Misna slavlja i župni oglasi
Ponedj. 3. travnja
Utorak,
4. travnja
Srijeda,
5. travnja
Četvrt, 6. travnja
Petak,
7. travnja
Subota,
8. travnja
9. travnja

CVJETNICA

18.30 + Marin i Matija Vuković
18.30 Po nakani (al)
19.30 VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti (3. utorak)
18.00 Križni put za obitelji vjeroučenika od 1. do 4. razreda
18.30 + Franjo i Marija Mihaljević
18.30 + Anka Žlimen (8. dan)
17.00 CEROVNIK: Križni put i Sveta ispovijed za župljane
18.00 Križni put za obitelji vjeroučenika od 5. do 8. razreda
18.30 Po nakani (al)
15.00 VOJNOVAC: Križni put
18.30 SVETIŠTE: + Ivan, Antonija, Anton i Miljenko Božičević;
Josip i Anka Belančić; Katica Balen; Josip i Ljubica Franjković;
Mane Pešut; Anka Vukelić; Dragan, Milan i ob. Mihaljević.
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Marko, Dane, Zora i Ljubica Perlić; Nikola Luketić

1. MLADA NEDJELJA – cjelodnevno klanjanje na spomendan smrti Sv. Ivana Pavla II.
u nedjelju, 2. travnja namjenjujemo za nacionalni susret mladih u Vukovaru 29. i 30. travnja.
2. SVETE MISE su od ponedjeljka, 3. travnja tijekom tjedna u 18.30 sati.
3. KRIŽNI put: SVETIŠTE - srijeda, petak i nedjelja prije mise; CEROVNIK i
SKRANIK petkom u (18 h) i nedjeljom prije mise; VOJNOVAC subotom prije mise.
4. KATEHEZA - srijedom (1. do 4. raz.) i petkom (5. do 8. raz.) – Križni put i misa.
5. SV. ISPOVIJEDI – duhovna priprema za Uskrs – svakodnevno prije večernje mise.
6. LURD i FATIMA – hodočašće G-S biskupije u listopadu (5.280 kn). Prijavite se…
7. MISEREOR – obiteljski dar za potrebe Biskupije (uzmite kovertu s dopisom).
8. Župa JOSIPDOL – priprema knjigu o mjestu i župi autora prof. Franje Puškarića.
Monografija će biti izdana do ljeta. Pretplata je 100 kuna. Poslije izdanja biti će 150 kn.
9. ČEPOVI – skupljena je 39. vreća. Ne bacajmo čepove. Skupljamo dalje…
10. 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

MOLITVENA nakana za 3. utorak Sv. ANTI:

Ah, u kakvim se bijedama
nalazi čovjek, o blagi utješitelju svih nevoljnih sv. Ante! Ti vidiš muke i nevolje, koje trpim,
nećeš li mi u pomoć priteći? Ti tješiš sve, koji ti se utječu. Znam, da me nećeš zapustiti,
stoga ti pun pouzdanja i poniznim srcem vapim, da me u mojoj nevolji ne ostaviš. O
preblagi, sv. Ante, pogledaj mene i sve nevolje onim blagim okom, kojim si običavao gledati
nevoljne. Utješi potlačene, priteci nam u pomoć u svim bijedama i nevoljama, vodi nas
jednom iz ove suzne doline u domovinu, gdje će ljubljeni Spasitelj i Otkupitelj, otrti suze s
očiju svojih svetaca. Ti pa tako i Ti, dobri Isuse postupaj sa mnom po svom milosrđu, kako
ti znaš da je mojoj duši korisno i spasonosno. Hoćeš li da trpim, to neka bude tvoja sveta
volja. Daj mi samo svoju strpljivost, a u nebu vječnu radost. Amen.

Kampanja „Imam pravo živjeti“ - projekt „Prolife.hr“ - za život:
prikuplja potpise do Uskrsa. To je peticija, nije referendum
i treba upisati: ime, prezime, adresu i potpis.
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
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Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola
Rimljanima: Braćo: Oni koji su u tijelu, ne
mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u
Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li
tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je
Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog
grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa
od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna
tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Riječ Gospodnja (Rim 8, 8-11).

