Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 7. svibnja
Uto, 8. svibnja
Srijeda
9. svibnja
Čet, 10. svibnja
SPASOVO
Pet, 11. svibnja
Sub, 12. svibnja
SV. LEOPOLD
BOGDAN
MANDIĆ
7. Uskrsna
13. svibnja

18.30 Po nakani (al)
18.30 Po nakani (al) 19 VOJNOVAC: Pobožn. Sv. Anti (8. utorak)
18.30 Na čast Sv. Josipu: Po nakani (al)
20.00 CEROVNIK: - Put svjetla i ispovijed uoči Spasova
11.00 Sv. Misa – proslava Uzašašća ili Spasova ili Križeve
18.30 Po nakani (al)
18.30 Po nakani (al)
17.00 VOJNOVAC: Svibanjske pobožnosti
18.30 + Zora Gračanin (30. dan); Ana Hudorović (30. dan);
Ivan Modoran i Dragica Turković (od pjevača)
19.15 CEROVNIK: - Sv. Misa i godišnja skupština DPD Cerovnik
10 OŠTARIJE: Misa za narod – PRVA SVETA PRIČEST
12 CEROVNIK: + ;Marija Pavlić

1. SVIBANJSKA POBOŽNOST – svakodnevna molitva krunica u čast BD Mariji.
2. KATEHEZA za sve vjeroučenike po grupama u 18 sati - svibanjske pobožnosti.
3. PRVOPRIČESNICI - pripreme tijekom tjedna prema dogovoru.
4. TONKAFEST - festival humanitarnog karaktera u nedjelju, 13. svibnja u 19.30 h u šk.
sportskoj dvorani (pokraj škole IB Mažuranić). Ulaznica 30 kuna (nabaviti kod župnika)
odlazi za liječenje Siniše (9) i Josipe (14). Sv. Misa je u župnoj crkvi Sv. Križa u 18 sati.
5. VJENČAT će se Marin Mihaljević i Ana Tutek. Marin je rođen u Ogulinu 25. rujna
1987. godine od Zlatka i Ivanke r. Božičević; ing. građ., rkt iz Oštarija. Ana je rođena 2.
prosinca 1993. godine od Milana i Renate r. Grčar; teh. za želj. proment; rkt iz Skradnika.
Vjenčanje će biti u subotu, 19. svibnja 2018. u Sv. Josipu u Josipdolu.
6. ISTINA o ISTAMBULSKOJ – Građanska inicijativa dozvolom i podrškom biskupa
ispred crkve od 13. do 27. svibnja prikupljat će potpise za referendumsku inicijativu o
otkazivanju Istanbulske konvencije.
7. NAROD ODLUČUJE – Građanska inicijativa dozvolom i podrškom biskupa ispred
crkve od 13. do 27. svibnja prikupljat će potpise za referendumsku inicijativu za
pravedniji izborni sustav.
8. UZAŠAŠĆE ili SPASOVO ili KRIŽEVU – slavimo na Cerovniku u četvrtak, 10.
svibnja misnim slavljem u 11 sati koje predvodi mons. Zdenko Križić, biskup. Uoči
Križeve, u srijedu večer u 20 sati biti će bdijenje – Put Križa i mogućnost za svetu ispovijed.
UREĐENJE župne crkve za proslavu Spasova imat ćemo u ponedjeljak, 7. svibnja u 16 h.
9. RADIO EMISIJU – o Frankopanima kao braniteljima i hraniteljima možemo
poslušati na Hrvatskom katoličkom radiju (103,5) u ponedjeljak, 7. svibnja od 17.30 sati.
10. DUHOVSKO BDIJENJE te danonoćno i cjelodnevno KLANJANJE imat ćemo u
Svetištu u subotu, 19. svibnja od 21 h do nedjelje Duhova sa završetkom na Sv. Misi u 17 h.
11. PRVORPIČESNIČKO slavlje imamo u nedjelju, 13. svibnja na misi u 10 sati.
12. SLAVLJE SV. KRIZME imat ćemo u subotu, 9. lipnja na misnom slavlju u 10 sati.
ORA ET LABORA! - Biciklisti za Banja Luku bili su na blagoslovu u Svetištu Gospe od
Čudesa u petak, 4. svibnja 2018. u 8.30 sati. Već peti put naši "gvintaši" iz ogulinskog BK
Frankopan zaželjeli su blagoslovom u Svetištu Gospe od Čudesa nastaviti svoje "vozočašće"
koje su započeli jučer od Trsata te danas do Prijedora kako bi u subotu dopodne stigli u Banja
Luku. Na blagoslovu u Svetištu rodila se još jedna ideja - "gvintat" od Bečkog Novog Mesta do
Oštarija u spomen na pogibiju Zrinskog i Frankopana...

