Misna slavlja i župni oglasi
Poned., 24. kolovoza
Utorak, 25. kolovoza
Srijeda, 26. kolovoza
Četvrtak, 27. kolovoza
Petak, 28. kolovoza
Subota, 29. kolovoza
30. kolovoza
22. nkg

18.30 + Anka Beba i Milan Subotić; Mandica i Dragan Lončarić;
Po nakani Gospi od Čudesa za duhovno i tjelesno zdravlje
18.30 + Ana Lešić (30. dan)
18.30 + Ivan Žlimen
18.30 + Ivica Belančić Boškov
18.30 + Ivan i ob. Butković
18.30 + Po nakani (al)
10 SVETIŠTE: Misa za narod
11 CEROVNIK: + Joso i Marija Pavlić i ob. Šlikovi;
vlč. Milan Bogović; Stjepan i ob. Bogović
17 SKRADNIK: + Nikola Pribanić (DPD Skradnik)

DAN GOSPODNJI
1. DAN CEROVNIČKIH MUČENIKA proslavit ćemo zahvalom Bogu za
OBNOVLJENE KROVOVA župne crkve Uzašašće Isusovo i Male crikve PODIZANJEM DVA
ZAVJETNA ZVONA te ujedno BLAGOSLVOM SPOMEN SOBE vlč. Dragutina Fifke u
nedjelju, 30. kolovoza Sv. Misom u 11 sati i kulturnim programom poslije mise.
2. POZIVAM – članove župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća Župe Cerovnik kao i sve
zainteresirane župljane Cerovnika na susret i dogovor o proslavi Dana hrvatskih mučenika na
Cerovniku u nedjelju, 30. kolovoza. Svi koji mogu pomoći u nedjeljnoj proslavi (kolačima,
pićem, novcem…) javite se gđi Josipi Jandrlić na Cerovniku ili gđi. Mileni Jularić na Vojnovcu.
3. UDBINA – hodočašće na Udbinu na Dan hrvatskih mučenika u subotu, 29. kolovoza
započinje polaskom busa u 7 sati. Prijave su do srijede, a cijena busa je 70 kuna.
4. TEČAJ za BRAK – dva vikenda u rujnu - od petka 18. rujna do nedjelje 27. rujna u 19.30
- dvorana pastoralnog centra župe sv. Križ u Ogulinu. Tečaj je obavezan za sve zaručnike.
5. OBITELJ – zainteresirana za edukacijsko-formacijski susret crkvenih i obiteljskih
savjetnika u Ogulinu od 3. – 5. rujna neka se jave za daljnje informacije.
6. MOLIMO za pomoć sve ljudi dobre volje - društva i udruge, lokalne i regionalne upravne
jedinice, braniteljske udruge, naše iseljenike - podrže obnovu naših svetinja.

Župa Oštarije
Župa Cerovnik

IBAN
IBAN

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

Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail:www.zupa-ostarije.com

Pod Gospinim plaštom
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„Kamo da idemo?
Ti imaš riječi života vječnoga!“
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono vrijeme:
Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda!
Tko je može slušati?« A Isus, znajući sam od sebe da
njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to
sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi
onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo
ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život
su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je
Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda:
»Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od
Oca.« Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus
dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar:
»Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i
znamo: ti si Svetac Božji.«
Riječ Gospodnja.

