Misna slavlja i župni oglasi
18.30 Po nakani (mv)
Mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja
18.30 + Verica Bulat
18.30 Na čast Sv. Josipa za dobročinitelje: Po nakani (sl)
18.30 Zahvala Gospi od Čudesa za obitelj
18.30 Zahvala Gospi od Čudesa za obitelj (ob. O)
18.30 + Toma, Fanika, Cilka i Ivan Pribanić; Ivan Cindrić;
Ob. Galić i Bokulić; ob. Pađen i Gračanin
4. rujna - 23. NKG
10 SVETIŠTE: Misa za narod
MLADA
12 CEROVNIK: Po nakani (al)
NEDJELJA
16.45 SVETIŠTE: Blagoslov i misa: + Zvonko Grdić (Karm. br.)
1. UDBINA - hvala svima koji su hodočastili na Udbinu ili bili duhovno povezani.
2. DAN CEROVNIČKIH MUČENIKA - slavimo u nedjelju, 28. kolovoza u 12 sati.
3. DAN SKRADNIČKIH MUČENIKA - proslavit ćemo na Sv. Marka Križevčanina u
nedjelju, 11. rujna u 17 sati. Misu će predvodi fra Draženko Tomić, novi župnik u Plaškom.
4. DAN OŠTARSKIH MUČENIKA - proslavit ćemo u naredno vrijeme.
5. HRVATSKI KARITAS poziva sve vjernike i građane dobre volje da se uključe u
akciju prikupljanja novčane pomoći za postradale uplatom na žiro račun Hrvatskog
Caritasa, Ksaverska cesta 12 a, Zagreb, kod PBZ, broj računa: IBAN: HR05
23400091100080340, poziv na broj 248, svrha uplate: potres u Italiji. Novčanu pomoć
moguće je uplatiti pozivom na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, cijena po
pozivu 6,25 kn, PDV uključen, ili putem on-line uplata na www.caritas.hr
6. NOVA ŠKOLSKA i VJERONAUČNA godina započet će za tjedan dana. Mnogim
roditeljima i učenicima pojavljuje se pitanje
nabavke potrebitih stvari. Potičem sve ljude
dobre volje na molitvu za naše vjero/učenike i
njihove obitelji, a osobito dobra i plemenita srca;
međusobnu razmjenu viška knjiga i pribora te
prikupljanje novčanih sredstava za pomoć u
nabavci školskih knjiga, pribora, odjeće i obuće.
Ponekim obiteljima potrebno je pomoći
osigurati redovitu mjesečnu marendu za dijete
ili djecu u iznosu od stotinjak kuna. Pozivam
stoga zainteresirane osobe koje žele preuzeti
svojevrsno "kumstvo" u pomaganju školovanje
djece neka mi se osobno jave. Pozivam obitelji
koje su u potrebu neka se jave.
7. PARLAMENTARNI IZBORI 2016. su
pred nama. Pozivam sve vjernike i građane dobre volje neka se informiraju o pojedincima i
strankama koje se uključuju u izbore. Preporučujem poruku naših biskupa HBK. Pozivam sve
nevladine udruge kao i političke stranke na području naše lokalne, zavičajne i regionalne
uprave neka za promatrača na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima
uzmu osobe koje nisu zaposlene, osobito osobe koje imaju više učenika za školovanje. Sve
odgovorne pojedince, udruge i političke stranke potičem neka spriječe izborni inženjering i
manipuliranje s glasovanjem.
8. DAR ZA CRKVU - pomozite svojim godišnji prilogom obnovu crkvenih objekata.
Ponedj. 29. kolovoza
Utorak, 30. kolovoza
Srijeda, 31. kolovoza
Četvrt., 1. rujna
Petak, 2. rujna
Subota, 3. rujna
Sv. Grgur

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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Koji se uzvisuje, bit će ponižen,
a koji se ponizuje, bit će uzvišen!
Čitanje svetog Evanđelja po
Luki: Jedne subote Isus dođe u kuću
nekoga prvaka farizejskog na objed.
Promatrajući kako uzvanici
biraju prva mjesta, kaza im
prispodobu: »Kada te tko pozove na
svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da
ne bi možda bio pozvan koji časniji
od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto
ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš
pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti
rekne: ’Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim
sustolnicima, jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će
uzvišen.«
A i onome koji ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne
pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi
možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi
siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti.
Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.« Riječ Gospodnja. (Lk 14, 1.7-14)

