Pon. 3. kolovoza
Utorak
4. kolovoza
Sri. 5. kolovoza
Čet. 6. kolovoza
Pet. 7. kolovoza
PRVI
PETAK
Subota
8. kolovoza
SVETI
DOMINIK
19. NKG
9. kolovoza
DAN GOSPOD.

Misna slavlja i župni oglasi
6 + Marija i ob. Živčić i ob. Moguš
Bl. Augustin Kažotić
6 + Josip i Zora i ob. Božičević i ob. Radočaj Sv. Ivan Marija Vianney
19.30 VAJIN VRH: Misa za domovinu i blagoslov kapelice BD Marije
6 Na čast Sv. Josipu: U zahvalu BD Mariji
Gospa Snježna
6 Za obraćenje grešnika i duše u čistilištu Preobraženje Gospodinovo
6 + Roža Drašković; Dragan Cazin; Mila i Ivan Božičević
19 SKRADNIK: Prvi petak u čast Presvetog Srca Isusova
+ Stjepan, Dragan, Milan, Ivan i Anka Bokulić Dragoji
12 KRŠTENJE: Nika Lipošćak (kći Josipa i Matee)
13 KRŠTENJE na CEROVNIKU: Fani (kći Siniše i Vere)
19 + Ljerka Zausnig (30. dan); Mate Božičević; Ivan Salopek
20 OŠTARIJE: - Sjednica župnih vijeća i priprema za Veliku Gospu
10 SVETIŠTE: Misa za narod sa narodom
12 CEROVNIK: Po nakani (al)
20 CEROVNIK: - Sjednica župnih vijeća

1. MISNE NAKANE – odmisiti ću do kraja kolovoza. Od rujna se obratite novom župniku.
2. ZORNICE – imamo od ponedjeljka, 3. kolovoza u 6 h do petka 7. kolovoza.
3. DUHOVNU PRIPREMU – pavlin o. Marko Glogović sa Svetica pokraj Ozlja predvodi
nam trodnevnicu za Veliku Gospu od ponedjeljka, 10. kolovoza molitvom krunice u 18 h te Sv.
Misom. Dvosatnu duhovnu obnovu nastojmo namijeniti za duhovnu obnovu obitelji i Župe.
4. CEROVNIK – primopredaja kipa Gospe Snježne u nedjelju, 2. kolovoza za Vajin Vrh.
5. GOSPU SNJEŽNU – proslavit ćemo na Vajin Vrhu u utorak, 4. Kolovoza u 19.30 sati.
Misu zahvalnicu prikazujemo za 25. obljetnicu oslobođenja Župe Cerovnik i čitave Domovine.
Pod misom ćemo blagosloviti kapelicu Gospi Snježnoj ili Mariji Kraljici Hrvata u spomen na
poginule hrvatske branitelje Župe i Domovine. Kapelicu je projektirao i izradio Mato Pavlić.
6. PRVI PETAK – u Skradniku biti će u petak, 7. kolovoza u 19 sati. Krunica je u 18.30 h.
7. ŽPV OŠTARIJE – imat će svoju sjednicu u subotu, 8. kolovoza u 20 h u plovaniji.
8. ŽPV CEROVNIK – imat će svoju sjednicu u nedjelju, 9. kolovoza u 19 h na Cerovniku.
9. PU KARLOVAČKA PP OGULIN – uputili su dopis Župnom uredu te zamoljavaju da
prilikom vjerskih obreda i susreta uputimo apel o poštovanju odredbi Zakona o sigurnosti
prometa bilo u svojstvu vozača automobila, mopeda, motocikla, bicikla, putnika ili pješaka u
cilju smanjenja broja stradalih osoba u cestovnom prometu.
10. ČEPOVE – završili smo prikupljanje te ih nemojte donositi u župni dom.

Predmolitelji krunice kroz tjedan u Svetištu Gospe od Čudesa
Ponedjeljak: Marica Rendulić
Utorak:
Marijanka Cindrić
Srijeda:
Ivanka Božičević
Četvrtak:
Danica Belančić
Petak:
Ana Matovina
Subota:
Vesna Puškarić
Nedjelja:
Vesna Živčić
Koordinatorica za molitvu
krunice je Vesna Živčić.

„Danas smo pred novim izazovima.
Zašto ponovno ne uzeti krunicu u ruke s
istom vjerom naših predaka? Upirem oči
u vas, braćo i sestre. Ponovno uzmite s
pouzdanjem krunicu u ruke! Iznova je
otkrijte u svjetlu Pisma, u skladu s
liturgijom i u ozračju svoje svakodnevice.
Neka taj moj poziv ne ostane neuslišan!”
Sv. Ivan Pavao II.

