Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 14. svibnja
Uto, 15. svibnja
BLEIBURG
Srijeda
16. svibnja
Sv. Ivan Nepomuk
Čet, 17. svibnja
Pet, 18. svibnja
Subota
19. svibnja

BDIJENJE

DUHOVI
20. svibnja

18.30 Po nakani (al)
18.30 + Milan, Mate, Marica i Katica Mihaljević; Za žrtve Bleiburga
19 VOJNOVAC: Pobožn. Sv. Anti (9. utorak)
11.00 SABORSKO: Proslava Sv. Ivana Nepomuka
17.00 GOSPIĆ: Spomendan mučeništva s. Žarke Julijane Ivasić
18.30 SVETIŠTE: Na čast Sv. Josipu: + Ivan Rahan i Marija Vučić
18.30 + Ante Cindrić
18.30 + Tomo i Zlatko Bogut
21.00 DUHOVSKO BDIJENJE: + Herman i Marija Tweer; Josip
Franjković; Ana i Anton Elić; Ivka i Ivan Franjković Vanja; obitelj
Mihaljević; ob. Prebeg; Boren, Dragica i Katica Rašpica.
KLANJANJE CIJELU NOĆ do nedjeljna mise i potom do večeri
10 OŠTARIJE: Misa za narod
Krštenje: Antoni Ožanić (sin Daria i Martine)
12 CEROVNIK: + Blaž i Anka Špehar; Nikola, Marija i Ivan
Belobrajdić; Nikola Fumić; Franjo Špehar
16.45 SVETIŠTE: Blagoslov s Presvetim i Sv. Misa

1. SVIBANJSKA POBOŽNOST – svakodnevna molitva krunica u čast BD Mariji.
2. KATEHEZA za sve vjeroučenike po grupama u 18 sati - svibanjske pobožnosti.
3. BLEIBURG – u utorak, 15. svibanja spomen i misa za žrtve Bleiburga i Križnog puta.
4. TONKAFEST – humanitarni koncert u nedjelju, 13. svibnja u 19.30 h u šk. sportskoj
dvorani (pokraj škole IB Mažuranić). Ulaznica 30 kuna za liječenje Siniše (9) i Josipe (14).
5. SV. IVAN NEPOMUK - Župa Saborsko slavi zaštitnika u srijedu, 16. svibnja u 11 h.
6. SESTA ŽARKA IVASIĆ – spomendan u srijedu, 16. svibnja i Sv. Misa u gospićkoj
Katedrali u 17 sati te otvaranje postupka za proglašenje blaženima šest sestara milosrdnica.
7. ROĐENDAN Sv. Ivana Pavla II. je 18. svibnja, a obilježit ćemo 24. svibnja.
8. HOD za ŽIVOT - u subotu, 19. svibnja u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Uključite se…
9. ISTINA o ISTAMBULSKOJ – Građanska inicijativa od 13. do 27. svibnja prikupljat
će potpise za referendumsku inicijativu o otkazivanju Istanbulske konvencije.
10. NAROD ODLUČUJE – Građanska inicijativa biskupa ispred crkve od 13. do 27.
svibnja prikupljat će potpise za referendumsku inicijativu za pravedniji izborni sustav.
11. DUHOVSKO BDIJENJE - danonoćno KLANJANJE u Svetištu u subotu, 19.
svibnja od 21 h do nedjelje Duhova sa završetkom na Sv. Misi u 17 h. Uključite se…
12. PRVOPRIČESNICI – zahvalna Sv. Misa je u nedjelju, 20. svibnja u 10 sati.
13. FRANKOPANI – izložba u Frankopanskoj kuli u četvrtak, 17. svibnja u 19 sati.
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Neka i oni budu jedno kao i mi!
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i
pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i
mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i
štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A
sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja
sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam
od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu
od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini:
tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja
poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni
budu posvećeni u istini.« Riječ Gospodnja. (Iv 17, 11b-19)

Božanska pedagogija
U svojoj božanskoj pedagogiji Gospodin Isus je predvidio za
svoje učenike više različitih situacija, to jest odgojnih razdoblja,
kako prije uskrsnuća, tako i nakon uskrsnuća. Jedno od tih
razdoblja nakon uskrsnuća je bilo da ih osposobi živjeti
samostalno, bez navezanosti na njegovu tjelesnu prisutnost. Čak, štoviše, možemo
reći da je to bila jedna od posljednjih životnih pouka koje im je Gospodin udijelio, ili
bolje rečeno da je to bilo jedno od posljednjih iskustava koje su trebali steći, a za
koje ih je pripremao, kako bi potom mogli nastaviti djelovati i bez njegove tjelesne
prisutnosti. Vodio ih je putem duhovne zrelosti, te je htio da budu sposobni za
samostalan nastavak života. Bio je poput roditelja koji uči dijete hoditi da ga ne bi
cijeli život morao nositi na rukama. Te stoga, ako bismo se usudili njegovo uzašašće
k Ocu nazvati velikim korakom u Božjim očima, onda također možemo reći da nam
je nakon svoga uzašašća ostavio da sami pravimo korake prema istom cilju uz
njegovu pomoć, upute i primjer. I doista, po njegovu uzašašću primili smo posljednje
upute za samostalan hod, te nas je ostavio u svijetu da i sami pokažemo vještinu i
zrelost iskustva hoda prema kući Očevoj, pa i onda kad nas ne drži doslovno za ruku.
Služeći se slikom roditelja i djeteta istaknuti je da je velika istina kako roditelj ne uči
svoje dijete hoditi da bi pobjeglo od obiteljskog ognjišta i doma, nego kako bi na
bilo kojem mjestu u svijetu samostalno živjelo svjedočeći s ljubavlju život i sve
vrijednosti koje je upilo u roditeljskom domu. Štoviše, uči ga hoditi kako bi pronijelo
svijetom svjedočanstvo o ljepoti života u očinskom domu, te kako bi se znalo vratiti
vodeći i drugu izgubljenu braću u isti dom. Jer hod kojem roditelj uči svoje dijete
nije samo pitanje tjelesnog umijeća, nego i onog duhovnog koje svjedoči o ljudskoj
cjelovitosti.
dr. Ivan Bodrožić

