Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 20. 01.
Utorak, 21. siječnja
Sv. Janja, dj. i mč.
Srijeda, 22. siječnja
Četvrtak, 23. siječnja
Petak, 24. siječnja
Subota, 25. siječnja
Obraćenje
Sv. Pavla Apostola
26. siječnja

DAN GOSPODNJI
3. nkg

17.30 OŠTARIJE: + Mladen Bokulić
17.30 OŠTARIJE: + Marija i Ivan Sudarić; Irena Duić;
Katica i Anton Draginić; Katica Puškarić (8. dan)
17.30 OŠTARIJE: + Jure i Anka Mihaljević Rambašini
17.30 OŠTARIJE: Po nakani (al)
17.30 OŠTARIJE: Po nakani (al)
Sv. Franjo Saleški
16.00 VOJNOVAC: Po nakani (al)
17.30 OŠTARIJE: + Tomislav Ivčević;
+ Ivica, Ivan, Josip i Jelena Rendulić
10 OŠTARIJE: Misa za narod
12 CEROVNIK: Po nakani (al)
16 SKRADNIK: Po nakani (al)

1. ŽUPNA KATEHEZA – prema rasporedu od ponedjeljka do četvrtka u 16 sati.
2. SV. FABIJANA i SEBASTIJANA, suzaštitnike slavimo u ponedjeljak, 20 siječnja.
3. ŽUPNI ZBOR – hodočastio je na proslavu Sv. Antuna Opata u Sušačku Dragu.
Putem smo pohodili manastir Gomirje, Gospu Žalosnu u Mrkoplju, Gospu Trsatsku na
Trsatu te Bogosloviju gdje je prije 11 godina boravio bl. Ivan Pavao II. Župnik i župljani
Drage izrazili su želju bratimljenja naših dviju župa. Sliku Gospe od Čudesa istaknuti će u
svoju župnu crkvu na javno štovanje svim vjernicima.
4. DESETICU krunice u OBITELJI – nastavljamo moliti. Pozovite me...
5. DEKANATSKO HODOČAŠĆE – u Krašić organiziramo u ponedjeljak, 10. veljače.
Cijena puta je 50 kuna, a polazak je u jutro u 8 sati i povratak u večernjim satima. Prijavite
se mežnarima u svojim zajednicama do iduće nedjelje kako bismo organizirali prijevoz.
6. TEČAJ ZA BRAK - organiziran je 28. veljače; te 1., 2. - 7., 8., i 9. ožujka u Ogulinu.
7. HODOČAŠĆE mladih u Dubrovnik biti će 26. i 27. travnja. Desetak mladih je već
prijavljeno te molim ostale neka se jave do početka veljače.
8. MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA - organizirana je od 18. do
25. siječnja. Molimo svaki dan da Kristovi učenici budu jedni drugima duhovno bliži.

