Misna slavlja i župni oglasi
Ponedj. 27. veljače
Utorak, 28. veljače
Srijeda, 1. ožujka
Četvrt, 2. ožujka
Petak, 3. ožujka
Subota,
4. ožujka
5. ožujka

MLADA
NEDJELJA
1. Korizmena

17.30 + Anka i Zvonimir Rebrović
17.30 Po nakani (al)
17.30 Po nakani (al)
PEPELNICA ili ČISTA SRIJEDA
17.30 Po nakani (al)
17.30 Po nakani (al)
15.00 VOJNOVAC: Po nakani (al)
17.30 SVETIŠTE: + Anton Božičević (30. dan); Dragan-Jure Prebeg
10 SVETIŠTE: Misa za narod - CJELODNEVNO KLANJANJE
12 CEROVNIK: + Kazimir i ob. Paušić; Nikola Luketić;
Jelena Čikara (8. dan)
15.45 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim i Sv. Misa: + Nikola Luketić

1. KORIZMA – započinje u srijedu PEPELNICU, 1. ožujka. Dan je posta i nemrsa.
2. PEPELJENJE – obred na početku Korizme biti će na misi u Svetištu 17.30 h.
3. KRIŽNI PUT u Svetištu molimo u srijedu, petak i nedjelju pola sata prije mise.
4. KATEHEZA - srijedom (1. do 4. raz.) i petkom (5. do 8. raz.) – Križni put i misa.
5. MLADA NEDJALJE – u nedjelju, 5. ožujka – CJELODNEVNO KLANJANJE.
6. ZARUČNIČKI tečaj počinje 17. ožujka u 19 sati u Župnoj dvorani Ogulin.
7. VUKOVAR – prijave župniku za nacionalni susret mladih je do iduće nedjelje.
8. POSLOVNI odbor ŽPV Oštarija održao je u četvrtak, 23. veljače sjednicu. Poziva
voditelje odbora neka do nedjelje, 12. ožujka u dogovoru sa Župnikom sazovu sjednicu,
promisle o daljnjim aktivnostima i pripreme izvješće za Sjednicu. Sve članove ŽPV Oštarija
pozivamo na 2. sjednicu u subotu, 18. ožujka u 18 sati u oštarskoj plovaniji.
9. LURD i FATIMA – hodočašće G-S biskupije u listopadu. Prijavite se…
10. ČEPOVI – skupljena je 37 (tridesetsedma) vreća. Skupljamo dalje…
11. DAR ZA CRKVENE POTREBE - godišnji prilog za obnovu crkvenih objekata.

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

Josipdolski Križari u
Milanu i Gratosoglio
Otkrivanje spomenika
Ruđeru Boškoviću
Campus Grad Mira

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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„Ne budite zabrinuti za sutra!“
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju:
»Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će
jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga
prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti
Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem: Ne budite
zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti;
ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije
vredniji od jela i tijelo od odijela? Pogledajte ptice
nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar
niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan
lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu! Ne muče se
niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od
njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće
li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što
ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da
vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve
će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za
se. Dosta je svakom danu zla njegova.« Riječ Gospodnja (Mt 6,24-34)

„Zna Otac vaš nebeski što vam je potrebno!“
Teret, breme naših dana očito Isusu nije strano. On također vidi kako se mi u
našoj brizi za jelom i pićem, za odijelom i stanom, za zdravljem i mirom, izlažemo
pogibli, živimo mimo života. Tko se stalno troši u mislima za sutra i prekosutra, taj lako
previdi, što danas treba učiniti. "Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno." Time
nas Isus zove na slobodu od brige koja nas s ame stavlja na mjesto Božje i na taj način
sve od nas očekuje. Treba li se onda čuditi ako se tada osjećamo beznadni i očajni jer se
od nas puno traži?! Stoga se ovdje ne radi o djelu ili neradinosti. Radi se o tome hoćemo
li se oslanjati samo na sebe, zajedljivo se boreći, ravnodušno se nagnuti – ili ćemo hoditi
pred licem Božjim koji ide s nama, nosi nas i drži, kako je to dojmljivo izrazio prorok
Izaija: "Tebe ja zaboraviti neću!"
Od pjesnika Reinholda Schneidera potječe rečenica: "Nitko ne vjeruje u Boga, jer
može dokazati njegovu egzistenciju, nego jer se Božja stvarnost dogodila u njemu." Ja
znam da sam u zaštićenoj Božjoj ruci. To mi daje snagu i oslonac i pomaže mi, da se ne
zapletem u strašnim brigama. Radi se dakle o tome, da život shvatimo kao dar. Koliko
god bismo se htjeli brinuti, životu ne možemo nadodati jedan sat. Stoga Isus pod
pojmom bezbrižnosti misli na onu mirnoću, koja se useljava u mjesto gdje je stupila
volja Božja, na kojem se činilo, da je na djelu samo čovjekova volja. To bi bilo nešto kao
bezbrižnost povjerenja; tada ne moramo dopustiti da nas žderu naše brige, nego smijemo
znati da nas drže. Fra Jozo Župić

