Misna slavlja i župni oglasi
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Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti – 10. utorak
Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
Svibanjska pobožnost: + Zdravko Božičević
Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
Svibanjska pobožnost: + Jula Marinković (30. dan)
VOJNOVAC: Svibanjska pobožnost:
SVETIŠTE: Svib. pobožnost: + Marija Maca Vuković
CEROVNIK: Godišnja skupština DPD-a Cerovnik
CEROVNIK: Sv. Misa: vlč. Dragutin Fifka, župnika
OŠTARIJE: Misa za narod
CEROVNIK: + Marko Gerovac
OŠTARIJE: Krštenje: Marina Udorović, kći Marka i Željke
SKRADNIK: Svibanjska pobožnost i misa

1. SVIBANJSKA POBOŽNOST – nastavljamo molitvom krunice prije mise.
2. KRUNICA u obitelji molimo za krizmanike i prvopričesnike.
3. KATEHEZA – molitva krunice u 18 sati i misa.
- ponedjeljak za vjeroučenike 1. i 2. razreda;
- utorak za vjeroučenike 3. i 4. razred;
- srijeda za vjeroučenikke 5. i 6. razred;
- četvrtak za vjeroučenike 7. i 8. razred.
Na Cerovniku i po filijalnim kapelama pobožnost je prema dosadašnjem rasporedu.
4. DPD UZAŠAŠĆE ISUSOVO CEROVNIK poziva svoje članstvo na održavanje
Godišnje skupštine u subotu, 24. svibnja u 17 sati u Školi na Cerovniku.
5. MISIJSKE narukvica – 25 kn za Mali dom u Africi (ob. Bertović 091-568-2670).
6. SKRADNIK – Križni put u spomen blajburškim žrtvama - Put svjetla - molimo
u nedjelju, 18. svibnja u 17 sati od Škole prema Brdu Skradnik gdje će biti Sv. Misa.
7. KRIŽNI PUT MLADIH OGULINSKOG DEKANATA održat će se u subotu, 24.
svibnja na blagdan Marije Pomoćnice kršćana kao zahvala za SHKM u Dubrovniku.
14.30 – molitva u župnoj crkvi Sv. Križa u Ogulinu i polazak s molitvom
- postaje pokraj kapela i križeva
- hodočašće do Bl. Alojzija
Stepinca u Kučinić Selu.
- nastavak do Male Gospe u
Kaaševari
- dolazak hodočasnika do 18 sati u
Svetište, krunica i Sv. Misa.
Poziv svim mladima, osobito
krizmanicima na hodočašće koje se
održava prema motu.

ODGOJ ZA SLOBODU
U ZNAKU KRIŽA.
Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail: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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Vjerujte (Iv 14, 1-12.)
Isusovo Evanđelju je utješno. Isus daruje utjehu, jer će se oprostiti od svojih
učenika i uskoro će oni morati živjeti bez njegove vidljive prisutnosti. Stoga sve
kruži oko vjere. Samo u vjeri oni a i današnji ljudi mogu ostati povezani s Isusom.
"Neka se ne uznemiruje srce vaše". Kako često
moramo misliti na ovu Isusovu riječ kada smo na
bilo koji način obuzeti uzbuđenjima. Živimo u
vremenu permanentne uzrujanosti. Mediji stalno
podržavaju klimu ogorčenja, pobune, uvijek neki
razlog da se čovjek rasrdi. Isus moli samo za jedno:
"Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!" Vjera daje
sigurnost, također u teškim situacijama. Ona gradi
na Bogu i oslonja se na Boga koji nas neće ostaviti. Od vremena do vremena zna
biti olujno i mi ne znamo kamo bismo glavu stavili, ali cilj nam je poznat i siguran:
Dom Očev! Mi znamo kamo idemo: "Idem pripraviti vam mjesto", obećao je Isus.
Jedan dom čeka na nas. Za svakoga je predviđeno mjesto. Za sve se unaprijed
brine, sasvim osobno: "U domu Oca mojega ima mnogo stanova". Bog je unaprijed
mislio na mene. On čeka da mu povjerujem i da se zajedno s njime brinem. Dobro
je i potrebno brinuti se za mirovinu. Bilo bi loše ako se ne bismo brinuli za vječnu
domovinu. Umirujuće je misliti na to da se drugi pobrinuo za moj konačni dom.
Isus sam kaže, da on priprema za svakoga od nas osobno, dom koji ostaje kod Oca.
Bez našega prethodnog napora, bez naših "ugovora građevinske štednje", naših
plaćanja na rate. Isus sam zaslužio nam je nebo. Više nego što roditelji mogu učiniti
za svoju djecu. Stoga je važno njega upoznati. Tomino pitanje objašnjava Isus: "Ja
sam put, istina i život". To nijedan čovjek ne može za sebe kazati. Mnogi su
mudraci pokazali putove, ali nitko nije mogao kazati da bi on bio put. Je li Isus
drzak? Je li umišljen? Precjenjuje li sebe? Njegove riječi pristaju samo, ako je on
više nego čovjek. Samo ako je on Bog, može o sebi kazati da je Put, Istina i Život.
Svi mi imamo život. On je život. Jer je u njemu sam Bog, on ne može samo
govoriti o životu, nego njega i darovati. Svi mi tražimo istinu. On je ta. A to je zbog
toga jer je Bog u njemu i on je Bog. Stoga u njemu možemo vidjeti Boga. Isus čini
Boga vidljivim. Na njemu vidimo kako je Bog stvaran.
To je bit kršćanske vjere: Isus je utjelovljeni Bog. Tko gradi na Isusu, gradi na
Bogu. To je ono napeto i lijepo u kršćanstvu! Bog je postao "zoran" i možemo ga
oponašati. Jer mi Isusa gledamo kao uzor, možemo činiti velike stvari kao on, još
veće, kaže Isus. Otkad je otišao pred nama pripremiti stan, on nam je blizu i pomaže
nam na putu do doma. Moramo činiti samo jedno: vjerovati mu!
fra Jozo Župić