KRSCANSKA INICIJACIJA
1229 - Već od apostolskih vremena, da netko postane kršćanin mora proći
odreĎeni put i inicijaciju u više stupnjeva. Taj se put može proći brže ili sporije.
MeĎutim uvijek mora sadržavati neke bitne elemente: navještaj Riječi, prihvaćanje
evanĎelja, sto uključuje obraćenje, ispovijest vjere, krštenje, izlijev Duha Svetoga,
pristup euharistijskom zajedništvu. Ova inicijacija je kroz vjekove i prema
prilikama imala vrlo različite oblike. U prvim stoljećima Crkve kršćanska
inicijacija bila je vrlo razraĎena: s dugim razdobljem katekumenata i nizom
pripravnih obreda, koji su liturgijski označavali put katekumenske priprave
dovodeći je konačno do sâmog slavlja sakramenata inicijacije. Kada je krštenje
djece postalo redoviti oblik slavlja ovoga sakramenta, ono je postalo jedinstveni
čin koji u sebi vrlo skraćeno sadrži prethodne stupnjeve kršćanske inicijacije. Već
po svojoj naravi, dakle, krštenje djece zahtijeva katekumenat poslije krštenja. Nije
riječ samo o nekoj potrebi pouke poslije krštenja, nego o nužnom razvitku krsne
milosti u tijeku osobnog rasta. Tu se otvara prostor vlastit katekizmu.
Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail:www.zupa-ostarije.com
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Ivan - glasnik Krista, Jaganjca Božjeg
U EvanĎelju druge nedjelje kroz godinu A još jednom se sjećamo Isusova
krštenja u Jordanu po Ivanu Krstitelju. Ivan je znao da je on samo Preteča koji je
pripremao ljude za Onoga koji dolazi. On je trebao prokrčiti put Otkupitelju do
srdaca ljudi. Isus Krist, otkupitelj, je pravi Bog i pravi čovjek. Kao čovjek on u
svome javnom nastupu dolazi Ivanu vremenski, a kao pravi Sin Božji, on bijaše
prije njega, jer je kao Riječ Božja egzistirao već od vječnosti.
Ivan je nazvao Isusa Jaganjcem Božjim, koji
odnosi grijeh svijeta. Time upućuje on na žrtveno
predanje Isusovo koje je ovaj trebao ispuniti na
križu. Ivan je to mogao unaprijed znati, jer je kao
prorok bio obasjan Duhom Svetim.
Mi se možda čudimo kad Ivan kaže da ga nije
poznavao. Ivan je bio s Isusom u rodu; njegova
majka Elizabeta bila je povezana s Marijom,
Isusovom majkom dubokim prijateljstvom. Za
pretpostaviti je, da su se Isus i Ivan već kao djeca poznavali i često bili zajedno.
Zašto dakle Ivan može kazati, da on Isusa nije poznavao? Mi moramo tako
razumjeti, da ga on dugo vremena nije prepoznao kao Mesiju. To takoĎer nije
neobično, budući da je Isus trideset godina živio u kućnoj skrovitosti u Nazaretu i u
tom se vremenu još nije objavio kao Mesija. Ali je sada došlo novo doba!
Ivan je sada vidio svoju zadaću, da se sam povuče a dolazećega pusti naprijed.
Svojom propovijeĎu i pokorničkim krštenjem htio je ljudima pokazati Isusa. Tako
je Ivan tako reći djever, koji izraelski narod kao zaručnicu vodi ususret božanskom
zaručniku. Znak prepoznavanja za Isusovo mesijansko poslanje bio je silazak Duha
Svetoga na Isusa u obliku goluba. To se dogodilo kad je Isus bio kršten od Ivana u
Jordanu. Tako je Ivan stvarno mogao posvjedočiti: "On je Sin Božji."
Kod svake svete mise Isus nam se pokazuje u liku kruha kao Jaganjac Božji, koji
odnosi grijeh svijeta. Baš zato je Gospodin naš Isus Krist došao u svijet, da nas
oslobodi od zle moći grijeha i daruje nam vječni život. Utjelovljenje Sina Božjega
kreće se dakle prema cilju smrti na križu a nakon toga slijedi uskrsnuće.
U sakramentima Isus Krist ostaje prisutan u svojoj Crkvi. On ne ostavlja narod,
nego nam se nudi u svetoj pričesti kao istinska hrana za život duše. On je kruh
života. On je ponio naše grijehe i daruje nam oproštenje. U zajedništvu s njim mi
smo takoĎer povezani s Bogom Ocem. Duh Sveti nas ispunja i osposobljava za
ljubav. Neka se na nama ostvari, da u svako doba dademo svjedočanstvo za tu
radosnu istinu.
fra Jozo Župić

Ruža Tomašić u Europarlamentu
U četvrtak, 16. siječnja u Europskom parlamentu u Strasbourgu na njegovoj
plenarnoj sjednici održana je rasprava povodom dokumenta Europske komisije
“Izjava o nediskriminaciji u kontekstu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i
prava”. Riječ je o pokušaju da se ponovno aktualizira izvješće socijalističke
zastupnice iz Portugala Edite Estrele kojim se traži da sve države članice tretiraju
abortus kao temeljno ljudsko pravo, financiraju kontraceptivna sredstva, te provode
permisivni koncept spolnog odgoja, koji bi takoĎer bio shvaćen kao ljudsko pravo.
To
je
izvješće
već
odbijeno
u
Europarlamentu.
Tijekom rasprave za riječ se javila i
hrvatska zastupnica Ruža Tomašić koja je
progovorila o nametanju prava na abortus
državama članicama, ali i pokušajima da se
već odbačeno izvješće ponovno ubaci u
proceduru.
“Moram iskazati žaljenje i razočarenje što
se ova tema našla na dnevnom redu jer držim
kako su zastupnici jasno i nedvosmisleno
rekli što misle o njoj. Bojim se da odreĎene političke snage ne mogu u potpunosti
pojmiti demokraciju pa koriste i nasilne metode da svima nama nametnu svoja
ideološka stajališta. I gospoĎo predsjednice, svi znamo da treba muškarac i žena da
se začne dijete. Onaj čas kada će žena moći sama, bez pomoći muškarca začeti to
dijete, onda može sama i odlučivati o tom djetetu”, rekla je meĎu ostalim Tomašić .
(Bitno.net)

