Misna slavlja i župni oglasi
Poned., 19. siječnja
Utorak, 20. siječnja
Srijeda, 21. siječnja
Četvrtak, 22. siječnja
Petak, 23. siječnjja
Subota,
24. siječnja

MLADA
NEDJELJA
25. siječnja

17,30
17.30
17,30
17.30
17,30
15.00
17.30
10.00

Po nakani (al)
+ Mladen Bokulić; Marija Juričić
+ Marija i Ivan Sudarić
+ Vladimir Bokulić
+ Tomislav Ivčević
VOJNOVAC: Po nakani (al)
+ Nada Gerić (8. dan)
SVETIŠTE: Misa za narod - cjelodnevno klanjanje
Klanjanje: Leona Prebeg (kći Ivice i Bojane)
12.00 CEROVNIK: Po nakani (al)
16.00 SVETIŠTE: Blagoslov s Presevetim – Večernjica i misa

1. BLAGOSLOV OBITELJI u obje župe završio je prema planu. Hvala svim
obiteljima, domaćinstvima na lijepom duhovnom i međuljudskom susretu, ugodnom
razgovoru te slavlju sakramenata ispovijedi i pričesti. Hvala i obiteljima koje su počastile
svećenika i osobe koje su bile u pratnji. I ove godine blagoslov obitelji uvelike mi pomaže
bolje upoznati naše prilike za nastavak pastoralnih aktivnosti kao i novih ideja u tom vidu.
Hvala svima na darovima koje ste podarili za mežnjariju, za blagoslov i za obnovu crkve.
2. VJEROUČENIKE i njihove obitelji pozivam na nedjeljne Sv. Mise.
3. MOLITVENA OSMINA za jedinstvo kršćana organizira se već više godina od 18.
do 25. siječnja, blagdana obraćenja Sv. Pavla Apostola. Poziva sve vjernike neka u svojim
molitvama uključe jedinstvo Kristovih učenika – katolika, pravoslavaca i protestanata.
4. POZIV ženama, majkama, bakama i djevojkama na planirani susret koji će se
održati u nedjelju, 18. siječnja u 17 sati u Hotelu Josipdol. Susret je organiziran s nakanom
osnivanja Ženske udruge Katarine (ŽUK) koji bi potaknuo mnogostruke aktivnosti žena.

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

18. siječnja 2015. ● 2. Nkg ● God. VI. ● br. 3 (229)

„Našli smo Mesiju!“ (Iv 1,35-42)
Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji
je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona
dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za
njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju –
gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje
stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za
Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije
nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!«
– što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a
Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat
ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.
Evanđelje današnje nedjelje je povijest traženja i nalaženja. Dva čovjeka
idealno raspoložena traže Boga. Jedan od njih zvao se Andrija, a obojica su bili
Ivanovi učenici. A Ivan je želio biti samo preteča većega koji je trebao doći, i kad je
Isus prolazio mimo njih, Ivan je u prisutnosti obojice učenika već po drugi put
nazvao njega kao "Jaganjca Božjega" (usp. Iv 1,29.35). To je probudilo interes ove
dvojice učenika i oni su slijedili Isusa. Sam Ivan je skrenuo pažnju na njega.
Ovoj dvojici učenika nije bilo jasno što oni zapravo žele. I kad ih je Isus pitao
što traže, odgovorili su: "Učitelju, gdje stanuješ" To je više od odgovora
zbunjenosti; radi se o istinskom izrazu njihova traženja glede okruženja života i
životnog sadržaja onog tajanstvenog učitelja na kojeg je ukazao Ivan.
Isus ne upotrebljava puno riječi da bi im objasnio tko je i zašto je tu. On ih
prijateljski poziva: "Dođite i vidite!" To i čine dvojica učenika i ostali su onaj dan
kod njega. Mi ne znamo što su oni čuli od Isusa i što se sve dogodilo toga dana.
Očito je Andrijin dojam bio tako dubok, da je poslije toga pozvao svoga brata
Šimuna i s osvjedočenjem mu saopćio: "Našli smo Mesiju." Veće priznanje
dostojanstva i autoriteta Isusova ne da se predočiti iz usta jednog pobožnog Židova.
Taj Isus je Mesija, tj. Pomazanik, što na grčkom znači "Krist". Kad je Andrija
upoznao svoga brata s Isusom, Isus mu obećaje novo ime: On se treba zvati "Petar",
Stijena. Taj prvi susret učenika s Isusom, kako nam prenosi Ivan, podsjeća nas na
ono što će prema Matejevu evanđelju bit kao svečana ispovijest vjere Šimuna Petra:
Šimun Petar će priznati Isusa riječima "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga",
na što će Isus svečano nadovezati i dati mu ime: "A ja tebi kažem: Ti si PetarStijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati"
(Mt 16,18).
fra Jozo Župić

