Da majčinskom ljubavlju bdije nad tako potrebnim nam zajedništvom i nad našom
jednodušnom postojanosti. Da bdije nad našom Vojnom biskupijom, nad svima onima koji su
joj povjereni i sveukupnim njezinim djelovanjem. Kličemo joj: Salve Regina, Salve Virgo –
Zdravo kraljice, zdravo djevice! Zdravo Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta! Moli za
nas!
Draga braćo svećenici, pomoćnici i djelatnici, koji ste u poslanju i službi Vojne
biskupije, poštovani i dragi djelatnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, napose poštovani i dragi vjernici u mirovnim misijama po svijetu,
poštovani i dragi hrvatski branitelji i svi ljudi dobre volje: Svima Vama želim blagoslovljenu
ovogodišnju proslavu Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, zaštitnice našeg Vojnog
ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 23.
obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja". mons. Jure Bogdan, vojni ordinarij u RH

Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 6. kolovoza
Uto, 7. kolovoza
Sri, 8. kolovoza
Čet, 9. kolovoza
Pet, 10. kolovoza
Sub, 11. kolovoza
Sv. Klara

12. kolovoza
19. NKG

6.00 + Josip i Zora ob. Božičević i Radočaj
PREOBRAŽENJE
6.00 + Marija Živčić i ob. Živčić i Moguš
6.00 Na čast Sv. Josipu: + Roža i ob. Drašković i Dragan i ob. Cazin
6.00 + Mila i Ivan Božičević
Sv. Terezija Benedikta od Križa
6.00 Po nakani (al)
Sv. Lovro
18.30 + Josip i Marija Gračanin; Mate,Anka, Vlado i Anton Božičević Matijac;
Ivka i ob. Franjković Vanjini; Dijana Žlimen i Ivan Salopek; Milan Franjković.
8.30 CEROVNIK: + Milan, Mate i Danica Pavlić Fabanovi
10 OŠTARIJE: Misa za narod

1. GOSPA SNJEŽNA - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih
branitelja slavimo spomen na pobjedu u Domovinskom ratu. Na taj dan 1995. Hrvatska
vojska je oslobodila okupirani grad Knin u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.
2. ZORNICE - duhovnu pripremu za Veliku Gospu imamo misama zornicama od
ponedjeljka do petka. Krunicu molim u 5.30 h i Sv. Misu slavimo u 6 sati u Svetištu.
3. PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO - slavimo u ponedjeljak, 6. kolovoza 6 sati.
4. DOGOVOR za VEL'KU MAŠU - u srijedu, 8. kolovoza u 20 h. Pozivam članove
župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća i sve zainteresirane za proslavu Velike Gospe.
5. TRODNEVNICA – od ponedjeljka, 12. kolovoza u večer. Prvi dan predvodi naš
Oštarac iz Grabe mons. mr. Matija Matičić, biskup. vikar Riječke nadb. i Rektor Katedrale
u Rijeci. Predstavit će nam svoje tri nove knjige propovijedi pod naslovom "Dok nam je
putem otkrivao Pisma". Bdijenje predvodi mons. Zdenko Križić, biskup. Mise na Veliku
Gospu su u 7 h; 9 h, 11 h i 18 h. Mise u 7 i 11 predvodi fra Svetozar Kraljević, gvardijan u
Dubravi Zg. (Herc. franj. provincija – Mostar). Misu u 9 dati predvodi vlč. Petar Šporčić.
6. ČIŠĆENJE SVEIŠTA i priprema za Veliku Gospu biti će u subotu, 11. kolovoza
ujutro u 8 sati. Pozivamo sve koji mogu pomoći neka pruže ruku pomoćnicu…
7. TREĆI NACIONALNI susret hrvat. kat. obitelji biti će u Solinu 15. i 16. rujna.
Planirano je jednodnevno hodočašće u nedjelju, 16. rujna. Prijave za bus do 10 kolovoza
8. POMOĆ za GRČKU – zamoljeni smo od Hrvatskog Caritasa obavijestiti vjernike o
stradanju u Grčkoj i pozvati ih da se uključe u prikupljanje pomoći stradalima u požaru.
Novčane priloge na ovu nakanu moguće je uplatiti na žiro račun Hrv. Caritasa kod PBZ.
IBAN: HR 0523400091100080340; poziv na broj 257; svrha uplate GRČKA. U akciju se
može uključiti i telefonskim pozivom na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa: 060 9010
(cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uključen). Zahvaljujem vam na spremnosti za pomoć.

