euharistijskog slavlja koje će,
uz izravan prijenos na prvom programu HTV-a, prevoditi zagrebački nadbiskup
kardinal Josip Bozanić. Propovijedat će krčki biskup u miru mons. Valter Župan,
predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj. Misna čitanja i zazive molitve vjernika čitat
će predstavnici pojedinih biskupija, jedna redovnica te predstavnica Hrvata iz Bosne i
Hercegovine. Obitelji iz biskupija Riječke metropolije prinijet će euharistijske darove
kruh, vino i vodu te prigodan novčani dar koji je tijekom korizme prikupljen u tim
biskupijama za obitelji u potrebi.

