Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 8. listopada
Uto, 9. listopada
Sri, 10. listopada
Čet, 11. listopada
Pet, 12. listopada
Sub, 13. listopada
14. listopada
28. NKG

MLADA
NEDJELJA

17.30 Po nakani (al)
DAN NEOVISNOSTI
17.30 Po nakani (al)
17.30 Na čast Sv. Josipu: + Antonija Kučinić
17.30 Po nakani (al)
Sv. Ivan XXIII. papa
17.30 Po nakani (al)
17.30 Sv. Misa i vjenčanje: Davor Kovačić i Dajana Rebrović
10 SVETIŠTE: Misa za narod i cjelodnevno klanjanje
Krštenje: Jan Duić (sin Igora i Nine)
12 CEROVNIK: + Matija Pranjić (8. dan);
Ivica, Marija i Dane Antončić; ob. Rupčić
15.45 SVETIŠTE: - Pjevana Večernja i blagoslov s Presvetim.

1. LISTOPADSKA POBOŽNOST – molitva krunice svaki dan u 17 sati.
2. ŽUPNA KATEHEZA: ponijeti krunicu i prvopričesnički molitvenik.
3. HRANA za SJEMENIŠTE – prikupljamo hranu i novčanu pomoć do 10. listopada.
4. POZIV članovima DPD „Sv. Ivan Pavao II.“ i štovateljima sv. Ivana Pavla II. Povodom spomendana sv. Ivana Pavla II., u nedjelju 21. listopada 2018. DPD „Sv. Ivan
Pavao II.“ organizira hodočašće u Donji Lapac gdje će misu predvoditi kardinal Vinko Puljić.
Polazak u 7,30 h. Cijena 60 kn. Prijave na mobitel 098 887 023 ili osobno Ireni Juričić .
5. GODINA DUHOVNIH ZVANJA – pastoralna nakana Gospićko-senjske biskupije.
6. MLADU NEDJELJU – slavimo 14. listopada i molimo za nova duhovna zvanja.
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA: - Gospodine Isuse Kriste: Ti si rekao “Žetva je
velika a radnika malo. Molite dakle Gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu
svoju.“ Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te: daj našoj Crkvi dovoljan broj
svetih svećenika, redovnika i redovnica. Probudi Gospodine u našim obiteljima
nesebičnu ljubav za životom, da naši roditelji s radošću primaju djecu koja će biti
spremna staviti se u službu Crkvi i narodu. Pomozi našim mladima da shvate veličinu
tvoje ljubavi te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje koje im ti nudiš.
Marijo, Majko Crkve, u velikoj potrebi duhovnih zvanja, zagovaraj nas kod svog sina
Isusa Krista, našeg velikog svećenika. Amen.

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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Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!
Čitanje svetog Evanđelja po Marku: U ono vrijeme: Pristupe
farizeji k Isusu pa ga upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti
ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše:
»Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će
im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od
početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti
oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno
tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne
rastavlja!« U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti
svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga
muža pa se uda za drugoga, čini preljub.« Riječ Gospodnja. (Mk 10, 2-14)

