ispisivao čovjek nadahnut Duhom Božjim. U njima se nalaze
predaje koje ohrabruju i učvršćuju naša srca u nadi, rekao je.
Kardinal je na kraju mise istaknuo da je Crkva živa i otvara se
budućnosti, a primjer su i mladi katolički skauti koji su
tradicionalno na blagdan sv. Vida, nakon popričesne molitve
obnovili obećanja i položili prisegu. Podsjetio je na riječi sv. Ivana
Pavla II. da nije lako biti kršćanin, ali je lijepo, te potaknuo
vjernike da slijede Evanđelje kao knjigu života.
Nadbiskup Devčić zahvalio je kardinalu Bozaniću koji je
prihvatio poziv predvoditi liturgijsko slavlje. „Radujemo se i
ponosni smo što je kardinal iz našega kraja. Kakav je kraj, takvi su
ljudi, a oni su ovdje čvrsti i nesalomljivi“, kazao je nadbiskup
Devčić u zahvali kardinalu Bozaniću. Riječi zahvale uputio je metropolitama, biskupima i
brojnim svećenicima, kao i svima koji su sudjelovali na proslavi zaštitnika Riječke nadbiskupije
i grada Rijeke i zlatnom jubileju Riječke metropolije. „Sudjelovanje svih biskupa metropolije
znak je zajedništva. Bogu smo zahvalni na 50 godina povijesti Crkve na ovom velikom
prostoru, na trudu kojega smo zajednički sijali i zajedništvu biskupa, svećenika i vjernika“,
rekao je nadbiskup Devčić. (IKA)

Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 24. lipnja
Uto, 25. lipnja
Sri. 26. lipnja
Čet. 27. lipnja
Petak, 28. lipnja
Presveto
Srce Isusovo
Sv. Petar i Pavao
Sub. 29. lipnja
Bez. Sr. Marijino
13. NKG
30. lipnja

18.30 + Ivan Prebeg Možar; Ivan Žilić
18.30 + Đurđica Ivčević (8.dan); Tatjana Tunjić (8.dan); Antun Franjković
18.30 Na čast Sv. Josipu: Po nakani (kp)
18.30 + ob. Hunjet i Božić
12.00 CEROVNIK: pop Mate Pavlić; Anton Sabljak; Mate Turkalj
18.30 SVETIŠTE: + ob. Rukavina i Strnišćak
19.30 SKRADNIK: Proslava Presvetog Srca Isusova
18.30 + Nikola, Josip, Katica i Dragan Juričić;
Vladimir Bokulić i vlč. Bogdan Zović; Po nakani (vp).
19.30 CEROVNIK: Mala crikva: Proslava Bezgr. Srca Marijina
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Milan i Ivan Pavlić.

1. TOUNJ – Rođenje Sv. Ivan Krstitelj – ponedjeljak, 24. lipnja u 18 sati misno slavlje
predvodi prof. dr. sc. Tonči Matulić iz Zagreba. Ivanjski krijes u nedjelju večer 23. lipnja…
2. SVETKOVINA PRESV. SRCA ISUSOVA – petak, 28. lipnja – suzdržati se od rada.
3. SVEĆENIČKO REĐENJE - mons. Zdenko Križić u subotu 29. lipnja 2019. u 18 h u

gospićkoj katedrali zaredit će za svećenika vlč. Josipa Tomljanovića, đakona rodom iz
Senja. Besplatni bus iz Ogulina polazi u 15 sati ispred Župnog doma. Prijava: 522-323.
4. TROŠMARIJA – bdijenje je u subotu večer 6. srpnja, a proslava u nedjelju 7. srpnja.
5. MEŽNARSTVO na CEROVNIKU – Pozivam zainteresirane župljane koji bi preuzeli
službu mežnarstva neka se jave župniku do kraja mjeseca lipnja.
6. ČEPOVI – skupljamo za liječenje bolesne djece. Hvala na dobroj volji za skupljanje…
7. DOPRINOS: – za crkvu: Oštarije 200 kn; Cerovnik 150 kn. Mežnarija: Oštarije 50
kn; Cerovnik 70 kn. Za uzdržavanje svećenika: dar prema mogućnosti obitelji. Hvala.

