Poned., 13. listopada

Utorak, 14. listopada
Srijeda,
15. listopada
Četvrtak, 16 listopada
Petak,
17. listopada
Subota, 18. listopada
Sv. Luka Ev.
19. listopada - 29. Nkg

DAN
GOSPODNJI

Misna slavlja i župni oglasi
Po nakani (al)
+ Ivan i Marica Franjković; Mate i Anka Drašković
Misa u čast Sv. Josipu: + Ivan Prebeg Možar
ORGULJAŠKA VEČER u SVETIŠTU
+ Po nakani (al)
+ Marko Blažević; Josip i Katica Cazin;
+ Ante i Milka Mrgan; Marko i Roža Brletić
16.00 VOJNOVAC: + Vlatka Ljuca (8. dan)
17.00 SVETIŠTE: Krunica – listopadska pobožnost
18.00 VJENČANJE: Davide Dujmić i Valentina Mihaljević
10.00 SVETIŠTE: Misa za narod
12.00 CEROVNIK: + Rudolf Špehar; Ankica Sertić;
Đurđa Blašković
16.00 SKRADNIK: + Dijana Jurković; Manda i Mate Bokulić
17.30
17.30
17.30
18.30
17.30
17.30

1. LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – molitva krunice svkodnevno u Svetištu u 17 sati.
2. KRUNICA u OBITELJI – nastavljamo moliti zajedno s vama za vas. Pozovite me…
3. DANI KRUHA – Dani zahvalnosti za plodove zemlje proslaviti ćemo idućeg tjedna u
našim školama u Oštarijama, Skradniku i na Vonovcu, a iduće nedjelje na Sv. Misama.
4. ŽUPNA KATEHEZA: po rasporedu molitva krunice – listopadske pobožnosti.
5. HODOČAŠĆE – po svetištima Bosne i Hercegovine održava se 11. i 12. listopada.
6. KRUMPIR – i ostale namirnice ili novčanu pomoć za sjemenište skupljamo do
nedjelje, 19. listopada. Molim sve neka se prema svojim mogućnostim jave mežnarima.
7. PREDŠKOLARCI – počinje s radom OBVEZNA PREDŠKOLA – uključite se.
8. INICIJATIVA roditelja za dolični prostor za tjelovježbu povezala je institucije.
9. ČIŠĆENJE – Svetišta i kora održat će se u ponedjeljak, 12. listopada u 16 sati.
10. ORGULJAŠKA VEČER – biti će u Svetištu u utorak, 14. listopada u 18.30 sati.
Nastupaju sopranistica Nilda Luketič te orguljaš Matej Luketič iz Maribora.
11. VJENČAJU se Davide Dujmić s Ribarića i Valentina Mihaljević iz Luga.

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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Poziv na svadbu (Mt 22, 1-14)
Je li to što Isus priča samo jedna pobožna priča, jedna od mnogih pripovijesti
na koje je čovjek davno navikao? Ili je to gorka ozbiljnost? Je li to smrtno ozbiljna
stvar? Milosrđe Božje otvoreno je za svakoga. Ali je to i ozbiljna stvar jer mi nismo
otvoreni za Božje milosrđe. Današnja prispodoba radi o
tome kako ima strašnih posljedica ako se zatvorimo za
dobrotu Božju. Ne trebamo dugo mudrovati nad
Isusovim riječima, da bi one odgovarale našim
predodžbama. Stvar je ozbiljna. Tko je usrdno pozvan na
svadbu, ne može jednostavno ne doći, a da domaćina ne
uvrijedi. Kada kralj poziva na svadbu svoga sina, tada je
jednostavno zločesto kazati: Ja nemam vremena! Ja
imam važnijih stvari! Kralj je Bog. Isus je njegov sin.
Bog poziva svoj narod, da Isusa prihvati kao Mesiju.
Kao i prošle nedjelje s prispodobom o zlim
vinogradarima tako je i ove nedjelje kaznena akcija vrlo
okrutna: kralj pušta da grad bude razoren. Aluzija je na
strašno razorenje Jeruzalema od strane Rimljana 70. godine. Je li Bog osvetljiv? Ne,
ali on dopušta da doživimo i pretrpimo posljedice naše slobodne odluke. Također
još i danas. Prispodoba mi daje misliti na situaciju Europe. Bog je nama po Kristu,
svome sinu pripremio bogatu gozbu. On je nama u neku ruku dao svadbeni dar
vjere. Sve je bilo spremno za nas. Ali mi se nismo zainteresirali. Mi smo imali nešto
"važnije" činiti: novac, blagostanje, bogatstvo, zabava, sport, dopust. Sve je bilo
važnije od poziva Božjega na svečanost njegova sina koja se slavi svake nedjelje.
Ne, za nedjeljnu misu mi već dugo nemamo više vremena.
Kažnjava li nas Bog za to? Da i ne. On daje da doživimo posljedice. Europi
ne nedostaje novac, nego djeca, jer su mnoga ubijena. Umjesto toga dolaze drugi u
četama na mjesta koja smo učinili praznima. Ne kažnjava nas Bog, nas kažnjava
bezboštvo. Ono čini da je naše društvo bez orijentacije, naš život slab. Ono
narušava naše odnose i zahlađuje ljubav. Ne ruši Bog grad, nego odsutnost Boga. U
prispodobi Isusovoj bit će drugi pozvani, stranci, siromasi, svi drugi umjesto
pozvanih. To je kao ogledalo za Europu: drugi narodi su prihvatili vjeru a koje smo
mi držali za nezanimljive. Tako možemo gledati svjetsku Crkvu, mlade Crkve koje
danas ispunjaju "svadbenu dvoranu", crkve koje su kod nas postale prazne. Isus je
ovu prispodobu ispričao kao opomenu. Ne mora se tako dogoditi. Ima u Europi,
Njemačkoj, Hrvatskoj mnogih koji nanovo razmišljaju o Božjem pozivu i s radošću
otkrivaju Isusovu svadbu, vjeru i Crkvu. Vrata su otvorena!
fra Jozo Župić

