Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 12. 5.
Utorak,
13. svibnja
Srijeda, 14. svibnja
Četvrtak, 15. svibnja
Petak, 16. svibnja
Subota, 17. svibnja

DAN
GOSPODNJI
18. svibnja

18.00 Svibanjska pobožnost: + Zdravko Božičević (8. dan)
17.00 VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti – 9. utorak
18.00 Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
18.00 Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
18.00 Svibanjska pobožnost: + Katica Puškarić (ob. Stošić)
18.00 Svibanjska pobožnost: + Ante Cindrić
16.00 OŠTARIJE: Slavlje sv. krizme; +Ivan Rahan i Marija Vučić
10.00 OŠTARIJE: Misa za narod
12.00 CEROVNIK: + Zlata Rupčić (Marina Pudina);
Danijel, Ivan i Katica Pavličić
17.00 SKRADNIK: Kerižni put na brdu Skradnik: + Josip
Vidaković (ob. Božičević); Vladimir Božičević i Zlata Rupčić (DPD
Skradnik); Ivan, Roža i Branko Božičević; Valentin i Marica Gračanin.

1. CRKVA SLAVI – u ponedjeljak, 12. svibnja Sv. Leopolda Bogdana Mandića; u
utorak, 13. svibnja Gospa Fatimska; u srijedu, 14. svibnja Sv. Matej Apostol; u četvrtak, 15.
svibnja Solinski mučenici i Bl. Jakov Zadranin; Blajburške žrtve i Križnog puta; u petak, 16.
svibnja Sv. Ivan Nepomuk, mučenika, zaštitnika Saborskog.
2. SVIBANJSKA POBOŽNOST – nastavljamo molitvom krunice prije mise.
3. KRUNICA u obitelji molimo za krizmanike i prvopričesnike.
4. KATEHEZA – za krizmanike ovog tjedna će svakodnevno. U ponedjeljak u 17 sati.
Za vjeroučenike 1. i 2. razreda krunica i misa su u ponedjeljak; za 3. i 4. razred u utorak; za
5 i 6 razred u srijedu. Neka se svi vjeroučenici uključe u svibanjske pobožnosti. Na
Cerovniku i po filijalnim kapelama pobožnost je prema dosadašnjem rasporedu.
5. SABORSKO slavi svog nebeskog zagovornika Sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Župe
i Općine u petak, 16. svibnja misnim slavljem u 11 sati.
6. KRIZMU slavimo u Svetištu u subotu, 17. svibnja u 16 sati za pedesetak krizmanika
iz Oštarija, Skradnika, Cerovnika, Vojnovca i Modruša.
- krizmanici imaju katehezu u ponedjeljak u 17 sati u Svetištu, te narednih dana.
- roditelji krizmanika - susret ili dogovor imamo u ponedjeljak, 12. svibnja u 16.30 h.
- krizmanici imaju susret s biskupovim izaslanikom u četvrtak, 15. 5vibnja u 17 sati.
- ispovijed krizmanika, kumova i članova obitelji u četvrtak, 15. svibnjja u 18 sati.
7. MISIJSKE narukvica – 25 kn za Mali dom u Africi (ob. Bertović 091-568-2670).
8. SKRADNIK – Križni put u spomen blajburškim žrtvama - Put svjetla - molimo
u nedjelju, 18. svibnja u 17 sati od Škole prema Brdu Skradnik gdje će biti Sv. Misa.
9. MAJČIN DAN – posebno slavimo druge nedjelje Marijinog mjeseca svibnja. Neka
nam i molitva krunice bude ovvih dana namijenjena Nebeskoj Majci za sve majke.
"Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju djecu, nego to da voli njihovu majku."
(Jean-Jacques Rousseau)
"Optuživati majku samo je jedan od načina da i dalje budete ovisni o njoj." (N. Friday)
"Dopuštam da kleveću žene samo oni koji su mogli zaboraviti da su imali majku." Ugo F.
“Majčine ruke su napravljene od osjetljivosti i dijete u njima lijepo spava.“ (Victor Hugo)
“Tek kada postanete majka vaše rasuđivanje polako preraste u suosjećanje i
razumijevanje. „
(Erma Bomback)
“Majka koja je zaista majka nije nikada slobodna.„
(Honore de Balzac)
Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail:www.zupa-ostarije.com

