Misna slavlja i župni oglasi
Poned., 26. lipnja
Utorak, 27. lipnja
Srijeda, 28. lipnja
Četvrtak
29. lipnja
Petak, 30. lipnja
Subota 1. srpnja

Dan
Gospodnji
2. srpnja - 13. NKG

18.30 + Anka i Milan Šegan; Ana i Franje Rupčić
18.30 Po nakani (al)
18.30 + Milan Paušić; Franje i Franca Cindrić; Ivanka i Marijan Puškarić
18.30 + Petar Božičević; Katica i Franjo Brletić;
Sv. Petar
Nikola i ob. Juričić; Dijana Jurković
Sv. Pavao
18.30 + Anka Lončarić (30. dan)
18.30 + Vladimir Bokulić; vlč. Bogdan Zović; Ana i Ivo Josić
19.00 - TROŠMARIJA: početak bdijenje: ispovijed, krunica i misa
10 SVETIŠTE: Misa za narod
Krštenje: Noa Pribanić, sin Silvia i Aleksandre
12 CEROVNIK: + Nikola Luketić

1. ŽIVA KRUNCA – za one koji žele moliti dnevno JEDNO OTAJSTVO, javite se.
2. AKCIJA ČIŠĆENJA – prema dobivenom nalogu općinskog komunalnog redara dužni
smo očisti župno zemljište koje imamo u Brajica u Skradniku. Akcija će biti u subotu, 1
srpnja ujutro od 7 sati. Pozivam sve zainteresirane župljane i ljude dobre volje u pomoć.
Ponesite potrebiti alat i pribor (rukavice, motorku, trimer, kosilicu, ručnu kosu, škare za
živicu itd. Dobro bi došao i traktor s malčarom za pomalčati ravnu površinu. Vidimo se…
3. TROŠMARIJA – u subotu, 1. srpnja hodočastimo Gospi Trošmarskoj na bdijenje.
Ukoliko želimo busom hodočastiti, javite se do četvrtka. Cijene puta je 20 kuna po osobi.
4. REĐENJE đakona Pere Jurčevića biti će na Petrovu, u četvrtak, 29. lipnja u 18 sati u
gospićkoj Katedrali. Vlč. Pero rodom je iz Cvitovića kod Slunja i mladu misu slavit će u
subotu, 8. srpnja u 12 sati u Cvitoviću.
5. LUČONOŠE hodočaste iz Asiza i Padove do Samobor. Njih nekoliko doći će u
Svetište u nedjelju, 2. srpnja te biti s nama na misnom slavlju.
6. ČEPOVI – skupljena je 45. vreća. Skupljamo dalje… Donesite …
Dar od 200 kn za Župu Oštarije ili 150 kn za Župu Cerovnik možete uplatiti:

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
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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Tko ne uzme križa, nije mene dostojan.
Tko vas prima, mene prima.
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju: U
ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije
mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više
nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme
svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene
dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga,
a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će
ga. Tko vas prima, mene prima; a tko prima
mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko
prima proroka jer je prorok, primit će plaću
proročku; tko prima pravednika jer je
pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko
napoji jednoga od ovih najmanjih samo
čašom hladne vode zato što je moj učenik,
zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«
Riječ Gospodnja (Mt 10,37-42).

Neprijateljstvo vjere?
Ljudi koji svoju vjeru javno priznaju ne mogu uvijek računati s naklonošću.
Često se susreću s nerazumijevanjem, žaljenjem ili čak agresijom. Zašto je to tako,
ne daje se pravo razumjeti. Mi se moramo čuvati da odmah vidimo iza toga
bezboštvo, neprijateljstvo vjere ili čak samog sotonu na djelu. Mogući uzrok je:
poneki put nespretnost onih koji pokazuju svoju vjeru u javnosti; oni sami ne
primjećuju kako oni (vjeru) na nespretan način «svjedoče»; druge pak zastrašuje onaj
način kako ljudi svoju vjeru javno svjedoče ili prodornost s kojom poneke sekte ili
crkveni pokreti djeluju. U vjerskom odgoju mnogim je ljudima, često nesvjesno i s
najboljim namjerama, učinjeno nasilje. Drugačije si ne mogu objasniti bujicu
agresije koja me susreće kao svećenika i predstavnika institucije Crkve.
Sloboda vjeroispovijesti - Vjeroispovijest u javnosti je, u najmanju ruku,
delikatna stvar s kojom se mora pažljivo postupati. Poneki bi htjeli, najradije, svaku
javnu vjersku izjavu potisnuti ili posve zabraniti. Pomislimo na vrijeme svađe oko
znaka križa ili molitve u školskim razredima, na svađu oko marame u odnosu na
muslimanske žene i djevojke. Vjeroispovijest biva potisnuta u privatno područje, te
tako biva neslušana i nevidljiva. Vjera koja nije vidljiva i opipljiva, vjera koja ne
pokazuje djelovanje i to ne smije pokazati. Čemu treba ona tada biti dobra? Ljudi

