Misna slavlja i župni oglasi
Pon 8. siječnja
Utorak 9. siječnja
Sri 10. siječnja
Čet 11. siječnja
Pet 12. siječnja
Sub 13. siječnja
2. NKG
14. siječnja

Dan Gospodnji

17.30 + Ivan Juričić (8. dan)
17.30 U zahvalu Bogu Ocu i po nakani za duhovno i tjelesno zdravlje
17.30 + Ivan Lunčarić (8. dan)
17.30 Po nakani (al)
17.30 + ob. Bosnić
17.30 + Marijan i Katica i ob. Puškarić Antini; Draško Rašpica;
Ivka i Ivan Franjković Vanja; Nada Gerić; Marica i Ivan Juričić (DPD)
10 SVETIŠTE: Misa za narod
Krštenje: Ivan Božičević (sin Sanjina i Ane)
12 CEROVNIK: + Danica Perlić (30. dan); Marko, Zora, Dane
i ob. Perlić; Kazimir Paušić; Nikola Poljak

1. BLAGOSLOV obitelji nastavljamo u Župi Oštarije:

Ponedjeljak, 8. siječnja
Utorak, 9. siječnja
Srijeda, 10. siječnja
Četvrtak, 11. siječnja
Petak, 12. siječnja

Od Centra preko Grabe do Stabarnice
Uz vodu i Gornje Selo
Pežići i Belaj
Od Svetišta do Španjeveg Brda
Prebeg Selo – Jurci - Mihaljevići

2. OBNOVA CRKVE – doprinosom od 200 kn za Oštarije ili 150 kn za Cerovnik:
Župa Oštarije
IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
Župa Cerovnik
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

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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Ti si Sin moj, ljubljeni!
Čitanje svetog Evanđelja po Marku: U ono
vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi
jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti
mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će
vas krstiti Duhom Svetim.« Onih dana dođe Isus iz
Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od
Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena
nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se
zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva
milina! Riječ Gospodnja. (Mk 1, 7-11)

U tebi mi sva milina!
Mi smo kršteni krštenjem Isusovim, kršteni smo
vodom i Duhom Svetim. Danas, na blagdan Krštenje Gospodinova mislimo i mi na
svoje krštenje i mislimo na poziv kojim smo pozvani. Naime, „Bog se oholima
protivi, a poniznima daje svoju milost“. Pozvani smo, dakle, na onu Ivanovu
poniznost, a poniznost se, naravno, očituje ponajprije u iskrenosti pred samima
sobom i pred Bogom. A kad smo iskreni, onda vidimo da smo slabi i grešni, onda
vidimo da sve dobro što imamo da je Božji dar. Kad smo iskreni pred sobom i pred
Bogom, onda vidimo da se ničim ne možemo hvaliti, jer je sve što imamo Božji dar.
Kad smo iskreni pred sobom, dakle, kad smo ponizni, onda uočavamo da se ničim ne
bismo trebali izdizati iznad drugih. Zato danas dok budemo ispovijedali svoju vjeru,
vjeru u snagu svetog krštenja koje smo primili i dok budemo slavili ova sveta
otajstva, molimo Gospodina da nam udijeli te jednostavnosti, te iskrenosti, te
poniznosti, da Bog Otac u nama prepozna sliku svojega Sina koji je ponizio samoga
sebe poslušan do smrti… Živjeti svoju krsnu milost i svoj krsni poziv u poniznosti i
jednostavnosti, znači dopustiti Bogu da u nama prepozna svojega Sina pa da i za nas
može reći: „Ti si sin moj, ljubljeni… Ti si kći moja ljubljena…“
No pogledajmo još dalje. U Jordan ulaze grešnici koji priznaju grijehe i koji se
po Ivanovu krštenju nadaju da će im ti grijesi biti oprošteni. I onda dolazi onaj koji je
jedini bez grijeha, onaj koji je sama pravednost, onaj koji uvijek čini ono što je Bogu
milo, onaj po kojem su stvoreni svjetovi i po kojemu je i u kojemu je sve. Dolazi
Isus, sin Marijin i Sin Božji dolazi – i prima krštenje u Jordanu, kao i toliki grešnici.
Isus nam je u svemu sličan, osim u grijehu, pa ipak se priznao grešnikom, uzevši na
se naše grijehe. Ukratko, Isus nas je spasio svojom poniznošću – postavši poslušan
do smrti, smrti na križu. I zato ga je Bog postavio iznad svega. dr. Zvonko Pažin

