Pon, 7. listopada
Utorak
8. listopada
Sri, 9. listopada
Čet, 10. listopada
Pet, 11. listopada
Sub, 12. listopada

Dan Gospodnji
28. NKG
13. listopada

Misna slavlja i župni oglasi
18 + Ivan ob. Luketić (Kaprolov); ob. Belančić i Nedjeljka Šegan
13.30 – odlazak na Križni put (Og. Kalvarija)
DAN
18 + Ivan Badanjak (8. dan)
NEOVISNOSTI
18 Sv. Josipu: Po nakani (al)
18 + Vinko i ob. Rendulić
18 Po nakani (al)
18 Po nakani (al)
10 SVETIŠTE: Misa za puk
12 CEROVNIK: Po nakani (al)
16 SKRADNIK: + Novko Miletić
17 VOJNOVAC: Po nakani (al)

1. MLADU NEDJELJU – slavimo danas 6. listopada cjelodnevnim klanjanjem do 16 h.
2. LISTOPADSKA POBOŽNOST - KRUNICA – svakodnevno pola sata prije mise...
3. ŽUPNA KATEHEZA – od ponedjeljka do petaka - krunica i misa.
4. KRIŽNI PUT za hrvatski narod – 8. listopada 2019. (utorak) u 14 h uz Krpel Ogulinska kalvarija. Polazak iz Oštarija od Svetišta u 13.30 h. Prijave Ireni (098 887-023).
5. DEKANATSKI – sastanak bit će u srijedu 9. listopada u Lešću na Dobri.
6. HRANU za SJEMENIŠTE – darovalo je 26 obitelji. Prikupljeno je 23 vreće krumpira;
21 vreća zelja; 10-tak kilograma graha i kiseliša te novca 1.950,00 kuna. Hvala svima za dar…
7. ČEPOVI – prikupljamo za liječenje bolesne djece. Donesite, ne bacajte… Hvala!
8. DOPRINOS: – za crkvu: Oštarije 200 kn; Cerovnik 150 kn. Mežnarija: Oštarije 50
kn; Cerovnik 70 kn. Za uzdržavanje svećenika: dar prema mogućnosti obitelji. Hvala.

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

9. MEĐUGORJE – hodočašće organizira Župa Sv. Križa – Ogulin 1 u subotu i nedjelju 9. I
10. Studenog. Polazak iz Ogulina u ranim jutarnjim satima preko Bihaća i Jajca do svetištu Sv.
Ive u Podmilačju; prema Rami i Ramskom jezeru i Franjevačkom samostanu; za Sarajevo i
susret s kardinalom Vinkom Puljićem; razgledavanje Sarajeva; preko Mostara za Međugorje,
večera i noćenje. Nedjelja: doručak i posjet Brdu ukazanja ili Križevac; Sv. Misa, ručak i
povratak uz posjet Gospi Sinjskoj. Cijena je 500 kn i kod upisa uplata 200 kn.
10. MOLITVA 40 DANA ZA ŽIVOT od 24. rujna do 4. studenog.
Pjevana krunica odjekivala je ulicama grada Zagreba u nepreglednoj koloni
ljudi, vjernika, koji su odali počast BD Mariji i Bezgrješnom Srcu. S
raspelom i kipom Gospe Fatimske od Kamenitih vrata do bazilike Presv.
Srca Isusova, gdje je održana svečana sveta misa te koncert “Zagreb
Mariji”. Osmijeh, zagrljaj, pjesme, radost i molitve nikoga nisu ostavili
ravnodušnim. Nebeska Majka bila je u srcu svakog sudionika, a vjerujemo
da je dotaknula i one koje smo putem susretali. Molitve je održana u 33 hrvatska grada.
MOLITVA: - Oče naš, proslavi se kroz svoje molitelje koji se mole ispred naših
bolnica. Ti si u nas udahnuo dah života kako bismo se mogli moliti za život. Ti si nam
darovao potrebne talente koje ćemo koristiti da se Ti proslaviš. Ti imaš poseban plan sa
svakim od nas koji smo se odazvali Tvom pozivu na molitvu za život. Hvala Ti Oče što
nam svakim danom pokazuješ kako se Tvoja snaga u našoj slabosti usavršuje. Po Kristu
Gospodinu našem. Amen.

