Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 18. lipnja
Uto, 19. lipnja
Sri, 20. lipnja
Čet, 21. lipnja
Pet, 22. lipnja
Sub,
23. lipnja
24. lipnja
12. NKG

18.30 + Ivan i Marija Sudarić
18.30 + Marija, Tome, Darko i Marija Ivanac
18.30 Na čast Sv. Josipu za sve naše dobročinitelje
18.30 Po nakani (al)
18.30 Po nakani (al)
18.30 + Ivan Prebeg Možar; Mihovil, Miko, Roža, Marija,Franje, Ivan i Ivica
Božičević; Ivan i ob. Vidoš; Anton Franjković; Iva, Mande i Katica Žilić
10 OŠTARIJE: Misa za narod
12 CEROVNIK: Krštenje: Mata Vuković (peto dijete Zorana i Kristine)
+ ob. Pavlić Franjičev i ob. Rudančić

1. KATEHEZA - tijekom ljeta vjeroučenike i njihove obitelji pozivam na redovne
nedjeljne mise. Učenici koji nisu pohađali župnu katehezu mogu to učiniti tijekom ljeta.
2. SV. SAKRAMENTE - Prve pričesti i Krizme uspješno smo pripremili i radosno
proslavili za obje župe. Župa Oštarije ima 19 prvopričesnika i 24 krizmanika, a Župa
Cerovnik jednog prvopričesnika (Filip Franjković pričešćen u Josipdolu 6. svibnja) i 7
krizmanika. Pratimo naše krizmanike i prvopričesnike svojim molitvama.
3. BISKUPIJSKI SUSRET MINISTRANATA održava se 18. lipnja na Udbini.
4. DUH. VJEŽBE za ministrante bit će od 23. i 24. lipnja na Baškim Oštarijama.
5. SUSRET svećenika Riječke nad. i G-S biskupije biti će u petak, 22. lipnja u Lanišću.
6. SV. MISE tijekom ljetnih mjeseci neće se održavati u filijalnim kapelama.
7. SV. IVAN - TOUNJ – priprema trodnevnicom. Sv. Misa u nedjelju, 24. lipnja u 18 h.
8. HODOČAŠĆE u Međugorje i duhovna obnova molitvenih zajednica je u petka, 13.
srpnja polazak ujutro u 6 h, a povratak u nedjelju, 15. srpnja do 20 h. Cijena do 500 kn.
Zainteresirani članovi i ostali vjernici koji žele hodočastiti mogu se prijaviti župniku.

Krizmanici Župe Oštarije (24) i Župe Cerovnik (7)
Elena Badanjak
Domagoj Belančić
Lea Bertović
Petra Bokulić
Emanuel Božičević
Nikolina Capan
Monika Cazin
Sara Cindrić
Tea Crnković
Lara Franjković

Lea Franjković
Toni Franjković
Dominik Gračanin
Josip Grdić
Domagoj Herceg
Ronaldo Jelenac
Anita Jularić
Antonija Jularić
Ante Juričić (I)
Ante Juričić (J)

Lana Juričić
Magdalena Juričić
Alen Kraina
David Ožanić
Danijela Poljak
Zara Zoe Rendulić
Matej Solomon Škrtić
Ivana Tunjić
Marko Vuković
Matej Vuković
Hrvoje Žilić

MOLITVENA NAKANA ZA LIPANJ
Opća nakana: Da stariji, društveno isključeni i samci, posebice u velikim gradovima, nađu
prigodu za susret i solidarnost; Evangelizacijska nakana: Da se sjemeništarci, novaci i
novakinje, namjere na odgojitelje koji žive u radosti Evanđelja i s mudrošću ih pripravljaju
za njihovo poslanje; Biskupska nakana: Da hrvatsko društvo, prodahnuto Kristovom
prignutošću pred bolesnicima i odbačenima, iskaže djelotvornu brigu i pomoć za sve
osamljene i one koji su bez doma i sredstava prijeko potrebnih za život.

Izdavač: pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: www.zupa.ostarije.com

