Misna slavlja i župni oglasi
Ponedj. 30. svibnja
Utorak, 31. svibnja
POHOD
BD Marije
Srijeda, 1. lipnja
Četvrt., 2. lipnja
Petak, 3. lipnja
Presv. Srce Isusovo
Subota, 4. lipnja
BEZGREŠNO
SRCE MARIJINO
5. lipnja
DAN GOSPODNJI
10. NKG

18.30 + Katica Grdić (8. dan)
18.00 SVETIŠTE: Hodočašće prvopričesnika Ogul. dekanata
18.30 + Nikola Pribanić
20.00 VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti (12. utorak)
18.30 Na čast Sv. Josipu za duh. i materijalne dobročinitelje
18.30 + Tonček Kuterovac
18.30 SVETIŠTE:
+ Marica i Dragan Žilić
20.00 CEROVNIKA: Mala crikva: Presveto Srce Isusovo
18.30 SVETIŠTE: + Monika Mihaljević; Franjo Rendulić;
Franje i ob. Peraković; Anđelka Pribanić.
20.00 CEROVNIKA: Mala crikva: Bezgrešno Srce Marijino
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: Po nakani (al)
17 SKRADNIK: Po nakani (al)

1. ŽUPNA KATEHEZA - nastavljamo sa molitvom krunice i misom. Pozivam sve
vjeroučenike na završne katehetske susrete tijekom naredna dva tjedna. Potičem roditelje čija
djeca nisu redovita na katehezama neka ih upute na završne vjeronaučne susrete.
2. KRUNICA u obitelji – pozovite obitelji na molitvu krunice s vama i za vas u obitelji.
3. HVALA svima koji su hodočastili u Gospić na biskupsko ređenje mons. Zdenka
Križića. Preporučujem Oca biskupa i čitavu G-S biskupiju u vaše redovite molitve.
4. HODOČAŠĆE PRVOPRIČESNIKA i njihovih obitelji u
Svetište je utorak, 31. svibnja 2016. godine u 18 h. Prvopričesnici
župa Og dekanata ispuniti će jednosatni susret pjesmom, molitvom,
recitacijom i završiti Sv. Misom.
5. DUHOVNA OBNOVA – za roditelje KRIZMANIKA i svih
vjeroučenika obje župe u četvrtak, 2. lipnja u 18.30 h u Svetištu.
6. PRESVETO SRCE ISUSOVO – slavimo na Cerovniku u
Maloj crikvi u petak, 3. lipnja uvečer u 20 sati.
7. BEZGREŠNO SRCE MARIJINO – slavimo na Cerovniku u
Maloj crikvi u subotu, 4. lipnja uvečer u 20 sati.
8. DAR ZA OBNOVU CRKVE – pozivam župljane na dar godišnjeg priloga za crkvu.

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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Ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere!
Čitanje svetog Evanđelja po Luki: U ono
vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu,
uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan
sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag.
Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine
židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu.
Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu:
»Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i
sinagogu nam je sagradio.« Isus se uputi s njima. I
kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje
s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan
da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah
dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda
sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi' – i
ode, drugomu: 'Dođi' – i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to' – i učini.«
Čuvši to, zadivi se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče:
»Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani
vratiše kući, nađoše slugu zdrava. Riječ Gospodnja. (Lk 7, 1-10)

