Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 13. siječnja 18 Po nakani (al)
Uto, 14. siječnja 18 Po nakani (al)
Sri, 15. siječnja 18 Po nakani (al)
Čet, 16. siječnja 18 Po nakani (al)
Pet, 17. siječnja 18 + Ante Cindrić; Anton Salopek
Sub,18. siječnja 18 + Željko Žilić; Matej, Katarina i Anka Crnković; Nenad Keser; Josip Pavlić
Dan Gospodnji 10 SVETIŠTE: Misa za narod
2. NKG
12 VOJNOVAC: Na čast Sv. Antunu Opatu ili Pustinjaku
12 SKRADNIK: + ob. Franjković i Brletić
19. siječnja
1. ŽUPNA KATEHEZA – održava se samo na nedjeljnim i blagdanskim misama.
2. SV. ANTUNA OPATA – proslava na Vojnovcu u nedjelju, 19. siječnja u 12 sati.
3. ČEPOVI - skupljamo plastične čepove za liječenje djece. Ne bacajte čepove…
4. RIM – zahvalno biskupijsko hodočašće od 16. do 21. veljače. Cijena 3.000 kn.
5. 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

6. BLAGOSLOV OBITELJI - Cerovnik i Vojnovac.
Ponedjeljak, 13. siječnja
CEROVNIK: od Munjave Modruške do Cindrići
Utorak, 14. siječnja
Luketići, Špehari, Pavlići, Poljaki i Trojvrh
Srijeda, 15. siječnja
Vain Vrh i Vojnovac

Blagoslov obitelji namijenimo za duhovno obraćenje župnika i
župljana, duhovni rast u vjeri te blagoslov Božji u obnovi Župe.
U pohodu obiteljima posvećuje se vrijeme Vama, poštovana obitelji, te razgovoru o vašem
duhovnom životu kao i ostalim potrebitostima. Pred nama je i pola milenija kako nam je
spaljeno Svetište (1521.-2021.) te ćemo i o tome razgovarati. Sve župljane pozivam neka
svojim novčanim prilogom pomognu uzdržavanje Župe darom za obnovu Svetišta, za
mežnariju kao i za uzdržavanje svećenika. Želja nam je dovršiti unutarnje uređenje župne
crkve na Cerovniku izradom oltara, ambona i tabernakula kako bismo oko Spasova mogli
imati posvetu crkve. Hvala svima na duhovnoj i materijalnoj potpori.

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
12. siječnja 2020. ● KRŠTENJE ISUSOVO ● God. XI. ● br. 2 (489)

Odmah nakon krštenja
ugleda Isus Duha Božjega
Čitanje svetoga evanđelja po Mateju: U ono
vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da
ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da
krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori:
»Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu
pravednost!« Tada mu popusti.
Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I
gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje
silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba:
»Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!«
Riječ Gospodnja. Mt 3, 13-17.