Pod Gospinim plaštom
OŠTARIJE i SKRADNIK, CEROVNIK i VOJNOVAC
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Duhovna zvanja - svjedočenje istine - Poruka pape Franje
za 51. svjetski dan molitve za duhovna zvanja, 11. svibnja 2014.
Draga braćo i sestre!
1. U Evanđelju se kaže da "obilazio je Isus sve gradove i sela…
Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i
ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: 'Žetve
je mnogo, a radnika malo'" (Mt 9, 35-38). Te nas riječi iznenađuju
jer svi znamo da najprije treba orati, sijati, obrađivati, da bi se
poslije, kada za to dođe vrijeme, moglo ubrati bogatu žetvu. Isus
naprotiv kaže da "žetve je mnogo". Ali tko je to radio da je urod tako obilan?
Odgovor je samo jedan: Bog. Očito je ta njiva o kojoj govori Isus čovječanstvo…
2. Toliko smo puta molili riječima psalmiste: "on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove". Međutim, mi smo Božja "svojina" ne u
smislu posjedovanja koje nas čini robovima, već čvrste povezanosti između Boga i
nas, u skladu sa savezom koji je vječan, jer "vječna je ljubav njegova" (Ps 136).
Time je objašnjen način na koji pripadamo Bogu: kroz jedinstveni i osobni odnos s
Isusom, koji nam je dan krštenjem od samog početka našeg preporođenja na novi
život. Zato svaki poziv, premda su putovi različiti, uvijek zahtijeva izlazak iz sebe
kako bismo u središte vlastitog života stavili Krista i njegovo evanđelje…
3. I danas Isus živi i kroči kroz stvarnosti našeg svakodnevnog života da se
približi svima, počevši od posljednjih, da nas ozdravi od naših slabosti i bolesti.
Obraćam se sada onima koji su spremni čuti Kristov glas koji odzvanja u Crkvi i
shvatiti koji je njihov poziv. Pozivam vas da slušate i slijedite Isusa i da dopustite
da vas iznutra preobraze njegove riječi koje "duh su i život su". Poziv je plod koji
dozrijeva na dobro obrađivanoj njivi uzajamne ljubavi koja se pretvara u uzajamno
služenje, u kontekstu autentičnog crkvenog života. Nijedan se poziv ne rađa ili živi
sam za sebe. Poziv se rađa iz Božjeg srca i niče u dobrom tlu vjerničkog naroda, u
iskustvu bratske ljubavi…
4. Draga braćo i sestre, živjeti to "visoko mjerilo redovitoga kršćanskog života"
znači pokatkad ići protiv struje i nailaziti na svom putu na prepreke, izvan nas i u
nama samima. Ali prava radost pozvanih sastoji se u vjeri i iskustvu da je on,
Gospodin, vjeran. A s Njim možemo hoditi putom života, biti učenici i svjedoci
Božje ljubavi, otvoriti srce za velike ideale, za velike stvari. Od vas biskupâ,
svećenikâ, redovnikâ, te kršćanskih zajednicâ i obiteljî tražim da pastoral zvanja
usmjerite u tom pravcu, prateći mlade na putovima svetosti koji, budući da su
osobni, "zahtijevaju istinsku i vlastitu pedagogiju svetosti, koja treba biti sposobna
prilagoditi se pojedinim osobama…
Iz Vatikana, 15. siječnja 2014.

