Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 28. 04.
Utorak,
29. travnja
Srijeda,
30. travnja
Četvrtak, 1. svibnja
Petak, 2. svibnja
Subota, 3. Svibnja
Sv. Filip i Jakov

MLADA
NEDJELJA
4. svibnja

18.30 + Fanika Juričić (30. dan)
17.00 VOJNOVAC: Pobožnost Sv. Anti – 7. utorak
18.30 + Tomislav Ivčević
18.30 + Tomislav Salijević;
+ Mirko i Slavica Ležaja; Ljubica i Marijan Uremović
18.00 Svibanjska pobožnost: + Milka i Toma Grdić
18.00 Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
16.30 VOJNOVAC: Svibanjska pobožnost: Po nakani (al)
18.00 OŠTARIJE: Svibanjska pobožnost: + Kate Božičević
10.00 OŠTARIJE: Misa za narod i cjelodnevno klanjanje
12.00 CEROVNIK: + Danijel, Zorka, Ivan i Vlade Luketić
17.00 SKRADNIK: Krunica – svibanjska pobožnost
17.00 SVETIŠTE: Večernjica: + Ivica Rendulić (DPD Skradnik)

1. KANONIZACIJA blaženika Ivana Pavla II. i Ivana XXIII. održava danas u Rimu.
2. NACIONALNI susret hrvatske katoličke mladeži održava se u Dubrovniku.
3. DPD OŠTARIJE poziva članove na izvanrednu skupštinu koja će se održati danas u
nedjelju, 27. travnja u 19 sati u oštarskoj Plovaniji. Zbog kanonizacije Bl. Ivana Pavla II.
čije ime Društvo nosi, na izvanrednoj skupštini planirana je izmjena i dopuna Statuta.
4. KATEHEZA – za sve vjeroučenike biti će u četvrtak, 1. svibnja u 18 sati u Svetištu.
5. SVIBANJSKA POBOŽNOST – počinje u četrtak, 1. svibnja u Svetištu u 18 sati.
Krunicu molimo svakodnevno pola sata prije mise u Svetištu; na Cerovniku nedjeljaom u
11.30 sati; na Vojnovcu subotom u 16.30 sati, te u Skradniku nedjeljom u 16.30 sati.
6. KRUNICA u obitelji ovog tjedna je za krizmanike i prvopričesnike. Pozovite me...
7. MLADA NEDJELJA – 3. svibnja misu u 17 h vodi vlč. Zvonimir Badurina Dudić.
8. ŽUPAN karlovački Ivan Vučić i Viktor Šegrt iz Razvojne agencije KŽ pohodili su
Svetište u četvrtak, 24. travnja te se u Plovaniji susretli s članovima Inicijativnog odbora za
glagoljašku baštinu Og kraja. Promišljali smo oko planiranja i pripremanja projekata za
vrednovanje povijesno-kulturnih i vjersko-turističkih specifičnosti naše crkvene baštine.
9. EUROPARLAMENTARKA Ruža Tomašić pohodit će našu Općinu Josipdol. U
suorganizaciji DPD Uzašašće Isusovo Cerovnik i DPD Bl. Ivan Pavao II. Oštarije pohodit će
župe Cerovnik i Oštarije u subotu, 3. svibnja 2014. godine prema slijedećem programu:
- 16.45 sati dolazak gđe. Ruže Tomašić na Cerovnik na prvu crtu bojišnice – Pitomi Javor,
paljenje svijeća i molitva za branitelje i sve žrtve Domovinskog rata; pohod župnoj crkvi
Uzašašća Isusova na Cerovnik i druženje s mještanima Cerovnika te razgledavanje kraja;
- 18.30 sati misa u Svetištu; druženje s građanima ispred Svetišta; prezentacija kulturnovjerskog nasljeđa i bogatstva, kao i projektiranje pomoći vjerskom segmentu iz EU fondova.
- 20.00 sati u ogulinskoj konferencijskoj dvorani POU održava se javna tribina s temom
„Mogućnosti apliciranja prema EU fondovima lokalne zajednice i braniteljske populacije“.
Ovom hodogramu i molitvenom programu mogu se priključiti svi zainteresirani vjernici.
10. MISIJSKE narukvica – 25 kn za Afriku (obratite se ob. Bertović 091-568-2670).
11. MARIJA ZVIJEZDA – Biciklijada u čast Sv. Ivana Pavla II. od 1. do 4. svibnja.
Grupa biciklista 3. trase od Trsata preko Oštarija do Banja Luke pohodit će naše Svetište u
četvrtak, 1. svibnja u večernjim satima i biti s nama na svibanjskoj pobožnosti i misi.
12. SUSRET OBITELJI iz G-S biskupije je u subotu, 3. svibnja na Udbini. Cijena
puta je 20 kuna po osobi, a za djecu - besplatno. Javite se mežnarima do utorka, 29. travnja.
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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Vjera i sumnja