Tijelo i smrt, duh i život!
Kada u Korizmi čujemo o „mesu", odmah mislimo na dane nemrsa ili na
zapovijed petka. Pavao ne govori o tom mesu. Određen mesom - misli na našu
ljudsku egzistenciju, kod koje se brine samo o preživljavanju, ne gledajući drugoga,
nego sebe ističem pod svaku cijenu; meso - to je moj ja, neprihvaćanje nikakvih
drugih čimbenika, nepodnošenje nikakve instance iznad sebe. Ova, tijelom određena,
egzistencija je na neposrednom putu prema smrti, jer joj se ne mogu suprotstaviti
nikakvom vlastitom silom. Moje tijelo je neizbježno prepušteno smrti. A ipak, Pavao
ne propovijeda poruku o smrti, nego poruku Duha, a time i života. Po Duhu je Bog
Isusa uskrisio od mrtvih, po tom istom Duhu će i nas oživjeti. Naše tijelo ostaje
određeno za smrt, jer joj ne možemo izbjeći. No, u nama boravi Duh i on će oživjeti
naše smrtno tijelo.
Pavao ide još jedan korak dublje. Tijelo donosi smrt zbog grijeha, a duh
oživljuje zbog pravednosti. Smrt je došla nad nas otkad smo odijeljeni od Boga. Smrt
je gorka posljedica toga što se Adam- čovjek okrenuo od Boga i sada u drukčijem
stanju stvarno ne živi, nego vegetira. To pak nije pravi red , to nije „pravednost".
Tek onda kad se ponovno okrenemo prema Bogu, kad nas Duh bude opet povezivao
s Bogom, tad nastaje prava pravednost, tu je onda stvarni i pravi život. Tako je Duh
život zbog pravednosti. Kada su, u prijašnja vremena, odbacivali meso u sedmicama
prije Uskrsa, izostavljali ga u prehrani, htjeli su pokazati ovaj red (poredak) na
opipljiv način. Pri tome su bili svjesni da takva negacija ne postavlja pravi red, nego
da prazninu treba ispuniti, a to su pokazivali time što su zašteđeno davali siromasima
i potrebnima, a nisu zadržavali za sebe. Tako pokušavamo i mi danas, vrijeme
pokore organizirati pozitivno, jer odricanje nije cilj, nego pripremanje mjesta za veće
stvari. Tako stvaramo prostor na kojem mogu rasti plodovi Duha, gdje nas neće
određivati tijelo i nama vladati - nego Duh koji će nam dati pravi život.

Da vaša radost bude potpuna (6. dio)
Vijeće za katehizaciju i novu evangelizaciju HBK

