U prostorijama HBK u Zagrebu u petak 9. ožujka svečano je objavljeno
imenovanje don dr. Petra Palića novim hvarsko-bračko-viškim
biskupom. Svečanom činu nazočili su predsjednik HBK mons. Želimir
Puljić, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giuseppe Pinto,
vojni ordinarij Jure Bogdan, prvi tajnik Apostolske nuncijature mons.
Janusz Stanislaw Blachowiak, pročelnici vijeća, ureda i odbora Hrvatske
biskupske konferencije. Preporučujemo mons. Palića u molitve.
Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak
19. ožujka

11.00 - JOSIPDOL: Sv. Misa za hodočasnike

Sv. Josip

17.30 - SVETIŠE: Sv. Misa na čast Sv. Josipu za očeve i obitelji: + Za sve pokojne
i poginule i nestale hrvatske branitelje i njihove obitelji; + general Petar Stipetić;
Josip i Marija i ob. Sudarić; Josip Gračanin; Josip i Anka Puškarić.

20. ožujka
21. ožujka
22. ožujka
23. ožujka
Subota
24. ožujka
25. ožujka
CVJETNICA

17.30 Po nakani (al)
17.30 Na čast Sv. Josipu za muževe i očeve: + Toma i Roža Magdić
17.30 Po nakani (al)
17.30 Po nakani (al)
15.00 VOJNOVAC: Križni put
17.30 SVETIŠTE: Po nakani (al)
10 SVETIŠTE: Procesija i Sv. Misa za narod
12 CEROVNIK: + Marija Pavlić; Ivica, Milan i Anka Kirasić

Uto
Sri
Čet
Pet

1. SV. JOSIPA slavimo u Josipdolu u ponedjeljak, 19. ožujka u misama u 11 i 17 sati.
2. SV. JOSIPA u Oštarija slavimo misom u 17.30 h moleći za naša branitelje i hranitelja.
3. KRIŽNI PUT u korizmi molimo: SVETIŠTE - petkom (17 h) i nedjeljom (9.30 h);
CEROVNIK – petkom (16 h) i nedjeljom (11.30 h); SKRADNIK – petkom (17 h) i
nedjeljom (15.30 h); VOJNOVAC – subotom (15 h).
4. ŽUPNA KATEHEZA – za PRVOPRIČESNIKE (3. r.) utorkom u 16 h i za
KRIZMANIKE (7. i 8. r.) četvrtkom u 16 h. S ostalim vjeroučenicima imamo Križni put.
5. GODIŠNJI SUSRET župnih vijeća G-S biskupije održava se danas na Udbini.
6. AKCIJA MISEREOR i KARITASOVA KUTIJICA – donesite na Cvjetnicu.
7. MASLINOVE grančice možete nabaviti na Cvjetnicu uz prilog koji ide za misije.
8. OBNOVA CRKVE – doprinosom od 200 kn za Oštarije ili 150 kn za Cerovnik:
Župa Oštarije
IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
Župa Cerovnik
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

Raspored preduskrsnih ispovijedi po okolnim župama:
Datum
Pon, 19. 03.
Uto, 20. 03.
Sri., 21. 03.
Čet., 22. 03.
Pet, 3. 03.
Sub, 24. 03.
Ned, 25. 03.

Mjesto
Josipdol
Tounj
Gen. Stol
Vojnovac
Oštarije
Skradnik
Cerovnik
Ogulin II
Og - Sv. Križ

Sat
10 i 16
16,30
18.00
19.00
17.00
17.00
16.00
16.00
17.00

Svaki put kada primamo sakrament
ispovijedi, uz nužnu unutarnju
raspoloživost, u našoj se duši događa
ponovno rađanje za život milosti. Na
ispovijedi duša od Boga prima više
svjetla i posebne milosti kako bi se
mogla boriti protiv ispovjeđenih
grješnih nagnuća, izbjeći grješne
prigode, ne upasti u iste grijehe. Milost
za svakodnevnu borbu.

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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Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono vrijeme: Među onima koji su se
došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide
galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže
to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas
da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši
na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj
život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za
život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će
biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je
sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u
ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet
ću proslaviti!«
Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi
govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi
mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta
biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.« To reče
da označi kakvom će smrću umrijeti. Riječ Gospodnja. (Iv 12, 20-33)

Tri službe očinstva - OTAC KAO PROROK
Danas postoji nekakva iskrivljena slika očinstva koja ismijava očeve i njihov
poziv. Pogledajte bilo koju TV emisiju ili film napravljen u posljednjih 40-ak godina, i
vidjet ćete da su svi očevi prikazani kao lakrdijaši, zapovjednici, ili u najboljem slučaju
kao ljudi dobra srca, ali zbunjene i naivne prirode. Ono što nikada nećete vidjeti je otac
prikazan kao blag, mudar, strpljiv i jak čovjek. Drugim
riječima, nikada nećete vidjeti dobrog tatu na TV-u.