Izdavač: pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: www.zupa.ostarije.com

Pod Gospinim plaštom
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Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti…
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono vrijeme: U
ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni
njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći
Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu:
»Učitelju, kad si ovamo došao?« Isus im odgovori: »Zaista,
zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste
jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu
koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog –
opečati.« Rekoše mu dakle: »Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?«
Odgovori im Isus: »Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.«
Rekoše mu onda: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je
tvoje djelo? Očevi naši blagovaše mânu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih
kruhom nebeskim.« Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao
kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji
Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.« Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam
uvijek toga kruha.« Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće
ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. Riječ Gospodnja. (Iv 6, 24-35)

…tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada!
Riječima koje je izgovorio svojim suvremenicima i sugovornicima naš
Gospodin je i nama dao vrlo jasnu zadaću da u ovome svijetu u kojemu vidimo
tolike istrošene duše i živote, koji su se lišili pravoga života radeći isključivo za
zemaljsko i prolazno, da im posvjedočimo koliko je rad svet, lijep i ljekovit samo
ako smo uskladili svoju djelatnost s duhovnim vrijednostima koje primamo po vjeri
u Boga. Stoga mi prvi uzmimo ozbiljno riječi koje Isus upućuje nama prvima i
pomažimo svim ljudima da žive cjelovito ne dopuštajući da se troše radeće za krive
vrijednosti. Izvlačimo ih iz svih pogibelji i ne dopustimo da upadnu u zamke u koje
nas uvodi san o zaradi. Privodimo ih Kristu Gospodinu primjerom svoga zajedništva
s njim, kako bi onda i sami posvetili svakodnevnu aktivnost i rad duhom i
osobnošću, te potom po tom istom radu i sami primili blagoslov i posvećenje.
Pokažimo kako se dušu uzdiže k Bogu, te kako tada rad služi spasenju, a ne odvodi u
propast. Svojom djelatnošću štujmo iskreno Boga ne dopuštajući da rad postane idol
koji nas od njega odvraća, te nam potom ispija život i životne sile. Radimo za hranu
života vječnoga, te će nam onda svaki rad biti odgojno sredstvo u ovoj dolini suza i
aktivnost zaslužna pred Bogom i pred ljudima, dok ne prispijemo u vječnu radost
gdje ćemo uživati nagradu kraljevstva nebeskoga kao plod vjere u Boga i rada svojih
ruku na zemlji. (dr. I. Bodrožić)