Župa Oštarije
IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
Župa Cerovnik
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6
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
23. lipnja 2019. ● 12. NKG ● God. X. ● br. 25 (460)

Ti si Krist – Pomazanik Božji!
Čitanje svetog Evanđelja po Luki: Dok je Isus jednom
u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih
upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da
si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od
drevnih proroka usta.« A on će im: »A vi, što vi kažete, tko
sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist - Pomazanik Božji!« A on im zaprijeti da toga
nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari
svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.« A govoraše
svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ
svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj
poradi mene, taj će ga spasiti.« Riječ Gospodnja. (Lk 9, 18-24)

A vi, što vi kažete?
Evanđeoski odlomak postavlja pred nas tri bitne stvari, odnosno tri koraka prema
duhovnom rastu. Potrebno je živjeti u konkretnom prostoru i vremenu, svjesni stvarnosti u kojoj
smo. Zatim je nužno imati vlastiti stav. Konačno, potrebno je znati na koji način živjeti svoje
opredjeljenje.
Što govori svijet? - Prva stvar koju Isus pita svoje učenike, a koju i pred nas stavlja, je
svijest o tome da znaju što misle ljudi među kojima žive. Koji je njihov mentalni sklop. I ne radi
se samo o temeljnim životnim postavkama, nego i o svakodnevnim događajima koji utječu na
većinu ljudi. Nemoguće je da mi kršćani budemo autistični čudaci koji se ne osvrću na
stvarnost, bez obzira kakva ta stvarnost bila i koliko je za nas prihvatljiva.
Isus od nas traži da znamo što ljudi govore i misle. Jer je nemoguće evangelizirati
nekoga, ako se ne zna njegova polazišna točka, njegove asocijacije i njegove mogućnosti. Mi
kršćani i dalje govorimo da je za nas pretvorba nešto najsvetije. No, možda bi bilo dobro da se
upitamo koliko je to smisleno izgovarati pred onima koji su u pretvorbi i privatizaciji ostali bez
posla ili bez imovine.
A vi, što vi kažete? - Drugi korak je razvijanje osobnoga stava. Mi kršćani smo pozvani
koristiti Božji dar razuma. Pozvani smo promišljati stvarnost i donositi svoj sud o njoj.
Nemoguće je biti kršćanin, a ne misliti vlastitom glavom.
Prečesto i predugo se kleveće nas kršćane da smo nemisleća bića i poslušnici, a istina je
potpuno drugačija. Kršćanstvo oslobađa čovjeka. Potiče ga na osobno razmišljanje, osobno
opredjeljenje i osobnu odgovornost. I tek nakon što imam svoj stav i svoje mišljenje udružujem
se s onima koji isto misle. Na misi se ne okupljaju ljudi zato da bi im se reklo što trebaju misliti,
nego su zajedno zato jer isto misle i prepoznaju se kao braća i sestre.
Neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima svoj križ i neka ide za mnom Potrebno je svakodnevno se odricati samoga sebe, uzimati svoj križ i ići naprijed. Odricanje od
samoga sebe nije znak vlastite negacije ili prijezira, nego činjenice da smo sposobni biti
slobodni i rasti. Napravimo novi korak tek kad smo spremni odreći se mjesta na kojemu smo do
tada bili.

Dok se odričemo sebe, istodobno je potrebno i prihvaćati se. Prihvaćati svoj križ.
Prihvaćati sve muke i zadaće napredovanja. Oni koji ne prihvaćaju svoj križ, koji izbjegavaju
obveze ili odgađaju posao, nikada neće osjetiti zadovoljstvo kojim plodi samo ono što je
znojem zalijevano. I odricanje od sebe i prihvaćanje sebe potrebno je raditi svakodnevno. I još
jednu stvar valja imati na pameti, a to je svijest da je najvažnije ići za Kristom.
(Nikola Kuzmičić – Bitno.net)

