Misna slavlja i župni oglasi
Veliki ponedjeljak
10. travnja

Veliki utorak,
11. travnja
Velika srijeda,
12. travnja
Vel. četv. 13. travnja

Dan
Euharistije
Veliki petak,
14. travnja

Dan Muke
Vel. subota - 15. trav.

Isusov Grob
BDIJENJE
16. travnja

USKRS
17. travnja

Uskrsni
ponedjeljak

18.30 OŠTARIJE: + Ivka Franjković i Damir Cazin
19.00 VOJNOVAC: Pokorničko slavlje i Sveta ispovijed
18.30 + Dragica i Nikola Prebeg Francikovi
19.30 VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti (4. utorak)
17.30 SKRADNIK: Pokorničko slavlje i Sveta ispovijed
17.30 OŠTARIJE: Pokorničko slavlje i Sveta ispovijed
18.30 + Anton i Marija Paušić; Anton i Marija Kostelić
17.00 CEROVNIK: Misa večere Gospodnje
18.30 OŠTARIJE: Misa večere Gospodnje
+ Nikola, Marko i Marija Paušić; Anton i Ana Grdić; Kruno Šajn.

21 SVETIŠTE: GETSEMANSKA URA
15.00
16.00
17.00
18.30
9.00
10.00

VOJNOVAC: Pobožnost Križnog puta
SKRADNIK: Pobožnost Križnog puta
CEROVNIK: Obradi: Služba Muke Gospodnje
OŠTARIJE: Obredi: Služba Muka Gospodnje
OŠTARIJE: Molitva s krizmanicima
OŠTARIJE: Molitva s prvopričesnicima

20.00 CEROVNIK: Vazmeno bdijenje (blagoslov jela)
22.00 OŠTARIJE: Vazmeno bdijenje (blagoslov jela)
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + ob. Magdić i Drašković; Tomo i Marija Špelić;
Ivan i ob. Pavlić Bencini; Darko Sabljak i Dragica Gašparović.
10 OŠTARIJE: + Dragan i ob. Mihaljević i Fudurić; Marija i Dragan Prebeg

12 VOJNOVAC: Na čast Sv. Josipu i za zdravlje jedne osobe
17 SKRADNIK: + Nikola Luketić; Branko Rebrović;
ob. Ljubanović, Crnković i Latinović

1. VELIKI TJEDAN – središnja liturgijska slavlja kršćanstva. UKLJUČITE SE…
2. BOLESNICI – pozovite svećenika da pohodi bolesnike koji ne mogu doći u crkvu.
3. ISPOVIJED – ponedjeljka na Vojnovcu; srijeda u Skradniku i Oštarija.
4. VAZMENO TRODNEVLJE – svakodnevna kateheza za vjeroučenike i sve odrasle.
5. VELIKI ČETVRTAK – Misa Večere Gospodnje – Dan Euharistije (Apostolski zbor).
6. VELIKI PETAK – Dan Muke ; zapovjedani post i nemrs. Suzdržati se od radova…
7. VELIKA SUBOTA – Dan Smrti; preporučen post i nemrs. Suzdržati se od radova…
Oštarije: 9 sati – molitva s krizmanicima; 10 sati – molitva s prvopričesnicima.
8. LURD i FATIMA – hodočašće G-S biskupije u listopadu (5.280 kn). Prijavite se…
9. MISEREOR – obiteljski dar za potrebe Biskupije (predati do Velike srijede).
10. Župa JOSIPDOL – monografija prof. Franje Puškarića u pretplati je 100 kuna.
11. ČEPOVI – skupljena je 40. vreća. Ne bacajmo čepove. Skupljamo dalje…
12. KRŠĆANIMA – katoličkim i pravoslavnim vjernicima – SRETAN USKRS!
13. 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

Kampanja „Imam pravo živjeti“ - „Prolife.hr“ prikuplja potpise do
Uskrsa. Peticiju potpisujemo uz ime, prezime i adresu.

