Misna slavlja i župni oglasi
Poned., 4. svibnja
Utorak,
5. svibnja
Srijeda, 6. svibnja
Četvrtak, 7. svibnja
Petak, 8. svibnja
Subota,
9. svibnja
DAN GOSPODNJI
10. svibnja
Prva Sv. Pričest

18.30 + Katica Božičević
18.30 + Marija i Franjo Mihaljević Zidari
20 VOJNOVAC: Pobožnost 13. utoraka Sv. Anti (8. utorak)
18.30 + Dijana Jurković
18.30 + Po nakani (al)
18.30 + Želimir Božičević
17.00 VOJNOVAC: Po nakani (al)
18.30 SVETIŠTE: + Ivan Modoran
10 SVETIŠTE:
Misa za narod – PRVA SVETA PRIČEST
12 CEROVNIK: + Dragutin i Marica Belobrajdić
17 SKRADNIK: Mise neće biti zbog prvopričesničkog slavlja u župi

1. ŽUPNA KATEHEZA – za sve vjeroučenike je u srijedu - krunica i misa.
PRVOPRIČESNICI imaju katehezu i pripremu srijedom i četvrtkom - misa i proba.
Slavlje Prve Sv. Pričesti u Svetištu je na MAJČIN DAN, u nedjelju 10. svibnja u 10 h.
2. KRUNICA u obitelji – pozovite na molitvu u obitelji, osobito prvopričesnika.
3. SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – molitva krunice BD Mariji u Svetištu i u obiteljima.
4. SV. FLORIJANA – zaštitnika vatrogasaca slavimo u Svetištu u nedjelju, 3. 5. u 10 h.
5. DAR ZA OBNOVU CRKVE – pozivam župljane na dar godišnjeg priloga za crkvu.
6. ŽU KATARINE odgodile su 1. Seosku olimpijadu zbog vremenskih neprilika
7. SARAJEVO – hodočašće na susret sa Sv. Ocem papom Franjom biti će u petak 5.
lipnja. Nakon mise noćenje u Međugorju; troškovi puta i noćenje (bez hrane) 400 kuna.
8. OŠTARIJE – pozivam članove župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća na sastanak
u srijedu, 6. svibnja u 20 sati u župnom stanu u Oštarija.
9. DEKANATSKI SUSRET – svećenika Og dekanata biti će u ponedjeljak, 4. svibnja.
10. ČIŠĆENJE SVETIŠTA – je u utorak, 5. svibnja u 16 h. Roditelji prvopričesnika
neka dođu pomoći pripremiti Svetište za slavlje: neka se majke uključe u čišćenje Svetišta, a
očeve će čistiti, kositi oko Svetišta. Ponesite potrebiti alat za čišćenje i košenju.

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

3. svibnja 2015. ● 5. Uskrsna ● God. VI. ● br. 18 (244)

Tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda (Iv 15, 1-8)
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda
on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi
koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda
sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu
i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje
ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da
donosite mnogo roda i da budete moji učenici.« Riječ Gospodnja.

Trs i loze - Trs bez grana loze ne donosi roda. Grane loze
bez trsa su mrtve. Ako je puno grana loze, znamo da uzimaju sok
trsu i stoga donose malo roda. Vinogradari stoga podrezuju i čiste
loze da bi donijele više roda. Današnje Evanđelje zvuči kao
stranica iz priručnika za umijeće vinogradarstva. Isus voli
uzimati slike iz svakidašnjice da bi pojasnio duhovni odnos. Isus
govori o sebi samom, o svojim učenicima, o tome kako je
povezan s njima i oni s njim. Jedva da bi mogla biti snažnija
slika. Trs, grane loze, vinogradar: svo troje nerazdvojivo
pripadaju zajedno. Tu je najprije vinogradar: Bog, otac Isusov, otac svih ljudi. On je taj
svoj jedinstveni trs izložio, njegovao: Isusa, svoga sina, Sina Božjeg, kojeg je poslao u
svijet, za nas. Tu je Isus, trs. On nosi loze. One žive iz njega. Bez njega ne ide ništa. To
je Isusova jasna poruka. I obratno: bez grana loze nema grožđa. Ono ne raste na trsu,
nego na granama loze. Slika je snažna i jasna (u najmanju ruku za one koji su kraj
vinograda kao kod kuće).
Mi visimo o Bogu kao grane loze o trsu. Mislili mi na to ili ne, priznali ili
poricali, sva stvorenja su nošena od izvora života i ne bi mogla biti bez svoga stvoritelja.
Mi ljudi, kojima je Bog darovao razum i slobodu, znamo da možemo kazati da ili ne;
možemo Boga, naš izvor, prihvatiti ili ga se odreći. Ako je to tako, da smo stvorenja, da
nam je Bog darovao bitak i život, tada samo usko povezani s njime kao grane loze sa
trsom.
Što treba trs? Donijeti rod! Stoga su tu grane loze. Bog želi da donosimo rod. Da
naš život ne bude osušen kao odsječena grana loze, koja je najviše korisna za
spaljivanje. Stoga nas vinogradar s pravom podrezuje. To može biti izrazito bolno. Ali
samo tako ide. Vinogradar misli dobro. To zvuči kao unutarnji, ljubazni poziv, kad Isus
kaže: "Ostanite u meni!" I kao utjeha: "Ja ostajem u vama!" Fra Jozo Župić

