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Pet. 26. lipnja
Subota
27. lipnja
28. lipnja 13. NKG

DAN
GOSPODNJI

Misna slavlja i župni oglasi
19 Po nakani (al)
19 + Ivan Vidoš
19 Na čast Sv. Josipu:+ Ivan Prebeg Možar
19 Po nakani (al)
19 + Ivan Gračanin
17 SVETIŠTE: Ispovijed za prvopričesnike i njihove obitelji
19 Po nakani (al)
10 SVETIŠTE: Misa za narod - Prva Sv. Pričest za župu Oštarije
12 CEROVNIK: Prva Sv. Pričest za župu Cerovnik
+ Petar i Marija; Jasna i Zvonko; Mijo i Paula; Anton i ob. Pavlić.

1. KATEHEZA – prvopričesnici utorkom i četvrtkom.
2. ČIŠĆENJE – pozivam roditelje prvopričesnika u četvrtak, 25. lipnja u 17 h na uređenje
Svetišta i oko njega za prvopričesničko slavlje. Ponesite materijal za čišćenje…
3. ISPOVIJED prvopričesnika i njihovih obitelji je u subotu, 27. lipnja u 17 sati.
4. PRVU SV. PRIČEST – slavimo u nedjelju, 28. lipnja misom u 10 h u Svetištu za 24
prvopričesnika Župe Oštarije te u 12 h za 5 prvopričesnika u župnoj crkvi na Cerovniku.
5. IVANJU u TOUNJU – slavi se u srijedu, 24. lipnja misom u 18 h u Tounju.
6. SVEĆENIČKO REĐENJE - mons. Zdenko Križić u subotu 27. lipnja u 11 h u Gospiću
u Katedrali zaredit će za svećenike Brunu Lovakovića, Domagoja Tujmera i Igora Lulića.

Mučenik vlč. Dragutin Fifka i Cerovničke žrtve 1943.

36. dio

Prilikom talijanskog bombardiranja Cerovnika
u Drugom svjetskom ratu, 27. veljače 1943. godine,
na kapeli je popucala žbuka i svi prozori.1 Kapela je i
kasnije tijekom rata bila izložena oštećenjima. Tako je
jednom pogođena iz talijanskog topa iz pravca
Josipdola. U zidu kapele ostala je rupa, a i krov je
oštećen. Uništeni su također oltar i slika Presvetog
Srca Isusova. Budući da je kapela bila manja od župne crkve, krenulo se nakon rata
najprije s njezinom obnovom. U njoj se misilo nedjeljom i blagdanima sve do obnove
župne crkve Uzašašća Isusova 1959. godine. Za potrebe liturgijskog slavlja postavljen
je novi privremeni drveni oltar.2 Tijekom 1946. i 1947. godine Anton Pavlić izradio je
nove klupe i Mate Špehar novi prozor, a uz to su izrađena i nova vrata, zvončić,
pričesna klupa i kredenc za liturgijsko posuđe i ruho. Nova vrata i prozore na kapeli
postavio je ponovno Stipe Bogović 1951. godine.3 Nakon obnove župne crkve u kapeli
se misilo samo na blagdan Presvetog Srca Isusova, no kasnije je i to prestalo. Kapela je
obnovljena prije Domovinskog rata u vrijeme župnikovanja josipdolskog i cerovničkog
župnika vlč. Zlatka Sušića. Na blagdan Presvetog Srca Isusova, 2. lipnja 1989. godine,
Joso i Marica Magdić darovali su za kapelu dvije slike, Srca Isusova i Srca Marijina.
pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: www.zupa-ostarije.com
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Spomenica župe Cerovnik, str. 48.
Zapisnik kanonskog – ariđakonskog – pohoda (župa Cerovnik) sastavljen 14.IX.1968., str. 19.
3
Zapisnik Cerkovne blagajne sv. Križa u Cerovniku Početkom god: 1871.
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Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo!
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju: U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće
doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte
na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više
onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za
novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi
na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god
se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je
na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim
Ocem, koji je na nebesima.« Riječ Gospodnja. (Mt 10,26 – 33)