Izdavač: 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

9. travnja 2017. ● CVJETNICA ● God. VIII. ● br. 15 (345)

Cvjetnica
Nedjelju prije Uskrsa Crkva slavi
blagdan Cvjetnice. Blagdan je to kojim se
prisjećamo Kristovog gotovo trijumfalnog
ulaska u Jeruzalem pred samu Pashu, temeljni
židovski blagdan. Kristov je nauk tada već bio
dovoljno poznat u Izraelu i gledano ljudskim
očima - takav je doček bio obećavajući,
izgledalo je kao da Izrael prihvaća ono o čemu Krist govori i što naučava ...
Par dana kasnije, vjerojatno ti isti ljudi pred Poncijem Pilatom viču “Raspni ga, raspni!” misleći na Krista. Ne umiruje ih niti Poncijev odgovor
kojem stvarno nije jasno kakvo zlo oni u njemu vide. Štoviše, to mnoštvo, čini
se, još više biva razdraženo Pilatovom željom da Krista pusti živa.
Turbulentni su to događaji i iz današnjeg kuta vrlo dobro znam kako bih
se želio naći u mnoštvu koje dočekuje Krista na Cvjetnicu i pod noge mu baca
cvijeće, maše mu maslinovim granama i prostire odjeću po putu kojim prolazi.
Pa radim to svake nedjelje kad dolazim na Svetu Misu ili se pričešćujem, kad
mu se pomolim prije spavanja ili zahvalim za mirnu noć prije ustajanja, kad se
spomenem blaženog Stepinca i uzdam se u Njega, kad doniram štogod
siromašnima i potrebitima...
No, upravo me blagdan Cvjetnice upozorava da bih mogao vrlo lako
završiti i među onima koji ga razapinju. Ne činim li to svaki puta kad opsujem?
Možda ne Njega, ali - nije li svaka teška riječ, svaka psovka koliko god mala
bila, udaljavanje od mnoštva koje Kristu maše i približavanje gomili koja mu
želi smrt? Ne kradem, ali ljutim li se na svoju djecu? Pa naravno, jer nisu
napravili nešto što su trebali, ili su napravili nešto što nisu smjeli! Siguran sam
da je i ona gomila imala neka svoja opravdanja zašto je dobro da Krist umre ...
Trudim li se biti dobar, živjeti Evanđelje - ili tražim opravdanja zašto to ne
činim?
Grešnik sam i vrlo često pronalazim opravdanja za to, ili barem razloge
zbog kojih nisam mogao postupiti drugačije. No, tješe me dvije stvari: vjerovati,
odnosno biti kršćanin nije samo jedna odluka u mom životu, to je izgradnja u
vjeri - mogu zabiti čavao na krivo mjesto, ali mogu ga izvaditi i pokušati
ponovo. Pokleknuo sam tisuću puta - ali Kristova ruka pomoćnica pomaže mi
ponovo ustati. Sakrament pomirenja, Svete ispovijedi, najbolji je lijek za takve
situacije. Kad tako sagledam Cvjetnicu i Sveto trodnevlje, kako ga mogu sutra
opsovati? I navike se mijenjaju ...
Hrvoje Herceg