Žrtvovala život za svoje nerođeno dijete
Upoznajmo majku sveticu: sveta Ivanka (Gianna) Beretta Molla
Ime Ivanka hrvatska je inačica njezina imena
Gianna. Bila je deseto od trinaestero djece. Dva brata
postala su svećenici: Enrico je redovnik kapucin
(redovničko ime fra Alberto) i liječnik, misionar u Brazilu;
a Giuseppe je svećenik i inženjer u biskupiji Bergamo u
Italiji. Njena sestra Virginia bila je časna sestra
kanizijanka, te je i ona kao liječnica djelovala u misijama u
Indiji. Za vrijeme studija radila je sa siromašnim i starim
ljudima. Završila je fakultet u Paviji, u Italiji i postala liječnica. Naknadno je specijalizirala
pedijatriju i radila s majkama, bebama i starijim ljudima. Bila je aktivna vjernica i
zaljubljenica u skijanje. Razmišljala je o tome da postane časna sestra, ali se ipak udala za
ing. Pietra Mollu 1955. g. Rodila je troje djece: Pierluigija, Mariolinu i Lauru i nastavila
liječničku karijeru. Redovito su u obitelji molili krunicu i čitali Bibliju. U 39. godini bila je
trudna s četvrtim djetetom. Liječnici su joj za vrijeme trudnoće dijagnosticirali cistu na
jajniku i predlagali joj da pobaci, kako bi je mogli operirati. Izjavila je: “Ako morate birati
između moga i djetetova života, ne oklijevajte, izaberite dijete, inzistiram. Spasite ga. ”
Suprug Pietro je cijelo vrijeme bio uz nju, tješio je i davao joj podršku. Ujutro 21.
travnja 1962. rodila je zdravu djevojčicu Giannu Emanuelu. Liječnici su se borili za život
njene majke Ivanke, ali je sedam dana nakon poroda, u neizrecivoj boli i nakon ponovljenih
usklika “Isuse, ljubim Te, Isuse, ljubim Te”, preminula u bolnici u Monzi. Njezin pogreb bio
je prigoda duboke boli, vjere i molitve. Pokopana je na groblju u mjestu Maseru (4 km
udaljeno od grada Magente). U nedjeljnom Angelusu od 23. rujna 1973. godine, opisao je
papa Pavao VI. njezin akt kao “svjesno posvemašnje predanje”. Brzo se proširio glas o
njezinoj žrtvi iz ljubavi prema nerođenom djetetu i svetosti. Mnogi su hodočastili na njezin
grob, a i brojna su svjedočanstva drugih žena koje su u teškim trenucima poroda ili trudnoće
zazivale Ivanku da ih zagovara, i teškoće su čudesno prošle.
Stoga je pokrenut postupak njezine kanonizacije. Proglašena je blaženom 24. travnja
1994. god. tijekom Međunarodne godine obitelji. Papa Ivan Pavao II. je 16. svibnja 2004.
godine proglašava svetom, uz prisustvo njezinog tada 92-godišnjeg supruga i djece. Ovu
izuzetnu ženu opisuju kao sveticu naše svakodnevice, njezina poduka ima temeljno životno
značenje za obitelj kao prvu zajednicu, gdje se upija ljubav, vjera, ćudoredne vrijednosti.
Posljednje dijete, Gianna Emanuela, krenula je majčinim stopama i danas je također liječnica
u Italiji, dok je Laura, drugorođena kćerka, ekonomistica, koja ujedno surađuje s katoličkom
udrugom »Voglio vivere« kojoj je cilj promicanje poruka sv. Ivanke Berette Molla. U župnoj
crkvi sv. Ivana Nepomuka u Vrbovskom u Gorskom kotaru postavljena je i posvećena slika
sv. Ivanke, a na kraju svečane mise otkrila ju je kćerka pokojne svetice, Laura Molla.
Spomendan joj je 28. travnja. Sv. Ivanka je prva liječnica koja je proglašena svetom i
zaštitnica je trudnica, djece i promicatelja kulture života.
Molitva sv. Ivanki: Sveta Ivanka, uzorna majko i ženo, koja si žrtvovala svoj život
da bi tvoje dijete moglo živjeti, čuj našu molitvu, danas kada toliki zaziru od života, kada
nerođeni nemaju gotovo nikakva prava, kada mnogi zagovaraju pobačaj i ostale oblike
nasilja nad životom. Molimo za trudnice u poteškoćama, molimo za nerođene u opasnostima
pobačaja, za očuvanje obitelji i bračne ljubavi. Ti, koja si nam veliki primjer i ohrabrenje,
pomozi da prihvatimo svoj križ i gledamo uvijek u Isusa, koji je Život i Ljubav. Neka nas
nada vječne radosti, održi u činjenju dobra i izbjegavanju zla. Amen. (Bitno.net)

