Misna slavlja i župni oglasi
18 + Marica i Milan Franjković
18 + Josip Žilić
18 Pepelnica: + Anka i Zvonimir Rebrović
18 + Josip Brletić
18 Po nakani (al)
18 + Marija, Jure i Vlado Franjković; Branko i Dragica Mihaljević;
Dragan i ob. Božičević
10 SVETIŠTE: Misa za narod i cjelodnevno klanjanje
(Čista) – 1. ožujka 12 CEROVNIK: + Anka i Franjo Kolić
Mlada nedjelja 15.45 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim oltarskim sakramentom
1. ŽUPNA KATEHEZA – održava se samo na nedjeljnim i blagdanskim misama.
2. PEPELNICA – započinje na Čistu srijedu, obavezan post i nemrs. Križni put u 17.30 h.
3. KRIŽNI PUT – molimo u Svetištu petkom i nedjeljom prije Sv. Mise.
4. DUHOVNE VJEŽBE za mlade na Baškim Oštarijama od 28. veljače do 1. ožujka.
5. SHKM – Susret hrvatske katoličke mladeži – u Zagrebu 9. i 10. svibnja 2020.
6. ZARUČNIČKI TEČAJ u petak, 6. ožujka u 19.30 h u župnoj dvorani u Josipdolu.
7. ČEPOVI - skupljamo plastične čepove za liječenje djece. Ne bacajte čepove…
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.
Pon, 24. veljače
Uto, 25. veljače
Sri, 26. veljače
Čet, 27. veljače
Pet, 28. veljače
Subota
29. veljače
1. Korizmena

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

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

9. KANONSKA VIZITACIJA ŽUPE - pastoralni pohod biskupa župama Oštarije i
Cerovnik predviđen je za srijedu, 4. ožujka. Nastojat ćemo pohoditi obje župe i obje filijale.
10. SASTANAKA ŽUPNIH VIJEĆA OBJE ŽUPE – i Oštarija i Cerovnika na kojem
ćemo dogovoriti program pastoralnog pohod biskupa održat će se u srijedu, 26. Veljače nakon
večernje mise u župnom domu – plovaniji u Oštarija.

Pozivamo vas 25. veljače 2020. (utorak) u 18,30 sati, u Župni dom
u Oštarijama na upoznavanje portala i udruge Nismo same. S
nama će biti predsjednica Udruge i urednica knjige Nismo same Ivana
Kalogjera, dopredsjednica Udruge i jedna od autorica Goranka Perc, te
Irena Letica Ćurčić i časna sestra Sunčica Kunić koje su napisale svoje
priče o borbi s malignom bolešću. DPD „Sv. Ivan Pavao II“ Oštarije

PEPELNICA - KORIZMA - MLADA NEDJELJA
Pepelnica ili Čista srijeda je prvi dan korizmenog vremena koja traje
40 dana pred Uskrs. Toga dana je zapovijedani post i nemrs. Vjernici
zakoračuju u pokorničko vrijeme molitve i posta. Unutarnju spremnost
na obraćenje i vršenje dobrih djela potvrđuju i izvanjskim vidljivim
znakom pepeljenja. Naime, toga dana na svetoj misi blagoslivlja se
pepeo dobiven od maslinovih grančica ili grančica drugog drveća, koje
su bile blagoslovljene prethodne godine na blagdan Cvjetnice. Dok
svećenik posipa svakog vjernika po glavi ili mu čini znak križa
pepelom na čelu, izgovara: „Obratite se i vjerujte evanđelju“, ili „Sjeti
se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti“. Molimo za osobno i
zajedničko obraćenje vjernika naših obitelji i čitave župe…

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
23. veljače 2020. ● 7. NKG ● God. XI. ● br. 8 (495)

Ljubite neprijatelje
Čitanje svetog Evanđelja po
Mateju: U ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima: »Čuli ste da je
rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja
vam kažem: Ne opirite se Zlomu!
Naprotiv, pljusne li te tko po desnom
obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko
bi se htio s tobom parničiti da bi se
domogao tvoje donje haljine prepusti i
gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište,
podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.
Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam
kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga
Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i
da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću,
što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je
savršen Otac vaš nebeski!« Riječ Gospodnja. Mt 5, 38-48

