Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 10. rujna
Uto, 11. rujna
Sri, 12. rujna
Čet, 13. rujna
Pet, 14. rujna
Subota
15. rujna
16. rujna 24. NKG

MLADA
NEDJELJA

18.30 + Fanika i Stjepan Bitunjac
18.30 + Kata i Ivan Rupčić
18.30 Na čast Sv. Josipu: + Mate, Josip i Antonija Pađen
18.30 + Marija, Mate, Tome, Mate i ob. Matovina i Marko Bićanić
18.30+Ivica,Anka i Joso Salopek;Marica i Valentin Gračanin;Anton i Anka Grdić

18.00 Križni put u čast GOSPE ŽALOSNE
18.30 Misa i vjenčanje: Mario Salopek i Sanja Vukelić
10 SVETIŠTE: Misa za narod i cjelodnevno klanjanje
12 CEROVNIK: + Milan Sabljak
16 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim i Sv. Misa

1. ŽUPNA KATEHEZA ODRŽAVA SE PREMA VJERONAUČNIM GRUPAMA:
1. i 2. razred
Uvod u katehezu
Nije održana
1. grupa
Ponedjeljak u 17 h
3.
i
4.
razred
Krunica
i
misa
4
vjeroučenika
2. grupa
Utorak u 18 h
5.
i
6.
razred
Krunica
i
misa
2
vjeroučenice
3. grupa
Srijeda u 18 h
7.
i
8.
razred
Krunica
i
misa
4
vjeroučenika
4. grupa
Četvrtak u 18 h
2. VJEORUČENICI – započnimo novu školsku i vjeronaučnu godinu duhovnom
pripremom sakramentom ispovijedi kojeg vjeroučenici mogu obaviti idući tjedan
svakodnevno za vrijeme molitve krunice, pola sata prije večernje mise.
3. SREDNJOŠKOLCE i MLADE – pozivam na župnu katehezu koju ćemo započeti
prve subote u mjesecu listopadu, 6. listopada poslije večernje mise u Župnom domu.
4. HODOČAŠĆE OBITELJI u Solin 15. i 16. rujna - dvije obitelji (7 članova) biti će
na noćenju u Župi Mejaši u Splitu. Bus za šesnaest hodočasnika kreće u nedjelju rano ujutro
16. rujna iz Zagorja u 3 h te iz Ogulina oko 3.15 h, a u Oštarije će doći oko 3.30 h kod Doma
DVD Oštarije. Cijena busa za odrasla je 170 kn, a za djecu i maloljetnike put je besplatan.
5. MRKOPALJ - GOSPA ŽALOSNA - nedjelju, 16. rujna. Bus 50 kn. Prijave na kod
Franje Puškarića na mob 099 774 5809. Pohodit će se i grob župnika mons. Jurja Petrovića.
6. HVALA HODOČASNICIMA koji su hodočastili na Udbinu (prijavljeno 5 osoba).
7. HVALA ŽUPLJANIMA uključenim na duhovnu trodnevnu pripremi za proslavu Sv.
Marka Križevčanina u Skradniku; koji su pomogli urediti Kapelu i prostor za Sv. Misu, a
osobito svima koji su pobožno sudjelovali u proslavi 399. godine njegovog mučeništva.
8. NADBISKUP. ŠKOLA ZA CRKVENU GLAZBU u Rijeci do 15. listopada prima
prijave mladića i djevojaka ili djeca koji se žele educirati u liturgijsko sviranje i pjevanje.
9. ZARUČNIČKI TEČAJ – započeo je u Ogulinu u subotu, 15. rujna u 19.30 sati.
10. VJENČAT će se Mario Salopek i Sanja Vukelić. Mario je rođen 14. 11. 1984. u
Ogulinu od Antona i Anke r. Blašković; stolar, krt iz Gavani, Ogulin 2. Sanja je rođena 7. 9.
1985. u Ogulinu od Josipa i Marije r. Mihaljević; socijalna radnica, rkt iz Oštarije – Ravnica.
11. MLADA NEDJELJA – u nedjelju, 16. rujna biti će posvećena molitvi za obitelji.
12. MAĐARSKI hodočasnici pohodit će naše Svetište u nedjelju popodne 16. rujna.
13. KATEHETSKU NEDJELJU obilježavamo misama u nedjelju, 23. rujna (25. NKG).

