Umjesto javnog objavljivanja darovatelja, predloženo je da se svakoj obitelji
dostavi pismeno izvješće kao i poziv na daljnje darivanje za potrebe obnove. Župnik
se nadovezuje na izvješće o radovima na Vojnovcu koji se izvode na katu Doma Sv.
Ante. Zvao je tijekom mjeseca dva puta gospodina Načelnika Općine Josipdol da se s
predstavnicima Župnog vijeća susretnemo na sastanak ali se načelnik još nije
odazvao. Osvrnuli smo se i na traženje nužnog smještaja obitelj Blažević koja želi
ostati na Vojnovcu. Razgovarali smo o tom pitanju u Uredu u Plaškom, Općini
Josipdol te Uredu u Karlovcu. Stigli su odgovori od institucija koje su za to zadužene
te se izražava podrška i nakana za skori smještaj. Nabavljena su i drva za zimu osobe
koja sama živi od socijalne pomoći.
Tijekom razgovora pojavljuju se poteškoće koje već desetljećima otežavaju
život i komunikaciju župljana Cerovnika i Vojnovca kao i ostanak i opstanak na
ovom području. Članovi ŽPV voljni su o tome porazgovarati sa svim nadležnim
institucijama bilo lokalnim bilo regionalnim ili državnim te će se prema njima uputiti
dopis s tom nakanom. Nadamo se da će se pronaći sredstva kako iz dotičnog
proračuna tako i iz namijenjenih fondova za ovakvu problematiku.
Upitat ćemo župljane može li tko darovati borove za crkvu i kapelu.
Dogovoreno je da se slijedeći susret održi u utorak, 18. prosinca u 18 sati i tada
bismo okitili borove. Dobrodošli su i ostali župljani koji imaju dobre volje pružiti
ruku pomoćnicu. Sjednica je završila u 20.40 sati.
Zapisničarka:Josipa Jandrlić

Misna slavlja i župni oglasi
Pon, 10. prosinca
Uto, 11. prosinca
Sri, 12. prosinca
Gospa Guadal.
Čet, 13. prosinca
Pet, 14. prosinca
Sub, 15. prosinca
Drinske mučeni.
16. prosinca 3. Doš.

N E D J E LJ A

6 + Josip i Zora i ob. Božičević ob. Radočaj; Franjo Tuđman, hrv. pred.
6 + Marija i od. Živčić i Moguš
6 Na čast Sv. Josipu: + Roža Drašković i Dragan Cazin; Mila i Ivan
Božičević; Tomo i Ana Rajh; Tomislav i ob. Ivčević
6 Za duhovna zvanja: + Na čast BD Mariji za obraćenje župljana
6 Po nakani (vž)
16 SKRADNIK: + Ivan i Mandica, Dragan i Dijana Božičević
17.30 + Marijan Žilić (30. dan); Ivan Pribanić (8. dan);
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: +

1. ŽUPNA KATEHEZA: posljednja u ovom polugodištu za sve u četvrtak, 13. prosinca.
2. ZORNICE - bit će od ponedjeljak do petka: krunica ujutro u 5.30 sati i misa u 6 sati.
3. ZORNICA na CEROVNIKU – biti će u subotu, 15. prosinca ujutro u 6.30 sati.
4. BOROVI – osigurani su kao dar crkvi od nekoliko obitelji. Hvala im…
5. ČEPOVI - skupljamo plastične čepove za liječenje djece. Ne bacajte čepove…
6. TREĆA ADVENSKA SVIJEĆA - pali se u subotu večer, 15. prosinca poslije mise.

Korčula, 8. prosinca – prvi zavjeti
Na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM 8. prosinca s.
Natalija Cindrić položit će prve redovničke zavjete. S.
Dolores Munitić imat će obnovu privremenih zavjeta.
Izdavač: pop Antun Luketić - Župni ured Oštarije: www.zupa.ostarije.com
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Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje
Čitanje svetog Evanđelja po Luki: Petnaeste godine
vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio
Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip
tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh
Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ
Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu
okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje
na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda
Izaije proroka: »Glas viče u pustinji: ’Pripravite put
Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak
neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I
svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«
Riječ Gospodnja (Lk 3, 1-6).

