Misna slavlja i župni oglasi
18 + Jure, Mande, Ivan, Marica i Verica Franjković
18 Po nakani (al)
18 Po nakani (al)
18 Po nakani (al)
18 Po nakani (al)
18 + Stjepan i Ivan Prebeg Možar; Milan i Marica Franjković; Milan i
Mery Luketić; Dragica i Milan Fićurin i ob. Franjković Valin ; Ivan,
Subota
Mande i Dragan Božičević i Dijana Jurković; Milan Puškarić Bajić;
1. veljače
Romina Jandrlić; Nada Tironi i ob. Božičević.
10 SVETIŠTE: Misa za narod i izlaganje Presvetog.
Dan Gospodnji
12 CEROVNIK: + Bara Pavlić (30. dan); Julika Poljak
17.45 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim i Sv. Misa:
2. veljače
Na čast Gospi od Čudesa za duhovno i tjelesno zdravlje; + Ana
SVIJEĆNICA Marković; Ana i Anton Grdić; Marica i Valentin Gračanin.
1. ŽUPNA KATEHEZA – održava se samo na nedjeljnim i blagdanskim misama.
2. VOJNOVAC – misa će biti u subotu, 8. veljače u 15 h te radni sastanak o Vojnovcu.
3. SKRADNIK – misa će biti u nedjelju, 9. veljače u 16 h te radni sastanak o Skradniku.
4. RIM – zahvalno biskupijsko hodočašće – održava se od 16. do 21. veljače. Cijena 3.000
kn. Prijava je produžena do 1. veljače. Planirana su tri auto busa hodočasnika.
5. ČEPOVI - skupljamo plastične čepove za liječenje djece. Ne bacajte čepove…
6. DOPRINOS: – za crkvu: Oštarije 200 kn; Cerovnik 150 kn. Mežnarija: Oštarije 50
kn; Cerovnik 70 kn. Za uzdržavanje svećenika: dar prema mogućnosti obitelji. Hvala.
Pon, 27. siječnja
Uto, 28. siječnja
Sri, 29. siječnja
Čet, 30. siječnja
Pet, 31. siječnja

SVETICA

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

7. SHKM – Susret hrvatske katoličke mladeži – održat će se u Zagrebu 9. i 10. svibnja
2020. Pozivam sve zainteresirane na duhovnu pripremu za ovaj prekrasni susret, a prijave se
šalju preko Župnog ureda do 15. ožujka. Na susret se mogu uključiti mladi od dobi naših
krizmanika do tridesetogodišnjaka, a za susret će trebati pojedinačno ispuniti prijavnicu.
8. SV. JOSIPU smo započeli VELIKU DEVETNICU - zaštitniku hrvatskog naroda i
domovine, očeva i Crkve započeli smo u srijedu 22. siječnja, a završava u srijedu 18.ožujka.
Devetnica se moli srijedom, (devet srijeda), a može se moliti devet dana prije Svetog Josipa.
9. SVIJEĆNICA ili SVETICA bit će proslavljena u nedjelju, 2. veljače misama u 10 sati te
cjelodnevnim klanjanjem koje namjenjujemo za duhovnu i materijalnu obnovu župe. Klanjanje
će završiti blagoslovom s Presvetim oltarskim sakramentom u 17.45 sati te potom Sv. Misom.
10. FILIJALA VOJNOVAC - u nedjelju 19. siječnja proslavljen je suzaštitnik Vojnovca
Sv. Antun Opat. Misu je predvodio župnik pop Ante Luketić, te istaknuo: „Ovom proslavom
slavimo 10 godina uređenja kapele, 20 godina osnutka G-S biskupije i 25 godina dolaska na
Vojnovac prognanih Hrvata iz Bosne“. Osvrnuvši se na nedavni blagoslov obitelji,
propovjednik je istaknuo čestu pojavu - potištenost i beznađe u obiteljima uslijed napuštenosti
starijih od strane mlađih, kao i težina nošenja s teškim bolestima. Župnik je zahvalio
Vojnovčanima što su sačuvali duh slavljenja Sv. Antuna, kako doseljeni prognani iz Bosne,
tako i domaći vjernici. Nemir koji danas često nalazimo kod ljudi posljedica je neusklađenosti
duha, duše i tijela. Uzor nam treba biti snaga Antunovljeve ljubavi prema Bogu, sebi i prema
drugima. Slijepi smo pred Božjim duhom jer smo se oslijepili duhovima sadašnjice. Učimo kao
Sv. Antun ljubiti sebe i druge.“ Potom je uslijedilo čašćenje za sve uzvanike u Domu Sv. Ante.