„Razmatranje Krista ima u Mariji nenadmašan uzor.
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
2. kolovoza 2020. ● 18. NKG ● God. XI. ● br. 31 (518)

Jeli su svi i nasitili se
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju:
U ono vrijeme: Kad je Isus čuo za smrt
Ivana Krstitelja, povuče se odande lađom na
samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa
pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe,
vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi
njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa
mu reknu: »Pust je ovo kraj i već je kasno.
Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane.« A Isus im reče: »Ne treba
da idu, dajte im vi jesti.« Oni mu kažu: »Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i
dvije ribe.« A on će im: »Donesite mi ih ovamo.« I zapovjedi da mnoštvo posjeda
po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa
razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od
preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih košara. A blagovalo je oko pet tisuća
muškaraca, osim žena i djece. Riječ Gospodnja. (Mt 14, 13-21)

Dođite i jedite!
Jedan od najčešćih životnih strahova jest strah za materijalno, strah da nećemo
imati dovoljno, strah od siromaštva. Dok se bojimo materijalnog osiromašenja i
oskudice, ne bismo smjeli izgubiti iz vida još jednu vrstu siromaštva: duhovno
siromaštvo. Što znači biti duhovno siromašan? Čovjek je duhovno siromašan kada ne
shvaća nadnaravnu dimenziju ljudskog života. Duhovna sljepoća. Sužena svijest. Sreća
osjetilâ. Zaborav vječnosti. Prizemnost. Ideja da je Boga iluzija, za naivne, neuke. Na
zemlji smo slučajno. Malo zdravlja, sreće, užitka, i to je to…
Kako senzibilizirati naše suvremenike za religioznu dimenziju života? Kako
razvijati u čovjeku osjetljivost za otvorenost prema transcendenciji u najširem smislu?
Kako probuditi u buci diskoteka uništeni sluh za melodiju Neba? Kako proširiti srca
sužena od materijalizma i probuditi čežnju za vječnošću?
Sva ta pitanja stavljaju kršćane pred zadaću nove evangelizacije. Prorok Izaija
zna da se ono najvažnije i najdragocjenije u životu novcem ne može kupiti. “O svi vi
koji ste žedni, dođite na vodu: ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate
kupite vina i mlijeka! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na
ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite
uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti” (Iz 55,1-3). Uzalud je sititi trbuh
ako je srce gladno. Riječ je Božja hranjiva kao kruh, osvježava kao voda Dok
razmišljamo o duhovnom siromaštvu, nikako ne smijemo zaboraviti i na stvarno,
materijalno siromaštvo tolikih ljudi u svijetu. (Fra A. Domazet)