Probiti đavolski krug
"Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub." To znači kao: "Kako ti meni,
tako ja tebi!" U Starom zavjetu ta je rečenica imala pozitivnu obojenost. Nikome nije
bilo dopušteno, da na pretrpljenu nepravdu vijak nasilja još više vrti. Trebalo je
zadržati u granicama nasilno i nepravedno vladanje. Zato je pravilo, da odmazda ne
smije biti veća od zločina: dakle ne ruka za zub ili glava za oko!
Sasvim slično je i sa uputom unutar grupe, u kojoj se čuje da se bližnjega ljubi.
Ne može se živjeti obostranu solidarnost sa svim ljudima u harmoničnom zajedništvu.
Vrijedi stvoriti unutrašnji prostor, u kojem se međusobno živi, u kojem se jedni
na druge oslanjaju, u kojem se daruju dobrota i razumijevanje. Ali, tako uvijek ostaje
vanjski svijet stranaca, protivnika ili baš neprijatelja. Taj tobože vanjski svijet treba
izbjegavati, a unutrašnji svijet sreće treba braniti.
Prema tako uvjerljivom pravilu Isus nije ravnodušan. On ne dopušta da tako više
vrijedi: "A ja vam kažem: ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom
obrazu, okreni mu i drugi." Iza toga stoji nastojanje, trud, napor, da se zlo ne samo
ograniči, nego da ga se nadvlada. I nastavlja Isus: "A ja vam kažem: ljubite
neprijatelje, molite za one koji vas progone." Tako će biti probijeni izvanjski i
unutarnji svijet. To što Isus u tekstu predočava, izaziva na protivljenje.

Mučenik vlč. Dragutin Fifka i Cerovničke žrtve 1943.

Kanonski pohod – vizitacija župe dana 4. ožujka 2020.
Vizitaciju, tj. kanonski pohod (pastoralni pohod biskupa) ostvaruje se svake
godine u jednom od šest dekanata Gospićko-senjske biskupije. Ove 2020. godine na redu
su župe Ogulinskog dekanata. Želimo se kao župa duhovno pripremiti za ovakav susret.
Župa je dio Božjega naroda u partikularnoj Crkvi koja je povjerena pastirskoj skrbi
biskupa, koji svojim prezbiterima kao mudrim suradnicima biskupskoga reda povjerava
pojedine dijelove Božjega naroda da oni naviještaju Božju riječ, posvećuju vjernike
sakramentima, služe im u pastirskoj ljubavi te upravljaju župnom zajednicom.
Kod pastoralnog pohoda župnoj zajednici i vjernicima u njoj naglasak je na
susretu biskupa s pojedinim skupinama vjernika i suradnika u župi, tj. s odborima
povezanim sa župnim pastoralnim vijećem te s drugim redovitim katehetskim skupinama u
župi, s članovima ekonomskog vijeća te s drugim župnim suradnicima i nositeljima
pojedinih službi unutar župne zajednice. Tim susretima treba posvetiti i najveći dio
vremena. No, moguće je da biskup pohodi i osnovnu školu, dječji vrtić ili neku drugu
odgojno-obrazovnu ustanovu, odnosno neki gospodarski subjekt ili socijalnu ustanovu u
župi. Ne može i ne treba pohoditi sve, ali prigodom svakog pohoda može pohoditi neku od
tih ustanova.
Ako je moguće, u vrijeme biskupova pohoda u župnim crkvama ili u filijalnim
kapelama u kojima se povremeno slavi sveta misa, okupe se vjernici koji to mogu.
Potrebno nam je osigura vrijeme i napravi takav program kanonske vizitacije da se biskup
može susresti i s vjernicima. Na početku susreta župnik ili netko od članova župnog vijeća
iz dotične župe ili filijale biskupu predstavi konkretnu zajednicu te liturgijsko-molitveni i
pastoralno-katehetski rad u njoj. U drugom dijelu susreta biskup se može prigodnom riječju
obratiti okupljenim vjernicima.
Prioritet je organiziranje susreta biskupa sa skupinama prije svega odraslih
vjernika te župnih suradnika koje se sastaju u župi: Župnog pastoralnog i Ekonomskog
vijeća; odraslih vjernika koje se redovito sastaju u župi (čitači; ministranti; pjevači;
zvonarima-mežnarima; molitvene zajednice); roditelji i djeca koji se pripravljaju na
sakramente; roditelji školske djece i sl.; s odgovornim osobama te s ostalim članovima
katoličkih udruga i pokreta koji djeluju i susreću se na teritoriju župe; sa vjeroučiteljima; s
animatorima župne kateheze i župnim suradnicima; s prosvjetnim radnicima i djelatnicima
u odgojnom, kulturnom, društvenom, prosvjetnom i političkom životu koji su zauzeti na
planu evangelizacije šire društvene stvarnosti i promiču suradnju sa župnom zajednicom…
Susret sa skupinom vjernika u župi i u filijalama može započeti kratkom uvodnom
molitvom ili prikladnom pjesmom (može biti zajednička molitva za obitelji duhovna
zvanja). Susret također može završiti kratkom molitvom i biskupovim blagoslovom.
Postoji načelna mogućnost osobnog susreta pojedinih vjernika koji to zatraže s
biskupom. Ti razgovori mogu biti kratki, a ako je potrebno tom se prigodom može
dogovoriti neki drugi termin za razgovor.
Euharistijsko slavlje središnja je točka i vrhunac kanonskog pohoda. Biskup će
predsjedati euharistijskom slavlju u župnoj zajednici u Svetištu u večernjim satima i na taj
se način susresti i sa svim vjernicima iz obje župe i obje filijale. Poželjno je da na
euharistijskom slavlju sudjeluju svi suradnici i sve skupine vjernika u župi.
Poslije mise je blagoslov novouređenih prostora – prizemlja župnog doma –
plovanije u Oštarija na koji su pozvani svi vjernici. Molimo Božji blagoslov za pohod.