Pod Gospinim plaštom
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Biskup Zdenko Križić - poruka krizmanicima
Oštarije subota 9. lipnja 2018.
Prije svog uzašašća Isus daje poslanje svojim učenicima:
oni trebaju poći i naviještati radosnu vijest svim narodima do
kraja zemlje. Međutim, on im veli da prije nego pođu vršiti svoje
poslanje moraju pričekati dolazak Duha Svetoga. Poslanje je
zahtjevno i teško i bez posebne snage odozgo učenici to neće
moći izvršiti. Kada Duh Sveti silazi na prvu zajednicu učenika
oni su počeli govoriti jezicima svih naroda koji su tamo bili. Svi
su učenike razumjeli na svome materinskom jeziku. Nije
različitost jezika ljudima zapreka dobrom razumijevanju, nego je
to različitost duha. Postoji i zao duh, postoji i duh ovoga svijeta,
kako veli Isus, postoje i različiti duhovi kojima se čovjek može
formirati i deformirati do te mjere da se s drugim ne razumije, pa onda živi s
drugima u trajnim napetostima i sukobima.
Apostol Pavao stavlja naglasak da ljudi imaju različite darove, različite službe,
različita djelovanja, ali ako je isti Duh onda te različitosti obogaćuju i nisu nikada
razlogom podijeljenosti i sukoba. Svi smo mi različiti, bilo po dobi, bilo po
sposobnostima, bilo po karakteru, ali ako nas prožima isti Božji Duh, onda se
možemo razumjeti i graditi zajedništvo u prekrasnom mozaiku različitosti. Kada
nema istog Duha onda se ne razumiju među sobom ni braća ni sestre, ni bračni
drugovi ni djeca, ni susjedi ni zemljaci, ni oni iste nacionalnosti, iste rase ili boje
kože. Tu je i odgovor na pitanje: zbog čega sukobi među ljudima i ratovi među
narodima? Zato što fali Duha Božjega, a onda interes i moć postaju jedino načelo
djelovanja. Pavao apostol veli da je mir plod Duha Svetoga. Ako fali Božjeg Duha
nužno će usfaliti i mira.
Isus o Duhu Svetom govori kao Branitelju, kao Sili odozgo, Božjoj snazi. Ta
Božja sila često puta se ne uspije vidjeti našim očima, ali djeluje u osobi na način da
osoba može izdržati neizdrživo, da može svladati i ono što izgleda nemoguće. Kakve
su sve patnje podnosili mnogi Božji ljudi, napose mučenici! Često puta su to bila i
djeca i mladi koji nisu bili niti punoljetni. Nisu to uspijevali svojom snagom, nego
Božjom. Bez snage Božjeg Duha mnoge patnje bi bilo nemoguće podnijeti, mnoge
teške životne situacije bi nas potopile, slomile. Bez snage Duha osoba lako klone,
lako padne u očaj i beznađe, lako završi u besmislu života i preda se pred malim
poteškoćama s kojim se suočila. Duh Sveti čovjeka vjere baš brani od takvih lakih
klonuća. Ulijeva jakost i hrabrost da se čovjek suoči sa životnim nedaćama i da se
nikada ne preda koliko god problemi bili teški.

U životu je nemoguće izbjeći neuspjehe i poraze. Nikome u životu ne ide sve
kako želi. Nadođu i patnje i neuspjesi. I to spada u život. Međutim, koliko je onih
koji se s time u životu ne znaju nositi! Koliko je onih, napose mladih, koji zbog
sitnih poraza završe u očaju i izgube svaki smisao života! Koliko je onih koji zbog
malih poteškoća pobjegnu od života i završe u kaosu zla i smrti! Dosta je spomenuti
tolike mlade ljude koji su se odali drogi, kriminalu, alkoholu, prostituciji, i sl.
Kakav je to život? To nije život, nego ruganje životu. To je život u kome je
daleko prisutnija smrt od samog života. Uloga Isusova Duha jest prije svega braniti
život u osobi, braniti osobu od svih životnih zabluda i zastranjenja. Božji Duh, osim
što je snaga, on je i svijetlo čovjeku na njegovu životnom putu, svijetlo koje mu daje
sposobnost da može ispravno izabrati u trenutcima važnih životnih odluka. U tom
svijetlu osoba postaje sposobna vidjeti izlaze u teškim životnim situacijama u kojima
se može naći.
Dragi krizmanici! Vi ćete danas
u ovom velikom sakramentu, na
poseban način, primiti dar Duha
Svetoga, dar Duha Branitelja, kako ga
Isus zove. Čuvajte tu Božju snagu u
sebi. Tom snagom ćete moći nadilaziti
sve protivštine života, i nećete se
nikada predati bez obzira s kakvim
poteškoćama se trebalo suočiti na
životnom putu. Vi ste tek na početku
života. Pred vama su još mnogi važni životni izbori. Kako je važno imati dovoljno
svijetla Duha Svetoga da se ne pogriješi u izborima. Svi znamo kako samo jedna
pogreška može ostaviti negativne posljedice za cijeli život. Kada se ostane bez
svijetla Duha Svetoga, onda se lako ubaci duh tame, zao duh, sa svojim ponudama
koje osobu mogu odvesti u totalnu propast. Što sve osoba nije kadra napraviti kada
dopusti da je vodi zao duh! Mi ćemo gotovo svakodnevno pročitati u crnim
kronikama novina kakva je sva zla čovjek sposoban učiniti. Naježimo se! I to
najčešće mladi ljudi. Kako je lako ostati bez pravog života. Jasno, zao duh ne
dopušta da to osoba primijeti, nego to osobi ponudi kao nešto dobro i atraktivno,
nešto što će osobu usrećiti i napraviti od nje neku veličinu. Evanđelist veli za Judu,
kada ga je okupirao Sotona, da je tada za njega nastupila noć. Juda više nema dana,
on od tada više ne zna što radi. I na koncu tragično završava. Suradnja sa zlim
duhom uvijek osobu dovede do sličnog završetka.
Dragi roditelji! Ovo je dan i vaše odgovornosti. Čuvajte u svojoj djeci dar
Duha Svetoga. Pratite ih svojom molitvom i molite s njima. Budite im primjer i
pobuđujte u njima plemenite želje. Vaša djeca nose u sebi i dio vaše duše. Neka to
bude u njima lijepi dio vaše duše da vaša djeca mogu biti uvijek zahvalna Bogu što
im je dao takve roditelje. To će vam pred Bogom biti najveća zasluga.
Molimo danas svi Duha Svetoga da trajno prati ove mlade duše, da nikada ne
završe u tami zla, da nikada u životu ne usfale njegovim svijetlom i njegovom
snagom. Amen.