Gospodine nisam dostojan
Stotine puta izgovorili smo tu molitvu prije svete pričesti: "Gospodine nisam
dostojan…" Ali, jesmo li nad njom razmišljali? Evanđelje ove nedjelje poziva nas da se
usmjerimo prema nutrini i razmislimo gdje i kako sami stojimo u ovoj molitvi.
"Gospodine nisam dostojan…" Tko tako može govoriti, taj zna za svoje slabosti i
potrebu pomoći, taj zna dobro i za svoju krivnju i za svoj grijeh. U današnje vrijeme o
tome govoriti nije po sebi razumljivo. Jer deviza danas glasi: Samopotvrđivanje!
Samoostvarenje! Provođenje moći! Ja sam ok. Ja sam u redu! Samokritika je naprotiv
rijetka vrijednost. Gredu u vlastitom oku lako se previdi. U modi je velika stvar sebe
proglasiti svetim. Gotovo je nemoderno i zastarjelo, tako se barem čini, udarati se u prsa:
Gospodine, nisam dostojan… Mi ne moramo sebe ocrnjivati, kao da bismo svi bili samo
grešnici. Mi smijemo kao kršćani također imati i zdravu samosvijest. Mi smijemo s
radošću vidjeti i misliti na to, što smo vrijedni: mi smo već na prvim stranicama Biblije
nazvani da smo "slika Božja". Mi smijemo biti "braća i sestre Isus Krista". Prema
svjedočanstvu prve Petrove poslanice mi smo "sveti puk, kraljevsko svećenstvo". A sveti
Pavao nas naziva "stanom Božjim" i "hramom Duha Svetoga." Ali kad prije sv. pričesti
ponizno molimo: "Gospodine, nisam dostojan…" tada iz toga govori čisti realizam, koji
zna kako često i kako brzo opet živimo pod našim dostojanstvom kao kršćani. (J. Župić)

Uz geslo: "Bog sam dostaje!"
zaređen mons. Zdenka Križića
Misa biskupskog ređenja novoga gospićkosenjskog biskupa o. Zdenka Križića počela je u srijedu
25. svibnja prijepodne u katedrali u Gospiću. To je prvo
biskupsko ređenje u katedrali Navještenja Gospodinova.
Glavni zareditelj je zagrebački nadbiskup kardinal Josip
Bozanić. Suzareditelji su riječki nadbiskup i metropolit
Ivan Devčić i apostolski administrator i dosadašnji
gospićko-senjski biskup Mile Bogović. Prezbiteri
pratitelji su o. Jakov Mamić i mons. Mile Čančar, rektor
gospićke katedrale. Na misi su koncelebrirali vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko
Puljć, apostolski nuncij u Hrvatskoj Alessandro D’Errico, hrvatski nad/biskupi na čelu s
predsjednikom HBK zadarskim nadbiskupom Želimirom Puljićem, biskupi iz BiH,
biskupi iz inozemstva, generalni tajnik HBK mons. Enco Rodinis, rektor Hrvatskoga
katoličkog sveučilišta dr. Željko Tanjić, karmelićanski provincijali iz Europe, hrvatski
provincijali i brojni svećenici iz Gospićko-senjske biskupije i drugih biskupija.
Liturgijsko pjevanje predvodio je katedralni zbor Sv. Cecilije, a voditelj je bio vlč. Josip
Šimatović uz orguljsku pratnju Karle Tripalo. Prvo čitanje pročitala je Ankica Pavlešić
iz Slunja, psalam otpjevala Gabrijela Degoricija iz Otočca, drugo čitanje pročitao je
Marijan Jelić iz Gospića. Evanđelje je navijestio trajni đakon Krunoslav Kičinbači. Kroz
liturgiju vodi mons. Tomislav Rogić. Među uzvanicima su predsjednik Hrvatskog sabora
akademik Željko Reiner i drugi predstavnici državne i lokalne vlasti te predstavnici
kulturnoga i društvenog života. Na misnome slavlju sudjeluje oko dvije tisuće vjernika.
Kardinal Bozanić na biskupskom ređenju mons. Zdenka Križića naglasio je:
„Dragi biskupe Zdenko, slijedeći Isusa Krista Dobrog Pastira ljubi Crkvu koja Ti
je povjerena; svećenike i đakone, redovnike i redovnice, bogoslove i sjemeništarce i sve
Kristove vjernike. Neka djeca i mladi, siromasi i bolesni, osamljeni i stariji, napušteni i
poniženi u Tebi prepoznaju oca, brata i prijatelja. A vi, dragi vjernici, uvijek molite za
svoje svećenike i sve Bogu posvećene osobe, molite za duhovna zvanja, za naše obitelji,
djecu i mlade, bolesne i potrebne. Dragi vjerni narode biskupije Gospićko-senjske,
svoga novoga pastira biskupa Zdenka pratite molitvama, poštovanjem i poslušnošću da
bismo zajedno bili narod od Boga blagoslovljen”, potaknuo je u propovijedi glavni
zareditelj zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić na misi biskupskoga ređenja
novoga gospićko-senjskog biskupa Zdenka Križića 25. svibnja u gospićkoj katedrali.
„Biskupe Zdenko, u Tvojoj biskupskoj službi neka Tebe i Crkvu Tebi povjerenu
uvijek prati nebeska zaštita Gospe od Navještenja, Majke Božje od Krasna, Blažene
Djevice Marije od brda Karmela te zagovor krbavskog svetog Jakova apostola, senjskog
svetog Jurja mučenika, modruškog svetog Marka evanđelista kao i blaženog Alojzija
Stepinca, nekoć metropolita i ovog dijela naše Crkve”, rekao je zagrebački nadbiskup.
Podsjetio je da je u godini Velikog jubileja kršćanstva, na današnji dan prije 16
godina, sveti papa Ivan Pavao II., ustanovio Gospićko-senjsku biskupiju, koja je svoj
biskupijski povijesni hod započela na blagdan svetog Jakova apostola, 25. srpnja 2000.
godine, ustoličenjem prvog gospićko-senjskog biskupa Mile Bogovića. Stoga je kardinal
Bozanić biskupa Milu, koji je postavio temelje i organizirao biskupijsku zajednicu sa

