Misna slavlja i župni oglasi
Pon 22. siječnja
Utorak 23. siječnja
Sri 24. siječnja
Čet 25. siječnja
Pet 26. siječnja
Subota
27. siječnja
28. sij. - 4. NKG
DAN
GOSPODNJI

17.30 + Marija i Ivan Sudarić
17.30 Po nakani (al)
17.30 Po nakani (al)
17.30 + Željko Gašparović (8. dan)
17.30 + Ivanka Vuković
15.00 VOJNOVAC: Na čast Sv. Antuna Opata
17.30 + Juričić (Ravnice 305); Ivan i Kate Božičević Matijac
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Danica Perlić; Mato i Dragica Herceg
16 SKRADNIK: Po nakani (al)

1. ŽUPNA KATEHEZA nastavit će se nakon Svijećnice, prvi ponedjeljak u veljači.
2. SVJETSKA MOLITVENA OSMINA za jedinstvo kršćana ove se godine odvija pod
geslom: „Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči“, a traje od četvrtka, 18. siječnja do
četvrtka, 25. siječnja 2018. godine. Neka i naše molitve budu pojačane na ovu nakanu.
3. OBNOVA CRKVE – doprinosom od 200 kn za Oštarije ili 150 kn za Cerovnik:
Župa Oštarije
IBAN HR30 2340 0091 1101 7283 7
Župa Cerovnik
IBAN HR56 2402 0061 1004 0659 6

58. teološko-pastoralni tjedan s temom
"Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost"
Zagreb, (IKA) - U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu od 23. do 25. siječnja 2018. godine u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati održat
će se 58. teološko-pastoralni tjedan. Prvo predavanje "Biblijsko-teološke osnove
unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti" održat će doc. dr. sc. Taras Barščevski i
dr. sc. Branko Murić. Poslije podne je predavanje "Kultura i načela dijaloga, suradnje i
suodgovornosti" (izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš – izv. prof. dr. sc. Božo Skoko – doc. dr. sc.
Igor Kanižaj). Nakon kraćeg odmora od 16.30 sati na programu je predavanje "Hijerarhijska
struktura Crkve u dijalogu i suradnji" (mons. dr. sc. Ivan Šaško – prof. dr. sc. Pero Aračić).
Drugoga dana, u srijedu 24. siječnja, rad počinje predavanjem "Dijaloški i suradnički
identitet pastoralnih djelatnika" (dr. sc. Sanda Smoljo – mr. sc. Boris Vidović) te slijedi
predavanje "Povjerenje i suradnja između svećenika i vjernika laika" (doc. dr. sc. Nikola
Vranješ – Marija Perčić, dipl. iur.), te rasprava. Popodne je predavanje "Očekivanja i
mogućnosti suradnje vjeroučitelja i župnika" (izv. prof. dr. sc. Valentina Mandarić – preč.
Božidar Cindori, mag. theo. – Nikola Kuzmičić, mag. theo.). U nastavku, od 16.30 sati na
programu je predavanje "Uloga i doprinosi žene u izgradnji kulture dijaloga i suradnje u
Crkvi" (doc. dr. sc. Silvija Migles – dr. sc. Josip Bošnjaković). Posljednjega dana TPT-a je
predavanje "Tijela sudjelovanja i suodgovornosti na biskupijskoj i župnoj razini" (prof. dr. sc.
Josip Šimunović – doc. dr. sc. Slavko Zec); "Župa kao mjesto susreta i suradnje vjerničkih
društva, crkvenih pokreta i župnih skupina" (dr. sc. Tomislav Markić – mr. sc. Mirjana Anđić
– Dominik Knezović, mag. pol.) i "Vjerski mediji u službi unutarcrkvenoga dijaloga,
suradnje i suodgovornosti" ( prof. dr. sc. Jerko Valković – dr. sc. Suzana Vrhovski Peran).
Teološko-pastoralni tjedan znanstveni je i pastoralni skup teologa u promišljanju nad
aktualnim temama koje dotiču život Crkve, s ciljem trajne izobrazbe i usavršavanja nositelja
raznih službi i poslanja u Crkvi: biskupa, prezbitera i đakona, redovnika i redovnica te
vjernikâ laika. Skup je otvoren i svima drugima koji se zanimaju za ove teme.

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

Pod Gospinim plaštom
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Približilo se kraljevstvo Božje!
Čitanje svetog Evanđelja po Marku:
Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u
Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
»Ispunilo se vrijeme, približilo se
kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte
evanđelju!« I prolazeći uz Galilejsko
more, ugleda Šimuna i Andriju, brata
Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za
mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za
njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana:
u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s
nadničarima i otiđu za njim. Riječ Gospodnja (Mk 1, 14-20).

