Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 7. 04.
Utorak,
8. travnja
Srijeda, 9. travnja
Četvrtak, 10. travnja
Petak,
11. travnja

Subota, 12. travnja
KRIŽNI PUT
sa
SVECKEG BRDA
DAN GOSPODNJI
13. travnja
CVJETNICA

18.30 + Marija, Mate i ob. Matovina; Marko i ob. Bićanić
16.00 VOJNOVAC: Pobožnost 13. utoraka Sv. Anti – 4. utorak
18.30 + Ivan Rendulić (30. dan)
18.00 Križni put i misa: + Dragan i Mandica Lončarić
18.30 Po nakani (al)
16.00 CEROVNIK: - Pobožnost Križnog puta
17.00 SKRADNIK: - Pobožnost Križnog puta
18.00 OŠTARIJE: - Pobožnost Križnog puta i misa
16.00 VOJNOVAC: Pobožnost Križnog puta
16.30 OŠTARIJE: Križni put od Sveckeg Brda do Svetišta
18.30 OŠTARIJE: + Ana (30. dan) i Mate Cindrić; Josip i
Ljubica Franjković; Nikola i ob. Paušić; Dragan i Milan
Mihaljević; Kruno i Anka Kostelić; Nikola Brajković - Dragan.
10.00 OŠTARIJE: Misa za narod – procesija od Sv. Antuna
12.00 CEROVNIK: Procesija od Srca Marijina
+ Zlata Rupčić (Slavka Puškarić); Franjka i ob. Kolić.
17.00 SKRADNIK: Molitva krunice

1. KATEHEZA - u srijedu, 9. travnja u 18 sati Križni put i misa od 1. – 4. razreda, a u
petak 11. travnja od 5. – 8. razreda. Na Cerovniku i u filijalama je s pobožnostima.
2. KRUNICA u obitelji – ovog tjedna posjetio sam više obitelji krizmanika.
3. UDBINA – 5 hodočasnika iz Oštarija; iz Skradnika 1 + 1 osoba; s Cerovnika 3 osobe.
4. KORIZMENE AKCIJE – koverte i kutijice donesite iduće nedjelje – na Cvjetnicu.
MISIJSKE narukvica – pomoć s 25 kn Africi (obratite se ob. Bertović 091-568-2670).
5. ČITAČI su pripremili program za daljnja nedjeljna i blagdanska čitanja; planirali
pojačani broj čitača tijekom Velikog tjedna uz veće sudjelovanje roditelja prvopričesnika i
krizmanika; te promišljali o devetodnevnom čitanju Biblije u Svetištu uoči Velke Maše.
6. PJEVAČI – proba je u petak, 11. travnja u 19 sati u Oštarija (Veliki tjedan).
7. MISA je u Skradniku na Uskrs, 20. travnja u 17 sati; na Vojnovcu na Uskrsni
ponedjeljak, 21. travnja u 12 sati. Pobožnost Križnog puta i krunice - redovito po rasporedu.
8. HVALA Bogu i našoj Gospi i vama za proslavljeni 555. jubilej Bule našem Svetištu.
9. USKRSNA ISPOVIJED biti će prema dogovorenom rasporedu.
Datum
Utorak,
8. travnja
Srijeda,
9. travnja
Četvrtak,
10. travnja
Petak, 11. travnja
Petak, 11. travnja
Subota, 12. travnja
Ponedjeljak, 14. 04.

Mjesto
Saborsko i Plaški
Vojnovac
Kamenica
Josipdol
Tounj
Generalski stol
Zagorje
Oštarije i Skradnik
Cerovnik
Ogulin I – Sv. Križ
Ogulin I – Sv. Križ
Ogulin II – Bl. Alojzije

Sat
15.30 i 16.30
18.00
15
16
17
18.30
16
17
16 sati
16 sati
16.30 sati
17 sati

Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail: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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Od smrti do života:
Bog nam daruje spasenje
U Lazarovom uskrsnuću Isus pokazuje, da ima moć nad smrću. To da se mrtvac
vraća u život, uistinu je jedinstveno, i nema sumnje da je Lazar stvarno bio mrtav,
jer je već zaudarao, a i četvrti je dan da je umro.
Kad Isus djeluje čudesno, on to čini da pokaže moć
Boga koji daruje život. Ljude treba pokrenuti da
vjeruju u njega; oni trebaju prihvatiti njegovo
svjedočanstvo, jer on im daruje spasenje i život.
Isusu nije na prvom mjestu zemaljski život:
povratak mrtvoga Lazara u zemaljski život je samo
predslika, objava, obećanje njegova vlastitog
uskrsnuća od mrtvih. Isus ujedno upućuje na to, da će
Bog na sudnji dan – dakle na kraju svijeta – uskrsnuti
tjelesa mrtvih. Jedni će uskrsnuti na život, a drugi na
osudu.
Odlučujuće je dakako obraćenje čovjeka Bogu,
dokle god živi na zemlji. Grješnik je po "smrtnome
grijehu" odijeljen od Boga; on je duhovno mrtav, obamro za milost. Izgubio je
božanski život. Isus obećaje, da svaki koji vjeruje u njega, dospijeva do života s
Bogom. To znači, grijesi će mu biti oprošteni: temeljito po svetom krštenju a
kasnije u sakramentu pokore. Sakramenat pokore čovjek bi trebao često i rado
primati, iako svjesno nema teškoga grijeha, koji vodi duhovnoj smrti. Mi trebamo
milost oproštenja i za lagane grijehe; mi trebamo snagu sakramenta, da činimo
dobro i da se dokažemo u ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
Isus stoga kaže Marti, da je on sam "uskrsnuće" i "život". "Tko u mene vjeruje,
ako i umre živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada." Jedno
uistinu veliko obećanje! Tko je povezan s Bogom u vjeri, nadi i ljubavi, tome
tjelesna smrtn ne može više ništa nauditi. On se ne treba bojati Božjega suda. I
uskrsnuće tijela u posljednji dan bit će uskrsnuće na život!
Zahvalimo Gospodinu Bogu, da nas je ispunio nadom u vječni život. Naš život
na zemlji je stalno dokazivanje u dobru. Molimo Gospodina Boga po zagovoru
Majke Božje Marije, da ostanemo vjerni u vjeri, jaki u nadi i ustrajni u ljubavi. I
neka nas Bog jednom primi u svoje nebesko kraljevstvo!
fra Jozo Župić

