Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 25. lipnja
Uto, 26. lipnja
Sri, 27. lipnja
Čet, 28. lipnja
Pet, 29. lipnja
Sub, 30. lipnja
1. srpnja
13. NKG

18.30 + Franjo Ševrović
18.30 Po nakani (al)
18.30 Na čast Sv. Josipu za sve naše dobročinitelje
18.30 Po nakani (al)
18.30 + Nikola, Josip, Katica i Dragan Juričić; Dijana Jurković; Stjepan Šestanj

17 + Vladimir Bokulić
8.30 CEROVNIK: Po nakani (al)

10 OŠTARIJE: Misa za narod

1. SV. MISA - tijekom ljetnih mjeseci biti će na Cerovniku nedjeljom u 8.30 sati.
2. BISKUP KRIŽIĆ krstio na Cerovniku Matu Vuković, peto dijete Zorana i Kristine.
3. SV. PETAR i PAVAO slavi se u petak 29. lipnja na Sv. Petru u Ogulinu.
4. GODIŠNJICA biskupskog ređenja mons. Mile Bogovića (29. lipnja 1999. u Rijeci).
5. TROŠMARIJA – hodočastimo Gospi u subotu 30. lipnja. Bdijenje u 20 sati predvodi
mons. Mile Bogović, biskup u miru. Bus kreće iz Oštarija u 18 sati. Cijena karte 20 kn.
Mise na Gospu Trošmarsku, u nedjelju 1. srpnja su u 9 i 11 sati te klanjanje u 18 sati.
6. VJENČANJE Miljenka Božičevića i Valentine Brozović biti će 30. 6. u Josipdolu.
Miljenko je rođen u Ogulinu 12. 8. 1992. od Milana i Marije r. Biondić; ing. elektrotehnike,
rkt., živi u Lugu (Oštarije). Valentina je rođena u Ogulinu 18. 2. 1993. od Vlade i Zdenke r.
Gračanin; viša med. sestra; rkt, živi na Siči (Josipdol).
7. HODOČAŠĆE u Međugorje i duhovna obnova molitvenih zajednica je u petka, 13.
srpnja polazak ujutro u 6 h, a povratak u nedjelju, 15. srpnja do 20 h. Cijena prijevoz i dva
dana polupansion do 500 kn. Prijavljeno je trideset hodočasnika. Pozivam sve hodočasnike
na duhovnu pripremu koju ćemo imati subotama uvečer molitvom krunice i sv. misom.
8. TREĆI NACIONALNI susret hrvatskih katoličkih obitelji održava se u Solinu u
subotu i nedjelju, 15. i 16. rujna 2018. godine. Pozivamo sve obitelji koje su zainteresirane
neka se jave do početka kolovoza kako bi im na vrijeme bio osiguran besplatan smještaj.

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

24. lipnja 2018. ● 12. NKG ● God. IX. ● br. 25 (408)

Ivan mu je ime!
Čitanje svetog Evanđelja po Luki: - Elizabeti se navršilo
vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli
da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati
imenom njegova oca - Zaharija, no mati se njegova usprotivi:
»Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema
od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom
želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se
umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga. Strah obuze sve njihove
susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli,
razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu, ruka
Gospodnja bijaše s njime. Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u
pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom. Riječ Gospodnja. (Lk 1, 57-66.80)

