Misna slavlja i župni oglasi

PRVA
SVETICA

17.30 + Franje Bertović
17.30 + Marica Modoran
17.30 Po nakani (al)
11.00 Sv. Misa za hodočasnike - predvodi prof. dr. Milan Šimunović
17.30 + Za sve posvećene osobe naše župe i kraja; Marica, Josip i
Tihomir Puškarić; Joso i Roža Božičević i ob. Tutek; Ivan, Mande,
Dragan Božičević i Dijana Jurković; Stjepan i Fanika Bitunjac; Milan i
Marica Franjković; Anka i Tone Grdić; Ivanka Vuković (8. dan)

Petak, 3. veljače
Subota,
4. veljače
MLADA
NEDJELJA
5. veljače

17.30 Po nakani (al)
15.00 VOJNOVAC: Po nakani (al)
17.30 SVETIŠTE: + Stjepan i Ivan Prebeg Možar
10 SVETIŠTE: Misa za narod CJELODNEVNO KLANJANJE
12 CEROVNIK: Nikola Luketić (30. dan)
15.45 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim i Sv. Misa

Ponedj. 30. siječnja
Utorak, 31. siječnja
Srijeda, 1. veljače
Četvrt, 2. veljače
SVIJEĆNICA
Prikazanje Gospodinovo

1. SVIJEĆNICU ili Prikazanje Gospodinovo ili Prvu Svet'cu slavimo u Svetištu u
četvrtak, 2. veljače. Misno slavlje u 11 sati predvodi mons. Dr. Milan Šimunović iz Rijeke.
Večernja misa je u 17.30 sati. Pozivam sve vjeroučenike na misu dopodne ili popodne.
2. MLADU NEDJELJU slavimo na Dan života - 5. veljače. Molitve ćemo namijeniti
po nakani da se svako začeto dijete prihvati s ljubavlju svojih roditelja, obitelji, zajednice…
3. ČLANOVE ŽPV Župe Cerovnik pozivam na sjednicu u subotu, 4. veljače u 19 h.
4. TEČAJ ZA BRAK održava se polovicom ožujka u Pastoralnom centru u Župi Ogulin.
5. ČEPOVE nastavljamo dalje prikupljati. Ovih dana je objedinjeno sve skupljanje
čepove iz Oštarija i Skradnika te Cerovnika i Vojnovca. Skupljeno je 36 vreća po 5
kilograma – ukupno 180 kilograma. Osobito smo trudom pojedinaca ili obitelji dobili po
više skupljenih vreća (Turudić i METIS; Bertović; Udorović…). SKUPLJAMO DALJE…
6. DAR ZA CRKVENE POTREBE - godišnji prilog za obnovu crkvenih objekata.

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
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„Blago siromasima duhom…!“
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju: U ono
vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad
sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih
naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je
kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se
utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago
gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago
milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog
pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene –
pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša
na nebesima!« Riječ Gospodnja (Mt 5, 1-12a)

