Misna slavlja i župni oglasi
17.30 + Ana i Mate Cindrić; Josip Kekić
17.30 SVETIŠTE: + Jure i Ljubica Prebeg i ob. Barešić
Utorak,
18.00 VOJNOVAC: Krinuca Sv. Anti Padovanskom (1. utorak)
15. ožujka
18.30 sati Sv. Ispovijed u Kapeli Sv. Ante
Srijeda, 16. ožujka
17.00 Križni put: Na čast Sv. Josipa za naše obitelji
Sv. ispovijed za sve vjernike
17 sati SKRADNIK – Sv. ispovijed za sve vjernike
17.30 Po nakani (al)
Četvrt., 17. ožujka
16.00 CERVNIK: Križni put i Sv. ispovijed za sve vjernike
Petak,
17.00 SKRADNIK: Križni put
17.00 SVETIŠTE: Križni put i misa: + Tonček Kuterovac;
18.ožujka
Dane, Anton i Marija Sabljak; Ivan Puškarić
11.00 JOSIPDOL: Proslava Sv. Josipa, zaštitnika Župe
Subota, 19. ožujka
17.30 SVETIŠTE:+Josip Franjković; Draško Rašpica; Josip Sudarić;
Sv. Josip
Ivka Blažević;Marija Pribanić; Nada i Ruža Gerić; Ana i Tomo Rajh.
10 SVETIŠTE: Procesija i misa za narod
20. ožujka
12 CEROVNIK: Procesija i misa: + pop Mate Pavlić; Anka i
CVJETNICA
Blaž Špehar; Ob. Pavlić Bencini; Mila Jančić; Željko Debelac.
ŽUPNA KATEHEZA - za sve vjeroučenike: Križni put i Sv. Ispovijed - srijeda, 16. ožujka.
PREDUSRKSNA ISPOVIJED - po župama Og dekanata bit će prema rasporedu.
SUSRET roditelja vjeroučenika po grupama bit će u oštarskoj Plovaniji prema raspredu:
Poned. 14. ožujka

1. i 2. raz. – Ponedj.

3. i 4. raz. – Utorak

5. i 6. raz. – Srijeda

7. i 8. raz. – Četvrtak

14. ožujka u 19 h
15. ožujka u 19 h
16. ožujka u 19 h
17. ožujka u 19 h
KRIŽNI PUT – molimo u župnim crkvama i filijalnim kapelama prema rasporedu.
KARITASOVE KUTIJICE – ponesite svoj dar na Cvjetnicu i stavite pred oltar.
AKCIJA MISEREOR – do Cvjetnice ako kako možete donesite kovertu s darom.
PLASTIČNE ČEPOVE – za oboljele od leukemije i limfoma donesite u sakristiju.
JOSIPOVA - subota, 19. ožujka u Josipdolu na Sv. Misama u 11 h (vlč. Ivica Tolla) i 17 h.
PAPIN DAN - Papa Franjo izabran je je 13. ožujka 2013. godine za 266. papu.
TRINAEST utoraka Sv. ANTI - započet će na Vojnovcu u utorak, 15. ožujka u 18 sati.
HODOČAŠĆE sv. Leopoldu u Zagreb – Dubrava je u subotu, 16. travnja. Put je 60 kn.

Pokorničko slavlje i preduskrsna ispovijed u Godini milosrđa
Datum
Nedjelja, 13. ožujka
Utorak, 15. ožujka
Srijeda, 16. ožujka
Četvrtak, 17. ožujka
Petak, 18. ožujka
Subota, 19. ožujka
Nedjelja, 20. ožujka
Vel. pon., 21. ožujka
Vel. utor., 22. ožujka

Mjesto i sat
Modruš (12 h)
Vojnovac (18.30 h); Saborsko (15.30 h); Plaški (16.30 h)
Oštarije (17 h) i Skradnik (17 h); Sv. Križ – Og (9-10.30 h)
Zagorje (16 h); Kaševare (16 h); Josipdol (17 h)
Cerovnik (16 h); Sv. Križ – Og (18.30 h)
Sv. Križ – Og (10 h); Josipdol (10.30 h)
Sv. Križ – Og (17 h)
Bl. Alojzije – Kučenići (17 h)
Kamenica (15 h); Tounj (16 h); Generalski Stol (17 h)

Ništa zemaljsko nije vječno, ali sve zemaljsko
može postati slika vječnoga. (Gertrud Freiin von Le Fort)
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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Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen!
(Iv 8, 1-11)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U
ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku
goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je
narod hrlio k njemu. On sjede i stade
poučavati. Uto mu pismo¬znanci i farizeji
dovedu neku ženu zatečenu u preljubu.
Postave je u sredinu i kažu mu: »Učitelju!
Ova je žena zatečena u samom preljubu. U
Zakonu nam je Mojsije naredio takve
kamenovati. Što ti na to kažeš?« To govorahu
samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti.
Isus se sagne pa stane prstom pisati po
tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se
uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I
ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti
jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i žena koja stajaše u
sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?«
Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i
odsada više nemoj griješiti.« Riječ Gospodnja.