Priopćenje Vojnog ordinarijata o slavlju u Kninu 4. i 5. Kolovoza
Vojni biskup Jure Bogdan i generalni vikar vojnog ordinarijata Marko Medo
Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj
objavio je 30. srpnja na svojoj mrežnoj stranici
priopćenje o središnjoj proslavi Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja
i 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“
u Kninu. Priopćenje prenosimo u cijelosti.
U utorak i srijedu 4. i 5. kolovoza 2020., u
Kninu će se održati središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana
hrvatskih branitelja te 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije „Oluja“. Vojni
ordinarijat (Vojno-redarstvena biskupija) u sklopu Kninske proslave slavi svetkovinu
svoje nebeske zaštitnice Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta.
Obilježavanje i slavlje ovih značajnih događaja i obljetnice Oluje odvijat će se u
skladu važećih epidemioloških mjera sukladno preporukama Nacionalnog stožera
civilne zaštite. Vojni Ordinarijat poziva sudionike proslave da se svi pridržavamo tih
uputa. Razboritost nam nalaže da u ovim okolnostima bolesti prouzrokovane korona
virusom budemo pažljivi i odgovorni prema sebi i drugima. Svjesni smo da je borba
protiv korone svojevrsna „Oluja“ planetarnih razmjera. Prije 25 godina jednu smo
Oluju dobili. Sada valja novom „Olujom“ struke i Božjom pomoću, protiv pandemije
izvojevati još jednu pobjedu. To možemo učiniti samo ako smo zajedno i odgovorni.
Preporučujemo da ovogodišnju Kninsku proslavu na nacionalnoj razini aktivno
pratimo iz svojih domova na izravnom televizijskome prijenosu i drugim medijima.
Pozivamo sve da to bude plebiscit molitve za potrebe naše Domovine i svih njenih
stanovnika. A Gospi kojoj smo se utjecali u svim nevoljama i pogibeljima, s krunicom
u ruci i oko vrata molimo i danas „Najvjernija odvjetnice na braniku stoj. Čuvaj našu
svetu vjeru i Hrvatski dom!“
Završne svečanosti u Kninu imaju sve elemente dosadašnjih proslava, ali su
djelomično vremenski i mjestom održavanja izmijenjene sukladno posebnim
okolnostima. Svečanosti 4. kolovoza uvečer odvijaju se na Kninskoj tvrđavi u
večernjim satima. U programu je završna svečanost obuke za razvoj vođa „Marko
Babić“ (19 sati) i potom prijem ratnih zapovjednika na Kninskoj tvrđavi (20 sati).
U srijedu 5. kolovoza svečanost počinje u 7 sati Budnicom ulicama grada Knina.
Državni i vojni uzvanici, hrvatski branitelji, drugi uzvanici i svi okupljeni, na Trgu dr.
Ante Starčevića gledaju preko video zida svečanost koja se odvija na najvišem platou
na Kninskoj tvrđavi. Ta svečanost počinje u 9.43. U 10.15 sati slijedi program
polaganja vijenca i paljenje svijeća ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95. Vojni
ordinarij msgr. Jure Bogdan predvodi molitvu za poginule i nestale hrvatske branitelje.
Slijede potom prigodna obraćanja visokih državnih dužnosnika i predstavnika
hrvatskih branitelja ratnog zapovjednika u VRO „Oluja“ generala Ante Gotovine.
Koncelebriranu sv. misu u crkvi Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta u
Kninu s početkom u 11.30 sati predvodi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit
msgr. Marin Barišić u zajedništvu s vojnim ordinarijem msgr. Jure Bogdanom,

šibenskim biskupom msgr. Tomislavom Rogićem kninskim franjevcima i drugim
svećenicima. Svetu misu slavimo za Domovinu s posebnom nakanom za sve duhovne i
tjelesne potrebe njenih stanovnika, posebice hrvatskih branitelja, kako živih tako i
preminulih. I slavlje svete mise zbog pandemije koronavirusa regulirano je prema
preporukama za održavanje javnih događanja i okupljanja te sa znatno reduciranim
brojem sudionika. Pozivamo vjernike i sve ljude dobre volje da u svojim domovima
putem televizijskih prijenosa aktivno sudjeluju molitvom u misnome slavlju za
domovinu. U prigodi slavlja 4. i 5. kolovoza vojni i policijski kapelani će u dogovoru
sa zapovjednicima postrojbi odnosno načelnicima policijskih uprava organizirati misna
slavlja i molitve za domovinu. (IKA)

Mučenik vlč. Dragutin Fifka i Cerovničke žrtve 1943.

42. dio

Urbar Modruški 1486. godine
spominje crkvu sv. Martina u
Bužah. Već je prije spomenuto da
Radoslav Lopašić tu crkvu i mjesto
smješta na područje današnjeg
Vajin Vrha. U 17. stoljeću
spominje se mjesto Vrhovce, u
kojem se nalazi crkva sv. Martina.
Tako Lopašić na temelju spomena
crkve sv. Martina poistovjećuje
Bužah i Vrhovce s današnjim Vajin
Vrhom.1
Još 1457. godine Stjepan
Frankopan,
otac
Bernardina
Frankopana koji je naredio
sastavljanje Urbara tridesetak
godina kasnije, dao je dvore u Bužah svome podaniku Martinu Oštrihariću.2
Najvjerojatnije je Martin Oštriharić uz te dvore podigao crkvicu u čast
svome imenjaku, svetom Martinu, koja se spominje u Urbaru i koju su
posluživali modruški svećenici ili redovnici. Lopašić dalje spominje da je crkvu
sv. Martina dao iznova popraviti ogulinski župnik vlč. Juraj Čop. Isto tako
Lopašić spominje da se „podor“ te crkve vidio još u njegovo vrijeme, dakle
krajem 19. stoljeća.3
Da je crkva u Vajin Vrhu stvarno postojala, svjedoči i činjenica da je
ucrtana na jozefinskoj karti iz 18. stoljeća uz crkvu „St. Archangela“ u Munjavi
i crkvu Sv. Križa u Cerovniku, no na karti se ne navodi ime te crkve.
1

Urbar Modruški, Radoslav Lopašić (ur.), str. 29 i 51.
Isto, str. 32 i 51.
3
Isto, str. 29.
2