sjedištem u Gospiću, u ovom slavlju posebno pozdravio, odajući mu zahvalno priznanje.
„Uvijek je i samo je Dobri Pastir onaj koji vodi i usmjeruje svoju Crkvu, kako nam je
posvjedočio papa Benedikt XVI. na kraju svoga pontifikata: ‘Uvijek sam znao da je u toj
lađi Gospodin i uvijek sam znao da lađa Crkve nije moja, nije naša, nego njegova. A
Gospodin ne dopušta da potone; On je onaj koji njome upravlja, dakako i preko ljudi
koje je izabrao, jer je tako htio. To je bila i ostala sigurnost koju ništa ne može
zasjeniti’”, podsjetio je kardinal Bozanić na riječi pape emeritusa Benedikta XVI.,
istaknuvši da „i ova biskupijska Crkva Gospićko-senjska nije ni Milina ni Zdenkova,
nije ni naša, ona je prije svega Gospodinova”. „Mjera novosti biskupske službe je uvijek
i samo u vjernosti Kristu i njegovoj Radosnoj vijesti te apostolskoj predaji. Gospićkosenjska biskupija, koja je odlukom svetog pape Ivana Pavla II. uspostavljena na početku
trećeg tisućljeća, na prostranom području Like, Ogulina, Korduna i Primorja, baštini
tradiciju i u njoj se nastavlja povijesni kontinuitet crkvenosti nekadašnjih biskupija:
drevne Senjske i slavne Krbavske ili Modruške. Danas u apostolskom nasljedstvu
biskupska služba u ovoj dijecezi prelazi od mons. Bogovića na mons. Križića i time će
ostati zauvijek označen put i predaja ove biskupijske Crkve. Sam Gospodin Isus je onaj,
koji po pozivu mons. Križića u biskupstvo, nastavlja brigu za vjerni puk Crkve
Gospićko-senjske”, rekao je kardinal Bozanić.
Tumačeći obred ređenja biskupa ređeniku Zdenku, kardinal mu je, među ostalim
rekao: „Dok mi biskupi budemo izgovarali molitvu ređenja nad Tvojom će glavom biti
otvorena knjiga Evanđelja. Rječit i jasan je to znak. U mjeri u kojoj, kao biskup, budeš
svjestan da si u svemu ispod, a ne iznad Evanđelja, osjećat ćeš potrebu da čitavog života
ostaneš učenik koji treba upijati Radosnu vijest da bi postao i ostao riječju i djelom
ponizni Isusov apostol, jer ‘Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život
svoj dade kao otkupninu za mnoge’”.