Pronaći mjesto u povijesti
Evanđeoski odlomak koji danas čitamo usredotočuje se na poziv i početak
služenja Ivana Krstitelja, Gospodinova Preteče. Evanđelist sveti Luka nam opisuje
najprije povijesni kontekst u kojem se dogodio Ivanov poziv, a onda i način kako je
došlo do njega, pokazujući koji su bili sastavni čimbenici istoga. Da bi precizno
naznačio vrijeme Ivanova djelovanja, sveti Luka će spomenuti tadašnju vladajuću
strukturu društva poput rimskog cara Tiberija, te četvoricu upravitelja razdijeljene
Palestine, ali i velike svećenike Anu i Kajfu. Bit će precizirano i mjesto gdje se
događa poziv, a to je pustinja. Zanimljivo je da su za Evanđelistu svi ovi velikaši
samo usputne figure, dok je u središtu događanja jedan obični pustinjak Ivan, sin
Zaharijin, koji prima Božju riječ i poslanje za narod. Bog se, dakle, ne obazire na
ljudske veličine i položaje, nego sebi slobodno izabire pojedince koji će imati
povijesnu zadaću. Za razliku od tih istih ljudskih veličina koji su upisani u ljudske
knjige, ali nisu pred Bogom ništa značili, jer nisu prihvatili služiti njemu i njegovu
narodu, Ivan će revno slušati Božji glas i provoditi njegovu svetu volju.
Iz ovog evanđeoskog opisa vidimo da su neki ljudi zalutali u povijest poput
Heroda, krvnika i izdajice svoga naroda i svoje vjere. Neki drugi su pak, poput
Poncija Pilata i ostale trojice spomenutih tetrarha, bili nametnuti povijesti kao tirani i
ugnjetavači koji su za korist silnika vršili svoju službu. Neki su se ljudi, poput Ane i
Kajfe, umjesto da skrbe za duhovno dobro i dobrobit svoga naroda, radije spuštali na
spletke i politikanstvo, nego da se kao duhovni vođe posvećuju proučavanju Božje
riječi i posvećivanju naroda. Ima i onih koji su u povijest svoga naroda ušli kao
pustolovi i egzibicionisti, kao trgovci i profiteri, a narod je čekao pomoćnike i
svjedoke. (dr. Ivan Bodrožić)

Zapisnik 4. Sjednice ŽPV Župe Oštarije
Župnik saziva 4. sjednicu ŽPV Oštarije za petak, 23. studenog 2018. u 18.30
sati u Župnom domu u Oštarijama. Prisutni su: pop Antuna Luketića, Draško
Bertović, Milan Bokulić, Marina Bokulić, Filip Franjković, Danica Belančić, Diana
Franjković, Josip Božičević, Stjepan Juričić, Monika Juričić i Željko Živčić.
Opravdali su svoj izostanak: Zdenka Kata Ivčević, Dubravka Božičević, Biserka
Gračanin, Iva Puškarić, Ankica Božičević, Jasminka Mihaljević i Vesna Puškarić.
Župnik nakon pozdrava predlaže dnevni red: Molitva i duhovna misao (Župnik);
Čitanje Zapisnika sa 3. Sjednice ŽPV održane 26. listopada 2018.; Izvješće o
rješavanju problematike sa 3. Sjednice ŽPV i Razno (Došašće i Božić: Građevinski
radovi: Blagoslov obitelji….) koji je jednoglasno prihvaćen. Nakon prigodne misli iz
današnjeg Evanđelja, župnik poziva zapisničara na čitanje Zapisnika sa 3. Sjednice
ŽPV održane 26. listopada 2018. Na pročitani zapisnik nitko nema prigovora te je
jednoglasno prihvaćen.
Nastavljen je razgovor i promišljanje o
rješavanju problematike sa prošle Sjednice
ŽPV. Podsjetili smo se kako su pojedini
članovi bili u Otočcu na biskupijskom susretu
vijećnika ŽPV. Istaknuto je kako smo doista
zabrinuti za duhovno stanje vjernika u našoj
župi. Poslije predavanja čuli smo nekoliko
izrečenih mišljenja biskupa Zdenka i njegovih
osvrta na pastoral. Naglašena je važnost zajedništva. Nije presudno koliko je vjernika
u crkvi već kakvi su. Pozvani smo na molitvu osobito za duhovna zvanja te na
klanjanje pred Presvetim. U našoj se župi ta molitva moli već godinama. Klanjanje
pred presvetim je redovito; klanjaoci se osjećaju smirenije, ali nismo zadovoljni
brojem vjernika i vjeroučenika. Potrebno je puno ustrajnosti u molitvi kako bismo
izmolili više duhovnih zvanja.
Na što dati naglasak iduće godine? Ako postavimo visoko letvicu, postoji
mogućnost razočaranja. Gdje pojačati aktivnosti? Po zapadnoeuropskim zemljama
godišnje se zatvara, prodaje i uklanja više tisuća crkava koje se ruše, prodaju pa čak
se i u njima nude nemoralni sadržaji. Pojedini dijelovi Amerike nemaju svećenika pa
vjernici sami organiziraju službe. Iz Hrvatske se iseljavaju mlade obitelji, a događa se
kako neki naši iseljenici u Njemačkoj traže ispis iz Katoličke crkve kako ne bi plaćali
porez koji je namijenjen za crkvene potrebe. Primjećujemo nedostatak kulture
ponašanje u crkvi; ometajućih razgovora za vrijeme molitve krunice i osobito mise;
nedoličnog oblačenja ponajprije odraslih; nedovoljne svijesti vjernika prema
sakramentima i njihovoj posvetnoj milosti… Svojim primjerom pokazujemo živu
vjeru i potičemo druge na duhovni rast. Divna je prilika uključiti se na molitvu
osobito na Mladu nedjelju klanjajući se pred Presvetim koje se redovito izlaže od
lipnja 2011. godine kada je održan Prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji
u Zagrebu s papom Benediktom XVI. Ustrajmo u molitvi i biti će plodova. Članove
ŽPV pozvani su na jednosatno klanjanje od 15 do 16 sati. Predložen je i kratkotrajni