No, kako uopće biti dobar otac? A ako želite biti
jedan od takvih, gdje početi? Koje obveze imaju očevi prema
učenju Krista i Njegove Crkve? Odgovori na ta i slična
pitanja uglavnom su izgubljeni, ali oni postoje. Želim ispitati
tri dužnosti, ili munera, latinska riječ koju Crkva koristi kad
govori o očinstvu. Razumjeti ove dužnosti je vrlo važno da se postane otac (i suprug)
kakvog Bog želi da budete. Uostalom, prilično je teško biti dobar u poslu ako ne
razumijete koji su vaši zadaci.
Ako želite shvatiti kako je Krist model pravog očinstva, kako se uloga oca
odnosi sa svećenikom u župi te kakav je autoritet, ako ga imaju očevi, potreban doma,
nastavite čitati ova promišljanja. Postoje tri službe očinstva po uzoru na samoga Krista.
Iako se tradicionalno povezuju sa zaređenim svećenikom, ove dužnosti isto vrijede i za

očeve u obitelji, koji na taj način također dijele ulogu svećenika, ali ne i sakramentalno.
Tri službe su: Munus docendi – služba naučavanja, na temelju Krista kao proroka;
Munus sanctificandi – služba posvećivanja, na temelju Krista kao svećenička; Munus
regendi – služba pastira (upravljanja), na temelju Krista kao kralja. Danas, želim da
zajedno pogledamo prvu od tri službe, dužnost poučavati (ili otac kao prorok).
Sve počinje s Kristom: - Kroz Stari zavjet, Bog je često podizao ljude tj. proroke,
čija je jedina misija bila reći židovskom narodu istinu. Često, njihova poruka je
upozorenje: pokajte se ili se suočite s posljedicama. U drugim slučajevima, međutim,
Bog koristi proroke da otkrije istinu o sebi, kao što je učinio s Mojsijem. U biti, ti ljudi
su vatreni učitelji koje je Bog postavio. U Novom zavjetu, Isus Krist je krajnji prorok. U
stvari, on je taj kojeg su svi ostali proroci nagovijestili. Njegova misija je da otkrije Boga
Oca u cijelosti Židovima, na kraju i cijelom svijetu. Isus se opisuje kao proročki učitelj,
objavitelj istine, a kad ga je Pilat pitao o njegovoj misiji, odgovorio je: “Za to sam se
rodio, za to sam došao na svijet, da svjedočim za istinu.” Ova proročka uloga definira
Kristov život i službu, i poput njega, mi očevi smo pozvani naviještati i otkriti istinu o
Bogu u našim obiteljima.
Obitelj kao škola: - Kad razmišljamo o obrazovanju, obično ga povezujemo s
plaćenim nastavnicima koji izvode nastavu iz udžbenika pa i s vjeronaukom koji se
odvija u našoj župi. Drugim riječima, mi vjerujemo da je obrazovanje ono što netko
drugi radi za našu djecu. Ali Pismo jasno kaže da se vjeronauk mora održati prije svega u
kući. Nakon objave propisa Zakona u Starom zavjetu, Bog zapovijeda židovskom narodu
podučavati svoju djecu vjerski odgoj stalno: “Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti
se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj
kući i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti
budu kao zapis među očima! Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim!“
Bog zapovijeda obiteljima da žive svoj Zakon, tako vjerno i marljivo da sve
bude prožeto Bogom doslovno: atmosfera, zrak, ako hoćete, i kuća. Isto tako, Crkva je
uvijek prepoznala roditelje kao primarne odgojitelje svoje djece. Obitelj je domaća
Crkva, a roditelji imaju odgovornost stvoriti ozračje vjere i pobožnosti, koji definira
katolički dom. Crkva sažima to lijepo u Katekizmu: „Roditelji su prvi odgovorni za
odgoj svoje djece. Tu odgovornost svjedoče prije svega stvaranjem obitelji u kojoj su
nježnost, opraštanje, poštovanje, vjernost i nesebično služenje pravilo života. Domaće
ognjište osobito je prikladno mjesto za odgoj u krepostima. Taj odgoj zahtijeva
priučavanje odricanju, ispravno rasuđivanje, vladanje sobom, što su uvjeti svake prave
slobode. Neka roditelji pouče djecu podlagati “ono što je tvarno i nagonsko onome što je
unutarnje i duhovno”. Na roditeljima je također teška odgovornost pružati djeci dobar
primjer. Priznavajući iskreno pred djecom svoje slabosti bit će sposobniji voditi ih i
ispravljati.“ (br. 2223).
„Milošću sakramenta ženidbe roditelji su primili odgovornost i povlasticu
naviještati vjeru svojoj djeci. Neka ih od najranije dobi uvode u otajstva vjere, kojih su
svojoj djeci “prvi navjestitelji”. Neka ih od najnježnijeg uzrasta čine sudionicima
crkvenoga života. Način obiteljskog življenja može razvijati čuvstvena nagnuća koja za
cio život postaju istinski preduvjeti i potpornji žive vjere.“ (br. 2225).
„Roditelji trebaju djecu odgajati za vjeru od njihove najnježnije dobi. Taj se
odgoj ostvaruje već time što se članovi obitelji potpomažu u rastu vjere svjedočenjem
kršćanskog života življenoga u skladu s Evanđeljem. Obiteljska kateheza prethodi, prati i

