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Pod Gospinim plaštom
OŠTARIJE i SKRADNIK, CEROVNIK i VOJNOVAC
047-638-001 ● 098-245-587 ● gospaodcudesa@gmail.com
21. ožujka 2021. ● 5. korizmena ● God. XII. ● br.12 (549)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre,
donosi obilat rod

OBAVIJESTI:
1. 25. 3., Oštarije, četvrtak, 2. Svetica, Blagovijest – misa u 18,00 sati
2. SVAKI PETAK u korizmi pobožnost Križnog puta:
Oštarije 18,00 sati i misa, Skradnik u 16,00 sati, Cerovnik u 16,00 sati
3. RASPORED PREDUSKRSNIH ISPOVIJEDI PO OGULINSKOM
DEKANATU 2021.
20. 03. – 17. 00h - Ogulin II – Župa bl. Alojzija Stepinca (Kučinići)
22. 03. – 17. 00h – Plaški i Saborsko
23. 03. – 16. 00h – Zagorje, Kaševari
– 17. 00h – Oštarije i Cerovnik
24. 03. – 16. 00h – Josipdol
– 17. 00h – Tounj i Kamenica
– 18. 00h – Generalski Stol
27. 03. – 17. 00h – Ogulin I – Župa sv. Križa
Ispovijed na Modrušu bit će u nedjelju 21. 03. prije svete mise te u petak 26.
03. za vrijeme krunice u križnog puta u 19. 00. sati.
4. VOJNOVAC utorkom u 16,00 sati pobožnosti sv. Anti
Župni ured Oštarije

Čitanje svetoga EvanĎelja po Ivanu:“ U ono vrijeme:
MeĎu onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i
neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga
zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode
i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus
im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam:
ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi
obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome
svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I
gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj
Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No,
zato doĎoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto doĎe glas s neba: »Proslavio
sam i opet ću proslaviti!« Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše:
»Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »AnĎeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas
nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez
ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k
sebi.« To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. Riječ Gospodnja(Iv 12,20-33)

5. korizmena nedjelja
„Logika evanĎeoskog zrna koje mora umrijeti da bi donijelo plod logika je
Kristova EvanĎelja, potpuno daleko od ljudskih izračuna, gromovitih
zemaljskih koračnica. To je logika poslušne patnje, ljubavi i smjernosti,
nasuprot naših ljubavi prema mnogočemu što nas vodi u propast. Sve loše i
nevaljalo u nama mora nestati pred Njegovim smilovanjem, zakriljeno
Njegovom Ljubavlju. Dok grčevito držimo svoje zamišljene pozicije, i ne
primjećujemo da nam izmiče vječnost. Sin Božji postaje zrno vječna klasa za
sve nas. Bogočovjek, Isus Krist, ulazi u dramu proslave križa, kako knez
ovoga svijeta ne bi imao vlast nad nama. Jedino je pisaljka križa u stanju
upisati Zakon u naša srca i duše. Bilo ga je lakše, slutimo, upisati u kamene
ploče prvog Zakona! Naš je odgovor na sve što nam je dao, pri kraju
korizmene priprave, priviti se uz Njegov savez milosti darovan u otajstvenoj
snazi Križa.“ Zvonimir Badurina Dudić (2015.), Milost novog života:
korizmene meditacije, "Josip Turčinović" d.o.o. Pazin.

Božju poruku Mariji da će začeti sina, a ona je odgovorila:
Kako će to bit kad ja muža ne poznajem
Osoba predodreĎena da bude Božja Majka još uvijek
nije svjesna svoje buduće uloge. Marija je sada mlada
žena, a Sveto joj je Trojstvo pripremilo sveti brak
kako bi čuvalo njezino djevičanstvo. Izraelov Mesija i
Otkupitelj svijeta, rodit će se i stasati u obitelji.
Marija je najvjerojatnije živjela u domu svog roĎaka,
koji je o njoj vodio brigu. Napunivši godine kad je u Izraelu bio običaj da mlada
djevojka stupi u brak – oko 15 god. roĎak je dogovorio joj brak s Josipom,
zanatlijom iz Nazareta. EvanĎelja donose samo nekolicinu podataka o Marijinu
zaručniku. Znamo da je i on bio iz kuće Davidove te da je bio pravednik. EvanĎelje
sv. Luke govori nam o tome kada je arkanĎeo Gabrijel donio Božju poruku Mariji
da će začeti sina, a ona je odgovorila: Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? (Lk
1:34). Mi ne znamo kako su se Marija i Josip susreli. Nije moguće zamisliti sklad
koji je sjedinio ta dva srca, unutarnji mir koji je izvirao u njihovim dušama nakon
zaruka. Kada je Marijina obitelj postigla dogovor s Josipom, održalo se zaručničko
slavlje koje je, prema Mojsijevu Zakonu, imalo isti učinak kao i vjenčanje. Nakon
što je proteklo neko vrijeme, mladoženja je trebao dovesti mladu u
svoj dom. I za vrijeme tog razdoblja zbilo se Navještenje. Marijine
zaruke s Josipom imaju veliku važnost u njezinu životu. Njegovim
brakom s Marijom, legalni naziv – sin Davidov bio bi prenesen na
Marijino dijete, ispunivši tako proročanstva. Izrael ne zna ništa o
tom nedavno vjenčanom paru. Kao uvijek, Josip čuva tišinu, a
Marija je diskretna. Ali Bogu je ugoĎeno,a anĎeli se dive slaveći ga.
J. A. Loarte

