Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 26. 5.
Utorak,
27. svibnja
Srijeda, 28. svibnja
UZAŠĆE
Četvrtak,
29. svibnja
SPASOVO
Petak,
30. svibnja
Subota,
31. svibnja
7. USKRSNA
DAN
GOSPODNJI
1. lipnja

18.00 Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
17.00 VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti – 11. utorak
18.00 Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
18.00 Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
11.00 CEROVNIK: + vlč. Milan i ob. Bogović; Marija i ob.
Cindrć; Danijel i ob. Pavlić; Anka, Anton i Josip Sabljak
17.00 CEROVNIK: Po nakani (al)
18.00 SVETIŠTE: Svibanjska pobožnost: Anka i ob. Poljak
18.00 Svibanjska pobožnost: + Josip i Marica Franjkovć;
Dragica Pavlinac
10.00 SVETIŠTE: Hodočašće prvopričesnika Og dekanata
18.00 SVETIŠTE: Svibanjska pobožnost: + Franjo Vukelić
10.00 OŠTARIJE: Misa za narod: OBITELJSKA NEDJELJA
Krštenje: Mija Rahan, kći Mire i Valentin
12.00 CEROVNIK: + Marija, Mijat i Jure Bogović
16.30 SKRADNIK: Svibanjska pobožnost i misa
16.30 SVETIŠTE: Pjevana večernjica i Sv. Misa

1. SVIBANJSKA POBOŽNOST – nastavljamo molitvom krunice prije mise.
2. KRUNICA u obitelji - nastavljamo moliti. Pozovite me…
3. KATEHEZA – u 18 sati i misa za sve razrede na Spasovo, u četvrtak, 29. svibnja.
Na Cerovniku i po filijalnim kapelama pobožnost je prema dosadašnjem rasporedu.
4. SPASOVO ili UZAŠAŠĆE - zbor na Cerovniku i slavlje zaštitnika župe:
- ponedjeljak, 26. svibnja od 16 h: čišćenje i uređenje crkve za svetkovinu
- srijeda, 28. svibnja u 20 h: bdijenje, molitva Puta Svjetla i mogućnost za ispovijed;
- četvrtak, 29. svibnja: hodočasničku misu u 11 sati predvodi vlč. dr. Željko Blagous,
župnik zagorski i modruški. Popdnevna misa je u 17 sati.
5. PRVOPRIČESNICI Og dekanata hodočaste u Svetište u subotu, 31. svibnja u 10 h.
Pozivam naše prvopričestnike i njihove obitelji te ostale župljane na ovo hodočašće.
6. MISIJSKE narukvica – 25 kn za Mali dom u Africi (ob. Bertović 091-568-2670).
7. Mons. PETAR BOGUT, župnik Rakovice preminuo je i preporučam ga u molitve.
8. MLADA NEDJELJA - 1. lipnja slavimo OBITELJSKU
NEDJELJU u spomen na prvi susret s papom Benediktom XVI.
u Zagrebu 2012. godine. Misu predvodi župnik s busom
župljana iz Sušačke Drage kraj Rijeke. Ostati će s nama na
cjelodnevnom zajedničkom druženju uz prigodan program, a
također i na ručku. Pozivam sve župljane, njihove obitelji i
udruge koji se žele uključiti na ovo zajedničko nedjeljno
obiteljsko DRUŽENJE i RUČAK nek se župniku jave do
četvrtka. Mladu nedjelju završit ćemo koncertom župnog zbora iz
Drage te potom Večernjicom i Sv. Misom u 17 sati.
9. HODOČASTILI su u Svetište župljani župe Sv. Petar iz
Vlaške u Zagrebu: župnik vlč. Josip Golubić te pjevači i članovi
ŽPV i ŽEV uz kontakt obitelji Frković.
10. FOTO i CD snimke – Prve sv. Pričesti i Sv. Krizme možete nabaviti kod:
Foto LEON iz Josipdola (099 241 7050) - Foto MIRO iz Ogulina (098 247 979).
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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Izjava biskupa EU o
izborima za EU parlament 2014.
Katolički biskupi Europe objavili su Izjavu uoči nadolazećih europskih izbora
22. - 25. svibnja 2014. „Osjećamo da je naša dužnost, kao biskupa Vijeća
biskupskih konferencija EU, da ponudimo smjernice glasačima u EU, koje će im
pomoći u oblikovanju savjesti, a to želimo učiniti tako što ćemo istaknuti važna
pitanja i vrednovati ih kroz prizmu katoličkoga socijalnog nauka. Čak i ako se
obraćamo, u prvom redu, samo onim građanima EU koji su katolici, naša je nada da
će naš savjet naći blagonaklonost i u muškarcima i ženama dobre volje kojima je
stalo do uspjeha europskoga projekta. Nadamo se da će naš glas čuti i oni koji se
natječu za mandat kako bi služili u Europskom parlamentu.“ Neka opća pitanja su:
1. Pravo je i dužnost svakoga građanina i građanke EU da dade svoj glas.
2. Važno je da oni koji žele dobiti zastupnički mandat budu svjesni kolateralne
štete bankarske i gospodarske krize koja je počela 2008. godine.
3. Kršćanska poruka jest poruka nade. Pojedini građani, zajedn ice, i države
moraju imati sposobnost zanemariti partikularni interes u izgradnji općega dobra.
4. Kultura suzdržavanja mora oblikovati socijalna pitanja, tržišno gospodarstvo