Susret članova Župnog pastoralnog i
ekonomskog vijeća Župe Cerovnik
Članovi ŽPV i ŽEV Župe Cerovnik održali su 8. susret u srijedu, 29. travnja u plovaniji
ili kvartiru na Cerovniku uz sudjelovanje šesnaest vijećnika. Jedna vijećnica je odsutna.
Osvrnuli smo se na pastoralno djelovanje u Župi Cerovnik od 7. susreta održanog 13.
studenog 2013. godine. Zaključeno je kako su odrađeni uglavnom svi planovi i susreti na
župnoj i biskupijskoj razini. Nismo uspjeli uključiti se u Biskupijski susret mladih održan u
subotu, 25. travnja u Karlobagu. Nisu sudjelovali ni mladi iz ostalih župa Og dekanata.
Dogovorena je priprema i slavlje župne svetkovine Uzašašća, 14. svibnja 2015. U
predvečerje Spasova molit ćemo Put Svjetla i imati pokorničko slavlje - ispovijed; slaviti
ćemo na svetkovinu Sv. Misu u 11 h koju će predvoditi mons. Mile Čančar, rektor gospićke
katedrale te župnik i dekan gospićki. Popodnevna misa biti će u 17 h.
Razmatrani su planovi obnove ponajprije krova župne crkve Uzašašća Isusova i male
crikve Presvetog Srce Isusovo. Ruku pomoćnicu pružiti će nam Biskupija. Od lokalne
josipdolske općinske, gradske ogulinske i županijske karlovačke uprave ne dobivamo
nikakve naznake za podršku i pomoć, niti pismenog niti usmenog odgovora na molbe.
U proslavi 20. obljetnici Oluje (1995. godine) događaja koji je ponovno ujedinio
rascjepkanu Župu i župljane Cerovnika, te proslavi 25. obljetnice domokratskih promjena
(1990. godine) i pada komunističkog jednoumlja; opet naš puk cerovnički ostaje ostavljen
i zaboravljen, omalovažavan i ponižavan kao i do 1990. godine u socijalističkoj
Jugoslaviji. Nalazimo se u 70. obljetnici pogroma cerovničkog puka stradalog do 1945.
godine i nakon tzv. oslobođenja. Žrtava i mučenika Cerovnika brojimo preko dvije stotine na
čelu s vlč. Dragutinom Fifkom, posljednjim župnikom. Uzdamo se u Božju providnost i
zagovor naših svetaca i mučenika neka nam i dalje izmole snage i ustrajnosti kako bismo u
ovom modernom progonu odbacivanja, nijekanja i omalovažavanja u našoj tzv.
demokratskoj Domovini s ljubavlju premo svojoj obitelji i Crkvi mogli ustrajno živjeti svoje
kršćanske i kulturne vrijednosti te stvarati svoje demokršćansko društvo za kojim čeznemo.
Spomenuti su i pojedini datumi iz bliže povijesti župe i njezinih događanja na pojedinim
lokacijama kao bojišnica Pitomi Javor - crta obrane Župe, Og kraja, Županije i Domivne, te
Vain Vrh - prvo oslobođeno naselje Modruško-ogulinskog kraja u oslobodilačkoj akciji
„Oluja“. Osvrnuli smo se na prošlogodišnja slavlja te stavili nekoliko smjernica za
ovogodišnja jubilarna događanja koja prema želji ovog puka svakako treba nastaviti slaviti.
Promišljalo se i o uzvanicima koje je potrebno uključiti u ova sveukupna događanja. O
spomeniku na Pitomom Javoru od strane Županije i braniteljskih udruga obećanom 10.
srpnja 2011. godine do sada nije ništa učinjeno. Župljani su sami podigli Križ za kojeg je
materijal darovala obitelj pokojnog svećenika dr. Milana Bogovića. Pokraj Križa podignut je
jarbol s barjakom. Čišćenje i održavanje ovog Spomen područja prepušteno je župljanima.
Najbolji događaj za proslavu ovih obljetnica biti će nam obnovaljene naše svetinje –
duhovne i kulturne vrijednosti. Stoga je dogovoreno da vijećnici i svi župljani, domaći i
iseljeni kao i svi ljudi dobre volje aktivnije sudjeluju u prikupljanju sredstava za obnovu
naših svetinja – crkava – duhovnih i kulturnih vrijednosti koje nam ni u ovoj tzv.
demokratskoj Hrvatskoj nisu dovoljno vrednovane. Prikupljeni su detaljniji planovi i ponude
izvođača radova što će biti obznanjeno do Uzašašća. Molimo sve župljane neka i dalje
svojim godišnjim prilogom od 150 kuna pomognu planiranu obnovu naših svetinja. Idući
tjedan članovi Ekonomskog vijeća Župe Cerovnik, proanalizirat će dosadašnje stanje; svakoj
obitelji pismenom zahvaliti za darove te zamoliti za daljnju pomoć u obnovi svetinja.

Svi hrvatski i Cerovnički mučenici – molite za nas i našu Župu!