Zlatni jubilej
Riječke metropolije
Dostojanstveno i svečano u subotu 15.
lipnja proslavljena je 50. obljetnica
uspostave metropolijskog sjedišta u Rijeci i
svetkovina sv. Vida, nebeskog zaštitnika
Riječke nadbiskupije i grada Rijeke.
Središnje euharistijsko slavlje predvodio je
zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
Koncelebrirali su riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić, splitsko-makarski
nadbiskup i metropolit Marin Barišić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić,
biskupi Riječke metropolije: krčki Ivica Petanjak, porečki i pulski Dražen Kutleša i gospićkosenjski Zdenko Križić, vatikanski dužnosnik mons. dr. Chistopher Zielinski, OSB. Oliv. te
brojni svećenici.
Misi je prethodila procesija koja je krenula od katedrale Sv. Vida i u kojoj je sudjelovala
predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović. Proslavi zlatnog jubileja Riječke metropolije
odazvali su se i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora državna tajnica Majda Burić,
izaslanik predsjednika Vlade RH ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković,
gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, izaslanik primorsko-goranskog župana Goran Petrc,
direktor TZ Rijeke Petar Škarpa te brojni vjernici, predstavnici udruga, redovnice i predstavnici
Evangeličke, Baptističke i Srpske pravoslavne Crkve. Na misi je pjevao združeni zbor
prvostolnog dekanata Riječke nadbiskupije.
Pozdravnu riječ uputio je nadbiskup Devčić. Na početku je podsjetio da se na Trgu
riječke rezolucije, na kojemu se slavila misa, nalazi najstariji prikaz sv. Vida s početka 16.
stoljeća te da je Rijeka još od srednjeg vijeka povezana s tim svecem. Njemu u čast u gornjem
dijelu grada bila je sagrađena crkva, a sam grad nosio je ime Flumen Sancti Viti. Na mjestu te
crkvice isusovci su 15. lipnja 1638. godine počeli graditi novu baroknu crkvu Sv. Vida koja je
1925. godine postala katedralom novonastale Riječke biskupije, a 1969. katedralom Riječkosenjske nadbiskupije da bi 2000. godine postala katedralom Riječke nadbiskupije.
Ujedinjavanje Crkve na istarskim, kvarnerskim, goranskim, kordunaškim i ličkim prostorima
prije 50 godina nije samo posljedica odredbe više crkvene vlasti, odnosno crkvenog zakonika,
nego i ovdašnje životne stvarnosti, rekao je nadbiskup Devčić. “Uvjeren sam, braćo i sestre, da i
sve nas ovdje okupljene, kao i one koji ovo sveto slavlje prate putem medija, ispunjaju oni isti
osjećaji zahvalnosti, radosti i ponosa, kao i sudionike tih događanja prije pedeset godina.
Štoviše, mi imamo još veći razlog za radost i slavlje, jer nama su danas poznati plodovi proizišli
iz združenosti naših biskupija u jednu crkvenu pokrajinu, plodovi kojima su se naraštaji katolika
prije pedeset godina mogli samo nadati. Ono što su oni u nadi iščekivali, mi smo u stvarnosti
doživjeli”, rekao je mons. Devčić.
U propovijedi kardinal Bozanić poručio je „da smo kao vjernici zadivljeni trajnošću
mučeničkog svjedočanstva kršćanskih svjedoka, nasuprot vremenu koje prolazi i koje je
udaljava od blizine i snage podnesenog mučeništva“. Uz razne pokušaje da se danas bude