Sjaj u očima
Rijetki su ljudi kojima u očima možemo primjetiti, vidjeti onaj sjaj. Sjaj koji
odaje čistoću duše, srca, radost života. Zaista rijetko ko ima taj sjaj. Bog je prije svega
naša radost. Uzdajući se u Njega sve prepreke rušimo, preskačemo. Ljubi nas takve
kakvi jesmo. On stavlja mir u naša srca, koji ako prepoznamo – izmamljuje taj sjaj.
Njegova ljubav nam daje hrabrost, nadu, uliva povjerenje, vjeru. Zahvalnost je minimum
kojim mi možemo uzvratiti. Tamo gdje je Bog, tamo je nebo. Ta ogromna, nesebična
Božja ljubav čini da sve u nama i oko nas procvjeta. Kada Ga ljubimo sve nam se okreće
na dobro, On nam ravna putove. Daje nam snagu, utjehu, svjetlo, vodi nas i jača. Čineći
grijeh gubimo sjaj u očima. Grijeh razara i unesrećuje. Duša sa grijehom ne može da
svjetli, ne može da odaje radost i dobrotu. Težiti ka svetosti… Svetost nam daje tu
potpunu čistoću srca, duše, života. Kada živimo pravedno, u miru sa Bogom i ljudima,
tada imamo onaj sjaj u očima.
Istinska vjera, djela milosrđa i ljubavi daju nam sjaj. Molitva, iskrena i žarka.
Pravi prijatelji, obitelj, osobe oko nas. Ljubav prema bližnjemu. Podijeljena radost je
udvostručena radost. Kako se divno osjećamo kada nekoga usrećimo, obradujemo. Često
nam tako malo nedostaje da budemo sretni – povjerenje, iskren prijatelj, nebo puno
zvijezda, cvijeće na livadi, riječ zahvale, snažan zagrljaj. Skupocjeni darovi nisu uslov za
taj sjaj u očima. Provjerimo – ljepše se osjećamo kada dajemo nego kada primamo.
Činiti druge boljim i zadovoljnijim. Izazivati im, makar i malim znacima pažnje,
sjaj u očima. Svakodnevno nekoga možemo obradovati. One koje volimo činiti sretnima.
Pa i one koje prvi put vidimo – siromaha na ulici, bakicu na pješačkom prijelazu ili u
autobusu. Toliko mogućnosti imamo! Želiš li da ti život bude lijep, učini ga lijepim
drugima (Stjepan Lice)! Nećemo biti u sjeni ako donosimo svjetlost u tuđe živote.
Igrajmo se u životu, sitnice neka i nas i ljude oko nas čine sretnim. Sjaj u očima drugih
izmamiće i sjaj u našim očima! Bog nam je dao obraz da se možemo smijati, a neka sjaj
u našim očima odaje čistoću, radost i smijeh našeg srca i duše! (Jelena Pinter)

Molitva Gospine krunice
Papa Franjo želi da vjernici
kroz listopad svaki dan mole
krunicu i još dvije molitve, a ima i
posebnu nakanu Sveti Otac odlučio
je pozvati vjernike iz cijeloga svijeta
da svakodnevno mole krunicu
tijekom
čitavog
marijanskog
mjeseca listopada.
Papa Franjo pozvao je danas
vjernike iz cijeloga svijeta da
svakodnevno mole krunicu tijekom
cijelog mjeseca listopada. Poziva
vjernike “da se mole Svetoj Majci Božjoj da stavi Crkvu pod svoj zaštitnički plašt:
da je čuva od nasrtaja zloga, velikog tužitelja, te da ona istodobno postane sve više
svjesna pogrešaka, zabluda, zlostavljanja počinjenih u sadašnjosti i u prošlosti te da
se bez imalo oklijevanja upusti u borbu kako zlo ne bi prevladalo”, navodi se u
današnjem priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice.
Sveti Otac odlučio je pozvati vjernike iz cijeloga svijeta da svakodnevno mole
krunicu tijekom čitavog marijanskog mjeseca listopada i sjedine se tako u
zajedništvu i pokori, kao Božji narod, moleći od Svete Majke Božje i sv. Mihaela
Arkanđela da štite Crkvu od đavla koji nas uvijek želi odijeliti od Boga i jedne od
drugih, priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice.
Proteklih dana, prije polaska na putovanje u baltičke zemlje, Sveti Otac se
susreo s fra Frédericom Fornosom, SJ, međunarodnim direktorom Svjetske
molitvene mreže za Papu i zamolio ga da proširi u čitavome svijetu taj njegov poziv
svim vjernicima, pozivajući ih da na kraju krunice izmole drevnu molitvu „Sub
tuum“ (Pod obranu se tvoju utječemo) te molitvu sv. Mihaelu Arkanđelu koji nas
štiti i pomaže u borbi protiv zla (usp. Otk 12, 7-12 ). Molitva – rekao je Papa prije
nekoliko dana, 11. rujna, u homiliji u Svetoj Marti, citirajući Knjigu o Jobu – je
oružje protiv Velikog tužitelja. Samo ga molitva može poraziti. Ruski mistici i veliki
sveci svih tradicija savjetovali su, u trenucima duhovnog nemira, skloniti se pod
plašt Svete Bogorodice izgovarajući molitvu „Sub tuum“. U molitvi „Sub Tuum
Praesidium“ se kaže:

Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice,
ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od
svih pogibli uvijek oslobodi, Djevice slavna i
blagoslovljena, Gospođo naša, Posrednice naša,
Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri,
svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči!