Pozdravni govor krizmanika ocu Biskupu
Poštovani oče biskupe, pripala mi je čast pozdraviti Vas u ime 31 krizmanika
i zahvaliti Vam što ste danas 9. lipnja došli u Oštarije, mjesto koje je pod zaštitom
Gospe od Čudesa. Danas ćemo primiti sakrament Sv. Potvrde za koji smo se dugo
pripremali. Dočekali smo trenutak kada ćemo primiti pečat dara Duha Svetoga,
trenutak kada ćemo potvrditi ono što su za nas potvrdili roditelji i kumovi na
krštenju. Želimo se zahvaliti Bogu za naše roditelje. Njima puno Vam hvala, što su
nas svo ovo vrijeme pratili i bili uz nas. S nama su i naši kumovi, koji su pristali
danas stati uz nas i svjedočiti vjeru u Isusa Krista. Uz našeg župnika i vjeroučitelje
radovali smo se Vašem dolasku k nama i proslavi sakramenta kršćanske
punoljetnosti. Sve njih, oče Biskupe, preporučujemo u Vaše molitve. Osobito Vas
molimo, pratite nas svojim blagoslovom u našem odrastanju kako bismo postali
cjelovite osobe, odgovorni za sebe, svoje obitelji i Crkvu.
I još jednom hvala Vama oče Biskupe što ćete nam udijeliti sakrament Sv.
Potvrde puninu darova Duha Svetoga. Dobro nam došli. (Lea Franjković)

Zahvalni govor roditelja krizmanika ocu Biskupu
Preuzvišeni oče biskupe, pred par ste tjedana pohodili našu malu župnu
zajednicu na Cerovniku prigodom proslave Uzašašća Gospodnjeg, titulara naše župe.
Na kraju sv. Mise, kako to običaj zahtjeva, uputili ste nam par riječi prije blagoslova
i jedna mi se Vaša misao osobito usjekla u pamćenje. Rekli ste tada da redovito
molite za nas, vjernike Vaše i naše biskupije. Ako mi dopustite, jednu bih nakanu
smjestio u Vaše molitve.
Molite za roditelje. Svete su se istine generacijama u obiteljskom ozračju
prenosile s roditelja na djecu - hoće li i dalje? Hoće li Sveta Potvrda - posljednji
sakrament kršćanske inicijacije - biti početak samostalnog vjerskog života naše djece
ili je to sakrament rastanka od Svete Mati Crkve, u najboljem slučaju do ženidbe?
Netko je jednom rekao da je pogreška djeteta zapravo neuspjeh njegovih roditelja molite da mi roditelji svojim primjerom budemo oslonac i primjer sada punopravnim
članovima Crkve, molite da svojoj djeci ne govorimo “nedjelja je, idi na Misu!”
nego velimo “Nedjelja je, pođimo u Crkvu!” Molite da sloboda, koja se tako često
spominje u idelogijama suvremenog svijeta, nama kršćanima bude usko vezana uz
odgovornost. Molite da mi - roditelji - ne odustajemo od svoje djece i onoga što je
ispravno. Ne nametanjem vlastitog stava nego ustrajnošću, čak poznatom ličkom
tvrdoglavošću, vjerujući kao što je blaženi Stepinac vjerovao uzdajući se u
Gospodina. Možda plodove tih uvjerenja nećemo vidjeti odmah kao što niti blaženi
Stepinac, uzdajući se u Gospodina, nije bio oslobođen lažnih optužbi... No, danas ga
slavimo i častimo kao najvećeg sveca našeg naroda.
Uskoro ćete ponovo navratiti u ove naše krajeve. Krstit ćete Matu, peto dijete
vrijedne i drage cerovničke obitelji. Molite da demografska katastrofa kojoj
svjedočimo nije kraj našeg naroda, nego samo kriza iz koje ćemo izaći osnaženi i
mudriji, još čvršće ukorijenjeni na putu Istine i Života. (Hrvoje Herceg)