(Iv 20, 19-31)

U Ivanovu evanđelju apostol Toma zauzima istaknuto mjesto i značenje. Dva
puta susrećemo ga kao onoga koji pita i sumnja. Prvi put kada Isus kaže učenicima:
‘A kamo ja odlazim, znate put’, Toma reagira: ‘Gospodine, ne znamo kako odlaziš.
Kako onda možemo put znati?’ (Iv 14, 4-5). Drugi put kada sumnja u Isusovo
uskrsnuće. Pitanja i sumnje apostola Tome bliske su današnjim kršćanima iz dva
razloga: prvi, zbog toga što je ‘dječja vjera’ mnogih
kršćana uzdrmana naočigled velikih prirodnih
katastrofa, zloće ljudi, patnje nedužnih, siromaštva i
gladi u svijetu i slično; drugi razlog, zato što mnogi
kršćani uviđaju da vjera i sumnja uopće ne moraju
biti u suprotnosti. Crkva je sve donedavno tvrdila
da je grijeh sumnjati, ali danas prihvaća ljude koji
imaju sumnje i ulazi u dijalog s njima. Mnogi
duhovni pisci smatraju da je sumnja pokretač vjere.
Sumnja posjeduje pozitivan vid jer potiče čovjeka
na traganje, propitkivanje, hrvanje s istinom, a sve to, naposljetku, vodi do zrele i
duboke vjere. Čovjek oduvijek nosi u sebi nemir, pitanja koja traže odgovore: Koja
je svrha ljudskog života? Što je smrt? Čemu se možemo nadati? Netko jednom reče
da je čovjek nepopravljivo religiozan.
U svima nama krije se ‘sumnjivi Toma’. U nekim životnim situacijama vjera
nam se učini kao velika iluzija. Pitamo se: može li se vjerovati svim tim vjerskim
tvrdnjama? Ima onih koji vjeruju samo u ono što se može dokazati. Govor o Bogu,
o uskrsnuću i vječnom životu, čini im se kao pokušaj bijega pred činjenicom smrti.
‘Učitelji sumnje’ (nekoć Feurbach, Marx, Freud, a danas ‘novi ateisti’) to
izražavaju sljedećom tezom: Nije Bog stvorio čovjeka, nego je čovjek stvorio i
izmislio Boga kako bi se lakše nosio s vlastitim životom.
“Vjerujem samo u ono što vidim! – takav pristup zbilji je vrlo ograničen i
površan. U današnjemu evanđelju i apostol Toma mora nadići takav stav i ‘životnu
filozofiju’. Isus kaže da ima smisla vjerovati iz ‘druge ruke’, to jest na temelju
svjedočanstva drugih. I mi smo pozvani povjerovati, osloniti se na riječ svjedoka
Uskrslog Krista. Sve to, naravno, ne čini suvišnim naše osobno iskustvo vjere u
Kristovo uskrsnuće. A za to često treba hrabrost da se posumnja i da se odluka vjere
donose na temelju vlastitoga iskustva. Toma se htio sam uvjeriti. Osobno susresti
Uskrsloga Isusa. Evanđelisti potvrđuju da se uskrsla vjera rađa preko ‘opipljivoga
dodira’: Isusov glas Mariji Magdaleni u vrtu, Petar i Ivan posjećuju mjesto gdje je
Isus ležao, učenici na putu u Emaus prepoznaše ruke koje su lomile kruh…

