Misna slavlja i župni oglasi
Poned., 15. lipnja
Utorak, 16. lipnja
Srijeda, 17. lipnja
Četvrtak, 18. lipnja
Petak, 19. lipnja
Subota, 20. lipnja
14. lipnja
11. nkg
DAN GOSPODNJI

18.30 + Anton i Katica Mihaljević
18.30 + Kristina i ob. Ledinski i Rihter
18.30 + Ivan i Marija Sudarić
18.30 + Dijana Jurković
18.30 + Tivan Vidoš
18.30 + Josip Franjković (30. dan)
10 OŠTARIJE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Goran i Stjepan Sabljak i Mila Gašparović;
Josip Turkalj

1. ŽUPNA KATEHEZA – tijekom ljeta susretati ćemo se na nedjeljnim misama.
2. KRUNICA u obitelji – pozovite na molitvu krunice s vama i za vas u vašoj obitelji.
3. MINISTRANTSKI SUSRET – za ministrante G-S biskupije održati će se u četvtak,
18. lipnja u Senju. Uz duhovnu pripremi i Sv. Misu biti će i zabavno-sportskog programa.
Ministranti koji žele ići na jednodnevni susret, neka se jave do utorka.
4. OBNOVA CRKVENIH OBJEKATA – prema dogovoru s g. Marijanom Papom,
„KOLOS“ d.o.o. Duga Resa započet će građevinsko-obrtničkih radova na Cerovniku i
Oštarijama idući tjedan. Uređenje Spomen sobe svećenika mučenika vlč. Dragutina Fifke
iznad sakristije na Cerovniku je u tijeku. Svi koji su zainteresirani, osobito župljani, dođite i
pogledajte te predložite što bi bilo moguće staviti na spomen Župniku i Cerovničkim žrtvama
– mučenicima. Zahvati na oba građevinska objekta biti će više stotina tisuća kuna. Ujedno
planiramo nabaviti dva zvona za župnu crkvu na Cerovniku – srednje oko 130 kg i maleno
oko 80 kg. Pozivam župljane i sve ljude dobre volje neka svojim godišnjim prilogom za
crkvu pomognu započetu obnavu. Ove radove nastojimo uraditi tijekom ljetnih mjeseci do
proslave 20. obljetnice ponovne cjelovitosti župe završetkom Domovinskog rata. Svoj
prilog možete darovati nakon mise ili na račun župe:

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

IBAN
IBAN

HR30 2340 0091 1101 7283 7
HR56 2402 0061 1004 0659 6

5. SV. ANTU – slavili smo tijekom trinaest utoraka.
Hvala svima koji su bili na pobožnosti proteklih
mjeseci. Ovogodišnja proslava održava se u ozračju 20.
obljetnice dolaska prognanika iz Bosne i Hercegovine
na naš Ogulinski prostor. Tada je „zaživjela“ i filijala
Vojnovac u vrijeme župnikovanja vlč. Zlatka Sušića,
cerovničkog i josipdolskog župnika. Dvadestak obitelji
iz BiH te desetak obitelji iz Og kraja oživjeli su ovu
Filijalu. Zahvalnu misu vodio je preč. Robert Zubović
iz Ogulina. Hvala svima za organiziranje proslave.
6. VJENČATI ĆE SE – Dušan Miščević i Amanda
Čolić, oboje iz župe Cerovnik. Dušan je rođen 1984.
godine u Ogulinu od Ratka i Marijane r. Lovretić.
Amanda je rođena 1994. u Kulaši (Prnjavor) od Petra i
Janje r. Pranjić. Vjenčanje će biti u subotu, 27. lipnja u
16 sati na Cerovniku.
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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„Manje od svega sjemenja na zemlji…!“ (Mt 4, 26-34)
Čitanje svetog Evanđelja po Marku: U ono
vrijeme: Isus govoraše mnoštvu: »Kraljevstvo je Božje
kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili
bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna
kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije
stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A
čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.« I
govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi
iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na
zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane
te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.« Mnogim takvim prispodobama
navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a
nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.
Riječ Gospodnja.

