Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak,
2. veljače

SVIJEĆNICA
ili

PRIKAZANJE
PRVA SVETICA
Utorak, 3. veljače
Srijeda, 4. veljače
Četvrtak, 5.veljače
Petak, 6. veljače
Subota,
7. veljače
8. veljače
DAN GOSPODNJI
4. Nkg

11.00 Misa sa svećenicima Og. dekanaa: + fra Petar Runje
17,30 + Ljubica Dujmešeić (30. dan); Zlatko i Tomo Bogut;
Mate i Josip Puškarić; Ivica Božičević; Mira, Franje, Marija i
Ivan Sabljak; Ivanka Puškarić; Franca Cindrić; Milan Paušić;
Marija, Josip i Tihomir Puškarić; Anka i Anton Grdić; Ivan,
Mande i Dragan Božičević; Dijana Jurković; Ivan i Ivica
Gračanin; Franca Crnušija; Kata Božičević; Matija i ob. Sabljak.
17.30 Po nakani (al)
17,30 + Zdravko Božičević
17.30 + o. Jure Bosančić
17,30 Po nakani (al)
15.00 VOJNOVAC: Po nakani za zdravlje ob. Pranjić
17.30 SVETIŠTE: + Ankica i ob. Brajković;
Franje, Mare i Milan Paušić; Josip Salopek; Franje Cindrić
10.00 SVETIŠTE: Misa za narod
12.00 CEROVNIK: Po nakani( al)
16.00 SKRADNIK: + Vladimir Božičević

1. SVIJEĆNICA ili PRVA SVETICA – dan posvećenog života, 2. veljače. Misu u 11 h
predvodi fra Marko Medo, župnik u Kučinićima. Svećenici će održati dekanatski sastanak.
2. CRKVA SLAVI: Sv. Blaža, 3. veljače; Sv. Agata, 5. veljače; Prvi petak, 6. veljače.
3. KRUNICA u OBITELJI: nastavljamo moliti s vama i za vas. Pozovite me.
4. ŽUPNA KATEHEZA nastavlja se po razredima od ponedjeljka do četvrtka u 16 h.
5. SVJETSKI DAN BRAKA – u nedjelju, 8. veljače obilježava se po 7. puta u našoj
domovinskoj Crkvi i Svjetski dan braka, koji je posvećen bračnim parovima, muževima i
ženama kao stupovima obitelji, koja je temelj i Crkve i društva. Ovime se želi proslaviti i
iznova vrednovati sakramenat braka, naglasiti ljepota bračne vjernosti, žrtve i radosti u
svakodnevnom bračnom životu. Prijedlozi za uključivanje u misno slavlje: molitva vjernika,
blagoslov bračnih parova, blagoslov na kraju mise, predložak za obnovu bračnih zavjeta.
6. STEPINČEVA u KUČINIĆI – slavimo u nedjelju, 8. veljače u 17 sati. Sv. Misu u
zajedništvu s župnikom fra Markom Medom i svećenicima predvodi mons. Juraj Jezerinac.

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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„Učio ih je kao onaj koji ima vlast!“ (Mk 1,21-28)
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati.
Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne
kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi
upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim
duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse
Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam
tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti:
»Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh
potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz
njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što
li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim
nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu
se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po
svoj okolici galilejskoj. Riječ Gospodnja

Vjerovati u napredak i uspjeh
Poruka predsjednika Vijeća HBK za život i obitel
mons. Valtera Župana za XX. dan života, nedjelja 1. veljače 2015.
Abraham je bio postavljen na veliku kušnju upravo u stvari koja se ticala
života i budućnosti njegove obitelji. Činila su se nemoguća, potpuno iluzorna sva
Božja obećanja koja su govorila da će Abraham imati silno potomstvo "poput
zvijezda na nebu i pijeska na morskoj obali" (Post 22, 17), jer su i Abraham i žena
mu Sara u već starim godinama bili bez djece. Dakle, zdravim razumom
razmišljajući i uzimajući u obzir sve prirodne zakone, nije bilo moguće nikakvo
rješenje kojim bi Abraham postao roditelj. A ipak! Abrahamovo potomstvo i po
tijelu i po duhu živi i živjet će do konca. Protiv svake nade i usprkos svim
činjenicama, Abraham je vjerovao da je Bog iznad svih zakona i da mu ništa, baš
ništa nije nemoguće.
Iako nam se uporno tvrdi kako krećemo u napredak, svjedoci smo naglog
nazadovanja na svim razinama društvenoga i nacionalnog života. Nezaposlenost,
neplaćen rad, siromaštvo i izgladnjele obitelji, a s druge strane bahato trošenje
materijalnih dobara, korupcija i u onim institucijama koje moraju biti nositeljice
stabilnosti društva, dokazuju koliko su teške prilike u kojima se nalaze građani
Republike Hrvatske. Samo zbog izumiranja svake nas godine ima oko 10.000
manje, a iseljavanje opasno pogoršava to stanje, jer iseljavaju kvalificirane i radno
sposobne osobe u fertilnim godinama života.