Da vaša radost bude potpuna (1. dio)
Vijeće za katehizaciju i novu evangelizaciju HBK

Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima
Radni dokument - Zagreb, listopad 2016.
Predgovor
Veliki i značajni tekstovi kao da trebaju vrijeme da ih se
ispravno razumije. Prije dvadeset i pet godina sv. Ivan Pavao II. u
enciklici o trajnoj vrijednosti misijske naredbe Redemptoris missio
naglasio je da je poslanje Krista Otkupitelja, povjereno Crkvi, još daleko od svojega
dovršetka (usp. br. 1). Misionarska dimenzija djelovanja Crkve, odnosno obnova
misionarske svijesti svih vjernika u sekulariziranoj situaciji ne bi trebala voditi samo
tomu da se svaki vjernik osobno osigura u svojoj vjeri, nego da njome i druge zahvati.
Od tada je ovo uvjerenje postalo uporištem traženja novih putova evangelizacije cijele
Crkve, koja je danas u središtu njezine pozornosti. To je zacijelo pretpostavljalo i nov
pristup katehezi kao odgoju u vjeri.
U početku devedesetih godina prošloga stoljeća naša je domovinska Crkva
proživljavala teške trenutke rađanja novoga svijeta, s velikim očekivanjima u
demokratskoj Hrvatskoj. U tomu vremenu ona je hrabro prihvatila izazov poslanja u do
tada za nju zatvorenim prostorima javnih škola. Stoga je svoje snage usmjeravala na
sustavno i kvalitetno uvođenje vjeronauka u školi koji je, u posljednjih dvadeset i pet
godina, postao jedan od njezinih najvažnijih katehetskih pothvata. Istodobno, smijemo
danas ustvrditi, evangelizacija je u župnim zajednicama, a time i njezin bitan dio župna
kateheza, na trenutke počela gubiti svoje izvorno značenje i razumijevanje. U svezi s
time pojavila su se, među ostalim, i pitanja o odnosu župne kateheze i vjeronauka u
školi, ulozi i svjedočanstvu vjernika laika u životu Crkve, kao i o samom identitetu
župne zajednice kao prve i izvorne nositeljice katehetskoga djelovanja. U tom je smislu
naša Crkva već pozivala na značajnije promjene, orisane u katehetskome dokumentu
HBK Župna kateheza u obnovi župne zajednice – Plan i program (2000.), zajedno s
pastoralnim smjernicama izraženim u dokumentu Na svetost pozvani (2002.).
Svjesna novonastale situacije posljednjih godina, a što je na poseban način došlo
do izražaja na Biskupskoj sinodi (2012.) Nova evangelizacija za prenošenje vjere,
Hrvatska biskupska konferencija je po Vijeću za katehizaciju i novu evangelizaciju dala
sačiniti radni dokument Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri
u današnjim okolnostima. Cilj je ovoga Dokumenta, imajući na umu bogatu katehetsku
baštinu naše Crkve, prvi put u novijoj povijesti sagledati sveukupno katehetsko
djelovanje Crkve kao jedinstvenu cjelinu. Njime se želi upozoriti na poneke značajnije
pothvate u obnovi kateheze kao odgoja u vjeri u obitelji, putem vjeronauka u školi i
vjerskoga odgoja u predškolskim ustanovama, te kateheze u župnoj zajednici. Raduje nas
činjenica porasta svijesti da je upravo kateheza jedna od prvenstvenih zadaća cijele
župne zajednice. Drugim riječima, ona nije briga samo biskupa, stručnjaka i pojedinaca
obdarenih takvom karizmom. Odgovornost za župnu katehezu nosi cijela župna
zajednica, na čelu sa svojim župnikom. Upravo to razrađuje, pretpostavlja se, i na
određen način uređuje ovaj Dokument. Onako kako poslanje Crkve nije vlastita zadaća
pojedinaca ili pojedinih skupina vjernika, nego zadaća cijele Crkve, tako je i Hrvatska