Obratite se i vjerujte evanđelju!
Na što nas to Isusu danas poziva? Čuli smo. Veli: Obratite se… Što to znači?
Grčki izraz je ovdje puno jači: govori o preobražaju, o promjeni životne filozofije, o
tome da postanemo bitno drugačiji ljudi. Obratiti se znači ostaviti svaki grijeh i
živjeti u duhu Isusovu. Zavist, mržnja, oholost, lijenost, podozrivost, pohlepa,
podlaganje strastima, sve nas to drži zarobljenima u starom, neobraćenom čovjeku.
Reći ćete: Pa nismo baš toliki odmetnici i otpadnici! Točno. Međutim, iako, možda,
ne činimo neke strašne grijehe, zar ne osjećamo koliko je u nama duh ovoga svijeta?
Skloni smo lijenosti ili pretjeranom radu, isuviše puštamo na volju svome jeziku,
zlim mislima. Osjećamo kako nas silno obuzima potreba za posjedovanjem, podložni
smo ovisnostima o zabavi, piću, kocki… Zanemarujemo dobra djela, zanemarujemo
molitvu. Ukratko, živimo kao da baš i nismo kršćani. Ako i nismo baš protiv
evanđelja, ipak živimo mimo njega. Obraćenje je, zapravo, trajan proces. To je kao u
braku. Iako se mladi na početku njihova braka stvarno vole, potrebno je u braku tu
ljubav neprestano njegovati. Ljubav koja ne raste, nužno propada. Čovjek koji se
uvijek iznova ne trudi oko svoga obraćenja, nužno nazaduje.
Veli Isus dalje: Obratite se i vjerujte evanđelju! To je taj odlučni korak.
Naime, svi mi vjerujemo u Isusa Krista, svi mi vjerujemo evanđelju i u crkvi
ustajemo kad se evanđelje navješćuje. Međutim, ovdje se želi reći još nešto više:
evanđelje bi trebalo biti naša osnovna životna odrednica. Evo, pogledajmo što se
kasnije zbilo u današnjem evanđeoskom odlomku: Isus poziva prvu četvoricu
učenika: Šimuna, kasnije nazvanog Petar i njegova brata Andriju, te malo kasnije
Ivana i njegova brata Jakova. I njih četvorica ostavljaju svoj posao i svoje dotadašnje

zvanje i kreću za Isusom. To je za nas slika i pouka. U tome trenutku za ovu
četvoricu ovaj je poziv bio važniji od svega. I nas Isus poziva da evanđelje stavimo
iznad svega. A mi, eto, toliko puta hramamo na obje noge, kako to slikovito reče
prorok Ilija. Jesmo kršćani, poštujemo svoje svetinje, ali ćemo u isto vrijeme rado
pogledati horoskop, poslužiti se nekim praznovjerjima… Jesmo kršćani, ali ćemo
lako žrtvovati i molitvu i nedjeljnu misu i vjeronauk i neke druge kršćanske
dužnosti, jer velimo da smo
preopterećeni i da nemamo
vremena. Vjerujemo evanđelju, ali
nekako još više vjerujemo u novu i
brzu zaradu. Jesmo kršćani, ali
ćemo u pitanju predbračnog i
bračnog morala i nemorala živjeti
kao oni koji Krista ne priznaju. A
što reći o pitanju zaštite života
nerođene djece, o poštivanju
starijih
i
obespravljenih,
o
izgrađivanju
ozračja
dobrote,
povjerenja, mira i pomirljivosti, o
poštenom i čestitom poslovanju?
U našem životu, hvala Bogu, uvijek ima prostora za preobražaj, za obraćenje,
za ponovno otkrivanje ljepote i snage Evanđelja. Pri tome uvijek ostaje ona temeljna
odrednica. Sada. Danas. U ovo vrijeme. Ne sutra, ne na ljeto, ne kada djeca
poodrastu, ne onda kada otplatim kredit, ne onda kada odem u mirovinu. Veli pismo:
Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa! (2 Kor 6,2b).
Vedar je i otvoren Isusov poziv: približilo se kraljevstvo nebesko. Obratite
se i vjerujte Evanđelju. On nas na to poziva, on nam daje mudrosti i snage da tako i
živimo. Iz dana u dan. Poput apostola, koji, istina, nisu bili besprijekorni, ali su se iz
dana u dan trudili slijediti Isusa vedro i s povjerenjem. Oni su povjerovali
Gospodinu, pošli za njim i na njima je Gospodin izgradio svoju Crkvu. Taj isti poziv
on danas upućuje i nama. I na nama želi dalje izgrađivati svoju Crkvu u kojoj se
ostvaruje njegovo Kraljevstvo: kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i
milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. (dr. Zvonko Pažin)

MLADA NEDJELJA
21. siječnja
Evangelizacijska: Religijske manjine u Aziji: Da
bi kršćani, i ostale vjerske manjine u azijskim zemljama, bile
u mogućnosti svoju vjeru prakticirati u punoj slobodi.
Biskupska: Promicanje vrjednota: Da hrvatski
vjernici, izgrađujući zajedništvo u svojoj domovini i u
zemljama u kojima žive, promiču vrjednote katoličke vjere i
svoga naroda u odgovornosti za bližnje.