Podmaršal Mihovil Mihaljević - Relov
Mihovil (Mihael) Mihaljević (Oštarije, 26.
listopada 1864. - Zagreb, 11. travnja 1925.) bio je
hrvatski general austro-ugarske vojske i jedan od
posljednjih zapovjednika Kraljevskog hrvatskog
domobranstva. Nakon pohađanja pješačke kadetske
vojne škole u Karlovcu 1882. raspoređen je u 79.
pješačku pukovniju. Nakon službe po raznim
pukovnijama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1896.
postaje poručnik, 1899. natporučnik te završava Ratnu školu (1894.-1896.). Potom
dolazi u činu satnika u Mostar, u stožerno zapovjedništvo. Od 1898. do 1899. radi u
uredima Glavnog stožera u Beču, a potom služi u 22. pukovniji u Zadru do 1900., kada
je pozvan u glavni stožer kr. ugarskog domobranstva, gdje 1903. preuzima dužnost
načelnika glavnog stožera Kraljevskog hrvatskog domobranstva. Od 1910. do 1911.
služi kao zapovjednik bojne 36. pješačke pukovnije u Brunecku. U činu pukovnika
preuzima dužnost načelnika glavnog stožera XV. zbora u Sarajevu.
Prvi svjetski rat - U listopadu/studenom 1914. (između Sarkotićevog i SalisSeewisovog zapovijedanja) bio je zapovjednik 42. domobranske pješačke divizije na
srbijanskoj bojišnici. Od 12. studenog zapovijeda 83. domobranskom brigadom, s
kojom je početkom 1915. poslan na rusko bojište. 3. ožujka promaknut je u čin generalbojnika.[1] Od kolovoza do prosinca 1915. zapovijedao je 66. pješ. puk. U travnju 1916.
preuzima zapovjedništvo 14. gorske brigade u Albaniji. Od 25. veljače do 25. lipnja
1917. zamjenik je načelnika Stožera za dopunu Zajedničke vojske. U lipnju preuzima
zapovjedništvo nad 42. Domobr. divizijom, koja se borila u jugoistočnoj Galiciji i
Bukovini, a od veljače 1918. na Soči. Promaknut je u čin podmaršala 5. III. 1918.
Razriješen je zapovjedništva krajem svibnja 1918. 27. rujna 1918. imenovan je
zapovjednikom Kralj. hrvat. domobranstva i tu dužnost obnaša do sloma Monarhije.
Prevrat u Zagrebu - Narodno vijeće SHS uputilo je 26. 10. zapovijedajućim
generalima u Hrvatskoj, Šnjariću i Mihaljeviću, upit hoće li što poduzimati ako
Narodno vijeće prekine veze s Austro-Ugarskom, na što su odgovorili da ih veže
zakletva caru i kralju te da moraju upitati Karla, na što ih je on odmah razriješio
zakletve. Za 29. listopada 1918. sazvan je u Zagrebu Hrvatski sabor. Znalo se da će
zastupnici odmah na prvoj sjednici zaključiti prijelom u vezama s Ugarskom i
Austrijom. Kako bi se ovaj trenutak hrvatske povijesti manifestirao vanjskim načinom,
na zagrebačkom Markovom trgu se sakupio silan svijet. Na trg su došli i hrvatski
(većinom pričuvni) časnici, koji su 28. listopada sa svojih kapa poskidali stare austrougarske oznake i zamijenili ih hrvatskim. Veliko je oduševljenje zavladalo kada su se
pojavile vojničke glazbe 25. domobranske i 53. zajedničke pukovnije, s kojima su došli
vojnici i časnici. Uz hrvatski narodni pokret pristali su general pješaštva Luka Šnjarić i
podmaršal Mihovil Mihaljević (Šnjarić je tada bio zapovjednik zajedničke vojske u
Hrvatskoj, a Mihaljević domobranstva). S čitavom oružanom silom stavljaju se na
raspolaganje Narodnom vijeću te ulaze u hrvatsku sabornicu gdje ih zastupnici i narod
na galerijama pozdravlja s pljeskom i poklicima "Živjela narodna vojska!". (Wikipwdija)
Proslava 150. rođendana podmaršala Mihovila Mihaljevića
održat će se u nedjelju, 26. listopada 2014. u Oštarijama!