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
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Apostolsko pismo u obliku motu propria Svetog Oca Franje
Aperuit illis kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi
1. »Tada im otvori pamet da razumiju Pisma« (Lk
24, 45). To je bio jedan od posljednjih čina uskrsloga
Gospodina prije njegova uzašašća. Ukazao se okupljenim
učenicima, s njima je lomio kruh i otvorio im pamet da
razumiju sveta Pisma. Tim razočaranim i prestrašenim
ljudima objavljuje smisao pashalnoga otajstva, odnosno da
je, prema vječnom Očevu naumu, Isus morao podnijeti
muku i uskrsnuti od mrtvih da donese obraćenje i
oproštenje grijeha (usp. Lk 24, 26.46-47). Obećava zatim
Duha Svetoga koji će im dati snage da budu svjedoci toga
Otajstva spasenja (usp. Lk 24, 49).
Odnos između Uskrsloga Gospodina, zajednice vjernikâ i Svetoga pisma je od
krajnje važnosti za naš identitet kao kršćana. Bez Gospodina koji nam otvara pamet
nemoguće je duboko razumjeti Sveto pismo. No vrijedi i suprotno: bez Svetoga pisma
događaji Isusova poslanja i njegove Crkve na ovome svijetu ostaju nerazumljivi. Sveti
Jeronim je s pravom napisao: »Ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista« (In Is.,
Proslov: PL 24,17).
2. Na završetku Izvanrednog jubileja milosrđa zatražio sam da se razmisli o
tome da jedna »nedjelja… bude u cijelosti posvećena Božjoj riječi, kako bi se shvatilo
neiscrpno bogatstvo sadržano u tom stalnom dijalogu između Gospodina i njegova
naroda« (Apost. pismo Misericordia et misera, 7). Posvetiti jednu nedjelju liturgijske
godine Božjoj riječi može omogućiti Crkvi da iznova doživi kako uskrsli Gospodin
otvara i za nas riznicu svoje riječi da uzmognemo biti u svijetu navjestitelji toga
nepresušnog bogatstvo. U vezi s tim vraćaju nam se u misli učenja svetog Efrema:
»Tko je uopće kadar razumjeti, Gospodine, sve bogatstvo samo jedne od tvojih riječi?
Mnogo je više onoga što nam promiče od onoga što možemo razumjeti. Mi smo poput
žednih ljudi koji taže žeđ na nekom studencu. Tvoja riječ pruža toliko različitih
aspekata, jednako kao što su brojna motrišta onih koji je proučavaju. Gospodin je
obojio svoju riječ raznolikim ljepotama, tako da oni koji je proučavaju mogu
kontemplirati ono što im je draže. On je u svojoj riječi sakrio sva blaga tako da svatko
od nas može naći bogatstvo u onome što kontemplira« (Komentari na Diatessaron, 1, 18).
Ovim Pismom želim odgovoriti na mnoge zamolbe koje su mi pristigle od
Božjeg naroda da se u čitavoj Crkvi u jedinstvu nakanâ slavi Nedjelja Božje riječi. Već
je postalo uvriježeno da kršćanska zajednica odvaja trenutke za razmišljanje o važnosti
koju Božja riječ zauzima u svakodnevnome životu. U raznim mjesnim Crkvama

poduzete su brojne inicijative kako bi Sveto pismo postalo sve dostupnije vjernicima,
tako da u njima poraste zahvalnost za tako velik dar te se predano trude živjeti ga u
svakodnevici i dosljedno ga i odgovorno svjedočiti.
Drugi vatikanski sabor je dogmatskom konstitucijom Dei Verbum dao veliki
poticaj za ponovno otkrivanje riječi Božje i taj tekst zaslužuje da se stalno nad njim
razmišlja i da ga se živi. U toj je konstituciji jasno izložena narav Svetoga pisma,
njegovo prenošenje s naraštaja na naraštaj (Drugo poglavlje), njegovo božansko
nadahnuće (Treće poglavlje) koje obuhvaća Stari i Novi zavjet (Četvrto i Peto
poglavlje) i njegova važnost za život Crkve (Šesto poglavlje). Ne bi li unaprijedio to
učenje Benedikt XVI. je 2008. godine sazvao sinodu na temu “Riječ Božja u životu i
poslanju Crkve” nakon koje je napisao apostolsku pobudnicu Verbum Domini koja je
prijeko potrebna pouka za naše zajednice[1]. U dokumentu se posebno produbljuje
performativnu narav Božje riječi, osobito u
bogoslužju u kojem dolazi do izražaja
njezin izrazito sakramentalni značaj.[2]
Dobro je stoga da u životu našega
naroda nikada ne nestane tog odlučnog
odnosa sa živom riječi koju se Gospodin
nikada ne umara upućivati svojoj
Zaručnici, kako bi ona mogla rasti u ljubavi
i svjedočenju vjere.
3. Određujem stoga da III. nedjelja
kroz godinu bude posvećena slavljenju,
razmišljanju i širenju Božje riječi. Nedjelji
Božje riječi pripast će tako pravo mjesto u
razdoblju u godini u kojem smo pozvani na jačanje vezâ sa Židovima te na molitvu za
jedinstvo kršćana. Nije riječ o pukoj vremenskoj podudarnosti: slavljenje Nedjelje
Božje riječi očituje ekumensku vrijednost zato što onima koji slušaju Sveto pismo
pokazuje put kojim valja ići kako bi se prispjelo istinskom i čvrstom jedinstvu.
Zajednice će iznaći način da tu Nedjelju proslave kao svečani dan. Bit će,
međutim, važno da se na euharistijskom slavlju Sveto pismo postavi na vidljivo mjesto,
kako bi se pred pukom očitovalo normativnu vrijednost koju posjeduje Božja riječ. Bit
će posebno prikladno na tu nedjelju jasno istaknuti značaj navještaja Gospodnje riječi,
a u homiliji naglasiti čast koju smo joj dužni iskazivati. Biskupi mogu te nedjelje
predsjedati slavljem uvođenja u službu lektorata ili povjeravanja slične službe, kako bi
se dozvalo u svijest važnost naviještanja Božje riječi u liturgiji. Bitno je, naime, da se
učini sve kako bi se neke vjernike pripremilo da budu istinski navjestitelji riječi uz
odgovarajuću pripremu, što se već uvriježilo kod akolitata ili uvođenja u službu
izvanrednih djelitelja svete pričesti. Jednako tako, župnici će moći pronaći načine da
Bibliju, ili neku od biblijskih knjiga, razdijele čitavom vjerničkom zboru, kako bi se
time jasno pokazalo koliko je važno nastaviti u svakodnevnom životu čitati Sveto
pismo, temeljito ga proučavati i moliti uz njega, s posebnim referiranjem na lectio
divina.
(nastavlja se)