Svetkovina Rođenja sv. Ivana Kristitelja
Danas svetkovina Rođenja sv. Ivana Krstitelja ima misu bdijenja i dnevnu misu.
Budući da se radi o svetkovini, ona ima prednost pred nedjeljom “kroz godinu” ako
padne nedjeljom, kao što je to slučaj ove godine. Misna čitanja su bogata: evanđelja
donose izvještaje o najavi Ivanova rođenja i o samom rođenju, a prva čitanja (Jer i Iz)
govori o proroku kojega Bog poziva još u utrobi njegove majke. Druga čitanja govore o
najavi spasenja koje nam je došlo u Kristu.
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja - Ovaj spomendan pada 29. kolovoza. Poznat je
i pod imenom Glavosjek sv. Ivana Krstitelja. Naravno, ne možemo znati je li sv. Ivan
podnio mučeništvo upravo toga dana. Beda Časni vjeruje da je 29. kolovoza koju godinu
prije 391. u blizini Kalcedona pronađena Pretečina glava. Međutim, po svoj prilici ovaj
datum odgovara danu posvete bazilike u čast sv. Ivana u Sebasti (drevnoj Samariji) oko
sredine 4. st. U toj su se bazilici častili grobovi sv. Ivana Krstitelja i Ilije proroka.
Augustin još ne poznaje ovaj spomendan, ali se on slavio u Galiji i Španjolskoj u 5. st.
Sakramentar iz Verone ga ne spominje, ali ga nalazimo u Gelazijevu sakramentaru.
Začeće sv. Ivana Krstitelja - Neki istočni kalendari poznaju još jedan blagdan
Ivana Krstitelja: njegovo začeće. Jedno se vrijeme taj blagdan slavio u Napulju,
Španjolskoj i Engleskoj. Danas postoji samo u kalendaru Bizantske crkve i to 23. rujna.
Kao što vidimo, ako izuzmemo Marijine blagdane, sv. Ivan Krstitelj je oduvijek
posebno slavljen u Crkvi. Slavi se i njegov rođendan i njegov smrtni dan. On je bio onaj
Prorok kojeg je Bog unaprijed predodredio da navijesti Kristovo spasenje. On je tome
pozivu ostao vjeran i po cijenu vlastitog života. Kao takav on je i danas znak i primjer
svim vjernicima koji su također pozvani naviještati Kristovo djelo spasenja u svoj
odvažnosti i dosljednosti. (dr. Zvonko Pažin)

Ususret Trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji
ŠTO SU TEME NACIONALNOG OKUPLJANJA KATOLIČKIH OBITELJI:
U središtu otčinstvo i majčinstvo
Prigodom prvoga nacionalnoga
susreta hrvatskih katoličkih obitelji u
Zagreb je stigao i papa Benedikt XVI.
»Tema ‘Otčinstvo i majčinstvo – dva
lica roditeljskoga poslanja’ izabrana je
ponajprije kao odgovor na uočenu
manjkavu pripremljenost i nesnalaženje
muškaraca i žena u roditeljskim ulogama,
što – i znanstveno je to dokazano – rađa
brojnim posljedicama za djecu, obitelji, a time i za čitavo društvo. Nadalje, odgovor
je to i na nametanje rodne ideologije«, kaže dr. Hodžić.
U Hrvatskoj su započele pripreme za Treći nacionalni susret hrvatskih
katoličkih obitelji, koji će se održati 2018. godine u Solinu. Sa željom da još jednom
pojasni pozadinu takvih nacionalnih susreta te da predstavi tijek priprema za
predstojeći susret, Glas Koncila je za pomoć upitao voditelja Ureda za obitelj
Hrvatske biskupske konferencije Petra-Krešimira Hodžića. Po struci liječnik, dr.
Hodžić je oženjen i otac je četvero djece.
Nacionalni se susreti održavaju svake treće godine u sklopu trogodišnjih
ciklusa; tako da se u prvoj godini održi nacionalni studijski dan za djelatnike u
obiteljskom pastoralu na zadanu temu, da se druge godine ta tema produbljuje u
biskupijama i župama, među ostalim, održavanjem biskupijskoga susreta/dana
obitelji, a da se treće godine, kao vrhunac ciklusa, održi nacionalni susret – tumači
dr. Hodžić.
Dva lica roditeljskoga poslanja - Susret se održava na temu »Otčinstvo i
majčinstvo – dva lica roditeljskoga poslanja« koja je, govori dr. Hodžić, »izabrana
ponajprije kao odgovor na uočenu manjkavu pripremljenost i nesnalaženje
muškaraca i žena u roditeljskim ulogama, što – i znanstveno je to dokazano – rađa
brojnim posljedicama za djecu, obitelji, a time i za čitavo društvo. Nadalje, odgovor
je to i na nametanje rodne ideologije, o čemu su hrvatski biskupi progovorili u svom
pismu ‘Muško i žensko stvori ih!’ u listopadu 2014. godine. Drugi ciklus, čija će
kruna biti proslava u Solinu, započeo je u travnju ove godine u Osijeku Nacionalnim
studijskim danom za djelatnike u obiteljskom pastoralu.«
Jasno je da je, posebno s obzirom na tešku demografsku sliku u Hrvatskoj,
potrebno ponajprije promicati brakove, tj. stvarati materijalne uvjete, ali i duhovno
ozračje u kojem će se što veći broj mladih odlučiti za brak.
Stavljanju naglaska na otčinstvo u pastoralnoj godini 2016./2017. pridonijelo
je među ostalim i to što se 2017. godine slavi 330. obljetnica proglašenja sv. Josipa
zaštitnikom hrvatskoga naroda. Dr. Hodžić izvještava da je radna skupina pri Uredu
HBK-a za život i obitelj priredila katehetski materijal pod naslovom »Izazov
očinstva«, za osnaživanje muškaraca/otčeva u odgovornom ispunjavanju poslanja u