Tko je od vas bez grijeha…
Ovo je jedna od najuzbudljivijih scena u evanđelju. I ona je danas aktualnija
nego prije. Jer, mi živimo u vremenu, u kojem je sve više epidemije, druge optužiti,
osramotiti, posvuda – ne samo kod sebe – tražiti krivce. Scena je sasvim zorno i
dobro predočena. Isus je u Jeruzalemu, u Hramu. On govori ljudima i veliko
mnoštvo ga sluša. Najednom, iznenada, nastade kovitlac, nemir. Ljudi dovlače jednu
ženu direktno pred Isusa. Optužba: ona je uhvaćena na djelu. Njezin prekršaj:
preljub! Za takve u zakonu stoji: smrtna kazna kamenovanjem! Dakle, što ti kažeš?
Ti nećeš biti protiv Mojsijeva zakona!
Isus šuti. Piše nešto po tlu. Što? Mi ne znamo. To je jedino mjesto u
evanđeljima gdje vidimo da Isus piše. Od njega nemamo nikakav spis ili pismeni
sastavak, nego samo što su učenici pribilježili. Isus ne gleda uvis. Dok svi bulje u
ženu i pokazuju na nju, Isus sagnut gleda u tlo. Bježi li on svojim pogledom od
grijeha? Zar on ne želi povjerovati da je ona preljubnica? Budući mu tužitelji ne daju
mira i pritišću ga, da bi trebao nešto reći, on se uspravi i kaže riječ koja do danas
traje: "Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen."

Isus ne prikazuje preljub da bi bio nedužniji nego što jest. On ne kaže da to ne bi
bio grijeh. On samo podsjeća tužitelje na njihove vlastite grijehe. Kamenujte vi nju kao
što Mojsijev zakon propisuje! Ali trebate poći od sebe, tko je bez grijeha. Vi optužujete
ženu da je počinila preljub. To je bez sumnje teški grijeh! Zar ti još nikada nisi
pogriješio? Možda kažeš: ja nikada nisam počinio preljub! Također ni u mislima? I
nikada nisi lagao? Zar nikada nisi rekao lošu riječ? Zar se nikada nisi "poslužio" novcem
ili drugim? I tako dalje…Tko je od vas bez grijeha…
Jedan za drugim stadoše odlaziti, počevši
od starijih. Svatko je razumio Isusovu riječ. Svi
su bili od nje pogođeni. Svi smo mi još i danas
od toga pogođeni. Svakome od nas Isus
postavlja pitanje: A ti, jesi li ti bez grijeha, koji
pokazuješ na druge? Često bismo morali misliti
na Isusovu riječ gdje su i sada poznati mnogi
slučajevi zloupotrebe. Prikazuje li Isus sam
grijehe? Nikako. On je pronašao najoštrije riječi
za one koji sablažnjavaju. I jedno od najgorih
sablažnjavanja je zloupotreba djece i mladih po
nekome koji bi trebao saopćiti dobrotu Božju.
Isus to ne prikazuje. Ali opominje sve nas pred tim, da tako činimo kao da bismo bili bez
grijeha. Svaki slučaj zloupotrebe je duboko gnusan. Ali pritom je i pitanje za svakoga od
nas: tko je bez grijeha neka prvi baci kamen… Na svima nama je da se udaramo u
vlastita prsa. "I ja te ne osuđujem", kaže Isus. Idi sada, i započni novi život! Fra Jozo Župić

Obiteljski stol za usamljene osobe
Nedjelja Božanskog Milosrđa
3. travnja u Oštarija
Papa Franjo, pokretač Godine Milosrđa, ističe kako je milosrđe “stožer na kojem
počiva život Crkve”; “životni ideal i kriterij vjerodostojnosti”. Kao “osobina
Gospodinove svemoći” a nipošto “znak slabosti”, milosrđe postaje “kriterij za
shvaćanje tko su prava djeca Božja”. Zapravo svi smo “pozvani živjeti milosrđe, jer je
nama prvima ukazano milosrđe”. U nastavku papa Franjo nudi neke praktične savjete
za življenje tog izvanrednog jubileja u duhovnoj punini: „otvoriti svoje srce
egzistencijalnim periferijama, donoseći utjehu i solidarnost onima koji, u današnjem
svijetu, žive nesigurnost i patnju, “mnogobrojnoj braći i sestrama lišenima
dostojanstva.”Potaknuti riječima Pape Franje, dvadestak osoba, predstavnika
dobrotvornih društava i udruga promišlja ovih dana o organiziranju zajedničkog ručka
za sve osobe koje se osjećaju osamljene. Uskrs kao najveći kršćanski blagdan, lijepo je
slaviti u obiteljima. Budući da je mnogo naših mještana po svim naseljima osamljenih,
samaca, želja nam je okupiti ih zajedno u ozračju uskrsne radosti za zajednički obiteljski
stol. Okupili bismo se 3. travnja u Nedjelju Božanskog Mislosrđa, Mali Uskrs ili
Bijelu nedjelju u Vatrogasnom domu u Oštarijama. Misno slavlje biti će u Svetištu u
10 sati, a zajedničko okupljanje na ručak biti će u 11. 30 sati. Pozivamo sve vjernike i
mještane ovih prostora od Oštarija i Skradnika do Vojnovca, Trojvrha i Modruša.
Dobrodošli ste bez obaveza, ali s radošću u srcu u radosti Uskrslog Gospodina.