Ne bojte se!
Ima puno toga čega se bojimo: životinja, mraka, osamljenosti, ljudi, školskih zadaća,
novih zahtjeva…Strah nije racionalan. Jedni se boje velikih pasa a drugi malih pauka. Strah
se ne može protumačiti. On je jednostavno tu. U naš život spada i oprez. Taj oprez se brine
zato da prije nego prijeđemo cestu pogledamo lijevo i desno. Strah nas koči, on nam smeta
u novim iskustvima. Tko ima velik strah taj se ne penje na visoki toranj i ne doživljava
prekrasan pogled. Tko se boji mraka ne može spavati i ne može se odmoriti. Najgore je
kada se bojimo ljudi. Pred tim strahom opominje nas Isus. Ako imamo strah od naših
bližnjih mi ne možemo učvrstiti prijateljske veze, ne možemo doživjeti odnose i ne
možemo ući u sudioništvo. Tko se boji ljudi, taj je vrlo osamljen i sam. On nema nikoga s
kime bi se smijao i zabavljao. Nikoga kojemu može ispričati svoju bol. Isus također zna da
se prijateljstva mogu razbiti, da nas ljudi mogu razočarati i da ima
ljudi koji nam žele zlo. Usprkos tome on nam: “Ne bojte se!”.
I drugi put ponavlja Isus taj poziv kada se radi o napadima
sa strane moćnika, u politici, religiji i društvu. Ljudski strah nije
prikladan jer Svevišnji i njegova volja su u igri, samo se njega
treba bojati. Više vrijedi raditi za Njega nego udovoljiti
zahtjevima moćnika. On Svemogući stoji iza vas koji ste se
pridružili Isusu. To je treća utjeha. Budite sigurni: on vas ne
ostavlja na cjedilu. Smijete znati: vi ste mu dragocjeni. On obuhvaća svemir i poznaje
svakog vrapca, da ne kažem svakog mrava. On zna što nitko od nas ne može znati, naime
koliko vlasi ima na glavi. Njega naviještate kada pričate o Isusu. Njegove riječi objavite
javnosti. Ne bojte se, vi ste s njegovim nalogom na putu, vi ste njegovi nadničari. To
znanje neka vam bude snaga: “Ne bojte se dakle!” Možemo se pitati: što to za nas danas
znači? Ako u Europi laici puno govore, mi kršćani ne smijemo dopustiti da budemo
potisnuti u privatnost. Radi se o vječnome Bogu koji se nagnuo nad nas. Njega vrijedi
naviještati jer on svakome i svakoj kaže: “Imenom sam te zazvao: ti si moj” . Fra J. Župić

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije
za parlamentarne izbore 2020.
Biskupi Hrvatske biskupske konferencije (HBK) uputili su poruku u
povodu parlamentarnih izbora raspisanih za 5. srpnja, u Zagrebu 10. lipnja
2020., na dan kad je Hrvatski sabor 1687. sv. Josipa proglasio zaštitnikom
Hrvatske, a koju objavljujemo u cijelosti.
1. U povodu skorih parlamentarnih
izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine,
mi, katolički biskupi, želimo podsjetiti članove
Božjega naroda, ali i ljude dobre volje, kako
izbori zastupnika za Hrvatski sabor značajno
utječu na osobnu, obiteljsku, društveno-političku
i gospodarsku stvarnost. Za nas vjernike, stoga,
izaći na izbore i osobno preuzeti odgovornost za
pravedniji i općedruštveni boljitak te daljnji
razvoj demokracije u hrvatskom društvu nije samo građanska dužnost, nego i izričaj
kršćanske odgovornosti i istinske ljubavi prema domovini.
Jasno je da se u ovoj prigodi pitamo komu od predloženih kandidata na izbornim
listama iskazati svoje povjerenje?! Proteklih mjeseci, zbog pandemije izazvane
koronavirusom, morali smo se odreći mnogih ustaljenih navika. Privremeno smo, iz
brižnosti za zdravlje, bližnjih obustavili redovita liturgijska slavlja i odustali od
društvenih okupljanja. To iskustvo pokazalo je koliko su važne stručne i mjerodavne
osobe u javnim službama i u politici. Naime, samo mudri i stručni, pošteni i nesebični
pojedinci mogu osigurati da društvo napreduje i raste. Epidemiološka je kriza uz to
pokazala koliko je važna samostalnost i neovisnost države, kako u donošenju vlastitih
odluka i propisa tako i u gospodarskom smislu proizvodnje hrane, lijekova i drugih
potrepština.
2. Dobronamjerno, stoga, u ovom predizbornom razdoblju podsjećamo da
je veoma važno upoznati kako pojedini kandidati ili političke stranke vide budućnost
naše domovine i što kane učiniti da ona postane mjestom dobroga i zdravoga življenja.
Važno je provjeriti i prosuditi kako kandidati namjeravaju jačati samostojnost države,
promicati otvorenost i suradnju s drugim državama i narodima i provoditi učinkovito
gospodarske programe i agrarnu politiku, te kako i što žele učiniti da javna uprava
postane učinkovitija i na službu građanima. Posebice valja uočiti koje se mjere kane
poduzeti da se zaustavi val iseljavanja mladih ljudi i obitelji, stvore uvjeti za povratak
hrvatskih iseljenika, spriječi socijalno raslojavanje i osiromašenje građana te promiču
načela socijalne države.
Nadalje, potrebno je uočiti i kako pojedine političke stranke ili nezavisne liste
namjeravaju provesti daljnju demokratizaciju društva, ponajprije promjenom izbornoga
zakona i razvojem civilnoga društva na načelima pluralnosti i vjerske slobode. Važno
je također vidjeti kako kandidati gledaju na zločine svih ideologija u kojima su stradali
članovi našega i drugih naroda tijekom i nakon II. svjetskoga rata. Posebice je važno

