Deset zapovijedi opuštenosti papa Ivan XXIII.
1. Samo danas nastojat ću proživjeti dan ne želeći riješiti
probleme svog života odjednom.
2. Samo danas pazit ću s najvećom brižljivošću na svoje nastupe
– bit ću otmjen u vladanju, a druge neću ispravljati i kritizirati.
3. Samo danas bit ću sretan jer sam siguran kako sam stvoren za
sreću ne samo na drugom nego i na ovome svijetu.
4. Samo danas prilagodit ću se okolnostima ne zahtijevajući da se one prilagode
mojim željama.
5. Samo danas posvetit ću pet minuta dobrom štivu - kao što je hrana nužna za život
tijela tako je dobro štivo nužno za život duše.
6. Samo danas učinit ću dobro djelo, a da to nikome ne kažem.
7. Samo danas učinit ću nešto što inače ne činim rado – ako u mislima osjetim da
sam povrijeđen, nastojat ću da to nitko ne primijeti.
8. Samo danas učinit ću točan raspored – možda ga se neću točno držati, ali ću ga
napraviti izbjegavajući dva zla – užurbanost i neodlučnost.
9. Samo danas ću čvrsto vjerovati – čak i ako bi okolnosti pokazale suprotno – da se
dobrostiva Božja providnost brine za mene kao da nikoga drugog nema na svijetu.
10. Samo danas neću strahovati – osobito se neću bojati izraziti radost svemu što je
lijepo i povjerovati sve što je dobro.
Dano mi je dvanaest sati da činim dobro – mogla bi me obeshrabriti pomisao da to
moram činiti cijeloga života.
"Tko će spasiti našu Crkvu? Ne gledajte u svećenike. Ne gledajte u biskupe. Na
vama, laicima je da podsjetite naše svećenike da budu svećenici i naše biskupe da
budu biskupi."
(sluga Božji Fulton J. Sheen)

Župni oglasi
1. SVECI KROZ TJEDAN: - Ponedjeljak, 7. prosinca Sv. Ambrozije, biskup i crkveni
naučitelj; - Četvrtak, 10. prosinca Gospa Loretska; - Subota, 12. prosinca Gospa
Gvadalupska; - Nedjelja, 13. prosinca Sv. Lucija – običaj sijanja pšenice za božićni stol.
2. BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM – posebno ističemo ovaj blagdan koji je ujedno i
Zadnja Svetica (za našu Župu). Svi smo pozvani taj dan na susret s Gospom. Misa je u 11
sati, a prije mise mogućnost je za svetu ispovijed.
3. ZORNICE su svaki dan u 6.15 sati osim na dan Bezgrešne i tada neće biti zornice.
4. KVATRE su ovaj tjedan i pokušajmo te dane postiti.
5. KARMELSKA BRATOVŠTINE na Bezgrešnu započinje 284. godinu u Oštarija jer
je osnovana 1737. g. I to je poziv da na poseban način proslavimo Gospu. U misi ćemo se
sjetiti svih pokojnih iz te Bratovštine i moliti za njih. Covid je pa neće biti posebnog slavlja.
6. MEŽNARSTVO na CEROVNIKU: - Zahvaljujem se kao župnik u ime svih
župljana Cerovnika dosadašnjem mežnaru Juri Cindriću. Svoju službu vršio je savjesno i
odgovorno – hvala mu i neka ga Bog blagoslovi. Traži se novi mežnar.
7. TISAK – mogućnost kupnje Biblija, knjiga o vjeri, kalendara i nabožnih predmeta.

8. DOPRINOS: – za crkvu:

Župa OŠTARIJE:
Župa CEROVNIK:

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

vlč. Pejo Ivkić - Župni ured Oštarije
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Poravnite staze Gospodnje
Čitanje svetoga Evanđelja po Marku: Početak Evanđelja Isusa
Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem
glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u
pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Tako se
pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na
otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi
Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu
ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom
oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene
dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja
vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Riječ Gospodnja. (Mk 1, 1 - 8)