Mučenik vlč. Dragutin Fifka i Cerovničke žrtve 1943.

16. dio

Tijekom travnja 1904. godine izvedeni su popravci na župnom stanu te je
podignut orušeni dvorišni zid.1 U ljetu 1910. godine izvršeni su manji popravci na
župnom stanu i gospodarskoj zgradi, krov na župnomu stanu pokriven je s eternitom, a
gospodarska zgrada s „asfalt“ ljepenkom.2 Radove je izvela tvrtka „Braun“.3 Godina
1912. i 1913., u stanu su okrečene sobe i izvedeni manji popravci.4 Godine 1914.
djelatnici tvornice eternita „Braun“ izvršili su manje popravke na krovu župnog stana.5
U proljeće 1922. godine obnovljena je gospodarska zgrada (štala). Stavljene su nove
grede i krov je pokriven ciglom. Isto tako, obnovljeni su glavni ulazi u župno dvorište i
struga pred dvorištem. Radove je izveo Mate Pavlić (Šlik) iz Cerovnika. Sljedeće
godine u kolovozu izvedeni su manji popravci na župnom stanu iznutra i izvana.6
Dana 10. svibnja 1926. godine napravljene su obje nove struge na ulazu s ceste u
župno dvorište. Radove su besplatno izveli majstori iz (Modruške) Munjave: Juraj
Kirasić, Franjo Magdić, Ivan Matešković, Franjo Matešković, Anton Belobrajdić i Jure
Kolić.7 U kolovozu naredne godine, ličilac August Novak je okrečio cijelu unutrašnjost
stana.8 Dvije godine kasnije, 25. svibnja 1929. godine, sazidana su dva srušena zida u
župnom dvorištu, napravljena nova stuga, pokrpan stari plot i
postavljeno 8 m novog plota oko župničkog vrta.9
U noći 25. na 26. travnja 1933. godine provaljeno je u
župnu štalu i ukradeno 15 komada peradi. Nakon toga
sagrađen je novi kokošinjac i kuhinja za blago te popravljena
štala i zid oko župnog dvorišta.10 Godine 1934. župnik vlč.
Dragutin Fifka dao je na crkvenom zemljištu kraj župnog
stana zasaditi novi voćnjak.11 U prosincu 1942. godine
odobrena su sredstva za popravak župnog stana, ali to nije
izvedeno.12 U veljači sljedeće godine opljačkali su tadašnjeg
župnika vlč. Dragutina Fifku, na župnom stanu oštetili žbuku i porazbijali prozore.13
1

Uručbeni Zapisnik, br. 63/1904.; Zapisnik Cerkovne blagajne sv. Križa u Cerovniku Početkom
god: 1871.
2
Spomenica župe Cerovnik, str. 19.
3
Uručbeni Zapisnik, br. 63/1904.
4
Spomenica župe Cerovnik, str. 22.; Zapisnik Cerkovne blagajne sv. Križa u Cerovniku
Početkom god: 1871.
5
Uručbeni Zapisnik, br. 23/1914. i 102/1914.
6
Spomenica župe Cerovnik, 29-30.
7
Isto, str. 34.
8
Zapisnik Cerkovne blagajne sv. Križa u Cerovniku Početkom god: 1871.
9
Spomenica župe Cerovnik, str. 36.
10
Spomenica župe Cerovnik, str. 40.; Uručbeni Zapisnik župe Cerovnik od 1921. dalje, br.
41/1933.
11
Spomenica župe Cerovnik, str. 41.
12
Uručbeni zapisnik od 1921. dalje, br. 70/1942.
13
Spomenica župe Cerovnik, str. 48.