Ovom zagovornom molitvom, Sveti Otac poziva vjernike cijeloga svijeta da
se mole Svetoj Majci Božjoj da stavi Crkvu pod svoj zaštitnički plašt: da je čuva od
nasrtaja zloga, velikog tužitelja, te da ona istodobno postane sve više svjesna
pogrešaka, zabluda, zlostavljanja počinjenih u sadašnjosti i u prošlosti te da se bez
imalo oklijevanja upusti u borbu kako zlo ne bi prevladalo. Sveti je Otac također
zatražio da se molitva krunice tijekom mjeseca listopada zaključi molitvom koju je
napisao Leon XIII.:

Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju: protiv
pakosti i zasjedama đavolskim budi nam zaklon! Neka mu
zapovjedi Bog, ponizno molimo: i ti, vojvodo vojske nebeske,
Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom prolaze na
propast duša, božanskom jakošću u pakao potjeraj. Amen.
(IKA|Bitno.net)

Sjednica Prezbiterskoga vijeća
(Gospić, 24. 9. 2018.) - Pod predsjedanjem gospićko-senjskoga biskupa Zdenka
Križića u Gospiću je 24. rujna u biskupskom ordinarijatu održana redovita jesenska
sjednica Prezbiterskoga vijeća. Nakon molitve Trećega časa generalni
vikar mons. Marinko Miličević najavio je dnevni red, a potom je
kancelar preč. Mišel Grgurić pročitao zapisnik s prošle sjednice.
Zatim je biskup pozdravio vijećnike te naglasio koliko je važan
taj susret, na kojem se ne samo zajedno dijele osjećaji nad stanjem u
biskupiji, nego također on želi čuti razmišljanja svojih suradnika o
tome, kao i njihove sugestije za unaprjeđenje rada. U pregledu glavnih
događaja u biskupiji biskup je posebno istaknuo značenje, ne samo na biskupijskoj nego
i na nacionalnoj razini, svetišta na Krasnu i Udbini, naglasivši kako je veoma važno
sudjelovanje svećenika na slavljima u tim svetištima, poglavito njihova raspoloživost za
sakrament pomirenja, pa i onda kada to traži dodatnu žrtvu. Biskup se potom kratko
osvrnuo na neke protekle događaje, a zatim naveo nekoliko predstojećih, istaknuvši
posebno novu pastoralnu Godinu duhovnih zvanja, duhovne vježbe za svećenike, skoru
gradnju Karmela u Gospiću i prikladnog liturgijskog prostora za vjernike u Srbu.
Potom je vikar Miličević dao pregled pastoralnog plana (kalendara) za godinu
2018./19., istaknuvši neke najvažnije događaje, a zatim su kancelar Grgurić i predstojnik
Katehetskog ureda preč. Nikola Turkalj izvijestili o radu i planovima biskupijskih ureda
kojima su na čelu. Slijedila su izvješća i planovi povjerenstava za iduću godinu:
Povjerenstvo za pastoral mladeži i za susrete pjevačkih zborova (preč. Josip Šimatović),
za duhovna zvanja (mons. Miličević), za ministrante (preč. Grgurić), za župna pastoralna
vijeća i za obiteljski pastoral (mons. Šporčić), za medije (umjesto odsutnog mons. Mile
Pecića pregled događaja dao je vlč. Stanko Smiljanić) i za pastoral Roma (vlč. Josip
Štefančić). U osvrtu na neke teme posebno se raspravljalo o tome kako što konkretnije
osmisliti sadržaje za Godinu duhovnih zvanja, kako pospješiti rad s ministrantima i
mladima te kako poboljšati koordinaciju biskupijskih medijskih djelatnika s medijskim
kućama s kojima surađuju.