2. nedjelja Došašća
Izaija piše kako Bog progovara i ljudima govori: „Tješite moj narod, govorite,
podvikujte…“ Taj Božji govor prihvaća Ivan Krstitelj i postaje Božji glas. On pripravlja
put Gospodinu, dolasku najvećeg od žene rođenom. Taj gromoviti čovjek viče,
poučava, krsti i uz to govori – Bog nam oprašta. Glas njegov odzvanja onim krajevima i
k njemu hrle mase da ga čuju i prime krštenje. Vjerojatno su mnogi mislili da je on taj
mesija koga mnogi očekuju već stoljećima, ali on ih iznenađuje i kaže im: nisam taj,
dolazi veći i jači od mene, ma znate, toliko je velik da mu ja nisam dostojan vezati i
odriješiti remenje na obući. Koje li poniznosti, koje li snage u tom govoru, u toj objavi.
A sve to stekao je i postigao razmatrajući u osami u pustinji. Tako je očvrstio. Tamo je
sebe uvjerio da može biti Božji glas Božje poruke. Pustinja je mjesto čuda – mjesto
oluja i putova koje brzo prekrije prašina – ali i mjesto punjenja snage i dobivanja poći.
Tu se pune akumulatori duše i srca.
Ivan je bio zaista posebni prorok. Poučavao je svijet i govorio im da je on ono što
im on daje samo simbol, znak za onoga koji dolazi. On će vam dati mnogo više, njega
čekajte. Ivan se pretvorio u živi glas koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Mislim da ni
Ivan nije bio svjestan po čemu i koliko će Mesija biti jači, veći od njega. Bilo kako bilo,
on nastupa kao navjestitelj radosti i spasenja. Na Ivanu vidimo kako je Bog u svom
djelovanju nepredvidiv i velik. Ivan je došao narodu u susret i pozvao narod da i oni
iziđu u susret Mesiji koji će doći među njih.
Svuda oko nas se osjeća borba protiv Boga. Malo tko čeka Isusa iz želje za
spasenjem – čekaju Božić radi trgovine i uživanja. Čovjek je postao ovisnim o mnogim
starima i ljudski život nikad nije bio na nižoj cijeni. Zato je ovo vrijeme milosti i
vrijeme spasa, vrijeme u kome čovjek mora čuti Ivanov poziv da se obratimo Bogu. A
svijem može spasiti samo onaj „tko krsti Duhom Svetim“. Duh je onaj koji može očistiti
ljudska srca, misli, upraviti dušu prema onome koji dolazi – koji se spušta među nas.
Budno krenimo njemu u susret. Neka to postane naša adventska stvarnost. (Vlč. Pejo Ivkić)

Odredbe za vrijeme Došašće i Božićno vrijeme u skladu s
restrikcijama Nacionalnog stožera
Draga braćo svećenici, prije nekoliko dana Stožer za
civilnu zaštitu Republike Hrvatske odredio je nove upute koje se
odnose na dodatna ograničenja kako bi se spriječilo daljnje
širenje koronavirusa. Nažalost, veliki je broj svećenika naše
Biskupije koji je obolio od zaraze COVID-19. Također, na
području naše Biskupije, koja brojem stanovnika nije velika,
veliki je broj osoba koje su oboljele od ovog virusa. Želimo
svima brz i potpun oporavak. Istina, već ih je puno i ozdravilo,
ali nažalost neke od tih osoba nisu uspjele izboriti se s ovom
infekcijom te su preminule. Preporučujemo ih Božjem milosrđu.
S obzirom na stanje u kojem se nalazimo sazvao sam u utorak 1. prosinca 2020.
članove Zbora savjetnika i dekane naše Biskupije kako bismo zajednički promislili i
donijeli mjere koje će vrijediti za našu G-S biskupiju. Svjesni sadašnjih zahtjevnih
okolnosti, a kao dionici odgovornosti za zdravlje i život svećenika, vjernika i drugih
građana, te u skladu s najnovijim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske,
donosimo sljedeće mjere koje je potrebno s punom savješću i odgovornošću poštovati.
1. Što se tiče odredbe Nacionalnog stožera RH da na vjerskim slavljima smije
biti prisutno 25 osoba. Većina župa naše Biskupije je s manjim brojem stanovnika pa ne
postoji neka veća opasnost da se ugrozi taj postavljeni limit. No, bez obzira na to
preporučujemo da svaki župnik redovito naglašava važnost poštovanja mjera
Nacionalnog stožera RH koje se odnose na obvezno nošenje zaštitnih maski za lice,
dezinfekcija ruku i crkvenog prostora, socijalna distanca prilikom vjerskih slavlja, kao i
odredbi unutar samog liturgijskog čina (pričest na ruku, izostavljanje pružanja mira i
izostavljanje blagoslovljene vode pri ulazu u crkvu).
2. Kako bi omogućili većem broj vjernika da ipak smije sudjelovati na svetoj
misi, a pri tome poštuju mjere Nacionalnog stožera, ovime u skladu s Kan. 905 §§ 1,2
Zakonika kanonskog prava dajem dopuštenje svim svećenicima naše Biskupije da u
ovom vremenu, dok se drugačije ne odredi, smiju dnevno slaviti dvije svete mise, a
nedjeljom i blagdanom tri svete mise. Također, u skladu s kan. 1248, § 1 Zakonika
kanonskog prava dopuštam, tamo gdje je pastoralna potreba, slavljenje nedjeljne svete
mise u subotu navečer. Tamo gdje je moguće neka se organiziraju prijenosi svetih misa
iz župnih crkvi putem medija i društvenih mreža kako bi vjernici koji nisu u mogućnosti
doći na svetu misu ipak mogli biti duhovno povezani sa svojom župnom zajednicom.
3. Budući da ne znamo gdje se možemo zaraziti COVIDOM-19 potrebno je da
svećenici i vjernici imaju svijesti o očuvanju zdravlja i života ljudi među kojima se
krećemo. Zato je potrebno prije polaska na svetu misu izmjeriti tjelesnu temperaturu ili
ako primijetimo bilo kakve simptome koji upućuju na pogoršanje tjelesnog zdravlja,
ostati kod kuće u izolaciji i na taj način pokazati kršćansku odgovornost i pažnju prema
drugima.
4. Budući da se nalazimo u vremenu Došašća i približavamo se svetkovini
Božića svjesni smo da se veliki broj vjernika želi pomiriti s Bogom u sakramentu
ispovijedi. Nažalost, u vremenu epidemije nije moguće organizirati velike božićne
ispovijedi na način na koji su bile do sada organizirane. Kako vjernike ne bi ostavili bez