OŠTARIJE - Izvješće sa 2. Sjednice ŽPV
Poslovni odbor saziva 2. Sjednicu ŽPV Oštarije u subotu, 18. ožujka 2017. u 18 h. Na
sjednici je uz župnika prisutno petnaest članova te vjeroučitelj Josip Anušić. Nakon pozdrava
i molitve predložen je i prihvaćen dnevni red. Prikaz radnog dokumenta HBK-a „Da vaša
radost bude potpuna“ imao je vjeroučitelj Anušić. Naglašava kako je kateheza jedna od
glavnih zadaća crkve i potrebno ju je spojiti za životom, a ne da se crkva gura u sakristiju.
Katehizirana osoba produbljuje odnos s Kristom i mora nastaviti rast u Kristu. Dokument
spominje moderno mučeništvo koje je sve jače i jače izraženo. Potrebno je u budućnosti
podignuti i unaprijediti pripadanje vjeri te dovesti povremene vjernike u crkvu. Svi bi se
trebali upitati „tko je za mene Krist?“
Pročitan je Zapisnik sa 1. Sjednice ŽPV od 28. siječnja 2017. (Draško Bertović,
tajnik), čija kopija je dostavljena svim vijećnicima. Uslijedilo je izvješće voditelja odbora te
su zapisnici dostavljeno članovima ŽPV. Svih šest odbora započelo je svoje djelovanje
održanim susretima. Pojedine odbore potrebno je dopuniti. Nedostaje kvalitetnije literature i
smjernica o kojima će se informirati u naredno vrijeme. Zbog sveobuhvatnosti i
odgovornosti, Odbora za liturgiju voditi će župnik. Osvrnuli smo se vijestima iz Svetišta i
Župe (tiskani i elektronski mediji). Valja promisliti kako objavljivati obavijesti župljanima
(poput darova za Crkvu) zbog opširnosti. Svi voditelji odbora upućeni su na Odbor za medije
(Monika Juričić) koji će događaje povremeno
objavljivati.
Nastavljen je razgovor o Župnom
ekonomsko-financijskom
vijeću
(ŽEV)
potvrđenog od biskup Zdenko Križić. Članovi
Odbora biti će uvedeni u službu 26. ožujka, a
Marija Gračanin, članica ŽEV ući će kao
predstavnica u ŽPV. Obaviješteni smo o
planiranim biskupijskim i dekanatskim događanjima do srpnja 2017. Na dekanatsko
korizmeno hodočašće u Gospić (Blagovijest) prijavilo se troje župljana. Od Oca Biskupa na
proslavu Blagovijesti pozvani su župnik i Draško Bertović, član Biskupijskog pastoralnog
vijeća (BPV). U subotu 17. lipnja planirano je obiteljsko hodočašće G-S biskupije u
Ludbreg. Župnik predlaže neka se naredne mjesece nastavi rad po odborima ŽPV, jer važno
je nastaviti djelovati te su i maleni koraci bitni detalji kako bi se nešto pokrenulo i učinilo.
Na kraju župnik predlaže zahvaliti se bivšim članovima ŽPV i ostalim župljanima koji
pružaju ruku pomoćnicu oko uređenja i održavanja liturgijskih susreta i Svetišta. Pokrenuta
je peticija za nerođene. Želi se poslati poruka onima koji donose zakone. Potpisi se
prikupljaju do Uskrsa. Potreban je i poseban pastoral za branitelje koji se osjećaju
napušteno, nezbrinuto, opterećeno, bolesno te je veći broj njih i njihovih obitelji ekonomski i
pravno u kritičnoj situaciji. Predloženi su pojedinačni i skupni susreti. Tražimo pozitivne
poglede prema budućnosti osobito međusobnim razgovorima. Idući tjedan s restauracije
dopremamo kipove Sv. Petar i Pavla te Sv. Nikole. Prije postavljanja u Svetište biti će
izloženi u župnoj knjižnici kako bi ih zainteresirani vjernici mogli vidjeti. Restauraciju je
potpomoglo Ministarstvo kulture, a ukupni trošak je četrdeset tisuća kuna. Imamo
mogućnost za Svetište primiti donaciju najvrjednije tiskane Biblije na hrvatskom jeziku.
Gospodina iz Rijeke otplatio je šest tisuća kuna. Župnik predlaže da se pozove petnaestak
osoba ili udruga koje bi uplatile po 750.00 kn (100 eura) te bi ova knjiga postala vlasništvo
Župe. Već se više donatora javilo pomoći svojim darom. Sjednica je završila u 20,20 sati.
Zapisničar: Draško Bertović, tajnik ŽPV

