Misna slavlja i župni oglasi
Poned.; 25. rujna
Utorak, 26. rujna
Srijeda, 27. rujna
Četvrtak, 28. rujna
Petak,
29. rujna
Subota,
30. rujna

Sv. Jeronim

18.30 + Josip i Ana Badanjak; Josip i Antonija Štefok; Branko Stipetić

18.30 + Franjo i Marijana Vrbanović
Sv. Kuzma i Damjan
18.30 Na čast Sv. Josipa za duhovne i materijalne dobročinitelje
18.30 Po nakani (al)
18.30 + Milan, Fanika i Josip Franjković; Branko, Kate i Milan
Puškarić; Mihovil Božičević
Sv. Mihael, Rafael i Gabriel
17.00 VOJNOVAC: Po nakani (al)
18.30 SVETIŠTE: + Josip Božičević (30. dan); Zora Žlimen (30. dan);
Vladimir Belančić; Milan Rahan; Marija i Mijo Božičević; Mare i Tone
Neralić; Anton i Milka Poljak i ob. Krznarić; Josip i Ljubica Franjković;
Josip i Anka Belančić; Katica Balen; Mate Capan; Ivan i Ana Pauković;
Ana Bročić; Ana Josić; Anka Žubranić; Josip Božičević; Ivan Mihaljević;
Zora i Mate Grdić; Marija Vučić i Katica Bokulić.

Dan Gospodnji 10 SVETIŠTE: Misa za narod
26. NKG
1. listopada

12 CEROVNIK: + Nikola Luketić
16 SKRADNIK: + Milka Bubica i Milka Božičević

1. KLANJANJE ove Mlade nedjelje namjenjujemo za našu mladež i za duhovna zvanja.
2. KRUNICU tijekom rujna namjenjujemo za obitelji i župnu zajednicu. Predmolite…
3. KATEHEZA - održava se po vjeronaučnim grupama i obavezna je za vjeroučenike.
4. ZAHVALA Josipu Anušiću, vjeroučitelju i voditelju PŠ Oštarije te svim djelatnicima
Škole na hvalevrijednom organiziranju ovogodišnjeg spomendana braće Rendulić.
5. MIVOLJA u subotu, 30. rujna: molitva u Tržiću u 11 h i Sv. Misa u Kamenici u 12 h.
6. MEĐUGORJE - organizira Tounj; 21. i 22. listopada; 400 kn. Mob. 091 880 7695.
7. HRANA ZA SJEMENIŠTE – prikupljamo poljske plodove, voće, novčanu pomoć…
8. UČENICIMA I STUDENTIMA pomozimo u školovanju. Ovaj tjedan pomogli smo
dva učenika iz škole Oštarije. Pomoć trebuju još 3 učenika. Bog blagoslovio dobročinitelje.
9. OBNOVA CRKVE – Dar od 200 kn za Župu Oštarije ili 150 kn za Župu Cerovnik:
Župa Oštarije
IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
Župa Cerovnik
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

Posvetna molitva Bezgrešnom Srcu Marijinu
Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja! Tvojemu bezgrešnom Srcu
posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa
mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva,
za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi
živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.
Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni, i po meni, uvijek i
u svemu vrši volja Božja. Amen.
Poštovani gospodine župane karlovački g. Jeliću!
Poštovani gospodine gradonačelniče ogulinski g. Domitroviću!
Župljani Oštarija i Cerovnika zagovorom i molitvom Gospi od
Čudesa prate Vas i Vaše suradnike u svim neizvjesnostima i
naporima koje u ovim danima vodene opasnosti poduzimate
za sve Vama povjerene ljude i njihovu imovinu. pop Ante, Oštarije