biskupska konferencija odlučila te sve poziva da se svojim promišljanjima i
komentarima uključe u doradu ovoga Dokumenta, provjeravajući ga istodobno u
pastoralno-katehetskoj praksi. Na taj bi način evangelizacijsko-katehetsko poslanje naše
Crkve moglo doživjeti značajniji procvat.
Poziv na stručnu i javnu raspravu
Ovime pozivamo sve svećenike, redovnike i redovnice,
teološka i druga učilišta, predstojnike nad/biskupijskih katehetskih
ureda i pastoralnih centara, sve vjeroučitelje i katehete, članove
župnih vijeća, roditelje i sve ostale zainteresirane vjernike laike da
se uključe u stručnu i javnu raspravu o ovom Dokumentu i o
njegovim sadržajima. Organizatore permanentnog obrazovanja za
svećenike i vjeroučitelje na nacionalnoj razini te u svim našim
nad/biskupijama molimo da priloženom radnom tekstu poklone
svoju pozornost te da znanstvenim i stručnim pristupom njegovim temama pridonesu
javnoj raspravi i izradi konačne verzije ovoga Dokumenta. Od svih očekujemo da barem
jedan dio vremena na svojim stručnim i znanstvenim skupovima na nacionalnoj,
biskupijskoj i nižim razinama posvete ovom Dokumentu, da potaknu javnu
konstruktivnu raspravu o njegovim sadržajima te da se pobrinu da bitni naglasci u
raspravi i prijedlozi za doradu Dokumenta budu proslijeđeni Nacionalnom katehetskom
uredu. Jednako tako molimo i urednike pastoralno-katehetskih te teoloških revija,
stručnih i znanstvenih časopisa, kao i odgovorne u elektronskim i pisanim sredstvima
društvenog priopćavanja, da otvore i omoguće prostor za javnu i stručnu raspravu o
predloženom radnom Dokumentu i njegovim sadržajima. Poslanje i zajedništvo svih
članova Crkve pozivaju nas na suodgovornost stvaranja zajedničkoga Dokumenta koji
će, na temelju svih prijedloga i komentara artikulirati temeljna pastoralna i katehetska
opredjeljenja Crkve u našoj domovini. Još i više, vjerujemo da ćemo svi, zajedničkim
naporima i razmišljanjima, našim župnim zajednicama dati novo lice i novi duh.
Ovoj inicijativi pridružujemo i želju da se ovaj tekst Dokumenta postavi i na
mrežne stranice naših nadbiskupijskih i biskupijskih institucija, kako bi željena rasprava
bila omogućena doista svim vjernicima, ali i svim zainteresiranim pojedincima.
Naposljetku, pozivamo odgovorne za pastoralni i evangelizacijsko-katehetski rad u svim
našim nad/biskupijama da u dogovoru sa svojim nad/biskupom odrede središnje mjesto
primitka svih pisanih komentara i osvrta na radni dokument te zaključe javnu i stručnu
raspravu o Dokumentu krajem ove pastoralno-katehetske godine, najkasnije do 30.
kolovoza 2017. godine. Hrvatska biskupska konferencija će potom, uz pomoć Vijeća za
katehizaciju i novu evangelizaciju, oblikovati završni te izdati važeći tekst dokumenta
Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim
okolnostima. Zahvaljujući svima na otvorenosti i suradnji, u nadi da će naš zajednički
doprinos stvaranju Dokumenta biti zalogom novoga lica naših župnih zajednica, stavljam
sav naš pastoralni i katehetski rad u ruke onoga koji nam jedini može dati ≫puninu
radosti≪. Neka Krist, Otkupitelj, čije poslanje još nije dovršeno, dade našoj Crkvi, po
zagovoru Majke Marije, snage za nove iskorake i ispuni nadu u ostvarenje zajedničke
nam brige za svakoga vjernika i poslanje naših župnih zajednica.
U Zagrebu, na spomendan sv. Franje Asiškog, 4. listopada 2016. Godine
+ Đuro Hranić, nadbiskup đakovačko-osječki i predsjednik Vijeća HBK