2. Svetica, Blagovijest, Navještenje Gospodinovo
Riječ je o slavljenju Isusova začeća, jer danas nas točno devet mjeseci dijeli
do Božića – roĎenja Isusa Krista. Blagovijest nam u sjećanje priziva onaj
dogaĎaj kad je anĎeo došao Mariji i navijestio joj roĎenje Isusa Krista,
očekivanoga Mesije. Na taj nas dogaĎaj dnevno podsjećaju crkvena zvona
ujutro, u podne i na večer, kada katolici mole AnĎeosko pozdravljenje.
Današnji je blagdan Crkvi važan, jer je tada započela podjela vremena na
ono prije i poslije Krista. RoĎenje Kristovo to je ostvarilo, a započelo se
ostvarivati dogaĎajem kojega se sjećamo danas. Blagdan Blagovijesti u
Crkvi se slavi već od 6. stoljeća. Možda i od prije, ali iz 6. stoljeća imamo
pouzdan podatak od sv. Abrahama Efeškog koji spominje da je Crkva 25.
ožujka slavila blagdan Blagovijesti ili Navještenja Gospodinova. U
dokumentu pape Pavla VI. Marialis cultus, u kojem se govori o ispravnom
štovanju Blažene Djevice Marije, spominje se da je današnji blagdan
zajednički blagdan Isusa i Marije. Tamo se kaže da je Blagovijest blagdan
Riječi koja je postala Marijinim sinom. To je zapravo nečuveni dogaĎaj, da
se Bog utjelovio, da se spustio do one najniže točke za čovjekovo biće i sve
to preobrazio svojim utjelovljenjem. Iako je svemogući Bog mogao
utjelovljenje svoga Sina učiniti i bez suradnje ljudi na zemlji, ipak je htio
Marijin slobodni pristanak. Tako Bog pokazuje svoju poniznost i
posvemašnje opredjeljenje za čovjeka. Današnji blagdan zapravo nam
pokazuje koliko smo dragocjeni u Božjim očima, koliko mu je stalo do
života njegove djece. (HKM)

Enciklika pape Ivana Pavla II. - Otkupiteljeva Majka
Redemptoris Mater (Majka Otkupiteljeva) je 6. enciklika pape I. Pavla II. o
ulozi Djevice Marije u životu Crkve. Objavljena je 25. 3. 1987.
Ime enciklike "Majka Otkupiteljeva" usko je povezano s 1. enciklikom pape
Ivana Pavla II. Otkupitelj čovjeka, koja govori o Isusovom otkupiteljskom
djelu. Enciklika ponavlja glavne točke katoličke mariologije, osobito Papa
naglašava ideju da je Marija majka Božjeg Sina, takoĎer i Majka Crkve.
Razmatraju se i pitanja braka, obitelji, "kućne Crkve", i o ulozi majke u
kršćanskom odgoju djece.
U
drugom
dijelu,
Papa
otvara
i ekumenska pitanja, ističući da Istočna Crkva (pravoslavna i stare
orijentalne) duboko štuju Majku Božju. Papa tvrdi u enciklici da Marija ima
posebno značenje za žene. Papa piše kako žena može u Mariji, naći odgovor
na pitanje kako živjeti kao žena s dostojanstvom i naći pravi put da se
ostvari. Enciklika tvrdi da postoji temeljna jednakost izmeĎu žena i
muškaraca koja se dobiva krštenjem u Crkvi, što je iznad svih razlika u
funkcijama koje se obavljaju u Crkvi.

Molitva Anđeo Gospodnji – sažeti prikaz Blagovijesti
Sadržaj ove svetkovine pretočen je u molitvu AnĎeo Gospodnji. U stihove
ove molitve uključeno je sve čega bismo se trebali spominjati otkad je
Marija pristala biti Majkom Božjom i time pridonijeti spasenju cijelog
čovječanstva. Molitva se moli tri puta dnevno, ujutro, u podne i navečer, a na
to nas podsjećaju crkvena zvona koja se u to vrijeme oglašavaju i pozivaju
vjernike na molitvu. AnĎeo Gospodnji navijestio Mariji . I ona je začela po
Duhu Svetomu. Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po Riječi tvojoj. I
Riječ je Tijelom postala. I prebivala meĎu nama.