„…njihovo je kraljevstvo nebesko!“
Biti dobar nije dovoljno: Ja nikoga nisam ubio. Ja nisam ukrao. Ja sam dobar
čovjek. To smo puno puto čuli, baš u ispovijedi. To godi: dobro je ako je to tako.
Ali, je li to dovoljno, ne učiniti nikakav teški prekršaj da bi samoga sebe označio kao
dobar čovjek? Isus je uvijek iznova hvalio ljude koji su držali deset zapovijedi. On je
ukazivao da je to doduše dobro, ali nije dosta. U današnjem evanđelju ide se za tim
"više". Isus pokazuje put: osam (ili devet) "blaženstava". Najprije se okrenimo
prema deset zapovijedi, "dekalogu". On je svakako potreban, ako se želi uspjeti u
zajedničkom životu. Ako bi krađe, ubojstva, laži, preljubi bili nešto normalno, tada
bi život na zemlji bio pakao. Mi trebamo ploče upozorenja "ti ne smiješ…"
Iza svake te zabrane ne stoji samo ne, nego prije svega životno zahtjevno "da".
Papa Benedikt je u Mariazellu to lijepo sažeo: "Dekalog (t.j. deset zapovijedi) je
najprije da Bogu, jednome Bogu koji nas ljubi i vodi, koji nas nosi a ipak nam
dopušta našu slobodu, da slobodi već u prvim trima zapovijedima. On je da obitelji
(4. zapovijed), da životu (5. zapovijed), da odgovorno svjesnoj ljubavi (6.
zapovijed), da solidarnosti, socijalnoj odgovornosti i pravednosti (7. zapovijed), da
istini (8. zapovijed) i da pažnji prema drugim ljudima i svemu što im pripada (9. i
10. zapovijed)". Papa vidi deset zapovijedi kao "mnogostruko da" a ne jednostavno
kao seriju zabrana. Ipak, samo deset zapovijedi su malo. One sprječavaju nesreću, ali
još ne čine sretnim. Uz to treba i nešto više. To "više" pokazuje Isus u blaženstvima.
Ona pokazuju realnu sliku. Većina ljudi je siromašna. Mnogi trpe od gladi i žeđi, od
nasilja i nepravde, žalosni su i čeznu za mirom. Isus im ne kaže: Vi ste imali peh.
Naprotiv: On im obećava radost u njihovoj nevolji. Postoji prava nada, a ne jeftina
utjeha. Fra Jozo Župić

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve (6. dio)

Priopćenje s Izvanrednog plenarnog zasjedanja HBK

ŠTO JE CENTAR? - Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve
(skraćeno Centar) je ustanova koju je na crkvenom području osnovala Hrvatska
biskupska konferencija. Centar nije udruga ili društvo vjernika laika. Upravljanje i
djelovanje Centra razlikuje se od upravljanja i djelovanja različitih društava vjernika
laika. Prema Statutu Centar djeluje samostalno, a predsjednik Komisije HBK
Justitia et Pax je nadležan za odnose između Centra i Hrvatske biskupske
konferencije. Centar je neprofitabilna ustanova sa sjedištem u Zagrebu.
ZAŠTO JE OSNOVAN? - Hrvatski biskupi su nakon prvih slobodnih i
demokratskih izbora u Hrvatskoj
uočili, s jedne strane, veliko
zanimanje za socijalni nauk
Crkve i socijalnu problematiku
uopće, a s druge strane,
istodobno nedostatak poznavanja
socijalnog nauka Crkve od
strane širih slojeva građanstva.
Nakon 1945. godine u
demokratskim zemljama na
Zapadu velika se pozornost
medu
kršćanima,
osobito
katolicima,
posvećuje
upoznavanju i širenju socijalnog nauka Crkve. U nekim zemljama (npr. Njemačka,
Austrija) nastaju različita društva, instituti i ustanove u kojima kršćani proučavaju
socijalni nauk Crkve i primjenjuju ga na konkretne prilike u kojima žive i rade. Te
institucije okupljaju angažirane kršćane, vjernike laike koji na osnovu načela
socijalnog nauka Crkve raspravljaju o različitim konkretnim pitanjima
gospodarskog, društvenog, kulturnog i političkog života. Institucije koje su nastale
ili se inspirirale socijalnim naukom Crkve šire svoju djelatnost, a ljudi, građani
pomoću njih oblikuju se za svoje javno djelovanje i općenito za javni život.
Nakon 1945. godine u bivšem komunističkom sustavu Republike Hrvatske,
kršćanima nije bilo dopušteno organizirati društva ili ustanove koje bi imale svoj
izvor u socijalnom nauku Crkve. Kršćanima je više desetljeća bila uskraćena
mogućnost temeljitijeg upoznavanja socijalnog učenja Crkve. Bez dobrog
poznavanja socijalnog nauka Crkve ne može se očekivati življenje i djelovanje po
načelima koja predlaže Crkva u svojem socijalnom učenju.
Nakon povijesnog preokreta u Hrvatskoj 1990. godine nastaje potreba za
poznavanjem socijalnih dokumenata i velika želja za primjenom određenih načela
socijalnog nauka Crkve u konkretnom životu. U takvoj situaciji, u kojoj su nazočne
želje za životom po načelima socijalnog nauka Crkve, ali u kojoj je još uvijek
prisutno nepoznavanja socijalnog učenja Crkve, hrvatski biskupi osnivaju Centar za
promicanje socijalnog nauka Crkve, te je nešto potpuno novo u Hrvatskoj.