Kako se to danas zbiva? Preko intenzivnog proučavanje Svetog pisma, u osobnoj
molitvi i meditaciji, u zajednici vjernika koja slavi euharistiju, u primanju svetih
sakramenata, u susretu sa ‘svjedocima vjere’, to jest ljudima koji žive iz duboke
vjere i zrače nadom i radošću. Sve su to ‘dodirne točke’ koje nam pomažu
iskustveno doživjeti vjeru u uskrsnuće. fra Anđelko Domazet

Sv. Ivanu Pavlu II. u čast, zahvalu i zagovor – 1. svibnja

Slike Marije u vjeri Crkve (12. dio)
MARIJINO DJEVIČANSTVO
Rana Crkva je posve razumljivo s Marijinim majčinstvom
povezala djevičanstvo, o kojemu izvještavaju Evanđelja po Luki i
Mateju. Već u tim tekstovima ne radi se samo o tjelesnom, već i o
duhovnom djevičanstvu ove mlade žene. To se pokazuje već u
nutarnjoj sigurnosti s kojom Marija čak i nasuprot jednog
božanskog zahtjeva naglašava svoju netaknutost (Lk 1, 34). Biblija
ne poznaje odijeljenost tijela i duha. Stoga isključivo biološko
shvaćanje djevičanstva koje je toliko blisko prirodnoznanstvenom
mišljenju, promašuje ono bitno – isto kao što to čini i pomodna i
sladunjava pobožnost, u čijem shvaćanju djevičanstva ne igraju
ulogu ni tjelesna netaknutost ni seksualna uzdržljivost.
Za razliku od ovih stranputica, rana je Crkva svjedočanstvo Evanđelja uzela vrlo
ozbiljno. Npr. Atanazije (+ 373. g. ), „neustrašivi borac protiv arijanizma“ (Scheffczyk,
str. 109), je djevičanski porođaj shvaćao kao „najsigurniji dokaz Sinovog božanstva“
(ibid., str. 110). Time je potcrtao značenje ove istine za vjerovanje u otajstvo Krista i
naše otkupljenje. I sinoda u Milanu 390. g. koja se odvijala pod predsjedanjem sv.
Ambrozija, naglasila je u istom uvjerenju, da je Marija rodila neozlijeđena; pri tome se,
među ostalim, pozvala i na Apostolsko vjerovanje. Ove odluke učiteljstva Crkve
ponovila je i time osnažila važna Lateranska sinoda 649. g. Već 553. g. peti Opći koncil
u Konstantinopolu Mariji je dodijelio naslov „vazda Djevice“ (aeiparthénos). Doduše,
raspravljalo se o tome što je to točno značilo za čin porođaja (fizička neozlijeđenost,
bezbolnost; Scheffczyk, str. 118). Marija se već rano shvaćala kao protulik Eve, nad
kojom je nakon pada u grijeh visila sudbina da će morati trpjeti u trudnoći i rađati u
bolovima (Post 3, 16). Nije li Marija, nova Eva, Bezgrješna, trebala ostati očuvana od
takve sudbine? Ipak, Crkva se u svojim naučiteljskim izričajima mudro nije upustila u
ova pitanja.
Nazivom „vazda Djevice“ Crkva je obuhvatila cijeli Marijin život. To su učili –
pogledamo li predaju – već Origen (+253./54.), Jeronim (+419./20.) i na Istoku Bazilije
Veliki (+379.). Činilo se nezamislivim da bi Marija nakon Sina Božjeg mogla roditi još
djece, jer ona nije bila samo Majka Sina Čovječjeg, već i Njegova zaručnica, Njegova
službenica kojom je On mogao posve i u potpunosti raspolagati, Njegova suputnica u
otkupiteljskom djelu preko križa do uskrsnuća. Bogomajčinstvo je isključivo odredilo
cjelokupan Marijin život i opečatilo ga do posljednjeg trenutka (Scheffczyk, str. 122 f.).
Razumije li se Božja odabranost do temelja, tada pored Njega nema mjesta nekom
drugom vezivanju.

U organizaciji BK Babaroge Ogulin i BK Kotač Josipdol te
Svetišta Gospe od Čudesa, a pod pokroviteljstvom Karlovačke županije.