Čestitka predsjednika HBK novoizabranoj Predsjednici RH

Osvrti na izbor Predsjednice

Poštovana novoizabrana Predsjednice Republike Hrvatske!
U ime Hrvatske biskupske konferencije i vjernika Katoličke crkve u našoj
domovini čestitam Vam na izboru za Predsjednicu Republike Hrvatske.
Služba Predsjednice Republike
Hrvatske, na koju ste izabrani voljom
većine hrvatskih građana, uključuje
iznimnu čast i veliku odgovornost.
Birači su Vam iskazali povjerenje da
ste postali prvom Predsjednicom
Lijepe Naše koju nam je darovao višnji
Bog. To je osobita čast koju su Vam
iskazali građani naše Domovine kao i svi koji žive i rade izvan njezinih granica,
diljem svijeta. No, biti Predsjednicom Republike Hrvatske velika je i odgovornost.
Naša se zemlja, naime, nalazi pred brojnim izazovima koji traže hrabro vodstvo i
mudre i razborite odluke na dobro i boljitak svih njezinih stanovnika.
Vi ćete ovih dana primiti brojne čestitke, želje i prijedloge. Budući da ste
javno očitovali da Vam vjera puno znači u životu, te da ste ponosni na svoje
roditelje, rodbinu i kraj u kojem ste nikli, kao i na hrvatsku kulturu kojoj pripadate,
usuđujem se poželjeti Vam ono što je mladi kralj Salomon tražio u susretu s
Gospodinom. On je, naime, na upit što želi odgovorio: "Podaj svome sluzi
pronicavo srce da može suditi tvom narodu i razlikovati dobro od zla" (1 Kr 3,9).
Pisac knjige Kraljeva veli kako se Bogu svidjelo što je Salomon tražio pa mu je
rekao da će mu dati ''srce mudro i razumno kakvo nije imao nitko prije njega'', te
ako bude ''išao stopama Gospodnjim, umnožit će njegove dane'' (isto 3, 13-14).
U svom obraćanju nakon objave rezultata izrazili ste nakanu i želju raditi na
promicanju sloge i zajedništva u zemlji i inozemstvu, kao i širenju ozračja nade,
optimizma, uzajamnog povjerenja i solidarnosti među ljudima. Vi ćete kao
Predsjednica imati velike mogućnosti, sukladno svojim ovlastima, davati doprinos i
poticaje u osnaživanju općega dobra i promicanju temeljnih vrijednosti na kojima
počiva svako zdravo i napredno društvo kao što su poštivanje dostojanstva svake
ljudske osobe, od rođenja do naravne smrti, promicanje i zaštita braka i obitelji.
Neka Vam Gospodin kao i Salomonu udijeli ''mudro i pronicavo srce'' u
ostvarivanju stvaralaštva, solidarnosti i subsidijarnosti u svim segmentima društva.
Vaša nastojanja oko općega dobra pojedinca i skupina vjernici će sa svojim
pastirima pratiti i podupirati svojim molitvama. Neka Vas u svim državničkim
poslovima na dobro svih hrvatskih ljudi prati zagovor sv. Josipa, zaštitnika
Hrvatske, blaženoga Alojzija Stepinca i svih hrvatskih svetaca i blaženika te
zagovor naše nebeske Majke Marije, Majke Milosti koju kao takvu časti vjerni puk
Vaše rodne Grobinštine u drevnom svetištu na riječkom Trsatu.
Zagreb, 12. siječnja 2015.
nadbiskup Želimir Puljić,
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije

Otvoreno treba reći da je posljednjih 15 godina
Hrvatskom kao državom, ali i mnogim procesima u
hrvatskom
društvu,
upravljao
duh
djelomično
preobraženoga, a zapravo kontinuiranoga, može se reći,
mekoga, nacionalno premalo svjesnoga ili gotovo
nesvjesnoga sve do antinacionalnoga, zapravo jugofilstvom
prožetoga hrvatskoga komunističkoga mentaliteta i
usmjerenja, a da to nije bilo ozakonjeno ili barem proklamirano u ikojem stranačkom
političkom programu. Nositelji toga duha pripadnici su relativno malobrojne manjine,
dio bivših partijaša, njihova djeca i simpatizeri koji su bili u komunizmu privilegirani te
znatan dio obavještajnoga kadra koji je djelovao u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj.
Ta dobro organizirana i čvrsto povezana skupina, a da se javnosti nikada nije ni
pokušala predstaviti, ovladala je gotovo svim važnim funkcijama u hrvatskom društvu i
hrvatskoj državi te je uspjela obmanuti velik broj hrvatskih građana koji toj opciji
nikada ne bi dali svoj glas kad bi stvarno znali koji su stvarni ciljevi i naumi te
skupine…
Glasovi dani budućoj predsjednici velika su i odgovorna obveza za nju osobno,
ali i za sve instance državnih vlasti, političke stranke i za sve ljude dobre volje. Od nove
predsjednice očekuje se odlučan prekid s dosadašnjim usmjerenjem Hrvatske i sa svim
konotacijama koje je to usmjerenje sa sobom nosilo, jer je više nego očito da je
Hrvatska u posljednjih 15 godina uvelike slabljena te je smišljeno gotovo posve
obezvrijeđeno i njezino članstvo u euroatlantskim integracijama. Htjela ili ne htjela,
buduća predsjednica mora biti znak služenja općemu dobru u Hrvatskoj i u svijetu ili će
iznevjeriti svoje glasače i hrvatski narod. Ona je pozvana biti na čelu stvarnih
preporoditelja. (Glas koncila, od 18. 01. 2015.)
OPĆINA JOSIPDOL

UKUPNO

Broj birača na obrađenim biračkim mjestima

3.175

Pristupilo glasovanju

2.060

64,88 %

Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima )

2.060

64,88 %

Broj važećih listića

2.022

98,16 %

38

1,84 %

BROJ GLASOVA

POSTOTAK

1.442

71,32 %

580

28,68 %

Broj nevažećih listića
KANDIDATI
1. KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ
2. IVO JOSIPOVIĆ

Iz razgovora Andrije Tunjića za "Glas Koncila" izdvajamo: "Kada se ljudi
ne boje, tada su najjači. Toga su sve svjesniji i svjetski moćnici. Čovjek je rođen
bez straha, a vjernik u Boga bez straha i umire. Svijet može napredovati samo na
ljubavi prema bližnjemu, na istini i pravdi, na solidarnosti, a ne na ideologiji
razvaline, kako je to rekao kardinal Bozanić, i na gušenju čovjekove slobode,
čega je cilj korektni govor. Ideologija tzv. korektnoga govora nije ništa drugo do
eufemizam za ograničavanje slobode mišljenja". (T. Vuković, GK)