Molitve za najbliže

Litanije Svetoj obitelji

Molitve koje možete moliti za blagoslov i zaštitu svoje obitelji

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Isuse, vječni Sine Očev, koji si, postavši čovjekom iz ljubavi prema nama, uzdigao i
posvetio vezu obitelji, smiluj nam se!
Isuse, Marijo i Josipe, koje čitav svijet časti pod imenom Sveta obitelj, moli za nas!
Sveta obitelji, zemaljska sliko Presvetog Trojstva, moli za nas!
Sveta obitelji, savršeni uzore svih kreposti, moli za nas!
Sveta obitelji, koju nisu prihvatili ljudi u Betlehemu, ali su je pjesmom slavili anđeli,
moli za nas!
Sveta obitelji, kojoj su iskazali počast pastiri i mudraci, moli za nas!
Sveta obitelji, uzveličana od svetog starca Šimuna, moli za nas!
Sveta obitelji, progonjena i prisiljena bježati u Egipat, moli za nas!
Sveta obitelji, koja si živjela nepoznata i u skrovitosti, moli za nas!
Sveta obitelji, vjerna u obdržavanju zakona Gospodnjeg, moli za nas!
Sveta obitelji, primjeru obiteljima preporođenima u kršćanskom duhu, moli za nas!
Sveta obitelji, čiji je glavar uzor očinske ljubavi, moli za nas!
Sveta obitelji, čija je majka uzor majčinske ljubavi, moli za nas!
Sveta obitelji, čiji je sin uzor poslušnosti i sinovske ljubavi, moli za nas!
Sveta obitelji, zaštitnice svih kršćanskih obitelji, moli za nas!
Sveta obitelji, naše utočište u životu i nado na času smrti, moli za nas!
Od svega što nam može oduzeti mir i zajedništvo srdaca, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od očaja srca, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od navezanosti na vremenita dobra, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od želje za ispraznom slavom, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od nezainteresiranosti za služenje Bogu, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od nagle i nepripravne smrti, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Po savršenom jedinstvu Tvojih srdaca, Sveta obitelji, usliši nas!
Po siromaštvu i poniznosti Tvojoj, Sveta obitelji, usliši nas!
Po Tvojoj savršenoj poslušnosti, Sveta obitelji, usliši nas!
Po Tvojim patnjama i bolnim događajima, Sveta obitelji, usliši nas!
Po Tvome radu i Tvojim teškoćama, Sveta obitelji, usliši nas!
Po Tvojim molitvama i Tvojoj šutnji, Sveta obitelji, usliši nas!
Po savršenstvu Tvoga djelovanja, Sveta obitelji, usliši nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!
Moli za nas sveta Nazaretska obitelji, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se: Milosrdni Oče, daj nam da uvijek slijedimo primjer Sv.
obitelji, da bismo poslije kušnje ovoga života mogli sudjelovati u nebeskoj slavi. Po
Kristu Gospodinu našemu. Amen.

1. Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj: - Slavimo te
Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji
ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.
Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si
se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na
križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i
obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom
svoga saveza s Crkvom. Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju,
koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku
obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola
kršćanske ljubavi. Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu
obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da
naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu
našemu. Amen!
2. Molitva Svetoj obitelji: - Sveta nazaretska obitelji, tvojoj nebeskoj zaštiti
predajemo sve naše obitelji. Isuse, učini da u svakoj obitelji vladaju odnosi ljubavi i
povjerenja. Nauči djecu poslušnosti roditeljima, marljivosti u školskim i drugim
obavezama. Oslobodi ih od utjecaja zla i zaštiti od svake ovisnosti. Daj da rastu u
mudrosti i Božjoj milosti kao što si ti rastao u svojoj obitelji. Marijo, naša Majko,
tvojoj dobroti preporučujemo srce svake žene i majke. Udijeli joj otvorenost životu,
strpljivost i smisao za žrtvu. Daj da sa svojim mužem bude vlastitim primjerom prva
odgojiteljica vjere svojoj djeci. Sveti Josipe, skrbniče Isusa i Marije, izmoli očevima
otvorenost Božjem vodstvu, posao koji će raditi u marljivosti i poštenju i vrijeme
koje će posvetiti svojoj ženi i djeci. Isuse, Marijo, Josipe, predajemo vam sve
obitelji, a na poseban način one koje su najpotrebnije vaše pomoći. Bdijte nad nama i
čuvajte nas u svojoj ljubavi! Amen.
3. Molitva Svetoj obitelji – zajednici ljubavi (sv. Ivan Pavao II.): - Sveta
obitelji, zajednico ljubavi Isusa, Marije i Josipa, uzore i ogledalo svakoj kršćanskoj
obitelji, tebi posvećujemo naše obitelji. Otvori srce svake obitelji da prihvati vjeru,
da primi Božju Riječ, da svjedoči ljubav, da postane izvor novih svetih zvanja.
Prosvijetli duh roditeljima da brižnom ljubavlju, mudro i ljubeznom pobožnošću
sigurno vode djecu prema duhovnim i vječnim dobrima. Probudi u dušama mladih
čistu savjest i slobodnu volju da rasu u “milosti i mudrosti” velikodušno prihvaćajući
dar Božjeg poziva. Isuse, Marijo i Josipe, Sveta obitelji iz Nazareta, isprosi nam
milost da svi mi nasljedujemo ustrajnu molitvu, velikodušnu poslušnost,
dostojanstveno siromaštvo i djevičansku čistoću koje si ti živjela da otvorimo svoju
dušu za vršenje volje Božje te da brižno i nenametljivo pratimo one koji su među
nama pozvani da iz bližega slijede Gospodina Isusa Krista koji je dao samoga sebe
za nas. Amen.