CEROVNIK - Izvješće sa 2. Sjednice ŽPV
U subotu, 01. travnja 2017. održana je 2. sjednica ŽPV Župe Cerovnik u župnom
domu na Cerovniku: župnik, dvanaest članova i prof. Ivan Luketić, vjeroučitelj na Vojnovcu.
S nama su i dva člana Župnog ekonomsko-financijskog vijeća (ŽEV). Nakon pozdrava i
molite, Hrvoje Herceg, član vijeća, izriče svoju meditaciju o Cvijetnici i nadolazećem
Uskrsu. Uslijedio je kraći osvrt te je predloženo tekst meditacije objaviti u PGP-u.
Radni dokument HBK ˝Da vaša radost bude potpuna˝ prikazao nam je prof. Luketić.
Cilj Dokumenta je, imajući na umu bogatu katehetsku baštinu naše Crkve, po prvi puta u
novijoj povijesti sagledavati sveukupno katehetsko djelovanje Crkve kao jedinstvenu cjelinu.
Odgovornost za katehezu nosi cijela crkvena zajednica. Premda je cijela Crkva odgovorna za
katehezu, ipak je činjenica da po nekim njezinim članovima pripada posebna odgovornost,
od roditelje, svećenika, vjeroučitelja, i kateheza raznih profila pod vodstvom dijecezanskog
biskupa, koji ima najveću odgovornost. Osjeća se potreba još većeg zauzimanja oko njihove
ljudske, biblijsko-teološke, duhovne, crkvene i metodološke osposobljenosti. Bilo da je riječ
o vjeroučiteljima u školi bilo katehetama u župnoj zajednici , dužni su voditi računa da je
odgoj u vjeri bitno crkveni čin te da imaju poslanje od Crkve. Osvrt nakon izlaganja usmjeren
je na vjeronauk u školi te na upitnosti opstanka Područne
četverorazredne škole Vojnovac koja sada broji dva učenika.
Zapisničarka Josipa Jandrlić, tajnica ŽPV, pročitala je
Zapisnik sa 1. Sjednice ŽPV od 04. veljače 2017. Zapisnik je
prihvaćen uz nadopunu kako će vijećnici koji nisu izvršili
prisegu moći istu prisegnuti sutra (02. travnja) na misi zajedno
s uvođenjem u službu članova ŽEV. Izvješće voditelja odbora
ŽPV usmjerena su na predstojeće događaje: proslavu Križeve (četvrtak, 25. svibnja); Prva
pričest za četvero prvopričesnika zadnje nedjelje u svibnju (28. svibnja) te primanje jedne
članice u Križarsko društvo. Odbor za liturgiju planira uključivanje novih čitača i pjevača u
liturgijsko slavlje. Uz svibanjska slavlja promišljamo o obilježavanju Majčinog dana, susretu
Cerovničana… S mladima imamo prilike pratiti nacionalni susret u Vukovaru krajem travnja
te promišljamo i planiramo nacionalni susretu Križara s događajima na Cerovniku polovicom
rujna… Komunikacija kroz medije pojačana je otvaranjem fejs stranica Cerovnika i
Vojnovca te mogućnost razmjene događanja u koje će se uključiti još osoba. Upoznati smo s
pravilnikom djelovanja Župno ekonomsko-financijsko vijeće (ŽEV) koje pomaže župniku
odgovorno upravljati materijalnim dobrima. Prisega tri člana ŽEV i dva člana ŽPV biti će na
misi 4.travnja. Gordana Kirasić predstavlja vijeće u ŽPV.
Za Cvjetnicu i Veliki tjedan valja se temeljitije pripremiti: čitači, pjevači, ministranti,
Apostolski zbor. Ispovijed župljana osobito bolesnika i nemoćnih je u Velikom tjednu.
Promišljamo i o Uzašašću i Sv. Anti… U subotu 17. lipnja čitava Biskupija pozvana je na
obiteljsko hodočašće u Ludbreg. Na kraju otvoreno je nekoliko temeljnih pitanja oko daljnjeg
crkvenog i društvenog života Cerovničana i Vojnovčana. Nekoliko vijećnika obavijestilo je
prisutne vijećnike o nedavnim problemu koji se ponavljano događaju… Ostaje prijedlog s
prošle sjednice s tim pitanjima obratiti se čelnicima Općine Josipdol i dalje nakon lokalnih
izbora. Zakazano čišćenje župnog prostora za četvrtak 6. travnja u 15 sati. Sljedeći susret
održati će se po potrebi prije Uzašašća. Sjednica je završila u 21:30 sati.
Zapisničarka: Josipa Jandrlić, tajnica ŽPV

Nedjelja Božanskog Milosrđa
Obiteljski stol za usamljene osobe - nedjelja 23. travnja u Oštarija!

