Misna slavlja i župni oglasi
Poned. 4. siječnja
Utorak, 5. siječnja
Srijeda,
6. siječnja
BOGOJAVLJENJE
Tri Kralja
Četvrt., 7. siječnja
Petak, 8. siječnja
Subota, 9. siječnja
NEDJELJA, 10. sij.
KRŠTENJE
GOSPODINOVO

17.30 + Zdravko Božičević; Milan Bokulić Fircik
17.30 Po nakani (al)
10 OŠTARIJE: + Danica i Dragan Božičević; Miodrag Matičić;
ob. Cazin, Mihalić i Marija Prebeg.
12 CEROVNIK: + Dragutin, Marica i ob. Belobrajdić
16 SKRADNIK: + Ivan Žilić
17.30 Po nakani (al)
17.30 + Marija Maca Vuković i Ljubica Manojlović
17.30 + ob. Bosnić
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Kazimir Paušić
16 SKRADNIK: Po nakani (al)

BLAGOSLOV OBITELJI nastavljamo od 8.30 do 17 h. Molim obitelji neka
pripreme: Križ, blagoslovljenu vodu, svijeću i Bibliju ili Evanđelje. Nakon molitve moguć je
kraći razgovor te ispovijed starih i nemoćnih. Ručka je oko 12.30 h. Obitelji koje žele primiti
svećenika na ručak, neka javi dan-dva ranije. Ukoliko predviđeni blagoslov ne završim po
planu, nastaviti ću sutradan.

Ponedjeljak, 4. siječnja
Utorak, 5. siječnja
Srijeda, 6. siječnja
Četvrtak, 7. siječnja
Petak, 8. siječnja
Subota, 9. siječnja

Graba (2. dio) i Centar
Ravnice uz Cestu i Ravnice Unutrašnjost
Od 14 – 15.30 sati: Pavlović Brdo
Od Križanja, Mala Cesta i Lug do Mostišća
Od Mostišća, Brajice do Križanja u Skradniku

Od Strmca do Zore Crnković

TRI KRALJA – mise su prema blagdanskom rasporedu uz blagoslov Trokraljske
vode. Poslije večernje mise u Skradniku biti će prema običaju raskićivanje božićnog bora.
IZLOŽBA RADOVA - Marija Puškarića, učenika Škole za primijenjenu
umjetnost u Rijeci, održat će se na Tri Kralja, u srijedu 6. siječnja 2016. Poslije mise u
novouređenoj prostoriji oštarske plovanije namijenjenoj za župnu knjižnicu i arhiv.
SRETAN BOŽIĆ – pravoslavnim vjernicima koji slave po Julijanskom kalendaru.
PLASTIČNE ČEPOVE – skupljamo za oboljele od leukemije i limfoma.
POLJSKA – biskupijsko hodočašće od 18. – 22. travnja 2016. Cijena je 1.950 kn.

Tjelesna djela milosrđa:
1. Gladna nahraniti.
2. Žedna napojiti.
3. Siromaha odjenuti.
4. Putnika primiti.
5. Bolesnika i utamničenika pohoditi.
6. Zarobljenika i prognanika pomagati.
7. Mrtva pokopati.
Budite milosrdni
kao što je Otac vaš milosrdan!“ (Lk 6,36)

Duhovna djela milosrđa:
1. Dvoumna savjetovati.
2. Neuka poučiti.
3. Grješnika ukoriti.
4. Žalosna i nevoljna utješiti.
5. Uvrjedu oprostiti.
6. Nepravdu strpljivo podnositi.
7. Za žive i mrtve Boga moliti.

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. siječnja 2016. ● 2. po Božiću ● God. VII. ● br. 1 (279)