Slike Marije u vjeri Crkve (14. dio)
Dogma uznesenja Marijina
Dogmom tjelesnog uznesenja Marijina Crkva je usred
protivština ponovno postavila znak opomene za moćno postojanje
Boga i stvarni čovjekov put spasenja, koji je određen Kristom i ide
prema Njemu. Jer On je za sve pretrpio otkupljenje koje se
obistinilo u Mariji. To je činjenica koju se od Drugog vatikanskog
koncila čuje s mnogih propovjedaonica. Ipak, Majka Božja, čiji bi
uzor i zagovor bio od tolike pomoći na putu, tek se rijetko
spominje. Budući da ona zauzima prvo mjesto u spasenju koje je
ispunio Krist, svakoga može podsjetiti na to da ima mogućnost, a i
obvezu, sudjelovati u otkupljenju. Istodobno mu može izmoliti „snagu“ da u tome
uspije Ali to se sve čini zaboravljenim. I Crkva je uvijek u iskušenju da se svidi
ljudima. Tako ni Marijin stav pažljivog slušanja i spremnosti da vlastiti sud
podvrgne Bogu i primi Božju riječ u poniznosti i zrijenju, ne odgovara raspoloženju
ljudi našeg vremena. Ili svih vremena? Obje dogme povlače svojevrsnu ogradu oko
Majke Božje, ogradu koja štiti vjerovanje vezano uz nju, tako što obuhvaća i ističe
Marijinu bît i njezino mjesto u povijesti spasenja. Odlučujući povod za dogmatsko
formuliranje u oba su slučaja bila marijanska ukazanja. U Lourdesu i Fatimi Marija
je ponovno privukla pozornost i time trajno promijenila vjernički život. U Lourdesu
se očitovala maloj Bernardici kao „Bezgrešno Začeće“, ne kao Bezgrešno Začeta.
Daleko od svakog subjektivizma, ona je takoreći postala utjelovljenjem onoga što
se na njoj obistinilo. Naziv „Immaculata“ koji joj je tada Crkva dodijelila, pokazuje
Mariju kao onu u koju je bilo posve utisnuto ono što joj se dogodilo, prožetu i u
njezinu životu oblikovanu milošću koja joj je bila dodijeljena.
U ukazanjima u Fatimi 1917. g. postalo je naprotiv jasno njezino univerzalno
obraćanje svijetu. Ukazanja munjevito i radikalno objašnjavaju „kriznu situaciju
čovječanstva“, nužnost obraćenja i Božju volju za mirom. Ona istodobno sadrže
upozorenja i nadu, „milost i sud“ su jedno pored drugog, a ljudi se moraju odlučiti
(ibid.). Marija poziva na pokoru, nudi svoje vlastito Srce za privlačenje i sabiranje
žrtvi i molitvi. Tako će joj Bog dozvoliti pobjedu nad zlom grijeha. Pred djecom iz
Fatime Immaculata dakle stoji kao posrednica spasenja za cijeli svijet. Kroz njezino
Srce idu ljudske nevolje k Bogu, a kroz njezino Srce potrebitima struji praštajuća
milost koja je zadobivena Kristovom žrtvom. Na ovaj način Marija zauvijek
sudjeluje u otkupiteljskom događanju, a s njom i svi koji joj se utječu i koji
dopuštaju da ih ona vodi ranjenom Srcu Sina kako bi gasili Njegovu žeđ za
pravednošću i ljubavlju. Na temelju ukazanja u Fatimi papa Pio XII. posvetio je
svijet 1942. g. – usred strašnih nevolja uzrokovanih nacionalsocijalizmom i Drugim
svjetskim ratom – Bezgrešnom Srcu Majke Božje, a 1944. g. uveo blagdan Srca
Marijina za cijelu Crkvu. Prvog studenog 1950. g. navijestio je da je uznesenje
Marijino „tijelom i dušom u nebesku slavu“ na kraju njenog života „jedna od Boga
objavljena istina vjere“. Tko je niječe ili svjesno sumnja u nju treba „znati da je
potpuno otpao od božanske i katoličke vjere“
Dr. phil. Helga Böse