Tiskovna konferencija HBK

Ika

Zagreb, (IKA) – U prostorijama zgrade Hrvatske biskupske konferencije u
Zagrebu održana je 15. svibnja tiskovna konferencija u sklopu proljetnoag
plenarnog zasjedanja HBK koje se održava do 13. do 15. svibnja. Na zasjedanju su
sudjelovali svi biskupi osim vojnog ordinarija Jurja Jezerinca koji je sudjelovao u
radu zasjedanja samo prvog dana. Od predstavnika BK susjednih zemalja
sudjelovali su predstavnik Slovenske BK pomoćni ljubljanski biskup Anton Jamnik
te predstavnik BK BiH pomoćni banjolučki biskup Marko Semren, a sudjelovali su
i gosti srijemski biskup Đuro Gašparović i subotički biskup Ivan Penzeš. Na kraju
prvog dana zasjedanja u zagrebačkoj prvostolnici održana je misa zahvalnica
povodom kanonizacije dvojice papa – Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. koju je
predvodio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Alessandro D'Errico.
Glasnogovornik Ancić izvijestio je novinare da je osnovana Hrvatska katolička
mreža, krovna medijska kuća Hrvatske biskupske konferencije u kojoj se
objedinjuju sve postojeće medijske kuće HBK: Hrvatski katolički radio,
Informativna katolička agencija i Tiskovni ured HBK. Njima će se pridodati i
Odjel za nove medije. Sjedište toga krovnog
tijela bit će u zgradi HBK a ravnatelj će biti
sadašnji glavni urednik HKR-a Anto Mikić.
Potom se nazočnima obratio biskup Mrzljak,
koji je rekao kako je na zasjedanju podnio
izvješće o glavnim akcijama koje provodi Hrvatski Caritas kao što su božićna akcija
"Za tisuću radosti", Nedjelja Caritasa, Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i
ljudima u BiH. Predsjednik Hrvatskog Caritasa najavio je da Caritas u lipnju
pokreće nacionalnu akciju "Spremni za dobro". Hrvatski Caritas u suradnji s
partnerom Lidl Hrvatska, odlučio je pokrenuti akciju kojom im želi pomoći u
nabavi novih školskih udžbenika za iduću školsku godinu 2014/2015. Ciljevi akcije
su pomoć učenicima iz siromašnih obitelji koji neće biti obuhvaćeni drugim
mehanizmima potpore; razvijanje svijesti o odgovornosti za stvoreno, ekološke
svijesti u djece i mladih, svih građana RH; mobilizacija zajednice oko dobra,
jačanje zajedništva, solidarnosti i vjere da zajedno možemo biti nositelji promjena
nabolje, napose za najranjivije društvene skupine. Hrvatski Caritas pozvati će škole
i učenike da posljednjih dana nastave prikupe prvenstveno stare udžbenike i
bilježnice - u osnovnim i srednjim školama na području RH. "U tome očekujemo
potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zaštite prirode i
okoliša, Ministarstva socijalne politike i mladih te gradskih i županijskih ureda za
obrazovanje", rekao je biskup. Također, u suradnji s partnerom u akciji LIDL-om
Hrvatska tijekom lipnja građani će u sve trgovine LIDL-a moći donijeti stare
udžbenike, bilježnice, časopise, letke i novine koje daruju Hrvatskom Caritasu za tu
akciju. Sredstvima koja dobije za prikupljene stare udžbenike Hrvatski Caritas
formirat će Fond za pomoć u nabavi školskih knjiga i pribora za osnovnoškolce i
srednjoškolce iz siromašnih obitelji.