Gospa velikog hrvatskog krsnog zavjeta –
zaštitnica našeg zajedništva i naše jednodušne postojanosti
Poruka vojnog biskupa Jure Bogdana povodom proslave Gospe velikoga hrvatskog krsnog
zavjeta - zaštitnice Vojnog ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana
hrvatskih branitelja i 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja", 5. kolovoza 2018
Draga braćo i sestre!
1. Djela apostolska nas u svom prvom poglavlju izvješćuju
kako su se, nakon Isusova uzašašća na nebo apostoli Petar i Ivan,
Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i
Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev s Maslinskog brda vratili u
Jeruzalem, te kako „svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi
sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom" (Usp. Dj 1, 12-14). S Marijom,
dakle, majkom Isusovom bijahu okupljeni i jednodušno postojani u molitvi. Marija, majka
Isusova, ona je koja svojom prisutnošću okuplja prvu Crkvu, potiče ju na molitvu te u njoj i
sama sudjeluje. Gospa je ona koja svojom majčinskom ljubavlju ujedinjuje prvu zajednicu
Kristovih sljedbenika te ju učvršćuje u jedinstvu koje je - jednodušno! I nakon svojeg slavnog
Uznesenja na nebo, kako nas poučava Drugi vatikanski sabor, „ona naime nije napustila tu
svoju spasonosnu zadaću, nego nam svojim mnogostrukim zagovorom i dalje nastavlja
pribavljati darove vječnoga spasenja" (II. vatikanski sabor, Dogmatska konstitucija o Crkvi
Lumen gentium, br. 62). Zbog te se njezine majčinske skrbi za braću svojega Sina, poučava
nas nadalje Drugi vatikanski sabor, „Blažena Djevica zaziva u Crkvi naslovima Odvjetnice,
Braniteljice, Pomoćnice i Posrednice". Crkva u Hrvata pridodala je ovim naslovima i još
jedan, nama osobito drag, a to je Gospa velikog hrvatskog krsnog zavjeta. Taj naslov, na sebi
svojstven način, izriče tu Marijinu majčinsku ljubav, izriče njezinu ulogu naše odvjetnice,
naše braniteljice, naše pomoćnice i posrednice kroz svu našu kršćansku povijest. On je
niknuo iz kršćanske duše našega naroda koji ju je uvijek tako rado zazivao i zaziva, molio joj
se i moli, pogleda uprta u onaj njezin divni lik nastao još u doba hrvatskih vladara u katedrali
sv. Marije u Kninu, te ga je u prigodi marijanske proslave sada već davne 1976. godine, dao
odliti u srebru i zlatu, kako bi ga od Otoka u Solinu do Biskupije kraj Knina, od Nina do
Marije Bistrice i po hrvatskim katoličkim zajednicama i misijama u dijaspori, posvuda mu
iskazujući svoju sinovsku ljubav i svoje štovanje.
2. Na tom, dakle, dragom liku – liku naše Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta
ona je prikazana kao Gospa Moliteljica – Maria Orans, podignutih ruku i dlanova okrenutih
prema nama vjernicima. Taj njezin molitveni stav, stav je predanja u ruke Božje, u kojemu
istodobno dolazi do izražaja i njezina okrenutost prema nama koji vjerujemo u njezina Sina.
Ukratko bi se moglo kazati: sve predanje njezina bića Bogu ujedno je i sve predanje njezina
bića za nas! Nije nas zaboravila, ona je sva okrenuta prema nama, ona k nama hiti svojim
uzdignutim majčinskim rukama i – još više! – svojim nama potpuno okrenutim majčinskim
srcem, da nas kao naša odvjetnica, naša braniteljica, naša pomoćnica i posrednica obgrli, da
nas zaštiti, da nas učini jednodušno postojanima u molitvi i jednodušno postojanim u
kršćanskom življenju! U to njezino srce i u te njezine ruke mi smo pohranili sve ono naše
najvrjednije i ono najdragocjenije, doista – ono naše najveće što imamo, a to je: naš krsni
savez s Bogom u koji je po sv. krštenju, primivši ga, davno ušao naš hrvatski narod, i u koji
smo, primivši ga, ušli i mi, svatko od nas osobno i pojedinačno. I svaki put kad izričemo
ispovijest naše sv. katoličke vjere, mi ispovijedamo vjeru u Boga Oca, i Sina, i Duha
Svetoga, ali istodobno, kao pripadnici hrvatskog naroda, danas i sada, i svojim „životom
želimo potvrditi taj sveti i pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj

crkvi", polažući tu svoju odluku u srce Presvete Bogorodice Marije (Ispovijest vjere Hrvata
katolika). I baš zato što se ono što je najveće i najvrjednije u našim životima uvijek najradije i
najsigurnije povjerava srcu majke, baš zato smo upravo naš krsni savez s Bogom povjerili
Gospi, Isusovoj i našoj majci, pa je zato s pravom nazivamo i častimo kao Gospu našega
Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta!
3. Draga braćo i sestre. I ove godine, dok naša Vojno-redarstvena biskupija slavi svoju
zaštitnicu Gospu velikoga hrvatskog krsnog zavjeta 5. kolovoza, istoga dana hrvatski narod u
domovini i inozemstvu obilježava Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih
branitelja i 23. obljetnicu vojno-redarstvene operacije „Oluja". Taj veliki povijesni dan
podsjeća nas na jednodušnost, zajedništvo i odlučnost hrvatskog naroda i uopće većine
stanovnika Republike Hrvatske u obrani vlastitog doma, samostalnosti i suverenosti hrvatske
domovine na cijelome njezinome teritoriju. Podsjeća nas na slom jedne nerazumne politike –
balvan revolucije koja je u Hrvatskoj gasila nadu, sijala smrt, odvodila u ropstvo. Što bi
danas od nas bilo da nije bilo mudrosti i odlučnosti vodstva legitimne hrvatske vlasti i cijelog
našeg naroda da se sačuva i obrani vlastita zemlja, krš i more,
vlastiti dom i Domovina i ljudi u njoj?! Jednodušnost, sloga,
upornost, spremnost na najveće žrtve pridonijeli su oslobođenju
okupiranih područja i učvrstili nadu cijeloj naciji u slobodu i bolju
budućnost svih stanovnika naše domovine. Sve nas to potiče i
usmjerava da se okupimo i ove godine na središnju svečanost u
hrvatskome kraljevskome gradu Kninu 5. kolovoza. U svetoj misi
u Gospinoj crkvi u Kninu, pod Gospinom zaštitom, molit ćemo za
svoju Domovinu, za sve ljude u njoj, za mir, sklad, slogu i ljubav
među njezinim stanovnicima, mudrost u upravljanju, za napredak sviju…
4. Nije tako dugo kako su naš narod i domovina iskusili i živjeli pravu Oluju
jednodušnosti i postojanosti tijekom ovogodišnjeg Svjetskoga nogometnog prvenstva. I
premda pjevamo različitim glasovima u višeglasnome zboru nacije svi smo mi živjeli duboki
osjećaj jednodušne postojanosti. Uživali smo i radovali se zajedno u skladnoj simfoniji
samopoštovanja, međusobnog uvažavanja i ponosa koji su se kao i vojno-redarstvena
Oslobodilačka operacija Oluja prije 23 godine prelili i izvan granica naše domovine. To
stanje duha utemeljen je razlog za optimizam i bolju budućnost.
Upravo je jednodušna postojanost „Oluja jednodušne postojanosti" kojom rađa
zajedništvo Isusovih učenika okupljenih oko njegove Majke, ono što nam se čini osobito
potrebnim i iznimno važnim u našem vremenu u našem narodu: jednodušna postojanost u
našoj sv. katoličkoj vjeri, jednodušna postojanost u molitvi i u kršćanskom životu,
jednodušna postojanost u svim izazovima koji stoje pred nama i kao pojedincima i kao
narodom, a koji su mnogostruki i brojni. Treba nam, doista nam treba puno jednodušne
postojanosti pred demografskim problemima s kojima se suočavamo i koji prijete nestankom
našem narodu i državi, treba nam „Oluja" jednodušne postojanosti pred mnoštvom otvorenih
socijalnih problema koji ugrožavaju naše obitelji, našu djecu i mlade. Treba nam puno
jednodušne postojanosti u obnovi i obrani obitelji i braka kao temeljnog i ničim zamjenjivog
puta čovjeka, Crkve i društva. Treba nam jednodušne postojanosti u konsenzusu oko naših
temeljnih društvenih i državnih vrijednosti koje ćemo znati promicati i koje ćemo znati čvrsto
braniti i sačuvati. U svemu tomu nam je potreban zagovor Bogorodice Djevice Marije, naše
Gospe u čije smo ruke i srce položili naš krsni savez s Bogom, taj sveti temelj našeg
kršćanskog i nacionalnog identiteta. Zato je na njezin blagdan i ove godine iz dna vjerničkog
srca i duše zazivajmo da nam u svemu tomu pritekne u pomoć, da nam pomogne, da nas
brani i da nas čuva.