Duh poniznosti
Živimo u društvu koje boluje od toga da ljudi sebe uzvisuju time što će druge
poniziti. Rivalstva su prisutna na sve strane. Toliko je tragikomične taštine oko nas,
toliko umišljenosti, uobraženosti i lažnih veličina. Svi bi htjeli biti neki lideri ili idoli
mase. Poznata imena. Na taj način se stvaraju vrijednosni kriteriji po prvim mjestima
a ne po dobrim djelima! (B. Z. Šagi) Nije važno tko će više učiniti za opće dobro,
nego tko će zauzeti prvo mjesto. Kršćanska duhovna tradicija takvo je stanje duha
nazvala oholost i ona se očituje u raznim oblicima kao što su: častohleplje, taština,
bahatost, nadmoćnost, bezobzirno nadmetanje s drugima, traženje ljudske slave i
slično. Oholost je grijeh duha i zato je opasan i podmukao. Oholost čovjeka vodi u
svijet privida i napuhivanja vlastitog ega. Oholost otežava pristup k Bogu. "Tko je
ohola i naduta srca, takvog ne trpim" (Ps 101,5). Bog je, kaže Isus, onaj koji
podjeljuje mjesta. «Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje bit će
uzvišen.» Poniznost, skromnost o kojoj govori Isus i evanđelje, važna je vrlina. Što
stvarno znači ova riječ?

Biti ponizan znači biti istinoljubiv, iskren pred Bogom, ljudima i pred samim
sobom. Pred Bogom valja biti ponizan, a pred ljudima držati svoje dostojanstvo.
Poniznost nije vrlina koja se postiže voljnim naprezanjima. Biti istinski ponizan jest
proces u kojemu dopuštam da me Bog sve više i više vodi do moje vlastite istine i
oslobađa me od životnih laži i iluzija. Učitelj Eckhart sjajno primjećuje kada kaže da
poniznost čini čovjeka velikim a ne malenim! Ona je put najdubljeg ispunjenja.
Ponizan čovjek svjestan je svojih dobrih strana, dakle nije lažno ponizan, ali
zna da je sve to dano i darovano kao zadatak i da povlači sa sobom veliku
odgovornost, jer kako reče Isus, komu je mnogo dano, od njega će se mnogo i tražiti.
Tko je istinski ponizan u evanđeoskom i zdravom smislu, ne čini sebe umjetno
malenim i lošim, nego se vježba u tome da sebe sve više i više vidi očima Božjim i
da odbaci svoje 'maske' pred drugima. Isus je za sebe rekao da je 'blaga i ponizna
srca'. Na takav nutarnji stav jednostavnosti i otvorenosti duha poziva i apostol Pavao:
Rim 12, 16. Poniznost je pravilo za one koji žele sudjelovati na gozbi Kraljevstva.
Istinska veličina čovjeka ne mjeri se akademskim titulama ili statusnim simbolima,
nego nutarnjim i ljudskim bogatstvom, to jest sposobnošću da se ljubi i bude mudar.
Poniznost nas čini svjesnima naših dužnosti prema Zemlji i prema budućnosti.
Navodi nas da se prema drugima odnosimo nepristrano i snošljivo. Čini nas
razumnima i zahvalnima. Poniznost nije ponižavanje. Poniznost je poštenje prema
samome sebi, osjećaj za vlastitu mjeru, skromnost. Samozaboravnost. Ona je
spoznaja da uvijek možemo pogriješiti i da uvijek imamo što naučiti.
Poniznost ne znači biti zadovoljan malim. Poniznost voli ono što je veliko u
očima Božjim. Zato je poniznost uvijek velikodušna suradnja na Božjim planovima.
Velikodušnost znači predanost zadaći koja me nadilazi; osjetiti veličinu Božjih
nacrtâ. To nisu nikada egoistični projekti samoostvarenj. prof. dr. sc. fra Anđelko Domazet