Navik on živi ki zgine pošteno!
Oštarije, (IKA) - U ponedjeljak 30. travnja u svetištu Gospe od Čudesa u
Oštarijama svečano je nizom događaja obilježen spomendan pogibije Petra Zrinskog
i Frana Krste Frankopana. Obitelj Frankopan je svojom svekolikom stvarateljskom
aktivnošću stvorila Modruš središtem povijesnog, duhovnog, kulturnog, političkog i
gospodarskog djelovanja. Bila je to okosnica svjetlijeg pogleda prema budućnosti
prostora Modruša i njegovih slijednika Oštarija i Ogulina i njegovih žitelja. Stoga se
na 347. obljetnicu tragičnih događaja iz Bečkog Novog Mesta njima posvetilo više
događaja u organizaciji Katedre Čakavskog sabora Modruše i Udruge branitelja
Općine Josipdol kao i brojnih predstavnika ustanova i udruga iz Ogulina i susjednih
općina.

Predsjednik Katedre čakavskog sabora Modruše Zvonko Trdić je na početku
podsjetio na događaj pred 347 godina i smrt tadašnjih hrvatskih velikana: „Hrvatski
ban Petar Zrinski i njegov šurjak Fran Krsto Frankopan završili su tragično u
Bečkom Novom Mestu nakon proglasa kralja Leopolda I. od 3. travnja 1670.
Njihova imanja kao i njihovih pristaša bila su im zaplijenjena. Nastala je opća
grabež, posebno u Međimurju gdje su se mnogi okoristili a posebno Nikola Erdedi.
Povijest nam ne služi samo da spoznamo što je bilo, već da izvučemo pouke za
budućnost. O tih vremena nije se ništa posebno promijenilo, vodstvo je
obezglavljeno, strateške tvrtke su u stranim rukama", zaključio je Trdić te poručio da
vodimo računa o svojoj kući tko je u njoj gazda i da je volimo i uredimo tako da u
njoj dobro živimo.
Zatim je slavljena misa za hrvatske velikane a čuvar svetišta pop Luketić je u
homiliji poručio: „Iako danas nije poseban blagdan niti bdjenje, ipak obilježavamo
važan događaj, spomendan tragične smrti hrvatskih velikana Zrinskih i Frankopana.
Oni su tada nestali ali je ostalo njihovo djelo. Sebe su ulagali za dobro drugih i za to
platili cijenu. Nakon što smo 1097. godine smrću Petra Svačića ostali bez
posljednjeg hrvatskog kralja narodne krvi plemićka loza Frankopana je 1193. godine

došla na Modruš gdje su učinili puno toga za kulturni i duhovni razvoj naroda, od
razvoja tiskarstva pa do glagoljice. Svoje nade polagali su u Boga. Zato se zapitajmo
u kriznim situacijama gdje su nam korijeni, ujedinimo se i zahvalimo Bogu na daru
države."
Nakon mise svi sudionici su otišli u predvorje svetišta odnosno na temelje
nekadašnje velebne katedrale od koje je osim pokrajnjih zidova ostalo šest zaglavnih
kamena. Simbolička svečanost uz nazočnost povijesne ogulinske postrojbe
Frankopanske garde i župnog zbora započela je uz zvuke trube i pjesme „Tišina", a
nastavljena čitanjem šest dijelova Govora za Hrvatsku kojeg je 1522. pred
njemačkim staležima izgovorio Bernardin Frankopan. Dijelove govora o braniteljima
čitao je pripadnik specijalne policije MUP-a Saša Poljak, o društveno-političkim
prilikama predsjednik DPD-a Sv. Ivan Pavao II. Bartol Tunjić, o gospodarstvu Josip
Božičević, o školstvu ravnatelj škole Zvonko Ranogajec, o kulturnom djelovanju
prof. njemačkog jezika Monika Juričić te o crkvenim zdanjima učiteljica i
promotorica učenja glagoljice Mirjana Grubišić. Nakon svakog pročitanog teksta
nazočni pripadnici pojedinih staleža su postavili upaljene svijeće na pojedini
temeljni kamen. Na kraju je vjeroučiteljica Iva Puškarić pročitala oproštajno pismo
Petra Zrinskoga svojoj ženi Katarini (Moje drago serce) koje je već tada, 1671.
godine bilo prevedeno na nekoliko svjetskih jezika. U tom dijelu svečanosti proslava
je imala i ekumensku dimenziju jer je svijeću položio i starješina manastira u
Gomirju o. Mihajlo Vukičević.
Kako je na kraju istaknuo čuvar svetišta u Oštarijama pop Ante Luketić, bio je
to skromni doprinos i mali znak prisjećanja na velikane kojima smo, iako sami
nedovoljno svjesni, za mnoga toga zahvalni.