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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O da imate vjere…
Čitanje svetog Evanđelja po Luki: U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu:
»Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno
gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on
bi vas poslušao.« »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s
polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati
pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje
zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam
je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što
smo bili dužni učiniti!’« Riječ Gospodnja. (Lk 17, 5-10)

Sjeme
1. DOBRO SJEME - „Dobro sjeme je bačeno na
njivu, sve bi trebalo štimati, ali najedanput sluge vide da
nije niklo samo dobro, nego se pojavio i kukolj. Kako to?
Svi znaju da je sjeme bilo prvoklasno. Događa se, događa
se” – početak je propovijedi fra Z. Linića u nedjelju, 17.
srpnja 2011. To je isto kao kada se mi pitamo – sve smo
dobro smislili, pripremili, ali ne ide.
Ne ide, pa ne ide. Apostoli pitaju učitelja – odakle
to? Ima i neprijatelja. U svetom pismu piše. Kada mi mislimo na neprijatelja obično
pogrešno mislimo (netko iz okoline, svekrva,itd.). Isus nikada ne govori tim rječnikom
ljudi. Pravi neprijatelj je đavao. On ima svoje saveznike – đavao, svijet i tijelo – rade protiv
toga da baštinimo život vječni. Isus će reći – po plodovima ćete ih poznati. Učenici su
nestrpljivi. Kao i mi, odmah bi se latili posla i iščupali korov.
Upozorava Gospodar – nemojte, pustite, neka sve izraste do potpunog izrastaja,
kad sve sazori – onda ćete lakše prepoznati kukolj od pšenice. Nestrpljivost – na to nas
Isus upozorava. Ovo je priča o svakome od nas. O mome srcu, duši, gdje niče svašta, gdje
se događa svašta. I u nama se može događati da se pojave dobri i loši pomaci. I nama se to
može dogoditi, i kukolj i pšenica, i dobro i loše. Upozorenje je ovo – što bi s nama bilo
kada Bog ne bi imao strpljenje, i kad bi nas odmah ošinuo? Nitko nije savršen, ljudi oko
mene nisu savršeni. I u meni ima trenutaka i dobra i zla. Tako, budi strpljiv s bližnjima.
Sačuvaj mir i strpljivost, pusti, iskristalizirati će se stvari. Budimo strpljivi jedni s drugima,
kao što je Bog s nama strpljiv. Uz rizik da se u jednom trenu i umiješa ono što nije dobro.
2. GORUŠIČINO ZRNO - Gorušičino zrno je malo, makovo zrno, sitno, ma
gotovo ništa od toga. Kako je Bog stavio tajnu života u to zrno. „Kad biste imali
VJERE… tu, tako sitnu, ali nabijenu,… vi biste rekli gori baci se u more… i BILO BI
VAM.“. Taj trun, to malo, može izrasti u veliko čvrsto stablo koje će mnogima oko tebe
davati i sigurnost i hranu. Sjeme je riječ Božja, a njiva je tvoje srca.“

Gospić: Jesenska sjednica Prezbiterskog vijeća
U biskupskom ordinarijatu u Gospiću
održana je 23. rujna redovita jesenska sjednica
Prezbiterskog vijeća pod predsjedanjem
gospićko-senjskoga biskupa mons. Zdenka
Križića. Nakon molitve Trećega časa biskup je
pozdravio vijećnike, a posebno dvojicu novih
članova koji su pridruženi Vijeću nakon
personalnih promjena u kolovozu – vlč. Antu
Luketića, iz Ogulinskog dekanata, i vlč. Dina Rupčića, iz Udbinskog dekanata.
Na početku radnoga dijela kancelar preč. Mišel Grgurić pročitao je zapisnik s
proljetne sjednice, a potom je biskup Križić dao pregled stanja u biskupiji, poglavito
glede stanja klera i svećeničkih kandidata, istaknuvši događaj jednoga svećeničkog
ređenja i ređenja trojice đakona uoči Došašća. Zatim je opisao u kojoj su fazi neki
planirani građevinski poduhvati – izgradnja Svećeničkog doma i samostana sestara
Karmelićanki u Gospiću te kapele u Srbu, kao i sanacija dijela Svetišta na Udbini.
Potom je biskup posvijestio važnost rada s ministrantima te naglasio potrebu poticanja
vjernika na čitanje katoličkog tiska, nakon čega je raspravljano o biskupijskom
korizmenom hodočašću. Odlučeno je da se hodočasti u Senj 28. ožujka 2020. (uoči
pete korizmene nedjelje), a prihvaćen je i biskupov prijedlog za hodočašće u
Oštarije 2021., kada je 500. obljetnica rušenja tamošnje Gospine crkve.
Zatim je generalni vikar mons. Marinko Miličević najprije predstavio program
hodočašća u Rim u veljači sljedeće godine u povodu dvadesete obljetnice osnutka
Gospićko-senjske biskupije, a potom je dao pregled pastoralnog plana (kalendara) za
novu godinu 2019./20., koja je proglašena Godinom mladih. Među važnijim
događajima istaknuo je euharistijsko slavlje u Katedrali na Blagovijest, 25. ožujka
2020., koje će predvoditi kardinal Josip Bozanić i kojim će se na biskupijskoj razini
obilježiti 20 godina uspostave Biskupije.
Slijedila su izvješća kancelara Grgurića i predstojnika Katehetskog ureda preč.
Nikole Turkalja o radu i planovima biskupijskih ureda kojima su na čelu. Zatim su dali
izvješća i iznijele planove za iduću godinu voditelji pojedinih povjerenstava:
Povjerenstvo za pastoral mladeži i za susrete pjevačkih zborova preč. Josip Šimatović,
za duhovna zvanja mons. Miličević, za ministrante preč. Grgurić, za župna pastoralna
vijeća i za obiteljski pastoral mons. Tomislav Šporčić, za Misije vlč. Pero Jurčević, te
za pastoral Roma novi povjerenik vlč. Josip Tomljanović, a za medije (umjesto
odsutnog mons. Mile Pecića) pregled događaja dao je vlč. Stanko Smiljanić. U osvrtu
na neke teme istaknuta je važnost animacije mladih za SHKM u svibnju 2020. u
Zagrebu te potreba da se poboljša koordinacija biskupijskih medijskih djelatnika s
medijskim kućama s kojima surađuju. Biskup je također naglasio važnost duhovnih
vježbi za svećenike te predložio da voditelji svih Povjerenstava oforme malo
suradničko tijelo, kako bi njihov rad bio što efikasniji te kako bi do proljetne sjednice
Vijeća, radi lakšeg formiranja pastoralnoga kalendara, svi imali gotove planove i
programe za pastoralnu godinu 2020./21.
Anđelko Kaćunko