i očuvanje okoliša.
Neka su specifična područja u politici EU na koja svraćamo pozornost:
1. Važno je da sve snažniji pokreti prema jedinstvu unutar Europske unije ne
dovedu u pitanje načelo supsidijarnosti koje je temeljni stup jedinstvene obitelji.
2. Drugi stup Unije i načelo u temelju kat. socijalnog nauka jest solidarnost.
3. Čovjekov život mora biti zaštićen od trenutka začeća do njegove naravne
smrti. Obitelj, temeljni kamen društva, mora uživati zaštitu koja joj je potrebna.
4. Odgovornost za prihvat i integraciju imigranata i tražitelja azila mora biti
proporcionalno podijeljena među državama članicama.
5. Čuvari smo svega stvorenoga te se opredijelimo za očuvanje prirode, te
ustrajemo da održivost bude temeljni čimbenik svake politike rasta i razvoja.
6. Vjerska sloboda i pravo na javno izražavanje svoga vjerovanja.
7. Podržavamo zaštitu općeprihvaćenog tjednog dana odmora u nedjelju.
8. Zalažemo se u ime starijih građana za onu razinu i kvalitetu skrbi koja im
pripada, ali se zalažemo i za politiku koja će stvarati nove mogućnosti za mlade.
EU nalazi se na prekretnici. Bitno je da svi mi koji smo građani Europe iziđemo
na birališta 22. - 25. svibnja. Mi, biskupi, potičemo da glasovanje bude odgovor na
poticaje informirane savjesti. (IKA)

Proslava Prve svete pričesti i Sv. Krizme
Draga naša djeco! Bogu hvala, koji vas iz svoje velike i bezgranične ljubavi
podari nama roditeljima, što dočekasmo i ovo prekrasno obiteljsko i župno slavlje
vaše i naše Prve svete pričesti. Prije deset godina krstili smo vas u ime naše
roditeljske vjere i vjere vaših kumova. Krštenjem ste postali djeca Božja i članovi
Svete Katoličke Crkve. Da, niste bili u mogućnosti prisjećati se tih prvih tjedana i
mjeseci svog započetog zemaljskog životnog puta. Bili ste nošeni ljubavlju nas
roditelja i naših obitelji te dočekani u radosti naših mnogobrojnih župljana koji se i
danas ovdje okupiše zajedno s vama slaviti Gospodina pod plaštom naše nebeske
Majke Marije. Tada smo zajedno s vašim kumovima, pred Bogom i Crkvom
obećali, da ćemo vas odgajati u vjeri, kako biste mogli živjeti prema Božjim
zapovijedima i ljubiti Gospodina i svoje bližnje. Stoga se sada radujemo što ste
prispjeli do svoje Prve svete pričesti, najljepšeg i najvažnijeg susreta s Kristom.
Usliši se naša želja
Svečanost je sveta sada,
Ispuni se nada cijela.
Oko vas je bijelo cvijeće.
Osvanu nam sveto jutro
Obukoste bijelo ruho,
I ova nedjelja bijela.
U rukama bijele svijeće.
Poštovani župniče, braćo i sestre! Neka nas danas ponovno ojača ljubav Božja,
kao prije deset godina na krštenju vas prvopričesnika. Tada zajedno s čitavom
župnom zajednicom, svečano i odgovorno obećasmo Bogu i našoj župnoj zajednici
da ćemo vas odgajati u vjeri Kristovoj. Sretni smo i Bogu zahvalni što danas slavite
svoju prvu Svetu pričest gdje ćete po prvi put osobno ispovjediti tu istu darovani
vam vjeru. Bog vas blagoslovio po zagovoru naše Gospe od Čudesa. (Bartol Tunjić)
Oštarije:
Elena Badanjak
Petra Bokulić
Davor Capan
Monika Cazin

Dominik Gračanin
Josip Grdić
Lara Franjković
Marko Udorović
Lana Jurišić
Petra Miletić

David Ožanić
Ivan Pribanić
Zora Zoe Marija Rendulić
Matej Salomon Škrtić
Ivana Tunjić
Matej Vuković

