Misna slavlja i župni oglasi
10 SVETIŠTE: + Miodrag Matičić; Ivica i Marija i ob. Žilić i
Marijana Kirasić; Milan, Katica i Marijan Puškarić; ob. Paušić; Vlado
i Marija Salopek; Josip i Dragica Cazin; Franka i Stjepan Bitunjac.
Sveta
12 CEROVNIK: Po nakani
Tri Kralja 16 SKRADNIK: Po nakani
18 Po nakani (al)
Uto, 7. siječnja
18 Po nakani (al)
Sri, 8. siječnja
18 Po nakani (al)
Čet, 9. siječnja
Pet, 10. siječnja 18 Po nakani (al)
18 + Draško i ob. Rašpica; Ivan i Ivka Franjković Vanjini;
Subota,
ob. Božičević i ob. Mihaljević; Nada Gerić; Marija i Mane Vuković;
11. siječnja
Ljubica Manojlović; Marija i Slavko Rendulić.
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12. siječnja
12 CEROVNIK: + Kazimir i ob. Paušić; Nikola Poljak;
KRŠTENJE
Stipe i Marija Pavlić; pop Mate Pavlić.
ISUSOVO
1. ŽUPNA KATEHEZA – održava se samo na nedjeljnim i blagdanskim misama.
2. ČEPOVI - skupljamo plastične čepove za liječenje djece. Ne bacajte čepove…
3. RIM – zahvalno biskupijsko hodočašće od 16. do 21. veljače. Cijena 3.000 kn.
4. VJERNICIMA koji slave Kristovo rođenje 7. siječnja želimo Sretan Božić.
4. DOPRINOS: – za crkvu: Oštarije 200 kn; Cerovnik 150 kn. Mežnarija: Oštarije 50
kn; Cerovnik 70 kn. Za uzdržavanje svećenika: dar prema mogućnosti obitelji. Hvala.
Ponedjeljak
6. siječnja

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

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

5. BLAGOSLOV OBITELJI - od Oštarija prema Skradniku te Cerovniku i Vojnovcu.
Ponedjeljak, 6. siječnja
Svetkovina Sv. Tri Kralja
Utorak, 7. siječnja
Mala cesta i Lug
Srijeda, 8. siječnja
Skradnik – od Mostišća do Križanja
Četvrtak, 9. siječnja
Skradnik – od Strmca prema Žlimeni
Petak, 10. siječnja
CEROVNIK: od Munjave Modruške do Cindrići
Subota, 11. siječnja
Luketići, Špehari, Pavlići, Poljaki i Trojvrh
Ponedjeljak, 13. siječnja
Vain Vrh i Vojnovac

Blagoslov obitelji namijenimo za duhovno obraćenje župnika i
župljana, duhovni rast u vjeri te blagoslov Božji u obnovi Župe.
U pohodu obiteljima posvećuje se vrijeme Vama, poštovana obitelji, te razgovoru o vašem
duhovnom životu kao i ostalim potrebitostima. Pred nama je i pola milenija kako nam je
spaljeno Svetište (1521.-2021.) te ćemo i o tome razgovarati. Sve župljane pozivam neka
svojim novčanim prilogom pomognu uzdržavanje Župe darom za obnovu Svetišta, za
mežnariju kao i za uzdržavanje svećenika. Želja nam je dovršiti unutarnje uređenje župne
crkve na Cerovniku izradom oltara, ambona i tabernakula kako bismo oko Spasova mogli
imati posvetu crkve. Hvala svima na duhovnoj i materijalnoj potpori.
Prve subote u siječnju (4. siječnja) - započeli smo pobožnost pet prvih subota BD
Mariji. Namjenjujemo molitvu za duhovnu i materijalnu obnovu naše G-S biskupije
povodom 20. obljetnice njenog utemeljenja te za svećenike i nova duhovna zvanja.

pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: www.zupa.ostarije.com

Pod Gospinim plaštom
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Riječ tijelom postane i nastani se među nama!
Čitanje svetoga evanđelja po Ivanu: U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne
postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i
svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe
kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po
njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za
Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog
čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po
njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i
njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade
moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u
njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje
tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ
tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu
njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je
onaj o kojem rekoh:koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!«
Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše
dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje:
Jedinorođenac - Bog -koji je u krilu Očevu, on ga obznani. Riječ Gospodnja. Iv 1,1-18.