Osmišljen život (Iv 6,60-69)
“Kruha i igara” – “panem et circenses”: tim je riječima rimski satiričar
Juvenal okarakterizirao najvažnije želje rimskog društva početkom 2. stoljeća.
Umjesto da se brine za opće dobro i angažira za boljitak grada, vlast je narodu
ponudila cirkuske igre i skretanje pozornosti od bitnih stvari. Pun trbuh i dobra
zabava, tuži se Juvenal, to je ono što zanima svjetinu i ništa više od toga.
“Kruha i igara” – čini se da je životno geslo i mnogih današnjih ljudi. Živjeti
bezbrižno, nešto malo raditi i dobro se zabavljati. Čovjek, međutim, umire ako živi
samo od kruha. Industrija zabave i površnosti u ljudskim bićima ostavlja pustoš.
Izgubljeno vrijeme je neispunjeno, prazno vrijeme. Vrijeme u kojemu nismo živjeli
kao ljudi, u kojemu nismo ništa iskusili, naučili, stvorili, uživali ili pretrpjeli. Na
kraju života, kada se okrenemo unatrag, lijepo bi bilo vidjeti da smo našu prošlost
ispunili ljubavlju, dobrotom, mirom, pravednošću, istinoljubivošću, strpljivošću,
unatoč svim tegobama koje smo imali. Naša prošlost govori o nama, o tome kako
smo se i s koliko vjere nosili kroz život. Naš život nema veliku vrijednost ako iz
njega nismo učili i od vlastite sudbine, ma kakva god ona bila, učinili spomenik
vlastitom postojanju.
Čovjek bi se u životu trebao boriti za nešto više od samoga života. Zato nije
najvažnije na zemlji ostati što duže, već je bitan smisao našeg boravka. Ne treba
željeti životu pridodati dane, već osmišljene dane života! Svako nezadovoljstvo

uzrokuje duboko neosmišljen život. Besmisao se liječi iznutra. Stvari izvana nužno
ne daju smisao. Smisao je posljedica načina razmišljanja i gledanja na život. Plod
srca i duha, a ne opipljivih stvari. Ako se smislu otvorimo, on će ući u ljudsko srce i
u duhu obnoviti čovjeka. Imati smisao znači imati mudrost. A biti mudar znači biti
uronjen u svoju nutrinu, razlučiti bitno od nebitnoga, prolazno od vječnoga.
Isusov govor o kruhu podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu (6,22-51) on
sebe označava kao kruh života. Taj duhovni kruh jedemo tako što vjerujemo u Isusa.
Drugi dio (6,51-59) odnosi se na euharistiju u doslovnom smislu. U oba se dijela
govori o Isusu Kristu kao istinskom kruhu koji silazi s neba. Kako Isus može
govoriti da se jede njegovo tijelo? Tijelo, u Ivanovu svjedočanstvu, kao i u semitskoj
kulturi uopće, označuje čitavu osobu. Izraz ‹jesti tijelo› znači: da se posve prihvati
Isusova osoba, njegove riječi i djela, da se nasljeduje Isusa. Isus je u tom smisli
kruh, prava hrana kojom se postiže životna sreća.
Za mnoge je to prezahtjevno. Ne žele prihvatiti Isusov životni program. O
tome pripovijeda današnji evanđeoski odlomak: Tvrda je to besjeda! Tko je može
slušati? ‹Tvrd govor› koji se ne može slušati, zapravo je znak tvrdoće srca koja se
opire Božjoj riječi. Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Isus ih
uvjerava: Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. Jesmo li se tako opredijelili
za Isusa da ne možemo nikome drugom otići? (Franj. prov. Split)

Europski dan sjećanja na žrtve
svih totalitarnih i autoritarnih režima
Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima
obilježava se 23. kolovoza kao spomendan u Republici Hrvatskoj i europski je dan
sjećanja na žrtve totalitarnih diktatura u Europi u 20. stoljeću.
Povijest: Spomendan potječe od Praške deklaracije o zločinima komunizma
(3. lipnja 2008.), koju je između ostalih predložio i potpisao Vaclav Havel i brojni
članovi Europskog parlamenta. Podsjeća na pakt Hitlera i Staljina.
Dana 23. kolovoza 1939. godine potpisan je njemačko-sovjetski pakt o
nenapadanju, poznat kao Sporazum Molotov-Ribbentrop, kojim je postignut javni
sporazum o nenapadanju i tajni sporazum o podjeli interesnih sfera u Istočnoj
Europi. U slobodnom svijetu na taj dan organizirali su se prosvjedi pod nazivom
Dan crne vrpce s ciljem upoznavanja svijeta o prikrivanju zločina.
Dana 23. rujna 2008. potpisana je izjava potpore od 409 članova Europskog
parlamenta za uspostavu dana sjećanja [1]. Potvrđen je točkom 15. Rezolucije
Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu od 2. travnja 2008.
odlukom o proglašenju dana sjećanja na žrtve staljinizma i nacionalsocijalizma sa
533 glasova (44 protiv i 33 suzdržanih).[2] U završnom dijelu Rezolucije pozvani su
parlamenti i vlade svih država članica EU, država kandidatkinja za EU kao i zemalja
povezanih s Europskom unijom, na usvajanje i provedbu te Rezolucije.
Parlamentarna skupština Vijeća Europe odlučno osuđuje teška kršenja
ljudskih prava koja su počinili totalitarni komunistički režimi te izražava
suosjećanje, razumijevanje i priznanje za žrtve tih zločina. Skupština vjeruje da žrtve