Priopćenje o hodočašću u BiH u organizaciji
Agencije „Klek“ iz Ogulina
Prošlih dana Biskupski ordinarijat Gospićko-senjske
biskupije zvali su vjernici o pojedinostima hodočašća Gospićkosenjske biskupije u Bosnu i Hercegovinu koje organizira Putničke
agencije „Klek“ iz Ogulina. Budući da Gospićko-senjska biskupija
ovakvo hodočašće ne organizira niti je u tom smislu tražila usluge
spomenute Putničke agencije, ograđujemo se od ovih neutemeljenih informacija i
željeli bismo znati s kojom odgovornom osobom su dogovorili ovo hodočašće.
Gospićko-senjska biskupija preko hodočasničko-putničke agencije
„Kraljica mira“ iz Zagreba u veljači 2020. godine organizira zahvalno hodočašće
u Rim prigodom 20. obljetnice osnutka Biskupije. Pozivamo vjernike naše
Biskupije da se priključe hodočašću u Rim gdje ćemo kao biskupijska zajednica
na grobovima Svetih Apostola i na grobu pape sv. Ivana Pavla II. zahvaliti za dar
Gospićko-senjske biskupije.
Biskupski ordinarijat Gospić

"Muževi katolici"
pozivaju na misu i molitvu krunice za domovinu
Molit će se na Dan neovisnosti. A Hrvati su još uvijek ovisni, i
to o raznim grijesima. Zbog toga i cijeli narod ispašta. Stoga su na
inicijativu udruge "Muževi katolici" odlučili otići na misu, zamoliti Boga
za oproštenje, dati zadovoljštinu za sve teške grijehe koji se čine u domovini, a nakon
mise otići u procesiji do Markova trga, gdje će izmoliti krunicu. Neformalna udruga
“Muževi katolici” poziva sve, a osobito muškarce, na misu i molitvu krunice na Dan
neovisnosti, 8. listopada ove godine. Misa, koja će se slaviti kao zadovoljština za sve
grijehe hrvatskoga naroda, održat će se u 10 sati u zagrebačkoj katedrali, nakon čega će
uslijediti procesija do Markova trga. Tamo će se izmoliti krunica za domovinu.
U razgovoru za Hrvatsku katoličku mrežu voditelj udruge u nastajanju Veseljko
Kralj je istaknuo kako smatra, iako se taj dan slavi Dan neovisnosti, u Hrvatskoj smo
još uvijek ovisni, a trebali bismo biti ovisni samo o Bogu. “Naša je domovina ovisna o
gatarama, vračarama, spominjanju Božjeg imena uzalud, o kupovanju nedjeljom, o
ubojstvima, osobito o ubijanju nerođene djece, o bludničenju, lažima, krađama,
lopovluku, varanju… Smatramo kako zbog tih grijeha postoji kolektivna krivnja te da
cijeli narod zbog toga ispašta.
Kralj je istaknuo kako smo u Domovinskom ratu imali vidljivog neprijatelja
protiv kojeg smo se borili oružjem i pobijedili ga, no danas se borimo protiv
nevidljivog neprijatelja kakav je opisan u Poslanici Efežanima, a protiv kojega se ne
možemo boriti puškama, bombama i granatama, nego čistim srcem, krunicom, misom,
klanjanjem pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Sveti Duh djeluje po cijeloj
Hrvatskoj te se muškarci okupljaju na molitvu. “Ako i otac i majka čine loše, to će se
odraziti na djecu kao i ako činimo dobro. To će se sve odraziti na njih. Duh Sveti puše,
a Bog će učiniti svoje”, poručio je Veseljko Kralj.
(HKM)