Dragi oče Biskupe! Srdačno vas pozdravljam u ime svih krizmanika koji sada
stojimo pred Bogom, pred našom majkom Marijom, pred cijelom župnom
zajednicom i svećenikom, pred obitelji,roditeljima i kumovima i molimo od Vas
pečat dara Duha Svetoga. Na početku priprema za krizmu nismo razumjeli za što se
pripremamo. Koja je svrha toga? Koja je nakana Duha Svetoga i Isusa? Ali sada
Isusa gledamo na drugačiji način, kao našeg Spasitelja koji je apostolima udijelio
dar govora. Danas mi simboliziramo plamene jezike. Pozvani smo sljedećim
generacijama davati primjer života s Isusom.Želimo svjedočiti Boga među ljudima
ovdje gdje živimo te molimo za takav dar govora.
Dok s velikom radošću pozdravljamo naše roditelje, zahvaljujemo im što su za
nas, na krštenju ispovjedili vjeru koju ćemo i mi danas ispovjediti. Pozdravljamo

kumove koji su prihvatili obvezu pratiti nas kroz našu vjeru kao i našu župnu
zajednici koja nas je pratila kroz ovu pripremu i promatrala nas više godina.
Pozdravljamo i naše vjeroučitelje i učitelje, te župnika i sve svećenike koji su se
trudili oko našeg duhovnog i intelektualnog odgoja. I na kraju, još jednom,
pozdravljamo Vas oče Biskupe i molimo Vas da ovu svetu misu prikažete za nas,
naše obitelji, kumove i cijelu župnu zajednicu. Hvala Vam. (Glorija Graovac)
Cerovnik:
Goran Cindrić
Jure Cindrić
Jure Nune Cindrić
Kate Cindrić
Marko Cindrić
Nikola Cindrić
Andreja Galić
Dora Herceg
Ivana Kraina
Filip Pavlić
Modruš:
Nikolina Sabljak
Josip Gašparović

Oštarije:
Lara Belančić
Martina Bokulić
Ana-Marija Bujdo
Andreja Cindrić
Dalibor Cindrić
Maja Čanković
Cindrić
Marica Dujmešić
Marija Filipčić
David Franjković
Doris Franjković
Karla Franjković
Lucija Gračanin

Anamaria Graovac
Glorija Graovac
Iva Gračanin
Petra Grdić
Robert Ivčević
Ivan Kalaš
Alen Kostelić
Marino Kostelić
Antonija Krznarić
Tin Medved
Matija Mihaljević
Dijana Miletić
Doris Miletić
Ana-Marija Nralić

Ivana Neralić
Denis Palijan
Robert Paušić
Lucija Plivelić
Ivan Prebeg
Siniša Pribanić
Klara Puškarić
Mario Puškarić
Leo Salijević
Leo Turković
Magdalena Tutek
Petra Vuraić
Andrej Žibrat
Barbara Žilić

Poštovani oče Biskupe! Pripala mi je čast pozdraviti Vas i zahvaliti Vam u ime
roditelja naših krizmanika koji primiše sakrament Potvrde. Danas se, kao roditelji,
radujemo jer gledamo vlastitu djecu kako napreduju u vjeri: od malih anđelčića s
krštenja postaju ozbiljniji i odgovorniji kršćani. Iskreno vjerujemo, kako smo slušali
u nedjeljnim evanđeljima nekoliko posljednjih nedjelja, da će se njihov rast u vjeri
nastaviti – i kroz katehetska okupljanja, i kroz misna slavlja te ostale župne
aktivnosti. Bit će kiše i snijega; biti će teško ići na Mašu. No, želimo zajedno
nastaviti izgrađivati naše veliko obiteljsko župno zajedništvo. Neka nas darovi
Duha Svetoga i dalje svakodnvno potiču na takvo djelovanje.
Ovdje je živa zajednica, ne zajednica koja samo krsti malu djecu i pokapa
preminule, nego zajednica koja između ta dva sakramenta živi i ostalih pet. Drago
mi je, oče Biskupe, da ste ovdje s nama kao pastir svoga stada na čelu naše mjesne
Crkve. Štoviše, kao što je naš pop Ante list ovog kraja, iskreno se nadam da će
ovako živa Crkva dati još duhovnih zvanja. Po toj nakani i redovito molimo jer –
Žetva je velika, a radnika malo! Hvala Vama župniče, kao i vlč. Petru Šporčiću i
vlč. Željku Blagusu te ostalim svećenicima na potpori u cjelokupnom odgoju naše
djece. Mi, župljani, znamo da s nama dijelite sve teškoće – pa kako onda ne biste
dijelili i ovu radost. Želimo i dalje obostranu suradnju na dobrobit naše djece i
čitave Crkve. Hvala i Vama monsinjore Gabriću, i Vi ste vezani uz ovaj kraj - drago
nam je vidjeti Vas ovdje, veseliti se s nama.
Oče Biskupe, u ime svih roditelja i članova obitelji naših krizmanika još jednom,
veliko Vam »hvala« uz preporuku u Vaše molitve! Živjeli!
(Hrvoje Herceg)