Misericordiae Vultus - Lice milosrđa (1. dio)
Bula proglašenja izvanrednog jubileja milosrđa
FRANJO, RIMSKI BISKUP, SLUGA BOŽJIH SUGA,
SVIMA KOJI ČITAJU OVO PISMO SLAVA, MILOST I MIR
1. Isus Krist je lice Očevog milosrđa. U ovim
riječima može se dobro sažeti tajna kršćanske vjere.
Milosrđe je postalo živo i vidljivo u Isusu iz Nazareta,
dosežući u njemu svoj vrhunac. Otac, „bogat u
milosrđu“ (Ef 2,4) nakon što je Mojsiju otkrio svoje
ime kao „Gospodin je milosrdan i milostiv Bog,
strpljiv, bogat milošću i vjernošću“ (Izl 34,6), nikada
nije prestao, na razne načine kroz povijest, pokazivati svoju božansku prirodu. U „punini
vremena“ (Gal 4,4), kada je sve uređeno sukladno njegovom planu spasenja, poslao je u
svijet svog jedinog Sina, rođenog od Djevice Marije, kako bi na konačan način otkrio
svoju ljubav prema nama. Tko god vidi Isusa vidi Oca (usp. Iv 14,9). Isus iz Nazareta
svojim riječima, svojim djelima i svojom cijelom osobom [1] otkriva Božje milosrđe.
2. Trebamo stalno razmatrati otajstvo milosrđa. Ono je vrelo radosti, spokoja i
mira. Naše spasenje ovisi o njemu. Milosrđe: riječ otkriva samu tajnu Presvetog
Trojstva. Milosrđe: krajnji i najviši čin kojim nam Bog izlazi u susret. Milosrđe: temeljni
zakon koji živi u srcu svake osobe koja iskreno gleda u oči svoje braće i sestara na putu
života. Milosrđe: most koji spaja Boga i čovjeka, otvarajući naša srca nadi da smo,
usprkos našoj grješnosti, zauvijek ljubljeni.
3. Povremeno smo pozvani pažljivije pogledati na milosrđe kako bismo mogli
postati učinkovitiji znak Očevih djela u našim životima. Iz tog sam razloga proglasio
Izvanredni jubilej milosrđa kao posebno vrijeme Crkve; vrijeme kada svjedočanstva
vjernika mogu izrasti jača i učinkovitija.
Sveta godina počet će 8. prosinca 2015., na blagdan Bezgrješnog začeća. Ovaj se
liturgijski praznik prisjeća Božjeg djelovanja od samog početka povijesti čovječanstva.
Nakon grijeha Adama i Eve, Bog nije htio čovječanstvo ostaviti samo u mukama zloga.
Stoga je pogledao na Mariju, svetu i bezgrješnu u ljubavi (usp. Ef 1,4), izabravši ju da
bude majka čovjekova Otkupitelja. Kada je suočen s težinom grijeha, Bog odgovara
puninom milosrđa. Milosrđe će uvijek biti veće od bilo kojeg grijeha i nitko ne može
postaviti granice na Božju ljubav koja je uvijek spremna oprostiti. Imat ću radost otvoriti
Sveta vrata na blagdan Bezgrješnog začeća. Na taj će dan Sveta vrata postati Vrata
Milosrđa kroz koja će svatko tko uđe iskusiti ljubav Boga koji tješi, oprašta i ulijeva
nadu. Nedjelju iza toga, Treću nedjelju Došašća, Sveta vrata Rimske katedrale – to jest,
Bazilike svetog Ivana Lateranskog – će biti otvorena. U tjednima koji slijede, Sveta

vrata ostalih papinskih bazilika će biti otvorena. Iste ću
nedjelje to najaviti u svakoj lokalnoj Crkvi, u katedrali –
majci crkvi svakog posebnog područja – ali, alternativno, u
konkatedrali ili drugoj crkvi od posebnog značaja, Vrata
Milosrđa bit će otvorena tijekom cijele Svete godine. Po
slobodnoj ocjeni mjesnog ordinarija, slična vrata mogu biti
otvorena u svakom Svetištu koje često posjećuju velike
grupe hodočasnika, s obzirom da su posjeti tim svetim
mjestima toliko često trenutci ispunjeni milosrđem, jer
ljudi otkrivaju put obraćenja. Svaka će, stoga, mjesna crkva
biti izravno uključena u življenje ove Svete godine kao
izvanrednog trenutka milosti i duhovne obnove. Stoga će
Jubilej biti slavljen kako u Rimu tako i u mjesnim crkvama
kao vidljivi znak univerzalnog Crkvenog zajedništva.
4. Izabrao sam datum 8. prosinca radi njegovog bogatog značenja u nedavnoj
povijesti Crkve. U stvari, otvorit ću Sveta vrata na pedesetu godišnjicu zatvaranja
Drugog ekumenskog vatikanskog koncila. Crkva osjeća veliku potrebu očuvanja živim
toga događaja. S Koncilom je Crkva ušla u novu fazu svoje povijesti. Koncilski su Oci,
kao pravi dah Duha Svetoga, snažno uvidjeli potrebu na pristupačniji način muškarcima
i ženama svojega vremena govoriti o Bogu. Zidovi koji su predugo činili Crkvu nekom
vrstom tvrđave su srušeni i došlo je vrijeme da se na nov način objavljuje Evanđelje.
Bila je to nova faza iste evangelizacije koja je postojala od početaka. Bio je to svježi
pothvat svih kršćana da s većim entuzijazmom i uvjerenjem daju svjedočanstva o svojoj
vjeri. Crkva je osjetila odgovornost da bude živi znak Očeve ljubavi u svijetu.Prisjećamo
se pronicljivih riječi svetog Ivana XXIII kada je otvarajući Koncil, ukazao na put koji
treba slijediti: „Sada Kristova Zaručnica želi koristiti lijek milosrđa radije nego uzeti
oružje strogosti … Katolička se crkva, dok visoko drži baklju katoličke istine na ovom
Ekumenskom koncilu, želi svima pokazati kao majka puna ljubavi; strpljiva, srdačna,
potaknuta suosjećanjem i dobrotom prema svojoj odvojenoj djeci.“ [2] Blaženi Pavao VI
je u sličnom raspoloženju govorio na zatvaranju Koncila: „Draže nam je naglasiti kako
je milosrđe bilo temeljna vjerska značajka ovog Koncila … stara je priča o Dobrom
Samaritancu bila model duhovnosti Koncila .. val privrženosti i divljenja potekao je s
Koncila preko modernog svijeta čovječanstva. Greške su uistinu osuđene jer milosrđe je
to zahtijevalo isto kao i istina, ali za same pojedince bili su samo savjeti, poštovanje i
ljubav. Umjesto razočaravajućih dijagnoza, ohrabrujući lijekovi; umjesto groznih
predviđanja, poruke povjerenja usmjerenih današnjem svijetu od Koncila. Vrijednosti
modernog svijeta nisu samo poštovane, već im je odano priznanje, njegovi su napori
naišli na odobrenje, njegove težnje su očišćene i blagoslovljene … Druga je točka koju
moramo naglasiti sljedeća: sve je ovo bogato učenje usmjereno prema jednom, služenju
čovječanstvu, svakog stanja, u svakoj slabosti i potrebi.“ [3]
Uz ove osjećaje zahvalnosti za sve što je Crkva primila i s osjećajem
odgovornosti za zadaće koje su pred nama, prijeći ćemo prag Svetih vrata u potpunosti
sigurni da će nas snaga Uskrslog Gospodina, koji nas stalno podupire na našem
hodočasničkom putu, uzdržati. Neka Sveti Duh, koji vodi korake vjernika u suradnji s
djelom spasenja koje je izradio Krist, vodi i podupire Božji narod kako bi mogli
razmatrati lice milosrđa. [4]