Krštenje Gospodinovo
U trenutku Isusova krštenja očitovala se slava Oca, Sina i Duha Svetoga. U to
smo isto ime i mi kršteni, tim smo imenom započeli ovo naše slavlje. Neka i nas obasja
slava Trojedinoga Boga. Isus je kao čovjek od svoga začeća bio pun Duha Svetoga, u
tom je Duhu rastao u dobi i mudrosti, baš kao što su Isus i Otac jedno. Međutim, ipak
se to njihovo jedinstvo pokazalo i proslavilo u trenutku Isusova krštenja. I tada je Isus
započeo svoje javno djelovanje.
Otac ne može davati Duha na mjeru, niti nam može dati nekog drugog Duha,
doli onoga koji je u jedinstvu s njim i sa Sinom. To dakle znači da smo po svetom
krštenju i mi dionici toga istoga, najvećeg dara: Duha Svetoga. Pomislimo: isti Duh
koji je „gonio“ Isusa djelatan je u nama po Božjoj milosti, po otajstvima koja slavimo.
Isti Duh koji je sišao na apostole na dan Pedesetnice boravi i djeluje u Crkvi, nazidanoj
na temeljima tih istih apostola.
Zar smo ikada posumnjali da smo sami, da smo bez cilja, da smo nemoćni? Duh
Božji djeluje u nama, vjernicima. Kad bismo samo bili svjesniji toga nadspoznatljivog i
neizmjernog dara! Kad bismo samo živjeli dostojno poziva kojim smo pozvani! Kad
bismo samo bili stvarno odsjaj Duha Svetoga! Znademo i vjerujemo da Duh Gospodnji
danas djeluje u Crkvi, među nama vjernicima. Neka, njegovom snagom, to bude i očito
ovome svijetu!
Molbom se utecimo svome Spasitelju i Otkupitelju, koji se udostojao na Jordanu
od Ivana primiti krst, i njemu zavapimo: Pošalji Duha svojega, Gospodine!
Kriste, slugo Božji, kojega je Otac primio, ti koji Ocu omilje, pošalji nam svoga Duha!
Kriste, Božji odabraniče, koji napukle trske nisi slomio niti stijenja što tek tinja ugasio,
smiluj se svima koji te iskreno traže!

Mučenik vlč. Dragutin Fifka i Cerovničke žrtve 1943.

14. dio

Zbog ratnih okolnosti, Fifkin grob bio je zapušten do te mjere da na njemu nije
bilo više ni križa. Znalo se jedino da mu je grob uz Fabijana Pavlića. Zalaganjem popa
Mate Pavlića, rodom iz Cerovnika, 1984. godine postavljen je na Fifkinom grobu
betonski okvir i križ. Na Spasovo, 20. svibnja 2003. godine obilježena je 60. obljetnica
Fifkine mučeničke smrti te je iznad ulaza u sakristiju župne crkve postavljena spomenploča njemu u čast. Križarsko društvo iz Josipdola nosi njegovo ime. Godine 2007.
nastojanjem tadašnjeg cerovničkog župnika o. Miljenka Sušca i popa Mate Pavlića,
uređen je Fifkin grob i postavljen nadgrobni spomenik te održano komemorativno
slavlje koje je u josipdolskoj župnoj crkvi predvodio pop Mate Pavlić. Na spomeniku
je natpis: U spomen svećeniku mučeniku, zaklanom od četnika,
DRAGUTINU FIFKI, upravitelju župe Cerovnik i Plaški,
r. 27. 3. 1890. + 24. 5. 1943.
Narod postavi. Svet večni da svetit jemu Gospodi.1
Prigodom slavlja krizme u Cerovniku, 29. srpnja
2012. godine, gospićko-senjski biskup mons. Mile Bogović
otvorio je Godinu mučeničke smrti Dragutina Fifke.2
Godine 2013. navršilo se i dostojanstveno obilježilo 70
godina od smrti ovog hrabrog svjedoka – mučenika za
Krista i Crkvu, čovjeka koji nije bio Hrvat, ali je volio
Hrvatsku i zajedno s hrvatskim pukom proživljavao radosti,
ali i boli koje je nanosio Drugi svjetski rat. Spomen na
njegovo ime zabilježen je i u Hrvatskom martirologiju XX.
stoljeća autora Ante Bakovića.3 U spomen na njegov život i
djelovanje u Cerovniku otvorena je u cerovničkom župnom stanu, povodom Dana
cerovničkih mučenika, 30. kolovoza 2015. godine, njegova spomen-soba.
U cerovničkom župnom stanu, zajedno s vlč. Fifkom stanovala je i njegova
majka Josipa, rođena 1859. godine u Určicama. Njezin Karlo se (kako su vlč.
Dragutina zvali u obitelji) upravo zbog nje u sumrak vraćao kući da ne bude sama
tijekom noći. Te noći, kad je vlč. Fifka ubijen, netko je strašno lupao na vrata župnog
stana. Josipa, „mamica“, kako su je seljani zvali, od straha je poludjela. U ogulinskoj
bolnici je koliko–toliko došla k sebi, no umrla je 25. rujna iste godine od deformacije
srčanog mišića. Kada se sprovod, kojeg je vodio o. Bogoljub Radić, bližio groblju Sv.
Jakova u Ogulinu, počeo je napad na grad Ogulin. Svi su se razbježali, a grobari su
poslije sami pokopali njezino tijelo 28. rujna 1943. godine.4
1