Zagreb, (IKA) - U srijedu, 25. siječnja održano je izvanredno plenarno zasjedanje
Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem mons. Želimira Puljića. Na
zasjedanju je bilo govora o sustavnom pastoralnom djelovanju i zauzimanju za život od
začeća do prirodne smrti. Predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj mons. Mate Uzinić
izvijestio je biskupe o susretu s udrugama koje se u svojim aktivnostima zauzimaju za
ljudski život. Biskupi podržavaju rad svih udruga koje se svojim djelovanjem, svaka na
svoj način, zalažu za život od začeća do naravne smrti. Pozivaju ih da međusobno
surađuju u zauzimanju za vrijednosti života i evanđelja.
Biskupi su glavni dio zasjedanja posvetili pitanjima vezanima uz preustroj i
reorganizaciju Tajništva Hrvatske biskupske konferencije. U tom su vidu prema Statutu i
novom Pravilniku HBK rasporedili službe u Tajništvu HBK: za novog generalnog
tajnika HBK izabran je mons. Petar Palić, svećenik Dubrovačke biskupije, za ekonoma
HBK (ta služba više neće biti povezana sa službom generalnog tajnika) izabran je mons.
Enco Rodinis, svećenik Krčke biskupije, koji je i voditelj Financijskog ureda HBK. On
će i nadalje vršiti službu ravnatelja Središnje ustanove za uzdržavanje klera i drugih
crkvenih službenika, a do daljnjega bit će i vršitelj dužnosti ravnatelja Informativne
katoličke agencije i pročelnika Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve. Mons.
Fabijan Svalina, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije nastavlja vršiti službu
ravnatelja Hrvatskoga Caritasa, a izabran je za koordinatora preseljenja Hrvatskoga
katoličkog radija i Informativne katoličke agencije te za koordinatora preustroja ustanova
koje ulaze u Hrvatsku katoličku mrežu.

Dr. Stjepan Baloban

Neophodnost dijaloga i pomirenja u hrvatskom društvu
Zagreb, (IKA) – S temom „Neophodnost dijaloga i pomirenja u hrvatskom
društvu" u utorak 24. siječnja u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati
započeo je 57. teološko-pastoralni tjedan. Trodnevni znanstveni i pastoralni skup
organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na skupu sudjeluju
zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko
Puljić, predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić, riječki nadbiskup Ivan
Devčić i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, kao i više hrvatskih biskupa.
Također su otvorenju TPT-a nazočili apostolski nuncij u RH nadbiskup Aleksandro
D'Errico, predstavnici drugih Crkava i vjerskih zajednica, među kojima i muftija Aziz
Hasanović.
Nakon uvodne molitve, kardinal Bozanić u pozdravnom govoru podsjetio je da
ekleziologija zajedništva Drugoga vatikanskog koncila pretpostavlja da je "dijalog u
životu Crkve bitan. Crkva će uvijek postojati kao dijaloški događaj, jer njezini članovi,
svaki svojom ulogom i sposobnošću, slobodno napreduju u vjeri, nadi i ljubavi." Također
je istaknuo kako je za papu Franju dijalog nužno uključen u samu evangelizaciju. "Sveti
Otac vidi tri područja dijaloga u kojima današnja Crkva mora biti prisutna da bi
promicala puni razvoj ljudskog bića i težila općem dobru, a to su dijalog s državama,
dijalog s društvima , te dijalog s drugim vjernicima koji ne pripadaju Katoličkoj Crkvi."
Kardinal je naglasio da Crkva naviješta Evanđelje mira, pa je stoga pozvana biti
mirotvorna i u skladu sa svojim poslanjem promicati pomirenje. "S kršćanskog gledišta
pomirenje i opraštanje jedini je put koji vodi k miru", upozorio je kardinal. IKA

