Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 31. 03.
Utorak,
1. travnja
Srijeda, 2. travnja
Četvrtak, 3. travnja
Petak,
4. travnja
PRVI PETAK

Subota,
5. travnja

DAN GOSPODNJI
6. travnja - 5. koriz.
MLADA
NEDJELJA

+ Ljuba, Franja i Spasa Cindrić
VOJNOVAC: Pobožnost 13. utoraka Sv. Anti – 3. utorak
OŠTARIJE: + Mate, Kate, Jela i ob. Hodak i za obraćenje
+ Marin i Matija Vuković
+ Katica Franjković
CEROVNIK: - Pobožnost Križnog puta
SKRADNIK: - Pobožnost Križnog puta
OŠTARIJE: - Pobožnost Križnog puta i misa
+ Mijo i Franca Bertović, Kata i Ivan Rupčić
16.00 VOJNOVAC: Pobožnost Križnog puta
18.30 OŠTARIJE: + Fanika Juričić (8. dan); Josip Vidaković
(ob. Porubić); Anka, Franje i Zlatko Sudarić; Josip i Roža Grdić;
Anton i Zora Pađen i Roža Cvjetičanin.
10.00 OŠTARIJE: Misa za narod
12.00 CEROVNIK: + vlč. Zdenko Skender; Zlata Rupčić (Ruža
Vuković); Marko, Dragan, Ivan, Marija i Dragan Medved.
17.00 OŠTARIJE: Blagoslov s Presvetim i misa
18.30
16.00
18.30
18.30
18.30
16.00
17.00
18.00

1. KORIZMA, vrijeme molitve, posta i dobrih djela – vrijeme obraćenja.
2. KATEHEZA ovog tjedna održavat će se u srijedu, 2. travnja u 18 sati Križni put i
misa za vjeroučenike od 1. – 4. razreda, a u petak za vjeroučenike od 5. – 8. razreda.
Kateheza u na Cerovniku i u filijalnim kapelama je tekođer pobožnost Križnog puta.
3. KRUNICA u obitelji – ovog tjedna posjetiti ću krizmanike. Pozovite me...
4. UDBINA – na dekanatsko hodočašće uključilo se 12 hodočasnika. Bus iz Oštarija
kreće u 13 sati preko Josipdola, Vojnovca, Plaškog i Saborskog prema Udbini.
5. KORIZMENE AKCIJE - uključite se prema svojim mogućnostima:
MISEREOR – prikupljanje novčane pomoći akcijama G-S biskupije traje do Cvjetnice;
KARITASOVE kutijice – osobito poziv za doprinos djeci (uzmite kutijicu u crkvi);
MISIJSKE narukvica – pomoć s 25 kn Africi (obratite se ob. Bertović 091-568-2670).
6. HODOČAŠĆE U RIM - Udruga ODA PRIJATELJSTVU organizira hodočašće u
Rim na proglašenje svetima IVANA PAVLA II. i IVANA XXIII. Polazak 26. travnja
(subota) u ranim jutarnjim satima, a povratak u Ogulin 28. travnja (ponedjeljak) u ranim
jutarnjim satima. Cijena putovanja iznosi 850,00 kuna. Prijave: 098 615 923 ili 098 615 923.
7. SUSRET ČITAČA održat će se u četvrtak, 3. travnja nakon mise u 19 sati u Oštarija;
PJEVAČI – proba je u petak, 4. travnja nakon mise u 19 sati u Oštarija (Veliki tjedan).
8. MISA U FILIJALNIM KAPELAMA - SKRADNIKU i VOJNOVCU neće se
služiti narednih tjedana – subota i nedjelja do Uskrsa, 20. travnja u 17 h u Skradniku i
Uskrsnog ponedjeljka, 21. travnja u 12 h na Vojnovcu. Pobožnosti će biti prema rasporedu.
9. MISE se tijekom tjedna održavaju prema „ljetnom rasporedu“ u 18.30 sati.
10. PROSLAVA 555. JUBILEJA Bule darovene 30. ožujka 1459. godine od Pape Pija
II. Biskupijskom Svetištu Gospe od Čudesa održava se dvodnevnim programom:
Svijet hrvatske glagoljaške baštine (predavanje, tečaj glagoljice, radionica)
Sv. Misa u Svetištu koju predvodi mons. dr. Juraj Batelja iz Zagreba
Prikaz knjige: „Bogorodica Zaštitnica u Hrvata“
Pjevanje na misi predvodi BAŠĆINA iz Zagreba
Mješoviti pjevački zbor Društva prijatelja glagoljice
Poslije mise: Milenijska fotografija Šime Strikomana
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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Put u nebesko kraljevstvo
Evanđelje ove nedjelje izvještava o Isusovom govoru na gori. To je veliki govor
što ga je Isus održao; a prenosi nam ga Matejevo evanđelje. Sličan govor, doduše ne
na brijegu, negu u polju, na ravnu – nalazi se u Lukinom evanđelju (6, 17-49).
Zašto je Isus taj govor održao na brijegu? Najprije vjerojatno iz praktičnih razloga.
U uvodu se kaže da ga je mnoštvo htjeli čuti. Tako je gora ili jedna uzvišica
idealno mjesto, s kojeg se pruža mogućnost širenja poruke kako vizualno, tako i
akustično. Danas, kad ljudi drže govore, većinom se služe tehničkim sredstvima
(zvučnicima, medijima), da bi se njihov glas djelotvorno proširio. U mnogim
crkvama nalazi se propovjedaonica, a ona je na povišenom mjestu, kako bi se riječ
Božja navijestila s povišenog mjesta, da bi ta riječ bila glasna za ljude i da bi tada
prodrla u srca ljudi. Gora ima još jedno daljnje značenje: u
Starom zavjetu Mojsije se popeo na goru i tamo je primio
deset Božjih zapovijedi. On je sišao s gore i izraelskom
narodu navijestio Božje upute. Isus Krist je više od
proroka; on je više od Mojsija. On je utjelovljeni Sin
Božji, i on je kao vječna Riječ nebeskoga Oca sišao, da bi
nas naučio putu spasenja. Tako nastupa on tako reći kao
"novi Mojsije. U svome govoru na gori on nadovezuje već poznate istine; on ih
potvrđuje i produbljuje. Ipak to je novo za mnoge slušatelje; oni to još nikada nisu
čuli na ovaj način. Razumljivo je, da su svi bili napeti i pažljivi; čekali su što će im
Isus navijestiti. Isus je svoj govor upravio na sve ljude koji su došli; na svoje
učenike, koje je pozvao i nalaze se u njegovoj blizini, i oni su dakako prvi
naslovnici, primatelji te riječi. Sadržaj toga prvog isječka govora na gori, što smo ga
čuli iz današnjeg Evanđelja, jesu blaženstva. Isus Krist nam obećaje spasenje i
blaženstvo. To znači, da Bog odgovara na zahtjeve čovjeka koji traži pravu sreću. U
riječima nam Isus pokazuje put kako stvarno možemo biti blaženi. Postoji dakle
duboka unutarnja radost, koja je tako velika, da ona tek u vječnosti Božjoj nalazi
svoje ispunjenje. Ovdje na zemlji počinje blaženstvo onih, koji vjeruju Kristovoj
riječi i trude se da žive po njoj.
Svako od tih blaženstava je važno. Siromaštvo pred Bogom čini nas spremnima
za primanje. Tko misli da već sve posjeduje, ne dopušta Bogu ništa, da ga Bog
daruje. Svaku žalost trebamo donijeti pred Boga; on će nas utješiti. Vrijedi se odreći
nasilja; samo tada primamo pristup u nebesko kraljevstvo. Tko od srca traži
pravednost; primit će je od Boga. Tko je milosrdan, sam će naći milosrđe. Naše srce
treba biti sasvim iskreno i čisto; tada će jednom Boga gledati. Tko se zauzima za
mir, stvarno je sin ili kćer Božja.
fra Jozo Župić