ovog sakramenta predlažemo da svi svećenici ispovijedaju svaki dan prije mise zornice.
Ako je pastoralna potreba, posebno u velikim župama, moguće je organizirati ispovijed
i više puta u danu i to na nekoliko mjesta (crkve, dvorane, sakristija). Također moguće
je organizirati i dežurstva svećenika iz dekanata u određenim danima u tjednu samo je
potrebno informirati vjernike o tome i pridržavati se epidemioloških preporuka.
5. Kada su u pitanju župne kateheze predlažemo da se one održavaju po
školskom modelu, tj. neka se kateheza održava po razrednim odijelima. Preporučujemo
da župnici slave jednu svetu misu s vjeroučenicima te će se na taj način izbjeći bliski
kontakti vjeroučenika i ostalih vjernika na svetoj misi.
6. S božićnim vremenom dolazi nam pohod župnika i blagoslov obitelji.
Sadašnje okolnosti pandemije u mnogo čemu uvjetuju i ovaj oblik našeg pastoralnog
djelovanja. Iz odgovornosti i brige za zdravlje svećenika i vjernika određujemo da se
blagoslov obitelji za vrijeme ove pandemije izvrši na slijedeći način: svećenicima, po
vlastitoj volji, dopuštamo da idu u blagoslov isključivo onim obiteljima koje se same
prijave da žele blagoslov. U ovakvom stanju trebamo pokazati poštovanje prema
ljudskom strahu od nepoznatog virusa, ali i odgovornost da na bilo koji način ne
pridonesemo eventualnoj ugrozi zdravlja naših vjernika. Nitko nije manje vjernik ako
zbog straha ili zdravstvenih razloga nije u mogućnosti u ovom vremenu primiti
svećenika u svoj dom. Zato, prije nego župnici odrede datum blagoslova obitelji
potrebno je da održe sastanak sa Župnim-pastoralnim vijećem i zajedno s njima
razmotre što bi u ovoj situaciji bilo najprikladnije. Ako je Župno-pastoralno vijeće
mišljenja da bi blagoslov obitelji trebalo odgoditi za neko drugo vrijeme, neka se tako i
postupi. Ako se Župno-pastoralno vijeće slaže s ovim prijedlogom da se ide u blagoslov
obitelji koja to želi, u ovom božićnom vremenu, župnik će oglasiti datume i raspored
ulica koje će pohoditi kako bi se vjernici tih ulica, koji žele primiti svećenika u svoj
dom, mogli na vrijeme prijaviti župniku. I svećenici i vjernici prilikom blagoslova
obitelji dužni su poštovati epidemiološke mjere. Svećenicima preporučujemo kratko
zadržavanje unutar obiteljskih domova kako bi se smanjio rizik širenja zaraze. Isto tako
preporučujemo svećenicima da si, po mogućnosti, nabave zaštitne maske (FFP2 ili
FFP3) koje imaju bolju zaštitu i u tom smislu su sigurnije za očuvanje zdravlja.
Blagoslovi se ne smiju obavljati s ceste ili ispred kuće jer to nije blagoslov zidova već
obitelji i članova domaćinstva.
7. Slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje zdravstvenih
i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija.
8. Svećenici koji pastoralno skrbe u bolnicama i staračkim domovima i drugim
sličnim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju infekcije.
9. Kada je riječ o pohodu bolesnicima u njihovim domovima, uvijek je potrebno
prije konzultirati se sa članovima obitelji kako, sagledavši stanje, ne bi ugrozili
bolesnika ili članove obitelji.
Podsjećamo svećenike i vjernike da nam je svima kršćanska dužnost posvjedočiti
solidarnost i učiniti sve da bi se spriječilo širenje virusa. Pretvorimo ovu krizu u prigodu
da, unatoč ovoj kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani
(usp. Rim 12,12). Neka molitva, solidarnost i dobra djela pretvore ovaj Advent u
radosno iščekivanje dolaska našeg Spasitelja.
Srdačno vas pozdravljam,
✠ Zdenko Križić, gospićko-senjski biskup