Biskup Mrzljak također je novinare obavijestio kako je osnovan Nacionalni
ured za katoličke osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Izvijestio je
također kako sestre uršulinke u Varaždinu od ove godine pokreću
katoličku osnovnu školu. To će biti četvrta katolička osnovna škola
u Hrvatskoj, uz one u Šibeniku, Požegi i Zagrebu.
Šesti susret hrvatskih i slovenskih katolika, izvijestio je
također biskup Mrzljak, održat će se 6. rujna u Ludbregu. Misno
slavlje predvoditi će zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić a
propovijedat će jedan od slovenskih biskupa.
Biskup Župan govorio je o pripremama za Treću izvanrednu biskupsku sinodu
koja će se održati u Vatikanu od 5. do 19. listopada ove godine a koja će imati za
temu "Pastoralni izazovi za obitelj u kontekstu evangelizacije" nakon čega će se
iduće godine održati Opća redovna Biskupska sinoda koja će imati za cilj iznaći
operativne smjernice za pastoral osobe i obitelji. HBK je prikupio odgovore na
upitnik s pitanjima koja omogućuju krajevnim Crkvama aktivno sudjelovanje u
pripremi Izvanredne sinode te ih poslao glavnom tajniku Biskupske sinode
nadbiskupu Lorenzu Baldisseriju. Na zasjedanju HBK podnesen je sažeti izvještaj o
sadržaju poslanih odgovora. Biskupi su istaknuli važnost odgovarajuće priprave
svećenika za rad s obiteljima prilagođen sadašnjim potrebama.
Govoreći o radu Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju, istaknuo je kako
su biskupi prihvatili plan i program vjeronauka za trogodišnje srednje škole. Na
zasjedanju je bilo govora i o Teološko-pastoralnom katehetskom kolokviju za
svećenike koji se održava svake godine. Vijeće je prihvatilo prijedlog da u narednih
nekoliko godina kolokvij bude posvećen ženidbenom pastoralu. Tema ovogodišnjeg
kolokvija bit će priježenidbeni pastoral. Biskup Župan također je izvijestio kako će
se Europski susret nacionalnih katehetskih ureda 2015. održati u Hrvatskoj. Mjesto i
datum će biti naknadno objavljeni. Na zasjedanju je bilo riječi, izvijestio je biskup
Župan, i o onim situacijama kada se prema vjeroučiteljima i vjeroučiteljicama
odnosi s izvjesnom neprimjerenošću. Biskupi su istaknuli kako vjeroučitelji i
vjeroučiteljice trebaju uživati isti status kao i ostali učitelji u osnovnim i srednjim
školama. Naime, stiglo je više pritužbi da tomu nije uvijek
tako i da se nastavu vjeronauka zapostavlja te da se satove
vjeronauka stavlja u posljednje sate ili čak popodnevne
sate. Biskupi su izrazili zabrinutost zbog toga te pozva li
na poštivanje prava svih vjeroučitelja i vjeroučiteljica.
Jedno od novinarskih pitanja na kraju tiskovne konferencije ticalo se i
najavljenog dokumenta o rodnoj ideologiji. U odgovoru biskup Župan je rekao
kako je dokument prošao, tako reći, prvo čitanje i sada je poslan na ocjenu
stručnjacima bioetičarima, a onda će biti upućen na drugo čitanje. Što se tiče poziva
vjernika na predstojeće izbore za Europski parlament na tiskovnoj konferenciji se
podsjetilo kako je Vijeće biskupskih konferencija Europske unije (ComECE) još u
travnju uputilo Izjavu u kojoj se poziva vjernike i sve građane članice EU-a na
izbore za Europski parlament, a koja je objavljena i u našim katoličkim medijima.