Nema skoro dana kada naši mediji ne donose
vijesti o tome kako u drugim zemljama teče med i
mlijeko i tako potiču iseljavanje. Znademo, naprotiv,
da ima i drukčijih iskustava. Ima i kod nas radinih i
uspješnih ljudi. Što se života i budućnosti tiče, kao da
smo u istoj situaciji poput Abrahama. Pa se pitamo:
ima li uopće u ovakvom stanju kakve nade? Odlučno
i bez ikakvog okolišanja možemo tvrditi: za one koji
svoju sigurnost stavljaju u Boga ima i nade i
mogućnosti. Vesele nas i ohrabruju tolike obitelji s
više djece koje se i danas odlučuju na prihvaćanje
života. Povjerenje u Boga koji nikad nije iznevjerio
čvrsto je jamstvo uspjeha. Ali to povjerenje
pretpostavlja odlučan zaokret od nepoštenja, krađe (i
državne imovine), zločina protiv života, protiv naravi
braka i obitelji i drugih nedjela. Otimačina je uvijek
bila najbrži put k osiromašenju.
Ovogodišnji Dan života još jednom nam
snažno doziva u pamet da ako Gospodin ne gradi
kuću uzalud se muče graditelji (usp. Ps 127, 1).
Čuvajmo svoj dom i gradimo ga, ali s Bogom, ne bez
njega! U Krku, 18. siječnja 2015.
Mons. Valter Župan,
predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj

Tri rečenice koje djeci trebamo govoriti svaki dan


Autor Roditelji.hr/Laudato/I.J.S

Često čitamo tekstove i slušamo
savjete o tome što se ne smije govoriti djeci
i onda se osjećamo loše jer sve to
povremeno izgovorimo u svakodnevnom
životu s djetetom. Znamo da riječi mogu
povrijediti i da treba paziti što govorimo, no
možda je najbolje u tom smislu koncentrirati
se ne na ono što ne bi trebali govoriti, već na
ono što bi bilo dobro da govorimo.
Volim te - Te dvije riječi treba izgovarati jer nam one pomažu da budemo
sretni, ali još više pomažu kad se život zakomplicira. Zajedno ćemo sve preživjeti.
Govorite si međusobno ovu rečenicu, govorite je prijateljima kad osjetite ljubav,
govorite ju djeci i osigurajte da ju i oni kasnije izgovaraju svojim bližnjima i djeci.
Važno je da djeca upoznaju značenje te rečenice i nauče voljeti dok su mala.

Ti to možeš - Ne mogu, neću, ne… riječi su koje prečesto svakodnevno
izgovaramo. Učite djecu da su sposobna i da mogu napraviti sve ili jako puno i da je
to stvar osobnog izbora. Potičite ih na samostalnost, nemojte im oduzimati lekcije
koje moraju naučiti time da ih vi odradite umjesto njih,
češće im kažite “da” umjesto “ne” za stvari koje nisu od
presudne važnosti, učite ih da se moraju truditi za uspjeh
i da neuspjeh nije razlog za odustajanje.
Opraštam ti - Svi bi trebali znati ispričati se za
svoje pogreške i također znati oprostiti drugima zbog
njihovih grešaka. Pokazujte to primjerom. Izgovorite
djetetu rečenicu “Opraštam ti” kad se posvađate zbog
njegove greške jer time dajete djetetu do znanja da svi griješimo i pokazujete kako
se oprašta. Također se ispričajte djetetu ako shvatite da ste sami krivo reagirali ili
bili u krivu. Time pokazujete kako si ponaša sam krivac i kako se treba ispričati za
pogrešku. To naravno nije lako. Mnogi odrasli ne svladaju ovaj dio rječnika do
kraja života, no krenete li dovoljno rano i prije svega pokazujete li svojim
primjerom, možda djetetu neće trebati puno godina da to svlada i koristi za
uspješnije odnosne s drugima u svom životu.

Molitva vjernika: Uputimo svoje molitve i prošnje
Bogu, Stvoritelju i Darovatelju života:
Hvala Ti, Oče nebeski, što si stvorio svakog od nas i što
si nam darovao život, jer život je radost koju želimo dijeliti
jedni s drugima i izvor blagoslova koji ne želimo propustiti.
Daj da svaki čovjek u Hrvatskoj poštuje, njeguje, štiti i
pomaže ljudski život od začeća do naravne smrti, molimo te.
Hvala Ti, Gospodine Isuse, na sakramentu ženidbe, koji spaja supružnike i iz
kojeg crpe snagu za svoj bračni i obiteljski život. Pomozi da svaki brak muškarca i
žene uistinu bude zajednica ljubavi i međusobnog uvažavanja, molimo te.
Hvala Ti, Gospodine Isuse, što si uz naše obitelji u radosnim trenucima, a još
više hvala za Tvoju blizinu kada ih snađu kušnje i nedaće. Daj da se u teškoćama i
nevoljama obitelji još jače povežu u molitvi i ljubavi, te dožive Tvoju, ali i ljudsku
blizinu i potporu kad god je život ugrožen, molimo te.
Hvala Ti, Gospodine Isuse, za sve očeve i majke, za njihovu ljubav prema
djeci i za svaki trud i odricanje. Pomozi djeci da od Tebe uče kako roditelje
poštivati, pomagati im i biti im poslušni, kao što si i ti bio na ponos svojim
roditeljima, molimo te.
Hvala Ti, Gospodine Isuse, za našu braću i sestre, za naše djedove i bake, za
sve one koji nas okružuju ljubavlju i pažnjom. Daj da živimo u slozi i radosti te se
jednoga dana svi zajedno nađemo u Tvome nebeskom domu, molimo te.
Usliši naše molitve Gospodine; daj da Ti uvijek budemo zahvalni za dar
života te nastojimo riječju i primjerom promicati vrednote života, braka i obitelji,
koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