KRIŽEVA U OGULINU
Trodnevna duhovna priprema - otac Jozo Milanović, benediktinac
Misa u petak, 14. rujna u 10.30 - mons. dr. Ivan Devčić iz Rijeke
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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Poruka učenicima, roditeljima i vjeroučiteljima
za školsku godinu 2018./2019.
Draga braćo i sestre, dragi roditelji, djeco
i mladi, dragi učitelji i vjeroučitelji, svećenici i
suradnici!
Pred nama je nova školska godina i svi
izazovi koje ona sa sobom nosi, kako za djecu i
roditelje tako i za učitelje i vjeroučitelje. Za djecu
je nova školska godina uvijek malo i stresna. Oni,
počevši od najmanjih, osjećaju određeni roditeljski
pritisak s obzirom na njihova očekivanja i u tom
smislu teret svijesti da ne smiju razočarati.
S tim se nije uvijek lako nositi. Nemaju sva djeca jednake intelektualne
sposobnosti, ali svi imaju jednake sposobnosti da se oblikuju u dobroti i ljubavi, u
velikodušnosti i solidarnosti, u savjesnosti i zauzetosti za dobro. Ove vrijednosti čine
čovjeka velikim. Hoće li to naša djeca i mladi sutra postati, zavisi od svih nas, napose od
njihovih roditelja i svih onih koji direktno rade na njihovom odgoju i naobrazbi.
Državne institucije u ovom vremenu rade na reformi naobrazbe i školstva, i ne
znamo još kako će sve to u praksi izgledati, ali nadati nam se da će ta reforma biti
pozitivna ne samo na planu promicanja znanja i stručnosti na svim sektorima ljudskog
djelovanja, nego i na planu formacije ljudskog duha i srca kod mladih koji su na početku
života.
I Crkva ovdje želi dati svoj doprinos, prije svega, u formaciji na planu vjere i
moralnog usmjerenja naše djece i mladih. Važno nam je da se naša djeca i mladi
formiraju u pravim vrijednostima koje nudi evanđelje! Ne samo da te vrijednosti nauče
nego da ih integriraju, da im te vrijednosti postanu u životu kriterij ponašanja i
djelovanja. Stoga, zadatak učitelja i vjeroučitelja nije samo u tome da im dadu
informacije, odnosno poznavanje tih evanđeoskih i opće ljudskih vrijednosti, nego da ih
za njih oduševe kako bi onda po njima i živjeli i te vrijednosti promicali. Sve škole uče
djecu „znati“, ali nažalost, ne uče ih uvijek dovoljno „znati činiti“ i živjeti. Znanje bez
ovog drugog može nekada više škoditi nego koristiti. Stoga je, dakako važno da nam
učitelji i vjeroučitelji budu istovremeno i dobri odgajatelji!
Ovdje je od kapitalne važnosti uloga roditelja. Oni su prvi odgajatelji svoje
djece i te odgovornosti se ne mogu i ne smiju odreći i prepustiti je bilo kome drugome.
Roditelji su oni koji prvi moraju raditi na oblikovanju srca i duše njihove djece i u njih
zasađivati cvijeće krjeposti i pravih vrjednota. Svi znamo da je to moguće samo ako daju
djeci dobar primjer vlastitog života. Riječi bez primjera ne vrijede puno. I Isus je pozvao
učenike da svojim životom budu svijetlo drugima: „Vaše svijetlo neka tako zasja pred
ljudima da vide vaša dobra djela te slave vašeg Oca koji je na nebesima“ (Mt 5,16).

Dobri primjeri su oni koji privlače i potiču. Tako je i u pitanju vjera. Ako
roditelji ne zasade taj Božji dar u srce svoje djece, pitanje je hoće li djeca ikada postati
pravi vjernici. Ako im roditelji ne pokažu Boga u koga vjeruju, ostaje neizvjesno hoće li
se ikada susresti s pravim Bogom. Roditelji ne prenose djeci samo fizički život, nego i
duhovni. Oni im prenose svoj život, ali i svoga Boga. Stoga, kada je u pitanju vjera
djece, roditeljska uloga je tu presudna za cijeli njihov život. S ovim se ne želi skinuti
svaka odgovornost svećenika kao učitelja u vjeri. Uvijek im mora biti na prvom mjestu,
kako veli Pavao, briga da se Isus oblikuje u srcima vjernika (Gal
4,19), napose djece i mladih. Budite djeci duhovni očevi i
prijatelji. Neka osjete da su voljeni i da u vas imaju povjerenja.
Naša biskupija je ovu godinu proglasila „Godinom
duhovnih zvanja“. Svi znamo da je duhovni poziv nešto što
dolazi od Boga. Bog je onaj koji poziva. Ali i Bog ima potrebu
posrednika da bi se pozvani mogao lakše odazvati i oduševiti za
poziv. To su, u prvom redu svećenici. Oni svojim životom moraju
oduševiti mlade za duhovni poziv. Istina, svećenik može biti i
uzoran, a zvanja iz župe nema. Siguran sam, međutim, da će
Božja milost iznjedriti zvanje negdje drugdje zahvaljujući
uzornosti dotičnoga svećenika. Svetost jednog svećenika ne ostaje
samo u njemu. Zrake te svetosti sežu daleko. Stavljam na srce
svećenicima rad na promociji ministrantske službe u župama.
Župa u kojoj ima djece, a nema ministranata, ne ostavlja dobar dojam rada s djecom.
Nameće se pitanje: je li djeca zbilja ne žele ministrirati, ili ih nitko ne potiče i ne privlači
jednoj tako pobožnoj službi? Prisutnost ministranata je svakako jedan od znakova
zauzetog rada župnika s djecom i mladima. To je za mlade zasigurno, jedan od važnih
putova do otkrića duhovnog poziva.
Pozivam i sve vjeroučitelje da i sami dadu svoj doprinos promociji duhovnih
zvanja senzibilizirajući jače djecu i mlade za velike potrebe Crkve na tom sektoru. To
ćete najbolje činiti ako o Bogu govorite s puno srca i oduševljenja i ako svojim životom
svjedočite djeci Božju ljubav i dobrotu. Duhovni poziv svakako, zavisi i od duhovne
klime unutar obitelji. U obitelji u kojoj se moli, obitelj koja redovito sudjeluje na
euharistijskom slavlju i svetim sakramentima: ona je plodno tlo gdje se može razviti
klica duhovnog zvanja. Pozivam sve vjernike naše biskupije da mole na tu nakanu da
nam ne ponestane duhovnih pastira koji će biti sveti i zauzeti, Isusovi istinski svjedoci.
Naša biskupija oskudijeva svećeničkim zvanjima. Svaki od naših svećenika je
prisiljen opsluživati više župa, često i na velikim udaljenostima, a to dakako, utječe na
kvalitetu pastoralnog rada. Naši vjernici imaju pravo biti zahtjevni i puno očekivati od
svojih svećenika, ali imaju i obvezu moliti i promicati duhovni poziv da ne uzmanjka
navjestitelja Radosne vijesti na ovim područjima koja su tijekom povijesti dala tolike
žrtve za svoju vjeru i „krst časni“. Isusove riječi: „Žetva je velika, ali poslenika je
malo“, zaista su aktualne za našu biskupiju, ali jednako tako i Isusov poziv svima:
„Molite Gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju“ (Lk 10,2).
Želim svima vama - djeco i roditelji, katehete i katehistice, svećenici i
svećenički suradnici - lijepu i u svemu uspješnu novu školsku godinu. „Neka milost
našeg Gospodina Isusa Krista bude sa svima vama“ (2Sol 3,18) i neka vas prati i jača
u vašem životu i radu.
+ Zdenko Križić, biskup gospićko-senjski