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana
Nastojanje oko jedinstva: tijekom cijele godine
Molitvena osmina za jedinstvo kršćana, u sjevernoj se Zemljinoj hemisferi
tradicionalno slavi od 18. do 25. siječnja. Te je datume još 1908. predložio o. Paul
Wattson1 kako bi obuhvatio razdoblje između blagdana Katedre svetoga Petra (nakon
liturgijske reforme u Katoličkoj Crkvi slavi se 22. veljače) i blagdana Obraćenja svetoga
Pavla. Ta dva datuma stoga imaju i svoja simbolična značenja. Prvi datum naznačuje cilj
molitve: svo kršćanstvo u zajedništvu s apostolskim prvakom
sv. Petrom, a drugi datum ukazuje na način ili metodu kojom
je jedino moguće postići taj cilj: temeljito obraćenje Kristu,
svakog kršćanina, u svim kršćanskim zajednicama,
obraćenjem kakvo je npr. bilo ono sv. Pavla kod Damaska.
Na južnoj hemisferi, gdje je siječanj blagdansko
vrijeme, Crkve često molitvenu osminu prakticiraju u koje
drugo doba godine, najčešće oko blagdana Duhova (kako je to
još 1926. preporučio pokret Vjera i ustrojstvo). I blagdan
Duhova je također znakovit i bogat simbolikom, budući da je Duh Sveti Onaj po kojem
se ostvaruje i vrši svako istinsko i Bogu sukladno jedinstvo. Stoga je predduhovsko i
poslijeduhovsko vrijeme također primjereno i za provođenje Osmine, ali i za ponovne
molitve za jedinstvo onih koji su Osminu već slavili u siječanjskom terminu.
Materijali sadržani u ovim molitvenim priručnicima, nisu dakle ograničeni samo na
jedan tjedan u godini, bilo to u siječnju, bilo oko Duhova. Neka svaka sredina bude
fleksibilna i prilagodljiva ne samo glede tih dvaju preporučenih termina Osmine, nego i
glede uporabe ovih molitvenih materijala u bilo koje drugo doba godine. Ovdje ponuđeni
materijal neka bude shvaćen kao mogućnost da ga se koristi tijekom cijele godine, uvijek
iznova pronalazeći prigode, da se zajednički moli za takvo i toliko jedinstvo kršćana,
kakvo je Krist htio i za koje je molio. Materijal koji se može naći u ovoj knjižici ponuđen
je uz očekivanje da će, gdje je god moguće, biti prilagođen za uporabu na mjesnoj razini.
Pritom valja voditi računa o lokalnim i naslijeđenim liturgijskim praksama i o ukupnom
društvenom i kulturnom kontekstu lokalne sredine. Takve adaptacije, po naravi stvari,
trebaju biti rezultat ekumenske suradnje i usuglašavanja lokalnih kršćanskih zajednica
koje su pozvane svjedočiti jedinstvo i zajedništvo na svojoj lokalnoj razini. U nekim
sredinama već postoje ekumenske strukture koje su u mogućnosti zajednički prilagoditi
materijal, a ondje gdje još ne postoje, nadamo se da bi i ova potreba za prilagodbama
mogla biti poticaj za stvaranje takvih struktura.
1

Sluga Božji, o. Paul Wattson (SA) rođen je 16. siječnja 1863. u Millingtonu (Maryland). Za
svećenika episkopalne Crkve zaređen je 1886. Potaknut franjevačkim idealima, zajedno sa
episkopalnom sestrom Luranom White, on 1898. u Graymooru kraj Newyorka utemeljuje
Društvo pomirenja (SA - Society of the Atonement), zasnovano na redovničkim zavjetima
siromaštva, poslušnosti i čistoće. Glavna svrha, karizma i poslanje Društva je promicanje
kršćanskog jedinstva. U katoličkoj je crkvi 22. rujna 2015. pokrenut proces za njegovu
beatifikaciju i kanonizaciju (fusnota: Jure Zečević).