I susjedi Talijani u borbi za obitelj i slobodu mišljenja
Na tisuće je osoba u subotu 11. siječnja sudjelovalo na rimskom skupu za
obranu naravne obitelji i slobode mišljenja, organiziranom pod pokroviteljstvom
udruge „La Manif pour tous Italia“ protiv usvajanja zakona o homofobiji, o kojem
se raspravlja u Talijanskom parlamentu. Na skupu su sudjelovale brojne obitelji s
djecom, te katoličke i laičke udruge. S pozornice je najavljeno održavanje europske
manifestacije za obranu obitelj 2. veljače, te pripremanje novoga Dana obitelji u
Italiji.
Talijanske su se obitelji okupile u Rimu da potvrde ono što je zapisano u
Talijanskom ustavu: slobodu izražavanja i naravnu obitelj. Zakonski prijedlog o
homofobiji dovodi u pitanje dva ustavna načela: slobodu izražavanja i naravnu
obitelj. Osim laičkih i katoličkih udruga na skupu su sudjelovali, predstavnici
drugih religija te homoseksualci koji odbacuju rodnu ideologiju.
Ovo nije ideološka borba! Nismo protiv nikoga, ali branimo neupitno pravo da
dijete raste s ocem i majkom, da ima skladan i miran rast. Posrijedi je dobro
društva. Na upit zašto je obitelj u opasnosti, odgovor je bio jednoglasan: „U
opasnosti je poštivanje stvorenoga i ljudske naravi. Ne želimo da nam se brani

iznošenje vlastitoga mišljenja o naravnom društvu, o tomu na čemu se temelji
država, odnosno o obitelji. Ako se predloženi zakon usvoji, onda je u opasnosti
obitelj i samo društvo. S djecom smo ovdje, jer mislimo da je ovo najbolje
svjedočenje naravne obitelji.
Na upit zašto treba to javno govoriti o obitelji, odgovorili su da je u pitanju
naravni zakon. Nije važno biti katolici ili vjerovati u Boga. Naša nam narav veli da
muškarac i žena raĎaju djecu, ne raĎaju se djeca od dva muškarca ili dvije žene…
Chesterton je govorio: „Trgnut ćemo sablje da kažemo da je trava zelena, da je ljeti
lišće zeleno“. Mi smo se okupili da to potvrdimo. Prije trideset godina vjerojatno
nitko nije mogao zamisliti da će na trgovima vikati da se dijete raĎa ili kao muško
ili kao žensko, a ne neodreĎeno. Mi smo ovdje da to potvrdimo.
Ovdje poručujemo svim osobama da nitko ne treba biti diskriminiran, ali ni
obitelj izmeĎu muškarca i žene, koja je budućnost društva, ne smije biti
diskriminirana. Obitelj nije prirodna, tradicionalna ili nova: obitelj je obitelj!
Muškarac, žena; otac majka i djeca. To je obitelj i ništa drugo. Ovdje smo i želimo
reći da Italija pripada obiteljima – istaknuo je Francesco Belletti, predsjednik
Foruma obiteljskih udruga.
S obiteljima na trgu,
upozoravamo državu na
veliku
opasnost
za
demokraciju.
Predloženi
zakon protiv homofobije
prividno je borba protiv
homofobije, ali u svojoj biti
to je borba protiv slobode.
Previše smo zabrinuti za opće
dobro države da bismo mogli
šutjeti – kazao je Belletti.
Na skupu su sudjelovali i
političari. Eugenia Roccella, poznata talijanska političarka, rekla je da je kucnuo čas
za organiziranje novoga Dana obitelji. Ovaj me skup veoma iznenadio, jer je
spontan i preteča novih prosvjeda. Mislim da je skup zagrijavanje za organizaciju
novoga Dana obitelji – kazala je Roccella.
Homofobija nije žuran problem. Oni koji govore o homofobiji promiču ideju o
nazadnosti Italije, jer su neke europske zemlje usvojile takav zakon. Prije svega
treba provjeriti što su ti zakoni donijeli tim državama: prouzročili su društveno
raslojavanje, uništili obitelj i državi stvorili veće probleme, jer obitelj rješava
probleme koje bi inače imala rješavati država, prouzročili su dakle veće društvene i
gospodarske troškove. Mi ne govorimo – kao neki – o talijanskoj anomaliji, nego
želimo braniti obitelj koju je Ivan Pavao II. nazivao „talijanskom iznimkom“ u
pozitivnom, a ne negativnom smislu, kako nas neki žele uvjeriti – istaknula je
Roccella. Udruga „La Manif pour Tous“ najavila je za 2. veljače veliko istodobno
mobiliziranje ljudi u raznim europskim gradovima. (Radio Vatikan)