5. Jubilarna godina bit će zatvorena na blagdan Krista Kralja 20. studenog 2016.
Na taj dan, kada zapečatimo Sveta vrata, bit ćemo puni, iznad svega, osjećaja
zahvalnosti prema Presvetom Trojstvu što nam je omogućilo izvanredno vrijeme
milosrđa. Povjerit ćemo život Crkve, cijelog čovječanstva i cijelog svemira Kristovom
Gospodstvu, tražeći ga da na nas izlije svoje milosrđe kao jutarnju rosu, kako bi svi
mogli raditi zajedno na izgradnji svjetlije budućnosti. Koliko želim da godina koja
slijedi bude natopljena milosrđem kako bi mogli pristupiti svakom muškarcu i ženi
donoseći im Božju dobrotu i nježnost! Neka balzam milosti dosegne svakoga, kako
vjernike, tako i one koji su daleko, kao znak da je Kraljevstvo Božje već prisutno usred
nas.
6. „Vlastito je Bogu da daje svoje milosrđe, te upravo na taj način objavljuje
svoju svemogućnost.“ [5] Riječi svetog Tome Akvinskog pokazuju da je Božje milosrđe
znak njegove svemoćnosti, a ne slabosti. Iz tog razloga liturgija u jednoj od svojih
najstarijih zajedničkih molitava ima: „O Bože, koji iznad svega pokazuješ svoju moć
kroz svoje milosrđe i oprost…“ [6] Kroz povijest čovječanstva, Bog će uvijek biti Onaj
koji je prisutan, blizu, providan, svet i milosrdan. „Strpljenje i milosrđe.“ Ove riječi u
Starom zavjetu često idu zajedno kako bi opisale Božju prirodu. Njegovo se milosrđe
konkretno pokazuje u mnogim djelima tijekom povijesti spasenja gdje je njegova
dobrota prevladala kaznu i uništenje. Psalmi na poseban način u prvi plan stavljaju
veličinu njegovih milosrdnih djela: „koji potlačenima vraća pravdu, koji gladnima kruha
daje. Gospod oslobađa zarobljene. Gospod otvara oči slijepcima, Gospod uspravlja
prignute, Gospod ljubi pravedne. Gospod štiti tuđince, uzdržava sirote i udovice, a
grješnicima put mrsi“ (Ps 146,7-9). Evo i nekih drugih izraza Psalmista: „On iscjeljuje
one koji su slomljena srca i zavija rane njihove … Gospod podiže ponizne, bezbožnike
do zemlje ponizuje.“ (Ps 147,3.6). Ukratko, Božje milosrđe nije apstraktna ideja, već
konkretna stvarnost kroz koju otkriva svoju ljubav kao onu od oca ili majke, potaknutu
do same dubine ljubavi za njihovo dijete. Teško bi moglo biti pretjerivanje reći da je to
„organska“ ljubav. Ona prirodno, puna nježnosti i suosjećanja, ugađanja i milosrđa
izbija iz dubine.