popularnim, viđenim, sveprisutnim, ne uspijeva se očuvati ona svježina koja je vidljiva u slavlju
mučenika. Nijedno ljudsko društvo ne može biti otporno na ljubav, ako je ljubav zanemarilo.
Ne može biti otporno na istinu, ako je istinu zanijekalo. Nakon izbacivanja odrednica ljubavi i
istine, kratak je put do nepoštivanja pravednosti, do progonstava i ubojstava. Nekada su ona
prepoznatljiva u krvi mučenika, a nekada u tuzi, beznadnosti i strahu ljudi, kazao je kardinal
Bozanić.
Govoreći o povijesti Riječke metropolije, kardinal je kao primjer za nasljedovanje
istaknuo neke svece i mučenike s ovoga područja, počevši od istarskih mučenika kršćanske
davnine na čelu s biskupom Mavrom Porečkim, te Gaudencija biskupa osorskog, do mučenika
minulog stoljeća: blaženog Alojzija Stepinca, metropolita sufraganske Senjsko-modruške
biskupije i istarskih svećenika: Hrvata blaženog Miroslava Bulešića te Talijana blaženog Franju
Ivana Bonifacija. Spomenuo je i slugu Božjega, promicatelja apostolata katoličkih laika, krčkog
biskupa Antona Mahnića. Dodao je da Rijeka čuva spomen i osjeća posebnu blizinu svetog
Leopolda Bogdana Mandića te službenika Božjih: Majke Marije Krucifikse Kozulić i fra Ante
Josipa Tomičića. Osim toga, cjelokupni teritorij Riječke crkvene pokrajine koji obuhvaća
sjeverni Jadran i uži dio unutrašnjosti, od davnine tvori jednu cjelinu te predstavlja bogatu
duhovnu i kulturnu kolijevku gdje se sačuvala hrvatska glagoljska baština. “Ta tradicija
osebujne duhovnosti ovoga područja, po kojoj je hrvatski narod tijekom stoljeća svjedočio i
svoju vjernost općoj Crkvi i svoju stvaralačku samobitnost, potvrđena je na Drugom
vatikanskom koncilu koji je vratio narodu razumljiv jezik u bogoslužju. Procesija ovoga slavlja
krenula je iz riječke katedrale koja ponosno časti Sveti Križ sv. Vida i u kojoj se čuvaju zemni
ostaci riječko-senjskih nadbiskupa metropolita: Viktora Burića, Josipa Pavlišića i Antona
Tamaruta, koji su, zajedno s biskupima sufraganima, zauzetim pastoralnim predanjem ugradili
svoje živote u koncilsko poslanje Crkve Riječke metropolije. Uspostava nove crkvene pokrajine
u prvim postkoncilskim godinama oduševljeno je prihvaćena i shvaćena kao novi izazov za
budućnost Crkve ovoga područja. To i danas, uz povjerenje u Krista, traži od svih, kako od
pastira tako i od vjernika laika, iskrenu volju za crkvenom suradnjom i spremnost za
preuzimanje odgovornosti po mjeri dara Duha Svetoga”, istaknuo je kardinal.
Nizanje političkih okolnosti tijekom prošlih pedeset godina, a i ranije, Crkva je u nas
prosuđivala u svjetlu Evanđelja, čuvala snagu Radosne vijesti i branila dostojanstvo svake
ljudske osobe i naroda, pazeći da ne izgubi nadu koja joj je dana u Kristu. Pritiješnjena nije
zdvajala, progonjena nije malaksala, zatirana nije mrzila. A nada se nije gasila. Naprotiv,
gorljivošću mnogih, najčešće samozatajnih Kristovih učenika, razvijala se i teološka misao i
izdavačka djelatnost, koja je našu Crkvu osposobila za dublju povezanost sa sveopćom Crkvom
i za jasnije promicanje kršćanskih vrednota osvježenih Koncilom. Tome je na nacionalnom
području dao značajan doprinos, smijemo slobodno reći »riječki teološko-kulturni krug«, rekao
je kardinal Bozanić.
Zlatni jubilej Riječke metropolije ohrabruje i ispunja nadom, istaknuo je kardinal.
“Povijesnih previranja raznih boja i predznaka bilo je i prije nas. Ne postoje vremena koja ljudi
nisu nazivali teškima, ali niti vremena koja bi za vjernike bila beznadna. No, nada je tada bila, a
i danas je moguća samo uz prihvaćanje i otvaranje Bogu. Kršćanska nada ima i socijalnu
dimenziju, jer ona upućuje na zajedništvo i solidarnost. Kršćanska nada je otvoreni prostor
sigurnosti u vjeri da Bog upravlja ljudskim životom i poviješću. Kršćanska nada može biti dar
vjernika svijetu. Tajna kršćanske nade leži u tome da je ona vidljiva samo ako se odjene
ljubavlju. Kršćanska je nada rođena iz vjere i darovana u ljubavi”, poručio je zagrebački
nadbiskup.
Zaključujući homiliju, podsjetio je da riječka katedrala Sv. Vida, kao i katedrale u
Poreču, Puli, Krku, Gospiću i Senju, čuvaju brojne spomene na ljude i događaje što ih je