Tijelo sv. Leopolda bit će izloženo u Zagrebu
„Želio bih da Sv. Leopold
Mandić bude jedan od zaštitnika ove
Svete godine milosrđa", upravo je
tim riječima na audijenciji 22. travnja
2015. godine papa Franjo uputio
svoju poruku okupljenima na trgu sv.
Petra, najavljujući Svetu godinu
milosrđa. Relikvije navjestitelja
milosrđa i Božjeg praštanja svetaca
Sv. Padre Pija i Sv. Leopolda stigle
su u Rim već 1. veljače 2016. i izložene u crkvi sv. Lovre u Rimu. U toj glasovitoj
rimskoj bazilici 2. veljače proslavljen je Dan posvećenog života, a zatim su tijela
prenešena u crkvu San Salvatore in Lauro, gdje su na molitvu okupljene molitvene
skupine iz cijelog svijeta. U petak 5. veljače tijela svetaca milosrđa u procesiji su
dopraćena do bazilike Sv. Petra, gdje će sveci zaštitnici biti izloženi na štovanje u
blizini otvorenih Svetih vrata bazilike sv. Petra u Rimu.
Čista srijeda (10. veljače) ima posebno značenje, jer je na taj dan u
vatikanskoj bazilici Papa svojim „misionarima milosrđa" udijelio ovlasti za
odrješenje i od onih grijeha koji su inače pridržani Svetoj Stolici. Nazočnost
relikvija u tom tjednu u bazilici tijekom Svete godine milosrđa bit će "važnim
znakom potpore za sve misionare i svećenike, jer su Padre Pio i sv. Leopold Mandić
bili primjer ustrajnog i strpljivog ispovjednika, pravi svjedoci Božjeg milosrđa".
Tijelo sv. Padre Pija izloženo je u Rimu od 8. do 14. veljače 2016.
Tijelo Sv. Leopolda Mandića nakon Rima dolazi u Zagreb, gdje će biti
izloženo na štovanje vjernicima od srijede, 13. travnja do ponedjeljka, 18. travnja
u župi Sv. Leopolda Bogdana Mandića – Dubrava, koju vode franjevci kapucini.
Hodočašće u Godini milosrđa u Zagrebačku Dubravu (kapucinska crkva) za vjernike
Ogulinskog dekanata i G-S biskupije biti će u subotu, 16. travnja. Misno slavlje
u Dubrava u crkvi Sv. Leopolda biti će u 11 sati. Hodočasnici iz Og kraja krenuti će
busevima u 8 sati. Prijavite se po svojim župama, a cijena puta je 60 kuna.
Sv. Leopold je naš zemljak i svetac. Rodio se 12. svibnja 1866. u Herceg
Novom (danas Crna Gora). Njegovi roditelji, otac Petar Antun Mandić i majka
Dragica (Karla) rođ. Carević, na krštenju (13. 6. 1866.) su mu dali ime Bogdan
Ivan. Dječak se od rane mladosti odlikovao uzornim vladanjem i ljubavlju prema
svojim vršnjacima i drugim prijateljima, tako da mu je kotorski biskup Kazimir
Forlani prigodom ulaska u Kapucinsko sjemenište u Udinama (16. 11. 1882.) da
svjedočanstvo da je "od najnježnijih godina davao primjer svake kreposti, jer je
cijelom dušom nastojao oko kršćanske savršenosti".Prve redovničke zavjete
položio je 4. svibnja 1885. Nakon novicijata odlazi na studij filozofije u Padovi, gdje
20. listopada 1888. polaže svečane (doživotne) zavjete. Teologiju je studirao u
Veneciji gdje biva i ređen za svećenika (20. 9. 1890.) Kad je iscrpljen
ispovjedničkom službom i bolešću 30. srpnja 1942. preminuo u Padovi.