Inicijativa „U ime obitelji“
Iz Katekizma Katoličke Crkve:
1915. Koliko je to moguće, građani MORAJU AKTIVNO SUDJELOVATI u
javnom životu. Načini tog sudjelovanja mogu biti različiti, od jedne države do druge, od
jedne uljudbe do druge. "Valja pohvaliti postupak onih država u kojima većina građana, u
istinskoj slobodi, sudjeluje u vođenju javnih poslova" (sv. Ivan
Pavao II, Centesimus annus, 43.)
1916. Kao i svaka etička dužnost, sudjelovanje svih na
ostvarivanju općeg dobra uključuje neprestano obnavljano
obraćenje društvenih partnera. Prijevare i druge smicalice kojima se neki izvlače od
zakonskih naredaba i propisa društvene dužnosti, treba odlučno osuditi, jer su nespojivi sa
zahtjevima pravednosti. Treba se brinuti o napretku ustanova koje služe boljitku uvjeta
ljudskog života.
Građanska inicijativa „U ime obitelji“ na konferenciji za novinare izviještava
kako je prema još uvijek neslužbenim i nepotpunim podacima iz 21 županije više od 9,8
% birača, odnosno više od 368 000 birača u Republici Hrvatskoj zatražilo raspisivanje
referenduma za promjenu izbornog sustava.
Članica Organizacijskoga odbora dr. Željka Markić rekla je: „Od završetka
prikupljanja potpisa, u nedjelju 5. 10. naši volonteri sastavljaju zapisnike s više od 1600
mjesta izjašnjavanja i zajedno s potpisnim knjižicama šalju ih svojim županijskim
koordinatorima koji prikupljaju potpisne knjižice iz svih dijelova svojih županija.“
„Smatramo da se više od 10% birača u Republici Hrvatskoj izjasnilo za
referendum i stoga ćemo nakon što utvrdimo točan broj, predati zahtjev i potpisne knjige
Hrvatskom saboru. Očekujemo da ćemo cijeli postupak završiti u sljedećih 10-ak dana.”,
izvijestila je dr. Markić.
„Neosporno je jedan od glavnih hrvatskih nacionalnih ciljeva i interesa oslobađanje
svih hrvatskih građana od svih sputavanja: političkih, ideoloških, egzistencijalnih, osobito
svih iz komunizma naslijeđenih sputavanja, a upravo to ne odgovara interesima
stranačkih i državnih vrhuški koje su često tek lutke na koncu skrivenih stvarnih moćnika.
Restriktivni prijedlog promjene zakona o referendumu kao i obmane koje su izrekli
političari, a koje su dijelom raskrinkane, kao npr. u tekstu Nine Raspudića u Večernjem listu
od 26. rujna, jasno očituju političku volju da Hrvatska i dalje ostane iznutra okovana,
neslobodna i neuspješna u svakom pogledu.
Ne iznenađuje ni što je komentator Jutarnjega lista u svom tekstu od subote 4.
listopada pod naslovom »Je li nam uistinu bolje bez velikih stranka« pokušao obmanuti
javnost da građanska inicijativa za promjenu izbornoga sustava, kao i stav četiri petine
hrvatskih građana koji žive u Zagrebu (prema istraživanju Snježane Beroš) da su za
promjenu izbornoga sustava, znače zahtjev da u Hrvatskoj prestane vladavina velikih
stranaka. Nisu, naime, problem velike stranke, nego su problem njihove vrhuške koje
onemogućuju svoje sposobne i dobrohotne članove pa onda i čitave takve stranke, kad su
na vlasti, ne služe stvarnim hrvatskim nacionalnim ciljevima i interesima. Nakon smjene u
Uredu Predsjednika i nakon obmana političara vodećih stranka i nekih njihovih partnera
hrvatskoj javnosti puno je jasnije zašto Hrvatska ne može naprijed i tko zapravo njome
upravlja ili želi opet upravljati.“
(Ivan Miklenić - Glas koncila br. 41)