zločina totalitarnih komunističkih režima koje su još žive, ili njihove obitelji,
zaslužuju sućut, razumijevanje i priznavanje njihovih patnji i time Skupština poziva
sve komunističke i post-komunističke stranke u svojim državama članicama, koje to
još nisu učinile, da ponovno ocijene povijest komunizma i svoju vlastitu prošlost, da
se jasno distanciraju od zločina totalitarnih
komunističkih režima te da ih potpuno jasno osude.
Hrvatska: Obilježavanjem Europskog dana
sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih
režima, Hrvatska se pridružila većini zemalja
članica EU u kojima se, na preporuku Europskog
parlamenta, potiče na promišljanje osjetljivih i
kompleksnih pitanja zajedničke povijesti i njezina
očuvanja kako bi sljedeće generacije mogle iz nje učiti i graditi suživot na temeljima
demokracije i uvažavanja temeljnih prava. Hrvatski sabor je 30. lipnja 2006. godine
donio Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog
poretka u Hrvatskoj 1945.-1990. (NN, 76/2006) u kojoj je navedeno da su totalitarni
komunistički režimi bili, bez iznimke, označeni masovnim povredama ljudskih
prava. Europski je parlament u svojoj preporuci naglasio da svaka zemlja prilagodi
vrijeme i način obilježavanja sjećanja na žrtve totalitarnih režima vlastitoj povijesti i
tradiciji. Hrvatska se tako pridružila Estoniji, Latviji, Litvi, Sloveniji i Švedskoj
obilježavanjem 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i
autoritarnih režima, dok osamnaest drugih članica obilježava 27. siječnja,
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. (Izvor: Wikipedija)

Susret nadbiskupa Barišića i patrijarha
Irineja u splitskoj prvostolnici
Split, (IKA) - Splitsko-makarski nadbiskup Marin
Barišić, predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske
konferencije za dijalog sa Srpskom pravoslavnom
Crkvom, primio je u četvrtak 20. kolovoza u splitskoj
katedrali patrijarha Srpske pravoslavne Crkve Irineja i
njegovu pratnju koju su činili episkopi iz svih dijelova Srbije. Susretu su uz
nadbiskupa nazočili generalni vikar mons. Miroslav Vidović, pastoralni vikar mons.
Nediljko Ante Ančić i drugi svećenici Splitsko-makarske nadbiskupije. Patrijarh
Irinej sa svojom pratnjom boravio je ovih dana u Hrvatskoj posjećujući Šibensku
eparhiju u sklopu proslave visoke obljetnice Bogoslovije u manastiru Krka. Na
vratima splitske katedrale domaćin susreta nadbiskup i metropolit Barišić dočekao je
i uputio uvaženim gostima riječi srdačne dobrodošlice te ukazao na osobno
zadovoljstvo i čast da može u starodrevnoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice
Marije i najstarijoj katedrali na svijetu pozdraviti svoje uvažene goste. "Ova
katedrala koja je bila prvotno mauzolej cara Dioklecijana, a 313. G. Milanskim
ediktom pretvorena u katedralu, hram Božji, ima u sebi duboku i bogatu svjetsku
univerzalnu i lokalnu memoriju", kazao je prilikom susreta nadbiskup Barišić.