O životu svetog Marka Križevčanina
Sv. Marko Križevčanin je treći hrvatski svetac i uzor svetosti u obrani svoje vjere
u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi i Svetome Ocu za koje je spremno podnio
mučeništvo i smrt. Od najranije mladosti odlikovao se bistrinom uma te dubokim
duhovnim i krjeposnim životom. 1609. godine na isusovačkom kolegiju u Grazu stekao
je naslov magistra ﬁlozoﬁje i ﬁzike. Tada se potpisivao imenom Marcus Crisinus
Croata Crisiensis, posvjedočivši time pripadnost svom hrvatskom narodu. Za svećenika
je zaređen 1615. godine, po završetku studija teologije na glasovitom kolegiju
Germanicum et hungaricum u Rimu.
Povratkom u Hrvatsku zauzeto živi svoj svećenički poziv i revno pastoralno
djeluje među vjernicima Zagrebačke biskupije. 1616. godine ostrogonski nadbiskup
Petar Pazmany poziva ga u Ugarsku i povjerava mu različite važne službe: imenuje ga
profesorom i upraviteljem sjemeništa u Trnavi, ostrogonskim kanonikom te upraviteljem
nekadašnje benediktinske opatije Szeplak blizu Košica.
Košice su tada kao glavni grad sjeverne Ugarske bile tvrđa ugarskoga kalvinizma
te je Marko Stjepan Krizin zajedno s dvojicom prijatelja isusovaca – Mađarom
Stjepanom Pongraczom i Poljakom Melkiorom Grodeczkim – skrbio za tamošnje
malobrojne katoličke vjernike, izazvavši time bijes kalvina. Zbog ustrajnog odbijanja da
se odreknu katoličke vjere i vjernosti Petrovu nasljedniku te postanu kalvini, kalvinski
vojnici pod zapovjedništvom Juraja Rakoczyja trojicu su svećenika nakon trodnevnog
zlostavljanja i zatočeništva bez hrane i vode naposljetku podvrgnuli užasnim mukama i
okrutno ih ubili. Tek nakon šest mjeseci, nastojanjem groﬁce Katarine Palfy, tijela su
košičkih mučenika dostojno sahranjena, a danas njihove svete kosti počivaju u
zajedničkom lijesu u uršulinskoj crkvi sv. Ane u Trnavi u Slovačkoj. Košičke je
mučenike blaženima proglasio papa Pio X. 1905., a svetima papa Ivan Pavao II. 1995.
godine u Košicama.

Pomolimo se: Bože, sveti Marko Križevčanin revno je propovijedao tvoju
Riječ i neumorno branio jedinstvo jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve zbog
čega je podnio mučeničku smrt. Molimo te, da po njegovu zagovoru, i mi
pronosimo tvoju Riječ svojim životom i zalažemo se za jedinstvo svih kršćana. Po
Kristu Gospodinu našemu. Amen.