Slike Marije u vjeri Crkve (8. dio)
MAGNIFICAT - No, jednom je iz nje
provalilo
klicanje
o
onom
doista
Neizrecivom, naime kada je Elizabeta,
ispunjena Duhom Svetim, u njoj prepoznala
Majku Gospodinovu (Lk 1, 43) – što
jezikom Biblije znači: Majku Božju; kada ju
je Elizabeta nazvala „blaženom“, jer je
povjerovala božanskoj poruci (Lk 1, 45). Pri
tome nam u ušima zvoni Isusovo ispravljanje
žene koja je hvalila tijelo žene koja ga je
nosila i hranila (Lk 11, 27 f.) Odgovorio joj
je: „Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju
i čuvaju je!“ (Lk 11, 28; slično Mt 12, 46;
Mk 3, 35; Lk 8, 21). Time nije isključio
Mariju, već ju je uzvisio iznad mjerila
svakog pobožnog mišljenja i postavio kao
primjer i uzor svih vjernika.
Marija je na Elizabetinu spoznaju
odgovorila velikim himnom „Magnificat“
(Lk 1, 46-55), koji niže citate iz Starog
zavjeta i slaže ih u sliku čudesne
zaokruženosti. Je li ga Majka Božja točno
tako izgovorila, ne znamo. No, Magnificat
nam odaje njeno poznavanje Svetog Pisma,
naviku recitiranja psalama i svijest o
usađenosti u živu tradiciju Izraela. Prije
svega, u Magnificatu nalazimo bît Marije
„uhvaćenu“ kao u jednoj minijaturi. To je
ljubavna pjesma u kojoj duša najdublje spoznaje voljenog te istovremeno u
njegovim očima vidi odraženu vlastitu vrijednost. Ona sama po sebi nije ništa, te je
upravo stoga iznutra slobodna za ljubav koja je želi ispuniti do posljednjeg djelića
bića. Mariju u neometanom pogledu na Boga i na sebe ne sprječavaju ni sjena
krivog samoljublja niti privrženost vlastitim životnim zamislima.
Poniznost je ta koja postavlja istinu, daje joj prostora i ustrajnosti u napetostima
protivština. Vlastita se ništavnost ne promatra negativno niti boli, jer je
pretpostavka za odabir. Tako Marija dobiva ogromnu sigurnost da će je ljudi od
sada kroz sva vremena „nazivati blaženom“ (Lk 1, 48). Ona o toj sigurnosti
neusiljeno govori, u ogromnoj radosti, jer se radi samo o hvaljenju Boga. Poniznost
i svijest o odabranosti ne isključuju se međusobno, već pripadaju jedno drugom. Jer,
ponizan čovjek priznaje da je samo Bog tvorac ljubavi i ispunjenja, izvor milosrđa i
milosti koju čovjek sâm po sebi ne može zaraditi.

Proslava 555. Jubileja Bule Pape Pija II. oštarskom Svetištu
Veliča – Marijin hvalospjev
Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