Odbačena tužba bivšeg udbaša Grujića
protiv biskupa Bogovića

Dnevno.hr

Sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Sandra Kantolić odbacila je u srijedu, 7.
svibnja tužbu udbaša Ivana Grujića protiv biskupa mons. dr. Mile Bogovića. Ivan Grujić,
bivši pukovnik UDBA-e, i pukovnik HV-a, tužio je biskupa Bogovića zbog kaznenog djela
iz članka 148. stav 1 i 2, Kaznenog zakona RH, poznatom kolokvijalno i kao djelo
sramoćenja. Odvjetnik Ivana Grujića u sporu bio je Veljko Miljević. Branitelj Mile
Bogovića bio je Zvonimir Hodak. Sud je temeljem članka 527., stavak 4 u vezi stavka tri
Zakona o kaznenom postupku odbacio privatnu tužbu privatnog tužitelja. U postupku je
utvrđeno da nije dokazano da biskup Bogović, kad je javno izjavio da je operacijom
otkrivanja spomenika u Lici rukovodio pukovnik UDBA-e Ivan Grujić, time želio osramotiti
osobno Ivana Grujića kako to predviđa članak 148 KZ. Biskup Bogović izjavio je među
ostalim kako misli da UDBA još uvijek egzistira u Hrvatskoj, dok UDBA tvrdi da to nije
točno. Sud je ustvrdio da je to biskupovo demokratsko pravo, i da pri tome nije želio
osramotiti Ivana Grujića bez obzira koje on mjesto u hijerarhiji UDBA-e zauzimao. Taj
članak preuzet je iz švicarskog kaznenog zakona, i po njemu potrebno je dokazati da postoji
namjera sramoćenja, dok samo iznošenje istinitih činjenica ili mišljenja nije dovoljno da bi
se nekog osudilo. Predmet je završen odbacivanjem tužbe Ivana Grujića, koji je prema
vlastitom priznanju iznesenom na sudu u Haagu za Službu državne bezbednosti radio od
1972.: “U toj službi sam imao razvojni put od najniže stepenice pa možemo reći do najviše
stepenice i jedno vrijeme sam radio u službi protuterorizma”, rekao je pred sudom Grujić.

Nađene kosti obitelji Ivezić
pobijene u ustanku 1941.

Likaplus.hr

Na Dabinu vrhu u gustoj šumi, u blizini Donjega Srba, počela je ekshumacija posmrtnih
ostataka 30-ak mještana hrvatskoga sela Brotnje, ubijenih najvjerojatnije u ljeto 1941., među
kojima je bilo i djece, a pretpostavlja se da su ih ubili ustanici iz Srba. U selu Ivezići kod
Srba, počela je ekshumacija 37 ubijenih Hrvata. Njih su 27. srpnja 1941. godine ubili
pripadnici srpskih ustaničkih postrojbi. Među ubijenima je i troje djece, a dvije djevojke su
silovane i ubijene, ali se ne zna gdje su zakopane. Sljedeći dan je selo spaljeno i sravnjeno
sa zemljom. Obitelji žrtava godinama su bezuspješno pokušavale doznati sudbinu najmilijih
i obilježiti mjesto stradavanja. Ekshumaciju na zahtjev DORH-a provodi Ministarstvo
branitelja. Dok se ne obavi kriminalistička obrada po nalogu suda i Državnog odvjetništva,
nitko od mjerodavnih ne želi reći tko su žrtve, a tko počinitelji zločina, pa ni ministar
branitelja Predrag Matić. "Na tragu Vladine politike da je žrtva – žrtva i da svaka žrtva
zaslužuje dostojno počivalište, ovdje smo došli da nakon 73 godine ekshumiramo posmrtne
ostatke ovih žrtava, da ih dostojno pokopamo”, rekao je ministar Matić i dodao da su obitelji
dale uzorke krvi za njihovu identifikaciju. "Sve ukazuje da je riječ o članovima obitelji
Ivezić”, rekao je pomoćnik ministra Ivan Gruić i dodao da će se to sigurno moći reći tek
nakon provedene obrade i potvrde identiteta nekih žrtava. Prof. dr. Milorad Kubad sa
Zavoda za sudsku medicinu rekao je da dosad pronađeni ostatci pripadaju osobama od
dječje dobi do osoba starije životne dobi.
Gospićki biskup Mile Bogović, koji je danas 6. svibnja također bio na Dabinu vrhu,
ocijenio je da se upravo zato u Srbu ne bi trebalo okupljati i slaviti ustanak 27. srpnja. "U
tome naletu prve puške koja je puknula 27. srpnja 1941., nakon toga se ovo ovdje dogodilo”,
rekao je biskup Bogović. Inače, više od 70 godina stare posmrtne ostatke žrtava iz duboke
jame iznijeli su speleolozi Hrvatske gorske službe spašavanja.