Tajanstveni gost

duhovna priča

Pripovijeda se kako je neka baka Mara bila dobra i pobožna žena. Žarko je
željela u svojem domu ugostiti Isusa. Jedne ga noći usne. Isus joj obeća sljedeći dan
doći u posjet.
Baka je rano ustala i uredila kuću. Oko podne oglasilo se zvonce. Baka brzo
otvori vrata i ugleda susjedu Anu. Bila je tužna i uplakana. Zamoli baku za razgovor.
Ona joj reče: “Danas nemam vremena, čekam važnoga gosta.” Poslijepodne opet netko
pozvoni na vratima. Bio je to neki siromah. Pružio je ruku i zamolio kruha. Baka mu
reče: “Ne mogu ti dati kruha jer onda neće biti dovoljno za moga gosta.” No gost još
nije dolazio. Predvečer se oglasi zvonce i treći put. Konačno, pomisli baka i pohiti
prema vratima. Pred njoj je stajala prestrašena djevojčica. Zamoli baku da kod nje
prespava jer se boji vratiti svojoj kući. Otac se napio i bio je nasilan prema majci. Baka
i nju odbije zbog očekivanoga gosta. A noć je već odmicala i gost nije dolazio.
Umorna, baka zaspi u svojem naslonjaču. I ponovno usne Isusa koji joj reče:
“Bako, gdje si bila danas cijeli dan? Triput sam dolazio pred tvoja vrata i zvonio, a tebe
nije bilo kod kuće.”

Mučenik vlč. Dragutin Fifka i Cerovničke žrtve 1943.

13. dio

Dana 24. svibnja 1943. godine otišao je u 6 km udaljeni Josipdol po plaću i
svratio k josipdolskom župniku vlč. Matiji Horvatu. Približavala se noć pa ga je vlč.
Horvat nagovarao da prenoći kod njega zbog svoje sigurnosti. No, on nije htio ostaviti
samu svoju majku Josipu pa je ipak u sumrak krenuo sam prema Cerovniku. Putem su
ga, u blizini pravoslavne crkve „Svetog Aranđela“ u Popovićima, napali četnici,
opljačkali ga i zaklali.1
O tome, koliko su četnici, Fifkini mučitelji bili okrutni, svjedoči izvješće
Oružničke postaje Josipdol od 26. svibnja 1943. godine, što ga je sastavio zapovjednik
stanice i narednik Tomo Karakaš. U njemu piše da je 25. svibnja 1943. godine u blizini
sela Sv. Aranđela, oko 500 m udaljeno od glavne ceste, Dragutin Fifka pronađen u
pšenici zaklan, a hlače su mu skinute i opljačkane. Ubijeni je večer prije oko 20.30 sati
napustio Josipdol i viđen je kako kroz Vjeternicu (!) prolazi u pravcu Cerovnika s
torbom u ruci, koja kod ubijenog nije pronađena. U izvješću se sumnja da su to učinili
četnici, jer su partizani to mogli učiniti i prije da su htjeli. Pregledom leša ustanovljeno
je da je vlč. Dragutin zaklan nožem. Proboden je na vratu s desna na lijevo ispod
dušnika u pravcu srca, a jezik mu je odrezan te u usta zagurana maramica.2
Pokojnikovo mučenički ubijeno tijelo dovezao je 25. svibnja poslijepodne bivši
cerovnički mežnar Mate Špehar (Strikan) do župne crkve u Josipdolu gdje je bilo
izloženo te pokopano na josipdolskom groblju pokraj župne crkve.3 Tijelo je za ukop
pripremila s. Zebedeja Pišćević, milosrdnica koja je pokojnikove rane zavila i obložila
bijelom vatom.4
Istražni sudac Sudbenog stola u Ogulinu, Josip Radošević, 5. lipnja 1943. godine
na prijedlog državnog tužitelja u Ogulinu od 29. svibnja 1943. godine šalje, uz popratni
dopis, prethodno spomenuto izvješće Oružničke postaje Josipdol o ubojstvu vlč.
Dragutina Fifke Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu, Općem upravnom
povjerenstvu kod Superlode na Sušaku i Ministarstvu pravosuđa i bogoštovlja u
Zagrebu. U popratnom dopisu navodi se kako postoji temeljita sumnja da su ubojstvo
počinili četnici te da se postupak obustavlja temeljem §-a 455/III kp.5 Da su Fifku ubili
četnici potvrđuje i josipdolski župnik vlč. Matija Horvat u dopisu Prečasnom
biskupskom Ordinarijatu u Senju od 18. lipnja 1943. godine.6 U Stališu duša župe
Cerovnik zabilježeno je, uz ime vlč. Dragutina Fifke: „24.V.1943. ubijen od četnika
(zaklan), pokopan u Josipdolu.“7 U narodu se prepričavalo da je vlč. Fifku zaklao neki
Popović, koji je kasnije slovio kao veliki komunist pa se o tome moralo šutjeti.8
1