Slike Marije u vjeri Crkve (9. dio)
„Velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo“, kaže Marija.
Ali ona ne bi bila ona ako istovremeno ne bi gledala na cjelinu,
polazeći iz iskustva koja je Izrael imao s pravednim i milosrdnim
Bogom. Ovaj Bog daje prednost siromasima i malenima te poništava
oholost bogatih i moćnih. Pogledao je na svog „slugu“ Izraela i
zauvijek ga prihvatio kako je obećao „Abrahamu i potomstvu njegovu“.
Točno tako prihvaća sada „službenicu svoju“ Mariju i gleda na njen
„tapeinosis“, kako stoji u grčkom tekstu. Taj izraz označava „apsolutnu
ništavnost i prazninu koja jednostavno postoji ili želi postojati za Boga“
(Scheffczyk, Leo. Maria: Mutter und Geffährtin Christi. Augsburg :
Sankt Ulrich Verlag, 2003., str. 126). Dakle, u Mariji siromašan Izrael
stoji pred Bogom u svoj svojoj praznini, u Kćeri sionskoj koju je Bog uzvisio do Svoje
zaručnice i supruge i u kojoj želi prebivati. Kršćanska vjera stoga u Mariji prepoznaje
prasliku Crkve, novog Božjeg naroda. Marija i Crkva oduvijek su nerazdjeljivo
povezane. To je naposljetku postalo osobito jasno na Drugom vatikanskom koncilu, koji
je Mariji dodijelio posebno mjesto u Konstituciji Lumen gentium. Poput Marije, i Crkva
u molitvi Magnificata „potvrđuje“ Božje „spasiteljsko djelovanje“ u cjelokupnoj
povijesti, i – kao što je Marija donijela Krista na svijet – to ponovno čini i Crkva.

Papa Franjo o Bl. Ivanu Pavlu II.
Na dan 2. travnja prije devet godina blaženi se Ivan Pavao II. vratio u
Očev dom. Papa Franjo, tada kardinal Jorge Mario Bergoglio, uvijek je bio
vezan uz papu Wojtyłu, koji ga je 1992. godine imenovao biskupom, a
2001. uvrstio u Kardinalski zbor. U propovijedi tadašnji nadbiskup Buenos
Airesa kaže o Ivanu Pavlu II. kako se nije bojao jer je svoj život proživio
promatrajući uskrsloga Gospodina. Kardinal Bergoglio ove je izrekao 1. svibnja 2011.
godine u katedrali u Buenos Airesu kad je u Rimu Karol Wojtyła proglašen blaženim. I
u Argentini je Crkva, i ne samo ona, živjela dan slavlja. Ivan se Pavao II. nije bojao –
istaknuo je budući papa Franjo – i upravo je zbog toga srušio diktature. Hrabrost,
postojanost koju nam daje Kristovo Uskrsnuće, mir zbog toga što nam je oprošteno po
Gospodinovu milosrđu, uklanjaju nam strah – dodao je tom prigodom te poželio:
– Neka i danas u našem srcu odjekuju Isusove, i riječi blaženoga Ivana Pavla: ‘Ne
bojte se’. Šest godina prije, 4. travnja 2005., nadbiskup je Buenos Airesa u tom gradu
služio Misu u spomen na blaženoga Wojtyłu, dva dana nakon njegova preminuća. Ivan
je Pavao II. bio dosljedni Gospodinov svjedok koji je bio u zajedništvu sa svojim
narodom, ustrajnošću Božjega čovjeka. Ustrajnošću onoga koji je svako jutro više sati
provodio u klanjanju te se tako prepuštao da ga oblikuje Božja snaga. Povezanost se ne
kupuje, ona se ne proučava – istaknuo je budući papa Franjo. Povezanost valja
njegovati u srcu kroz klanjanje. Vjerujem – dodao je kardinal Bergoglio – da o Ivanu
Pavlu možemo reći da je bio dosljedan čovjek, jer je dopustio biti izrezbaren Božjom
voljom. U vremenu u kojemu su nam više potrebni svjedoci nego učitelji, Ivan je Pavao
II. sve do kraja živio upravo tako: kao vjerni svjedok – istaknuo je nadbiskup Buenos
Airesa. (Radio Vatikan | Bitno.net)

Proslava 555. jubileja Bule Pape Pija II. oštarskom Svetištu