kako se odnose prema Domovinskom ratu i osuđuju li sve oblike totalitarizma, rasne,
vjerske i druge netrpeljivosti. Konačno, bitno je da u svom programu promiču
pozitivan i zdrav nacionalan osjećaj te traže cjelovitu i punu istinu o događajima iz
prošlosti temeljem koje će se moći uspostaviti kultura dijaloga, nacionalnog pomirenja
i zajedništva.
3. Vjernici će svojom slobodnom odlukom glas povjerenja dati onima koji se
zauzimaju za zaštitu braka kao zajednice muškarca i žene, koji promiču kulturu života
dugoročnom pronatalitetnom politikom te se zalažu za neradnu nedjelju kao dan
obiteljskoga zajedništva i dan Gospodnji. Važno je također znati kako namjeravaju
provoditi obrazovnu reformu koja bi uključivala odgojne dimenzije utemeljene na
općeljudskim vrijednostima i u skladu s kršćanskim vrijednosnim sustavom koji je
utkan u identitet našega društva. Neizostavno je propitati na koji se način kandidati
kane zalagati za ozdravljenje hrvatskoga društva od ideoloških raslojavanja, korupcije i
različitih oblika pogodovanja koja razaraju dobro i guše nadu.
Pozivamo sve stranačke i neovisne kandidate da u predizbornoj kampanji
sačuvaju osobno dostojanstvo i povjerenje građana nastoje pridobiti snagom
političkoga programa. Biti saborski zastupnik nije kakav politički aktivizam kojim se
zadovoljavaju osobne ambicije, nego odgovorna služba u svrhu promicanja i ostvarenja
općega dobra. Potičemo i sredstva društvenih komunikacija da svoje poslanje ispune
visokim standardima profesionalnosti te pruže dostatne i jasne informacije o izbornim
programima i kandidatima za budući saziv Hrvatskoga sabora. Zaređene službenike
pozivamo da crkvene prostore čuvaju
od bilo kakve predizborne aktivnosti
i s vjernicima mole za blagoslov i
napredak domovine.
4. Ne smijemo dopustiti da
nas zahvati duh ravnodušnosti ili napast malodušja kako se ništa ne može učiniti.
Kad netko ostane kod kuće i ne ide na biralište, čini grijeh propusta. Bježeći od vlastite
odgovornosti, prepušta drugima da odlučuju i u njegovo ime. Među osobama koje se
kandidiraju za obnašanje službe narodnoga zastupnika ili zastupnice u Hrvatskom
saboru ima onih koji zaslužuju povjerenje. Izbor tzv. preferencijalnim glasom k tomu
daje mogućnost izravno birati zastupnika ili zastupnicu za koje smo uvjereni da su
sposobni suočiti se sa suvremenim izazovima. Naime, sud savjesti nije kakav emotivan
sud, nego proizlazi iz razborite prosudbe i odgovornosti te usvojenoga sustava
vrijednosti koji nadahnjuje naš kršćanski život.
Predizbornu kampanju, kao i same izbore, preporučujemo zagovoru Blažene
Djevice Marije, koju vjekovima nazivamo Odvjetnicom našom, te zagovoru sv. Josipa,
zaštitnika Hrvatske i Hrvatskoga sabora. Posebice molimo zagovor i pomoć blaženoga
Alojzija Stepinca, koji je svoje služenje i život darovao Crkvi i svojemu narodu. Uz
njihovu pomoć svi odgovorno i savjesno pristupimo skorim parlamentarnim izborima.
Biskupi Hrvatske biskupske konferencije - Zagreb, 10. lipnja 2020.,
na dan kad je Hrvatski sabor 1687. sv. Josipa proglasio zaštitnikom Hrvatske