19. dio

Župnik je morao izdvajati novac iz svoje
plaće za popravak stana i crkve kako puk ne bi
ostao u crkvi potrpan snijegom.1 Isti župnik je
1879. godine nabavio iz Beča nešto misnog ruha,
a potom je u lipnju 1882. godine opet jedan dio
crkvene robe kupio, a jedan dobio na dar. Filip
Pavlić je za crkvu 2. rujna 1883. godine izradio
križ, a 15. rujna iste godine popravljeni su
prozori. Sljedeće godine, 26. studenoga, kupljen
je od Zambacha i Gavorija u Pešti luster s
dvanaest svijeća. U ožujku 1885. godine
popravljene su: kandele za šest svijećnjaka, jedan
križić i tri kanonske tablice od Schönbuchnera iz
Zagreba, u travnju je napravljen novi stolnjak za
veliki oltar, a u lipnju su nabavljena dva staklena
svijećnjaka. U ljetu 1887. godine popravljen je i
oličen toranj crkve. U lipnju 1891. godine
načinjeni su novi oltarni rubovi, u svibnju 1893.
godine crkva je dobila na dar od Društva
Presvetog Oltarskog Sakramenta u Beču crnu
misnicu, a 3. kolovoza iste godine nabavljeno je
šest svijećnjaka za oltar sv. Antuna.2
Iz Uručbenog Zapisnika doznajemo da je
pop Martin Davorin Krmpotić po dolasku u župu
Cerovnik zatražio dopuštenje Biskupskog vikarijata u Novom da može u crkvi misiti
na prijenosnom oltaru. Dopuštenje je dobio 25. rujna 1894. godine.3 Nedugo zatim,
zatražio je pop Krmpotić od Vikarijata u Novom da mu se pošalju kanonske
(kanoničke) tablice za tri žrtvenika što svjedoči da je župna crkva imala tada tri oltara.4
Isti župnik pop Krmpotić je 3. ožujka 1895. godine nabavio za crkvu nove obrednike.
Nadalje, u travnju 1897. godine popravljeni su prozori na crkvi, a 2. srpnja kupljen je
baldahin.5 Uz baldahin, nabavljeni su još u travnju iste godine novi križ, nekoliko slika
i nešto crkvenog ruha.6 Uz manje popravke u unutrašnjosti i na tornju crkve, pisac
župne kronike vlč. Zdravko Glad navodi da se do 1899. godine nekoliko puta na crkvi
mijenjao krov.7
1

BAS, br. 1652/1877.
Zapisnik Cerkovne blagajne sv. Križa u Cerovniku Početkom god: 1871; Uručbeni Zapisnik,
br. 48/1893.
3
Uručbeni Zapisnik, br. 41/1894.
4
Isto, br. 54/1894.
5
Zapisnik Cerkovne blagajne sv. Križa u Cerovniku Početkom god: 1871.
6
Uručbeni Zapisnik, br. 47/1897.
7
Spomenica župe Cerovnik, str. 9.
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