Vjera Crkve bitno je euharistijska
s posebnim vrednovanjem Dana Gospodnjega

34 Sve rečeno je na tragu djelatnijega sudjelovanja, posebice u euharistiji
koja je ne samo hrana za kršćanski odnosno crkveni život, već i izvor za poslanje iz
vjere. To znači da pastoralno-katehetski prioritet treba biti da Kristovi učenici
postanu svjesniji kako je euharistija izvorište za mnogovrsne oblike žrtvovanja
odnosno darivanja za druge. Naime, osobe koje se poučava i odgaja u vjeri valja
pripremati da u euharistijskoj zajednici mogu prepoznati i susresti Krista Spasitelja u
svakome čovjeku. To će se događati i s drugim sakramentima koji su susreti u vjeri s
proslavljenim Bogočovjekom Isusom, i to s pomoću vidljivih oblika jer upravo On u
njima djeluje. Zato će pripravi za sakramente, ovisno o kategorijama vjernika, u
suvremenoj katehezi trebati dati veće značenje istinskoga susreta s Kristom, na što su
ozbiljno upozorili hrvatski biskupi.
Prema
riječima
pape
Benedikta XVI., u postsinodskoj
apostolskoj
pobudnici
Sacramentum caritatis, „vjera
Crkve bitno je euharistijska vjera i
na osobit se način hrani na
euharistijskom stolu“. Pozivajući se na Katekizam Katoličke Crkve (1327) Papa kaže
da je euharistija kao tajna vjere, „sažetak i ukupnost naše vjere“. A ta se vjera hrani
i raste u „milosnome susretu s uskrslim Gospodinom“. Slijedom toga „svaka je
velika reforma (Crkve) na neki način povezana s ponovnim otkrićem vjere u
euharistijsku prisutnost Gospodina posred svojega naroda, ali i s jačanjem
euharistijske dimenzije života. Sve rečeno vodi prema dubljem shvaćanju i
odgovornosti predsjedatelja u promicanju istinske kateheze koja će uvoditi u
liturgijska odnosno sakramentalna slavlja, kako bi cjelokupni život imao liturgijski
pečat. Nije posrijedi puko poučavanje o sakramentima već o njihovu eminentnom
značenju za susret s Bogom i braćom ljudima te njihovu življenju u župnoj zajednici.
Zato odgoj za zrelost u vjeri omogućuje kršćanskoj zajednici da „u liturgijskim,
naročito euharistijskim slavljima, proživljava bogoštovlje u duhu i istini“. S druge
strane svećenik se mora više potruditi kako bi euharistija bila tako slavljena da se
vidi sva ljepota i bogatstvo koje Krist pruža onima koji se za njega opredijele i
zavole ga. Jer ona na osebujan način evangelizira i katehizira, štoviše upravo obnova
liturgije postaje najvažnije evangelizacijsko mjesto, jer tu se hrani vjera onih koji
sudjeluju. To znači, kako je već naglašeno, da po susretu, liturgiji riječi, homiliji i
središnjim molitvama liturgija svojom ljepotom predstavlja izniman oblik
evangelizacije i kateheze. Na svećenicima i njihovim suradnicima je zadaća da
misna slavlja budu takva da sama po sebi motiviraju, čemu uvelike pridonosi i
djelovanje liturgijske zajednice. Pritom treba homiliji pristupati kao aktualiziranju

samoga spasenjskog otajstva Kristova, odnosno kao uvijek novom iznošenju sržne
evanđeoske poruke koju liturgija sadrži.
U svezi s rečenim bit će važno pojačati motivaciju za vjerodostojnije
shvaćanje i življenje, ali i očuvanje Dana Gospodnjega, kako bi on postao jamstvo
očuvanja čovjeka, jer on ima antropološko, kulturološko i društveno značenje. On
vodi k zajedništvu, k slavlju, k oslobađanju čovjeka od apsolutiziranja rada i profita
ili čak prazne dokolice. To znači da to nije samo Dan Gospodnji nego i dan
čovjekov. I način na koji bude slavljena euharistija bit će presudan u rastu apostolske
odgovornosti da se vjeru u Krista podijeli s drugima, u bratsko-sestrinskom
sebedarju, u pružanju nade koja nas drži. Stoga, Dan Gospodnji u cjelini treba biti
jedan od glavnih temelja župne kateheze.

Kateheza i pučke pobožnosti
35 Ovdje nam se čini važnim istaknuti kako i pučke pobožnosti pripadaju u
sustav kateheze, jer predstavljanju izvrsnu i dobru priliku za prenošenje i življenje
vjere. One su, naime, izričaj žeđi za onostranošću koja pomaže u susretu s Bogom,
kako je pisao bl. Pavao VI. Uz tu pozitivnu odliku, Papa je upozorio kako su pučke
pobožnosti katkad popraćene i određenim nedoumicama, jer su sklone nekim
skretanjem od istinskoga pristanka vjere, pa ih valja budno pratiti i pročišćavati gdje
je potrebno. Na tom je tragu i Opći direktorij za katehezu koji naglašuje: „To je
bogata i ujedno ranjena stvarnost gdje vjera, koja je njezin temelj, treba pročišćenje i
jačanje. Za to je područje potrebna kateheza koja može iskoristiti unutarnje
dimenzije i neporecive vrijednosti iz takvoga religijskog izvora, pomažući joj u
nadvladavanju rizika fanatizma, praznovjerja, sinkretizma i vjerskoga neznanja.“
To znači da svi oblici pobožnosti, duhovno-molitveni obrasci, trebaju imati
poučan i odgojan, odnosno
Raspored ispovijedi po župama dekanata
katehetski karakter, s
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molitvama u kojima će doći do izražaja nov lik Kristova vjernika i člana Crkve.