Mate PAVLIĆ CEROVNIČKI, „Svećenik mučenik Dragutin Fifka, administrator župe Cerovnik od 1933. do
1943. i Plaškoga od 1933. do 1939.“, str. 64.
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Prijepis izvješća Oružničke postaje Josipdol od 5. lipnja 1943. o predmetu: Fifka Dragutin, župnik, iz
Cerovnika ubijen, izvješće, Hrvatski državni arhiv Zagreb, F. 491, OUP kod II. armate talijanske vojke, K. 41,
br. 16496.
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Mate PAVLIĆ CEROVNIČKI, „Cerovnički župnik Dragutin Fifka“, u: Modruš, 2 (2005.), str. 7.
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M. P. CEROVNIČKI, „Redovnice – najvidljivija prisutnost Katoličke Crkve“, u: ZOV, 14 (2007.) 2, str. 20.
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Rješenje, Hrvatski državni arhiv Zagreb, F. 491, OUP kod II. armate talijanske vojske, K. 41, br. 16496.
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BAS, br. 1001/1943.
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Stališ duša župe Cerovnik, str. 1.
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M. P. CEROVNIČKI, „Redovnice – najvidljivija prisutnost Katoličke Crkve“, str. 20.

Komentar mons. Miklenića u GK:
„Čime prijeti raskol u političkom centru“

IKA

Prvi ovogodišnji broj katoličkoga tjednika Glasa Koncila otvara naslovnica s
fotografijom jaslica u župnoj crkvi Bl. Augustina Kažotića na zagrebačkoj Peščenici
uz izvještaj s proslava svetkovine Božića koje su svečano i radosno proslavljene diljem
Hrvatske te naglascima iz propovijedi petorice hrvatskih nadbiskupa.
Uoči drugoga kruga predsjedničkih izbora komentar urednika mons. Ivana
Miklenića posvećen je toj temi i naslovljen „Čime prijeti raskol u političkom centru“ te,
između ostaloga, ističe: „Veliki raskol u političkom centru, osim što je velika i jasna
opomena vodećoj stranci desnoga centra jer često premalo odlučno zastupa stvarne legalne
i legitimne hrvatske nacionalne ciljeve i interese, donosi i mogućnost i prijetnju da se još
jednom izigra stvarna većina u hrvatskom društvu sa svim vrednotama koje ona baštini i
zastupa“.
Intervju Glasa Koncila ugostio je akademika Luku Paljetka, pjesnika, redatelja,
dramaturga i prevoditelja koji govori o temama kulturne današnjice, a svijet često promišlja
kroz poeziju naslovljen „Providnost je prisutna i onda kada ništa oko nas nije providno ni
transparentno“.
Glas Koncila donosi i poruku pape Franje za 53. svjetski dan mira, a među
inozemnim vijestima ističe se nesvakidašnji Papin govor članovima Rimske kurije na
predbožićnom čestitanju u kojem je govorio o reformi dikasterija Svete Stolice.
Reportaža pod naslovom „Most koji spaja zemaljsko s nebeskim“ prikazuje život
vjerničke zajednice sv. Tri kralja na Baniji u Karlovcu, gdje živi oko 3500 vjernika. Mladi
mladima u svojoj rubrici u vremenu intenzivnijega darivanja govore o darivanju u
kršćanstvu, daru obitelji i obiteljske ljubavi, ali i o različitosti razumijevanja darova.
U rubrici „Propisi-pravo-pravda“ piše se o cilju politike kao pravde za sve, u
„Prigovoru znanosti“ govori se o kiseloj vodi i morskim psima, u „Katoličkim
oblikovateljima kulture“ o sakralnoj likovnosti Josipa Biffela, a u „Našim razgovorima“
daje se odgovor na pitanje smijemo li blatiti druge, pa i Papu.
Tu su i prikazi vijesti iz (nad)biskupijskih središta o predbožićnim susretima,
biskupskim pohodima i susretima sa zatvorenicima, dobrotvornim susretima i pohodima te
humanitarnim akcijama, kao i s božićnih koncerata i priredaba te živih jaslica.