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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Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za prijatelje.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono vrijeme: Reče
Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene,
tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.
Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj
ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te
ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da
moja radost bude u vama i da vaša radost bude
potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge
kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za
svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem
slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam
priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i
postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god
zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.« Riječ Gospodnja. (Iv 15, 9-17)

Mjerilo je ljubav
Za nas je kršćane ljubav mjerilo svih stvari. Nakon što nam Ivan govori o silnoj
veličini Božje ljubavi po kojoj Bog svoga Sina za nas predaje, jasno je koji je naš put.
Naime, od Boga dolazimo, Bog, koji je ljubav stvorio nas je na svoju sliku, iz ljubavi
prema nama Sin se Božji za nas predao i on nas poziva u zajedništvo svoga božanskog
života. Prema tome, ako od Boga dolazimo i Bogu idemo, onda temeljni zakon našega
života treba biti upravo ljubav. Ne mislimo valjda da ćemo u vječnosti živjeti s Bogom, a
da u našem srcu ostane sebičnost, zavist, nemilosrđe, osvetoljubivost? Zato nam danas
veli Isus u evanđelju (Iv 15, 9-17): “Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće
ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.” Evo kakva treba
biti naša ljubav: kao Isusova. On je sebe za nas predao, za nas grešnike, baš kao što veli
Pavao: “Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za
nas umrije” (Rim 5,8). Prema tome, i mi smo pozvani iskazivati ljubav svojim bližnjima
ne zato što bi oni nas zadužili, čak i ne zato što bismo to bili dužni. Ljubavi ne treba
razloga. Ljubav ljubi. Nesebično, bezuvjetno. “Jer ljubav je Božja razlivena u srcima
našim po Duhu Svetom koji nam je dan!” (Rim 5,5), veli Pavao. Kad god pomislimo da
nam je teško učiniti neko dobro, oprostiti, učiniti uslugu, ukratko, iskazati nesebičnu
ljubav, sjetimo se što je Krist za nas učinio i što još uvijek čini. Nikada mi ne možemo
svojim bližnjima iskazati više ljubavi, nego što je Bog po svome Sinu iskazao svoje
ljubavi prema nama. A kada čovjek čini dobro, misli dobro, govori dobro, sve se to i na
njega samoga vraća kao blagoslov. A na to smo pozvani. To je izvor duboke i trajne
radosti i u nama i oko nas. Neka tako i bude. Amen. (dr. Zvonko Pažin)

Josipov san
Papa Franjo na svom stolu ima kip svetog Josipa kako spava, a ono što
čini s njim dirnut će vas: “Htio bih vam reći nešto vrlo osobno. Jako volim sv.
Josipa jer je on čovjek tišine i snage. Na svome stolu imam kip sv. Josipa kako
spava”
Pisma rijetko govore o svetom Josipu, ali kada to čine, često ga nalazimo kako
se odmara, kao kada mu anđeo otkriva Božju volju u snovima. U ulomku Evanđelja
(Mt 1,20-25) ne nalazimo Josipa kako se odmara jedanput, već dvaput. Večeras bih
se htio odmarati u Gospodinu sa svima vama, te razmatrati dar obitelji s vama.
U obitelji je važno sanjati. Sve majke i očevi 9 mjeseci sanjaju o svojim
sinovima i kćerima u maternici. Sanjaju o tome kakvi će biti. Nije moguće imati
obitelj bez takvih snova. Kada izgubite tu sposobnost sanjanja, gubite sposobnost
voljenja, sposobnost voljenja je izgubljena. Predlažem da se navečer prilikom ispita
savjesti upitate jeste li sanjali o svojim sinovima i kćerima. Jeste li sanjali o svojem
suprugu ili supruzi? Jeste li danas sanjali o svojim roditeljima, bakama i djedovima
koji su vam prenijeli obitelj? Vrlo je važno sanjati, i posebno sanjati u obitelji.
Molim vas da ne izgubite sposobnost sanjati na taj način. Koliko se samo rješenja za
obiteljske probleme nađe kada uzmemo vremena za razmatranje, ako razmišljamo o
suprugu ili supruzi i o dobrim kvalitetama koje imaju. Nemojte nikada izgubiti
sjećanje na vrijeme dok ste bili cura i dečko. To je vrlo važno. Josipu je odmor
otkrio Božju volju. U tom trenutku odmora u Gospodinu, kada uzimamo prekid od
naših mnogih dnevnih obveza i aktivnosti, Bog također govori nama. Govori nam u
čitanju koje smo upravo čuli, u našoj molitvi i svjedočanstvu, kao i u tišini naših
srca. Razmotrimo što nam Gospodin govori, osobito u Evanđelju koje razmatramo.
Tri su gledišta ovog ulomka koja tražim da razmotrite: odmaranje u Gospodinu,
ustajanje s Isusom i Marijom i biti proročki glas.
Odmaranje u Gospodinu - Odmor je toliko potreban za zdravlje naših
umova i tijela, te ga je često toliko teško postići radi mnogih zahtjeva koji se
stavljaju pred nas. Ali je odmor također ključan za naše duhovno zdravlje, kako
bismo mogli čuti Božji glas i razumjeti što traži od nas. Josipa je Bog odabrao kao
Isusova poočima i Marijina muža. Kao kršćani i vi ste, poput Josipa, pozvani stvoriti
dom za Isusa. Stvarate mu dom u svojim srcima, svojim obiteljima, svojim župama i
svojim zajednicama. Kako bi mogli čuti i prihvatiti Božji poziv, stvoriti dom za
Isusa, morate se moći odmarati u Gospodinu. Možete mi reći: Sveti Oče, želim se
moliti, ali imam toliko posla! Moram se brinuti o svojoj djeci, imam kućanske
poslove, preumoran sam čak i za dobro spavanje. Može biti točno, ali ako se ne
molimo, nećemo znati najvažniju stvari od svih: Božju volju za nas. Uza svu našu
aktivnost ili zaposlenost, bez molitve ćemo postići vrlo malo.
Odmaranje u molitvi je iznimno važno za obitelji. Prvo u obitelji naučimo
kako moliti. Ne zaboravite da obitelj koja moli zajedno, ostaje zajedno. To je važno.
Tamo smo upoznali Boga, izrasli u muškarce i žene vjere, vidjeli se kao članove
veće Božje obitelji, Crkve. U obitelji učimo kako voljeti, kako oprostiti, biti
darežljivi i otvoreni, a ne zatvoreni i sebični. Učimo kako prijeći preko naših osobnih