Izdavač: pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: 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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Poruka gospićko-senjskog biskupa mons.
Zdenka Križića za Katehetsku nedjelju
Draga braćo i sestre, draga djeco i mladi, dragi katehete i katehistice!
Započela je nova katehetska i školska godina sa
svim radostima i zahtjevnostima koje ona sa sobom
nosi, s novim izazovima, traženjima i ponudama.
Dakako, ova nova ne smije biti obična kopija prošle
godine jer onda ne bi bila „nova“, uzmanjkali bi
kreativnost i životni rast. Godina je „nova“ jer je to
početak školskog životnog hoda za mnogu dječicu koja
prvi puta sa školskom torbom ulaze u školske razrede
što je jedan posve novi, a ponekad i stresni životni
korak za ta mala krhka bića. Potrebno je sve učiniti s
vaše strane, da im taj početak novog životnog razdoblja
bude ispunjen vedrinom, zanosom i optimizmom.
Mnogi mladi završavaju osmogodišnju školu. Primili su sakrament svete potvrde i
nastavljaju polagano put personalizacije vjere. Potrebna im je blizina i pratnja istinskih
uzora i svjedoka vjere. Nekada, nažalost, roditelji ne odgovore dostatno ovim njihovim
duhovnim potrebama, a posljedica toga su određene praznine koje se stvaraju u nutrini
djece sa svim rizicima za njihovu budućnost, stoga je tu pomoć svećenika i kateheta od
velike važnosti. Ništa se ne postiže tvrdim forsiranjem, prijetnjama i ukorima, nego
velikom ljubavlju i strpljivošću.
Mnogi završavaju srednju školu, odlaze na različite fakultete ili ulaze u radne
odnose. To je za njih prijelomno životno razdoblje kada je vjera u pitanju. Ako nema
solidne ukorijenjenosti u vjeri, dostatnog vjerničkog iskustva, opasnost je da se vjera
pomalo gasi ili svede na puki minimalizam koji ne ispunjava srce. To ne znači da će
vjera posve nestati, nego će osoba postajati sve hladnija i ravnodušnija u svojim
odnosima prema Bogu te će onda, vjera imati sve manji utjecaj na životne odluke osobe i
na njezino moralno djelovanje. Kada oslabi sakramentalni i molitveni život, nužno oslabi
i poznavanje Boga, a time i povezanost s njim. Slika se Božja deformira, a vjera sve više
prelazi u različite oblike praznovjerja i idolatrije.
Ovdje je i pitanje: kako pomoći ovim mladim vjernicima koji zbog studija ili
potrage za radnim mjestom napuštaju ruralna područja i odlaze u veće gradove pa
župnici matičnih župa, kao i katehete, gube s njima svaki kontakt? Mnogi odlaze u veća
središta koja su izvan naše biskupije i nažalost, sve se rjeđe vraćaju svom zavičaju i tako
ostaju vjernički anonimni. I ovdje, kao svećenici i katehete, moramo se pitati: koliko smo
ih vjernički učvrstili i s kakvim blagom vjere oni odlaze u nove sredine? Hoće li se
uspjeti uključiti u neku zajednicu vjernika? Ili će se zadovoljiti samo s nekom

vjerničkom osrednjošću? S vjerničkim minimalizmom „oni bi bili ne samo prosječni
kršćani, nego 'kršćani u opasnosti'“, kako reče papa Ivan Pavao II. (Novo millennio
ineunte, br. 34). I ova kategorija mladih vjernika mora biti uključena u naša razmišljanja
u smislu traženja načina da im se pomogne. Da li možemo i za njih nešto učiniti? To su
djeca naše biskupije iako nisu trajno na našem teritoriju. Jasno je da svećenicima i
katehetama nije uvijek moguće kvalitetno doskočiti svim
ovim potrebama. Bez prave podrške roditelja i šire obitelji
vjernički život djece i mladih postajat će sve siromašniji s
opasnošću da posvema izblijedi.

Godina obitelji
Naša biskupija ovu pastoralnu godinu želi
posebnije posvetiti obitelji kao najvažnijoj životnoj
postaji od koje bitno zavisi vjernička i općeljudska
izgradnja osobe. U obitelji se udaraju temelji moralnih,
duhovnih, psiholoških i emocionalnih vrijednosti. Ako se djetetu u ovom razdoblju ne
formiraju dostatno sve navedene vrijednosti, onda je i budućnost djeteta posve
neizvjesna. Papa Ivan Pavao II. je u više navrata ustvrdio da budućnost čovječanstva
ovisi o obiteljima. Jako je naivan ili nerazuman tko u ovo ne vjeruje.
Ove godine Crkva obilježava 100 godina od Fatimskih ukazanja pa je prilika
citirati fatimsku vidjelicu, sestru Luciju, karmelićanku, koja je 2008. napisala kardinalu
Caffarri, predsjedniku papinskog Instituta za brak i obitelj ove ozbiljne riječi:
„Odlučujuća bitka između Gospodina i Sotonina carstva vodit će se na polju braka
i obitelji. Ne dajte se nimalo zastrašiti, jer će svi koji djeluju u prilog svetosti braka
i obitelji uvijek nailaziti na protivljenje. Napadat će ih se svim mogućim
sredstvima, zato što je ishod tog sraza odlučujući.“
Lako ćemo uočiti koliko je prisutna ta borba danas. Brakovi su sve krhkiji.
Postotak razvedenih je zastrašujući. Djeca ostaju bez prirodnog ambijenta za formaciju i
odrastanje. To ostavlja određene negativne posljedice na budućnost djeteta. Vidimo
također, s kakvim se mukama suočavaju obitelji koje žive prilično zdrave obiteljske
odnose. Često puta, zbog posla i obveza, s djecom provode minimalno vremena. Nekada
čak niti nedjeljom ne mogu biti s njima. I ovo ostavlja tragove na psihološkom i
emocionalnom rastu i razvoju djece. Zbog toga slabe afektivne veze djece s roditeljima
što će roditelji itekako osjetiti u svojoj starijoj dobi.
Uz sve ovo, roditelji često ostavljaju posve po strani duhovni i vjernički odgoj
djece prepuštajući to vjeroučiteljima i svećenicima. Svojim životom ne svjedoče svojoj
djeci da im je Bog u životu važan, da s njim računaju i na Njega se oslanjaju. Stoga je i
najveća prijetnja da će i njihova djeca, nakon krizme, usmjeriti svoj život putom bez
Boga. Ako roditelji ne pokažu svojoj djeci da im je Bog u životu važan, teško će ih itko
drugi moći u to uvjeriti. Ako djeca, gotovo nikada, ne vide roditelje da se mole Bogu, da
računaju s nedjeljnom svetom misom i sa sakramentima, onda će se neminovno, i kod
djece gasiti svaki interes za Bogom. Tada se u teškim životnim situacijama neće imati
kome obratiti.
Kako je važno da i roditelji bolje upoznaju Boga u koga vjeruju i budu svojoj
djeci svjedoci u vjeri! Kako je važno da nam roditelji ne ostanu hladni i ravnodušni s