Mate PAVLIĆ CEROVNIČKI, „Svećenik mučenik Dragutin Fifka, administrator župe
Cerovnik od 1933. do 1943. i Plaškoga od 1933. do 1939.“, str. 65.
2
Antun LUKETIĆ, „Iz župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Oštarije i Uzašašća Isusova –
Cerovnik“, u: ZOV, 19 (2012.) 2, str. 44.
3
Ante BAKOVIĆ, Hrvatski martirologij XX. stoljeća, str. 194.
4
Mate PAVLIĆ CEROVNIČKI, „Svećenik mučenik Dragutin Fifka, administrator župe
Cerovnik od 1933. do 1943. i Plaškoga od 1933. do 1939.“, str. 64.; Matična knjiga umrlih
Općine Ogulin od 1920-1946., Župni ured Ogulin.

Čestitka predsjednika HBK nadbiskupa Puljića
izabranom predsjedniku RH Milanoviću
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
zadarski nadbiskup Želimir Puljić uputio je danas, 8.
siječnja, čestitku izabranom predsjedniku Republike
Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću u kojoj stoji:
„Ovim pismom, poštovani gospodine Milanoviću,
čestitam Vam na izboru za Predsjednika Republike
Hrvatske većinskom voljom hrvatskih građana. To
povjerenje daje Vam dobre mogućnosti da sa
suradnicima doprinesete osnaživanju demokracije,
promicanju općega dobra i temeljnih vrijednosti na
kojima počiva svako zdravo i napredno društvo. A to su
poštivanje dostojanstva svake osobe, promicanje
slobode i jednakosti svih ljudi, te zaštita nacionalnih, vjerskih i obiteljskih vrijednosti.
Zdravo i napredno društvo osim toga ne zaboravlja one koji su slabi, ugroženi, koji su
„na rubu“ kako često govori Papa Franjo, pa im je potrebna pomoć i podrška društva.
Često se za izbore koristi izraz „festival demokracije“. U tom vidu bilo je lijepo
na kraju prebrojavanja glasova i proglašenju pobjednika osjetiti taj duh „festivala
demokracije“ kad ste i Vi, kao i dosadašnja predsjednica gospođa Kolinda Grabar
Kitarović, jedno drugom čestitali i zahvalili. I niste dopustili zvižduke među
nazočnima u svojoj publici. Bila je to zdrava, čestita, korektna i odgojna poruka koju
ste kao odgovorni nositelji državničke službe, Vi i dosadašnja Predsjednica, uputili
hrvatskoj javnosti.
Čestitam Vam na izboru za
Predsjednika Republike Hrvatske. To
uključuje čast, obvezu i odgovornost u
suradnji s drugim nositeljima državničkih
dužnosti donositi mudre i razborite
odluke na dobro i boljitak svih stanovnika
Lijepe Naše. U odgovornoj službi i
zadatku na dobro svih ljudi naše Države
pratit će Vas i molitva Crkve koja
redovito uključuje i državne poglavare
kako bi se „Božjom milošću ostvarivalo
blagostanje naroda, siguran mir i sloboda
vjere“. Tako, naime, moli Crkva u svojoj
sveopćoj molitvi tijekom liturgije
Velikoga Petka.
Uz pozdrav i dobre želje da Vam,
služeći općem dobru, ne dojadi promicati
istinu i pravdu, dijalog, mir i toleranciju
kao temeljne vrijednosti svakoga zdravoga i naprednoga društva.“