potreba, kako bismo se susreli s drugima i podijelili naše živote s njima. Zato je
toliko važno moliti se kao obitelj! Zato su obitelji toliko važne u Božjem planu za
Crkvu! Htio bih vam reći nešto vrlo osobno. Jako volim sv. Josipa jer je on čovjek
tišine i snage. Na svome stolu imam kip sv. Josipa kako spava. Premda spava, on
brine Crkvu. Da! Znamo da on to može, pa kada imam problem, nekakvu poteškoću,
napišem malu poruku na papirić i stavim je ispod svetog Josipa kako bi on mogao o
tome sanjati. Drugim riječima,
govorim mu: „Zagovaraj me, moli za
rješenje ovoga problema!“
Ustajanje
s
Isusom i
Marijom - Ti dragocjeni trenuci
počivanja, odmaranja s Gospodinom
u molitvi, trenuci su koje možemo
htjeti produžiti. Ali poput sv. Josipa,
kada smo čuli Božji glas, moramo se ustati iz drijemanja, moramo ustati i djelovati
(usp. Rim 13,11). Vjera nas ne miče iz svijeta, već nas dublje uvodi u njega. Svatko
od nas, u stvari, ima posebnu ulogu u pripremanju dolaska Božjeg kraljevstva na naš
svijet. Upravo kako je dar Svete obitelji bio povjeren svetom Josipu, dar obitelji i
njezino mjesto u Božjem planu je povjereno nama kako bismo ga mogli prenijeti
dalje. Svakome od vas i nas, jer i ja sam sin obitelji. Anđeo Gospodnji je Josipu
otkrio opasnosti koje su prijetile Isusu i Mariji, tjerajući ih da pobjegnu u Egipat, a
zatim da se nasele u Nazaretu. Isto tako, u naše vrijeme, Bog nas poziva da
prepoznamo opasnosti koje prijete našim obiteljima i zaštitimo ih od zla.
Svaka prijetnja obitelji je prijetnja društvu u cjelini. Budućnost čovječanstva,
kako je sveti Ivan Pavao II. često rekao, prolazi kroz obitelj (usp. Familiaris
Consortio, 85). Stoga zaštitite svoje obitelji! Vidite u njima najveće blago svoje
zemlje i uvijek ih njegujte molitvom i milošću sakramenata. Budite svetišta
poštovanja života, proglašavajući svetost svakog ljudskog života od začeća do
prirodne smrti. Kakav bi to dar bio društvu, kada bi svaka kršćanska obitelj u
potpunosti živjela svoj plemeniti poziv! Stoga ustanite s Isusom i Marijom i uputite
se putom koji je Bog zacrtao za svakog od vas.
Biti proročki glas - Naposljetku, Evanđelje koje smo čuli podsjeća nas na
našu kršćansku dužnost da budemo proročki glas usred naših zajednica. Josip je
slušao Anđela Gospodnjeg i odgovorio Božjem pozivu da se brine za Isusa i Mariju.
Na taj je način odigrao svoj dio u Božjem planu i postao blagoslov ne samo Svetoj
obitelji, već blagoslov cijelom čovječanstvu. S Marijom je Josip služio kao model za
dijete Isusa dok je rastao u mudrosti, dobi i milosti (usp. Lk 2,52). Kada obitelji na
svijet donesu djecu, uče ih vjeri i čvrstim vrijednostima, kao i tome da doprinose
društvu, postaju blagoslov našem svijetu. Božja ljubav postaje prisutna i aktivna
načinom na koji volimo i dobrim djelima koja radimo. Širimo Kristovo kraljevstvo u
ovom svijetu. I dok to radimo, dokazujemo da smo vjerni navjestiteljskoj zadaći koju
smo primili na krštenju.
(Papa Franjo u Manili, 16. siječnja 2015. (izvor: www.opusdei.hr)