Imajte povjerenje: ono raste!
Što Isus ovom prispodobom želi kazati? Zašto on govori "samo u
prispodobama" svojim slušateljima? Što tim prispodobama želi saopćiti? Isus prije
svega želi potaknuti na zapažanje. Mi trebamo gledati, razmišljati, diviti se: nad
najjednostavnijim stvarima prirode i ljudskoga života. Kako ćemo razumjeti stvari
Božje, ako ne shvaćamo stvari svakidašnjice? Sve počinje sa sposobnošću divljenja.
Što više znamo o prirodi zahvaljujući znanosti, to više imamo razloga za divljenje.
Kako je čudesno djelo statike, fleksibilnosti, obrade materijala jedne jedine stabljike
žitarice. Nijedna tehnika ne bi mogla savršeno graditi po tom uzoru.
Zbog čega to Isus iznosi? On nas prije svega potiče na strpljivost. Sve treba
svoje vrijeme za rast. Ne možeš jedno stablo na silu uzgojiti. Ono neće rasti brže
nego može. Strpljivosti pripada povjerenje. Bog daje da njegovo djelo raste. On je
Gospodar rasta i žetve. Ne pokušavaj prisiljavati ono što mora strpljivo dozrijevati.
Ti si posijao. Sada vjeruj da sjeme također raste. Pusti ga da u miru raste. Konačno
Isus želi kazati: Vrijeme žetve sigurno dolazi. Prilagodi se za nju. Ti se smiješ nadati
žetvi. Isus ovdje želi kazati riječ utjehe u vrijeme nevolje: vi ne možete kraljevstvo
Božje prisiljavati nasiljem, terorom (kako su tada mnogi pokušavali). Ono sigurno
dolazi kao žetva. Imajte strpljivosti, dan Božji dolazi. Na dan Njegove žetve, bit će
kraj patnji, suzama, nepravdi. To nije uvijek lako vjerovati. Često nam se čini da su
nevolja, nepravda, patnja, brige puno veće nego Božja blizina, Božje kraljevstvo.
Ipak imajte povjerenje: ono raste, ono biva veliko, ono će za mnoge biti mjesto
sigurnosti. Ako sumnjaš u Božju prisutnost u ovome svijetu: pogledaj na sjemenku. I
na stablo koje je iz nje naraslo!
Fra Jozo Župić

Homilija Svetog Oca Franje na misi na stadionu Koševo
Sarajevo, 6. lipnja 2015
Draga braćo i sestre,
u biblijskim čitanjima koja
smo poslušali odjeknula je više puta
riječ
"mir".
Uistinu,
snažna
proročanska riječ! Mir je Božji dar,
Božji plan za čovječanstvo, povijest
i sve stvoreno. To je plan koji uvijek
nailazi na protivljenja čovjeka i
zloga. Tako i u našemu vremenu
težnja za mirom i trud oko njegovog
postizanja sukobljavaju se s
činjenicom da se u svijetu trenutno vode toliki oružani sukobi. To je jedna
vrsta trećega svjetskog rata, koji se vodi "u dijelovima" te se, u kontekstu
globalne komunikacije, doživljava prava ratna klima.
Postoje neki koji bi namjerno htjeli stvarati i izazivati ovu klimu,
posebno oni koji nastoje izazvati sukobe među različitim kulturama i
civilizacijama, te oni koji smišljaju ratove kako bi prodavali oružje. Ali rat
podrazumijeva djecu, žene i starce u izbjegličkim kampovima;
podrazumijeva prisilno napuštanje domova; podrazumijeva razrušene kuće,
ulice i gospodarske objekte; podrazumijeva iznad svega tolike razorene
živote. Vi to vrlo dobro znate, jer ste sve ovo doživjeli upravo ovdje: kolika
patnja, kolika razaranja, kolika bol! Danas se, draga braćo i sestre, još
jednom iz ovoga grada uzdiže vapaj naroda Božjega i svih muškaraca i žena
dobre volje: nikada više rata!
Usred ove ratne klime, poput sunčeve zrake koja prodire kroz oblake
odzvanja Isusova riječ u Evanđelju: "Blago mirotvorcima" (Mt 5,9). Poziv je
ovo uvijek aktualan koji vrijedi za svaki naraštaj. Ne kaže "Blaženi
propovjednici mira": svatko je sposoban govoriti o njemu, čak na licemjeran i
lažan način. Ne. Kaže: "Blago miro-tvorcima", to jest, onima koji ga tvore,
stvaraju. Stvarati mir svojevrsno je umijeće: zahtijeva se strast, strpljivost,
iskustvo, postojanost. Blaženi su oni koji siju mir svojim svagdanjim radom,
s gestama služenja, bratstva, dijaloga, milosrđa… Upravo će se ovi "sinovima
Božjim zvati", jer Bog sije mir uvijek i posvuda; u punini vremena poslao je
u svijet svojega Sina da imamo mir! Stvarati mir je posao koji se neumorno
ostvaruje svakoga dana, korak po korak.