Poruka hrvatskih biskupa
za parlamentarne izbore 2016.
Zagreb, 25. kolovoza 2016.
1. Povodom predstojećih parlamentarnih
izbora, koji su raspisani za 11. rujna 2016., mi –
katolički biskupi – želimo još jedanput podsjetiti
članove Božjega naroda, ali i sve druge ljude
kojima je stalo do hrvatske domovine, da su izbori
zastupnika za Hrvatski sabor važan događaj koji
utječe na našu osobnu, obiteljsku, političku,
kulturalnu i gospodarsku stvarnost. Za vjernike, izaći na izbore i osobno preuzeti
odgovornost za nosive vrijednosti, općedruštveni boljitak i daljnji razvoj
demokracije u hrvatskome društvu, nije samo građanska dužnost, nego i izražaj
kršćanske odgovornosti i istinskoga domoljublja.
Uvijek kad su izbori pitamo se: Komu od predloženih kandidata na
izbornim listama iskazati svoje povjerenje? Biblijsko iskustvo nas uči kako samo
oni koji su mudri, pošteni i nesebični mogu istinski pomoći da društvo raste i

napreduje. Na tome tragu, a osobito u vidu donošenja odgovorne i razborite odluke
koga zaokružiti na ovim izborima, dobronamjerno želimo podsjetiti da je od iznimne
važnosti upoznati izborne programe onih koji se kandidiraju, osobito one
gospodarske koje se odnose na gospodarenje morem, šumama i poljoprivrednim
dobrima. Valja također uočiti i podupirati one koji očituju spremnost stvoriti
preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta, te tako zaustave socijalno raslojavanje i
osiromašenje građana, a osobito iseljavanje mladih ljudi i obitelji iz Hrvatske.
2. Pozvani smo naročito dati povjerenje onima koji se zauzimaju za zaštitu
braka kao zajednice muškarca i žene, te promiču kulturu života dugoročnom
pronatalitetnom politikom. Potaknuti nedavnom raspravom o obrazovnoj reformi
smatramo da je posebice važno uočiti u kojemu smjeru pojedine političke opcije
namjeravaju nastavati taj proces. Jer, o tome će ovisiti i budući odgoj i vrijednosni
sustav naše djece. Važno je također vidjeti kako pojedine političke stranke, koalicije
ili nezavisne liste namjeravaju provoditi daljnju demokratizaciju društva, najprije
promjenom izbornoga zakona i razvojem civilnoga društva na načelima pluralnosti i
vjerske slobode. Isto tako, u svjetlu dugogodišnjih sprječavanja da se procesuiraju
zlodjela komunističke diktature, važno je prepoznati kako se pojedine političke
opcije namjeravaju suočiti s komunističkom prošlošću. Guranje "pod tepih" takvih
tema stvara još veće podjele u društvu. Crkvi je stalo da se rasvijetli cjelovita istina,
jer samo tada može se uspostaviti kultura dijaloga kao preduvjet i polazište jačanja
nacionalnoga zajedništva.
Uljudno se mole svi stranački i nezavisni kandidati neka u predizbornome
nadmetanju sačuvaju osobno dostojanstvo, te snagom argumenata nastoje pridobiti
povjerenje ljudi. Time će pridonijeti rastu povjerenja građana u društvene i političke
institucije. Potičemo i medijske djelatnike neka svoje poslanje ispune s visokim
standardima profesionalnosti te pruže dostatne i jasne informacije o izbornim
programima i kandidatima za budući saziv Hrvatskoga sabora.
3. Zaređene pak službenike Crkve pozivamo neka zajedno s vjernicima
mole za našu Domovinu i njezine žitelje da ih ne zahvati ravnodušnost i napast
malodušja kako se ništa ne može promijeniti. Sama činjenica postojanja tzv.
preferencijalnoga glasa daje mogućnost s ponuđene liste izravno birati one kandidate
za koje su uvjereni da imaju sposobnosti suočiti se s današnjim izazovima.
Sve preporučujemo zagovoru One koju vjekovima nazivamo svojom
Odvjetnicom, kao i zagovoru sv. Josipa, zaštitnika Hrvatske i Hrvatskoga sabora.
Posebice molimo zagovor i pomoć blaženoga Alojzija Stepinca koji je svoju službu i
svoj život darovao Crkvi i svome narodu.