koji potiskuju ili negiraju vidljive izražaje vjerovanja, čine nasilje i ugnjetavanje. To
je iluzija da će, kroz zabranu vjerskih znakova, nastati veća sloboda.
Strast i očaj - Prorok Jeremija otvara svoje srce. On je jedan razdijeljen
čovjek. S jedne strane se osjeća tako jako od Boga zahvaćen da ne može drugačije
nego prisilno ljude uvijek ponovno konfrontirati s uputama Božjim. Radikalnost
njegove propovijedi donosi mu mnoge protivnike koji ga do krvi mrze. Njemu je
dosta biti ciljem ove mržnje. Tekst proroka Jeremije sadrži strasti i očajanje i samoću
mnogih ljudi od Boga zahvaćenih. Možda mogu, ovi biblijski stihovi, uliti nama
malo poštovanja prema ljudima koji danas pokušavaju, sa strašću učiniti i zahtijevati
vjeroispovijest javno vidljivom.
ZAŠTO ŽIVIM
Hrabro priznanje - U Evanđelju Isus
zahtijeva od svojih učenika hrabro
priznavanje njihovog uvjerenja i šalje ih u
gradove i sela da propovijedaju Radosnu
vijest o kraljevstvu Božjem. U predanje
ovoga teksta su vjerojatno ušla i iskustva
koja su kršćani prvih desetljeća imali pri
naviještanju Radosne vijesti.

Da ljudi koji nose djecu
na krštenje onda ih i krizmaju
da se crkveno vjenčaju;
DA SE BRINEM
da se ti ljudi s dovoljno
blagoslovljene vode
u grobu poškrope.
Zašto živim?
Zato ne mogu ništa
i zato živim (Alfons Jerstl)

Misija danas - Oblici naviještanja se
ne daju prenijeti, bez promjena, u naše
vrijeme. Ostaje pak zahtjev za hrabrim
priznanjem. Kada vjera ne dolazi do riječi u djelima, ne biva vidljiva u javnom
svjedočenju, ne osjeća se, ostaje bez učinka. Iako smo mi danas postali osjetljivi za
direktno i indirektno djelovanje moći, za
tajno zavođenje i omalovažavanje osobne
slobode jednoga čovjeka, nužno je i
danas
da
vjeroispovijest
poprimi
značajno obličje. Pri tome moramo
računati s otporom ili čak s agresijom. Ne
radi se o tome da se ovaj otpor ignorira,
lomi ili zaobilazi. Otporu može biti
izlazna točka plodonosni razgovor
ljudskog susreta. Važno je ne zaustaviti
se kod pitanja «tko je jači?», već se
upustiti se u hod s povjerenjem jednih
prema drugima. Ozbiljno uzeti Isusov
misionarski zahtjev znači, za mene, ići k
ljudima, otvarati se njima u raznim
skrivenim
vjerskim
pitanjima,
te
svjedočiti vjeru u mojim osobnim
nadama i sumnjama tj. postavljati pitanja,
govoriti i kroz molitvu tražiti odgovore.

Svjetski poznata mjesta čašćenja Presvetog Srca Isusova i zemlje
koje su se posvetile njegovom milosrđu.
Bazilika Presvetog Srca Isusova ili
Pariška golubica, nazvana tako zbog
ljepote koju joj daje bijeli kamen, crkva je
građena bizantsko-romanskim stilom i
nalazi se na pariškom brdu Montmartre ili
Brdu mučenika jer je na tom brdu podnio
mučeništvo prvi biskup Pariza sveti Denis.
Bazilika se počela graditi 1874., a
posvećena je 1919. godine. Njezinu
izgradnju je potaknuo težak poraz
Francuske u ratu s Prusijom 1870. godinea.
Ona je zapravo izgrađena kao zavjet i
posvećenje cijele Francuske Presvetom
Srcu Isusovu te za njezinu duhovnu obnovu
i pokoru za grijehe i nevjeru. Od 1885.
godine u bazilici je započelo vječno
klanjanje
Presvetom
Euharistijskom
Sakramentu koje do danas nije prekinuto.
Paray-le-Monial je grad od par tisuća stanovnika u srcu Francuske iz kojega
zapravo potječe suvremena pobožnost Presvetom Srcu Isusovu. Za širenje te vrste
pobožnosti zaslužna je sveta Marija Margareta Alacoque kojoj se Isus objavljivao u
malenoj kapeli, koja se danas zove Kapelom Posjeta, i tražio od nje da na poseban
način štuje njegovo Srce „koje je toliko ljubilo ljude“. Ondje je ujedno i svetičin
grob.
Također u tom gradiću se nalazi velebna bazilika Presvetog Srca Isusova
izgrađena u 12. stoljeću koja je građena kao umanjena verzija katedrale iz Clunya,
nekoć najveće crkve kršćanskog svijeta, a koja je gotovo u cijelosti srušena nakon
Francuske revolucije. Danas je Paray-le-Monial mjesto kamo cijele godine, a
naročito ljeti, na tisuće hodočasnika dolazi častiti i moliti Presveto Srce Isusovo.
Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu se na poseban način proširila Pirinejskim
poluotokom i Latinskom Amerikom. U Španjolskoj je nalazi poznato svetište
posvećeno Srcu Isusovu Cerro de los Ángeles u blizini grada Getafea. Ondje je
ujedno podignut 28 metara visok spomenik Krista raširenih ruku. Mjesto je u
Španjolskom građanskom ratu bilo poprište stradanja pet mladića koji su branili
svetište i sam spomenik od razaranja. Zanimljivo je da se većina zemalja Latinske
Amerike službeno posvetila Presvetom Srcu Isusovu među kojima je prvi bio
Ekvador 25. ožujka 1873. godine pri čemu je u čast tom događaju u ekvadorskoj
prijestolnici izgrađena velebna bazilika imenovana Bazilikom od Nacionalnog
zavjeta. Od europskih zemlja, Presvetom Srcu Isusovom posvetila se Španjolska
1919. godine te Poljska 1920. Godine.