Ma, kako se stvara, kako se ostvaruje taj mir? Na to nas je na najbolji
način podsjetio prorok Izaija: "Mir će biti djelo pravde" (32,17). Prema
"Vulgati" glasi: "Opus iustitiae pax" – to je postalo slavno geslo kojega je
proročki preuzeo Papa Pio XII. Mir je djelo pravde. Niti ovdje se ne radi o
teoriji i planiranju pravde, već o pravdi koja je primijenjena, življena. Novi
Zavjet nas uči kako je savršeno ispunjenje pravde ljubiti bližnjega kao sebe
same (usp. Mt 22,39; Rim 13,9). O, kako se mijenjaju stvari kada, s milošću
Božjom, slijedimo ovu zapovijed. To je zbog toga jer se mi mijenjamo! Ona
osoba, onaj narod kojega sam dosada doživljavao kao neprijatelja, zapravo
ima isto lice kao i ja, moje srce, moju dušu. Imamo istoga Oca na nebesima.
Dakle, istinska bi pravednost bila činiti toj osobi, tome narodu, sve ono što
bih volio da bude učinjeno meni i mome narodu (usp. Mt 7,12). U drugome
čitanju, Sveti Pavao nam je pokazao prijeko potrebne osjećaje za stvaranje
mira: "Zaodjenite se u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost,
strpljivost te podnosite jedni druge praštajući si, ako tko ima protiv koga
kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!" (3, 12-13).
To su osjećaji koji nam pomažu da, ondje gdje živimo, postanemo
"umjetnici" u stvaranju mira. No, ne dajmo se zavaravati da ovo ovisi samo o
nama! Pali bismo tada u prazni moralizam! Mir je dar Božji, ne u kakvom
magijskom smislu, nego upravo u ovomu: On - Krist, sa svojim Duhom,
može utisnuti u naša srca i tijela ove osjećaje i učiniti nas istinskim oruđem
svojega mira. I, ponirući još dublje, Apostol nam govori kako je mir dar
Božji baš zato jer je plod njegove pomirbe s nama. Samo ako se pomiri s
Bogom, čovjek postaje pravi mirotvorac.
Draga braćo i sestre, molimo danas Gospodina po zagovoru Blažene
Djevice Marije, milost da imamo jednostavno srce, puno strpljivosti, želje i
zalaganja za pravednost. Molimo ga da budemo milosrdni, da se zalažemo i
da stvaramo mir, a ne rat i neslogu. Jedino je to put koji nas čini sretnima,
koji nas čini blaženima. (IKA)

Papin brzojav Predsjednici Republike Hrvatske
Rim, 6. lipnja 2015.

Njezinoj Ekscelenciji Kolindi Grabar-Kitarović,
Predsjednici Republike Hrvatske - Zagreb
Šaljem srdačne pozdrave Vašoj Ekselenciji i Vašim sugrađanima dok
letim preko vaše zemlje na početku svog apostolskog putovanja u Bosnu i
Hercegovinu. Molim Svemogućeg Boga da vodi cijelu zemlju putovima
mira, pravde i općeg dobra. Na Vas i cijeli hrvatski narod zazivam obilje
Božjih blagoslova.