obogaćuje druge oblike vjeronauka. Poslanje je roditelja učiti djecu moliti se i otkrivati u
sebi zvanje djece Božje. Župa je euharistijska zajednica i srce bogoslužnog života
kršćanskih obitelji; ona je povlašteno mjesto kateheze za djecu i za roditelje.“ (br. 2226)
Otac kao poglavar: - Ako je obitelj škola vjeronauka, onda je otac ravnatelj –
glavni edukator i proročki učitelj vjere. Zašto? Otac je glava kuće, baš kao što je i Krist
glava Crkve. Očevi su povjereni od Boga s autoritetom Zakona, a time dobivaju i veliku
odgovornost, da budu pastiri i brinu za svoje obitelji, kao što je Krist pastir Crkve i brine
za nju. S ovim autoritetom na čelu kuće, otac ima krajnju odgovornost katehizirati svoju
djecu. I na času svoje smrti, svaki će otac, više nego itko drugi, odgovarati pred Bogom
koliko dobro je ispunio ovu tešku dužnost.
Praktične upute: - Možda ocu kao proroku nije teško pojmiti koncept, no može
ipak biti teško znati kako staviti ovo razumijevanje u praksu – pogotovo ako vaš otac
nije bio primjer u vjerskom učenju. Najvažnija stvar za zapamtiti je da će djeca naučiti
puno više primjerom nego riječima, iako i ono što se kaže je naravno važno. Ovdje su
neke ideje o tome kako primijeniti svoju ulogu kao proročkog učitelja u svojoj obitelji.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Molite sa svojom djecom, ujutro i navečer.
Blagoslovite ih.
Obnavljajte vjerski odgoj – vjerski odgoji su pali u posljednjih nekoliko
godina, ali oni su odličan način da podučavate svoju djecu o vjeri na
jednostavan način. Naravno, Katekizam Katoličke Crkve je pretežak za dijete,
stoga preporučujem Katekizam za djecu.
Budite student u vjerskoj naobrazbi – ne možete učiti ono što ne znate.
Primajte sakramente često.
Ispričajte se kad griješite pred i prema njima – to zahtijeva
mnogo poniznosti, ali to će ih naučiti moć oprosta.
Učite ih o životima svetaca – zaboravite Batmana i Spider Mana,
Crkva nam daje tisuće stvarnih superjunaka!
Molite se često – sveti Ivan Pavao II. dok je bio mlad usred noći bi znao vidjeti
svog oca kako moli. Očev molitveni život je nevjerojatno snažan.
Poslušajte njihove potrebe i brige.
Vodite ih na misu češće, i ne samo nedjeljom.
Čitajte zajedno duhovnu knjigu prilagođenu njihovoj dobi.
Budite originalni – djeca imaju snažnu sposobnost da otkriju licemjerje. Oni će
znati ako glumite ili ih zavaravate.
Budite vjerni – ako kažete svojoj djeci da ćete učiniti nešto, bolje vam je da
učinite sve što je u vašoj moći da se to dogodi. Ako povučete svoje riječi više
puta i niste vjernim svojim obećanjima, to zna biti za djecu poražavajuće.
Vjernost ih uči o Božjoj vjernosti.
Trpite dobro i hrabro – junačka patnja je svojstvena katoličkoj vjeri. Učite
svoju djecu da supatite zajedno ako im je teško ili pak vama.
Ljubite njihovu majku – slomljeni brakovi su nešto normalno danas, i to je
razlog zašto je sve više važno da se žrtvujete za svoju ženu. Učite svoju djecu:
koliko Krist ljubi Crkvu – toliko volite svoju ženu.

ZAKLJUČAK: Da zaključimo, Isus je za nas uzor u proročkoj službi koju želimo
imati u svojim obiteljima. On je cijeli svoj život opisao kao misiju “svjedočenja za
istinu”. Mi, također, trebamo svjedočiti o istini našim riječima, djelima pokazivati našoj
djeci kako Kristova ljubav izgleda te ih učiti istine katoličke i apostolske vjere. (Bitno.net)