obzirom na vjerski i duhovni odgoj svoje djece! Zato je Crkvi itekako stalo do roditelja
kao prvih svjedoka i odgajatelja u vjeri.
Naša nacionalna Crkva priprema veliki Obiteljski susret u Solinu, u rujnu 2018.,
na koji ćemo se pripremati u mjesnim Crkvama. Stoga, potičem sve svećenike, katehete i
katehistice, da ove pastoralne godine posvete posebnu pozornost našim obiteljima, kako
na planu župske zajednice tako i dekanata. Neka se po župama, tijekom godine, ponude
određeni programi za roditelje koji ih neće previše opterećivati, ali će im dati mogućnost
da bolje upoznaju svoju vjeru i bolje razumiju određene poteškoće u konkretnom
življenju vjere, kao i bolje razumijevanje Božjeg djelovanja u povijesti našeg spasenja.
Želim svima vama, draga djeco i roditelji, dragi svećenici, katehete i katehistice,
puno Božjeg blagoslova u vašoj odgovornoj dužnosti naviještanja i svjedočenja vjere
svima onima kojima vas Bog šalje, jer Bog ima u vas veliko povjerenje i veliku nadu.
U Gospiću, na blagdan Uzvišenja sv. Križa 2017. godine
Biskup Zdenko Križić
MOLITVA VJERNIKA
Uvod (svećenik): Nakon što smo izrekli u što vjerujemo, na ovu Katehetsku nedjelju
koja nas poziva na bolje upoznavanje onoga što vjerujemo, uputimo Gospodinu
svoje molitve. Recimo zajedno:
Daj da te uvijek primamo, Gospodine!
1. Neka tvoja Crkva, Gospodine, pod vodstvom Sv. Oca i svih biskupa bude
ponizna služiteljica svim ljudima, molimo te.
2. Svoju Crkvu, nazvanu tvojim vinogradom, obdari vrijednim pastirima i
vjeroučiteljima koji će se uvijek radovati tvojoj nagradi na nebesima, molimo te.
3. Daj da ova Katehetska nedjelja bude poticaj svim vjernicima u našoj biskupiji
na bolje upoznavanje tebe koji se ponizuješ i daješ nam se po svojoj Crkvi, molimo te.
4. Pomozi nam da u našoj župnoj zajednici: slavljenjem sakramenata, župnoj
katehezi i susretima za odrasle, rastemo u poznavanju otajstava vjere, molimo te.
5. Neka naše obitelji postanu prave škole vjere u kojima će djeca i mladi, zajedno
s roditeljima, bakama i djedovima, rasti u ozračju istinske radosti, molimo te.
6. Pomozi nam, Gospodine, da svi budemo nevini, ponizni i otvoreni za novost
evanđelja poput djece, molimo te.
7. Naše pokojne, koji su te nastojali slijediti u poniznosti i nevinosti, privedi u
vječni život što si nam ga obećao, molimo te.
Zaključak (svećenik): U duhu poniznosti, kao tvoja djeca, s pouzdanjem smo ti,
Oče, uputili naše molitve. Molimo te da ih uslišiš, po Kristu, Gospodinu našemu.

HVALA svima koji su pomogli Nacionalni susret križara:
Donatori: Županija karlovačka; Župa Josipdol; DPD Cerovnik;
DPD Oštarije; ŽU Katarine; DPD Skradnik i SKV donirali su
3.650,00 kuna. Dvadeset i pet obitelji Oštarija i Skradnika, Cerovnika
i Vojnovca te Josipdola donijeli su kolače i sokove; LD Vepar
Josipdol lovački gulaš; DVD Oštarije prostor Doma: Župe Josipdol,
Cerovnik i Oštarije knjige, svijeće i medaljice.
Sedamdesetak mladih te naših župnih suradnika obogaćeni su promišljanjima
na misnom slavlju te predavanjem i radionicom pod geslom „Bogu duša“.