obitelji, Crkvi i društvu. Građa je u PDF formatu dostupna na internetskoj stranici
obitelj.hbk.hr. U pastoralnoj godini 2017./2018. naglasak bi se stavio na majčinstvo
jer će se Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 2018. godine održati u
prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu. Katehetska građa »Izazov majčinstva« za
žene/majke već je u izradi, a Splitsko-makarska nadbiskupija je, kao domaćin,
započela s prvim koracima pripreme za susret, kaže dr. Hodžić.
Doprinos demografskoj obnovi - Jasno je da je, posebno s obzirom na tešku
demografsku sliku u Hrvatskoj, potrebno ponajprije promicati brakove, tj. stvarati
materijalne uvjete, ali i duhovno ozračje u kojem će se što veći broj mladih odlučiti
za brak. Jasno je i to da je Crkva poglavito zadužena za ovo drugo, premda zbog
zapovijedi ljubavi ni prvo ne može posve zaboraviti. Izrazito je pak crkveno
područje pružiti bračnim parovima nadu i onu najdublju motivaciju za otvorenost
životu. Zamoljen da pokuša sažeti što Crkva već (duže vremena) čini, dr. Hodžić
upućuje na apel koji su hrvatski biskupi, upravo uočavajući tešku demografsku krizu,
uputili sa svoga 50. jubilarnoga zasjedanja u travnju 2015. godine. Na tom tragu je i
poruka Vijeća HBK-a za život i obitelj »Optimizmom, velikodušnošću i
zajedništvom do demografske obnove Hrvatske«
upućena u veljači ove godine povodom Dana života.
»Međutim, svjesna da nije dostatno samo
upućivati apele i poruke, Crkva u Hrvatskoj već sada
daje svoj doprinos demografskoj obnovi, primjerice
uvođenjem prakse da biskupi krste 4. odnosno 5. i
svako iduće dijete u obitelji darujući pritom prigodan
dar, darivanjem rodilja uz Dan života u veljači, potom
osobitom brigom za obitelji s brojnom djecom, bilo
preko
struktura
obiteljskoga
pastorala
u
nad/biskupijama organiziranjem različitih susreta i
događanja, bilo konkretno im pomažući preko struktura Caritasa, primjerice kroz
projekte kumstva, te naposljetku utemeljenjem zaklada, među ostalim i za pomoć u
školovanju djece i studenata. Dragocjen doprinos nadvladavanju demografske krize,
uključujući i zauzimanje za svaki ljudski život od začeća, daju i zajednice, pokreti i
udruge u kojima su vjernici pokretačka snaga«, sažima sugovornik.
Svetost je konačni cilj - Dr. Hodžić potom pogled okreće prema budućnosti
te podsjeća na odluku hrvatskih biskupa u studenom ove godine da se, na temelju
prikaza sadašnjega stanja i smjernica koje donosi postsinodska apostolska pobudnica
»Radost ljubavi«, poradi na »Projektu unaprjeđenja priprave za brak«, koji bi
obuhvatio dalju, bližu i neposrednu pripravu. »Time se, s jedne strane, želi promicati
vrijednost i ljepota kršćanskoga braka i obitelji koji počiva na sakramentu ženidbe, a
s druge strane bolje pripremiti mlade ljude na suočavanje za izazovima bračnoga i
obiteljskoga života, uključujući rađanje i podizanje djece«, kaže dr. Hodžić.
Razgovor sugovornik zaključuje porukom: »U ovo božićno vrijeme kad Crkva
pred svoje vjernike stavlja svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa valja spoznati da su
poziv na ljubav i poziv na rađanje sadržani u pozivu na svetost. Svetost je konačni
cilj svakoga kršćanina, pa tako i onih koji žive u braku i obitelji.« (GK, Darko Grden)