neformalni susret nakon klanjanja kako bi se razmijenila iskustva, planovi, edukacija.
Promišljali smo i o velikom broju prvopričesnika i njihovih obitelji koji ne dolaze
redovito na župnu katehezu i nedjeljnu misu. Slavlje sakramenata nije određeno samo
za neke već su svi roditelji dali svoje obećanje dva puta da će dijete odgajati u vjeri:
prilikom svog vjenčanja kao i prilikom djetetova krštenja. Svi smo pozvani na osobni
susret i razgovor s pojedinim obiteljima; posvijestiti im kako nitko nije unaprijed
predodređen ili odbačen. Hvalevrijedno je primjetiti kako i pojedina djeca pokrenu
roditelje i čitavu obitelj na nedjeljno duhovno zajedništvo na Sv. Misi.
Na kraju smo promišljali o dolasku Došašća, Božića i blagoslova obitelji.
Župnik sam planira ići u blagoslov obitelji jer su ljudi slobodniji i otvoreniji kako
tijekom same molitve tako i u potražnji sakramenata (50 do 70 ispovijedi tijekom
blagoslova obitelji), ugodnijeg i otvorenijeg razgovora, razmjene mišljenja i iskustva
itd. Proteklog pohoda obiteljima župnik nije uzimao novac prilikom blagoslova, ali
sve je uputio neka svoj dar za obnovu crkve, uzdržavanje svećenika i mežnariju
donesu osobno i daruju nakon mise ili župniku u župnom domu. Nitko osim župnika
nije zadužen za prikupljanje novaca prema gore spomenutim nakanama (niti mežnari
niti članovi župnih vijeća). Novac se može uplatiti i na račun Župe. Mežnariju se
isplaćuje također na osobni račun mežnarice. Predlaže se mogući program sa
učenicima za polnoćku što je od vijećnika podržano. I čitačima je potrebno održati
povremeno određeni susret s probom čitanja kako bi se kvalitetnije navijestila Riječ
Božja. Predstavljanje prvopričesnika bit će 2. prosinca na nedjeljnoj misi, a misno
slavlje na Bezgrešnu predvodit će mons. Marinko Miličević iz Gospića. Slijedeći
susret vijećnika dogovoren je za 17. prosinca u 15.30 sati akcijom kićenja borova u
Svetištu. Sjednica je završila u 20,05 sati.
Zapisničar Draško Bertović

Zapisnik 4. Sjednice ŽPV Župe Cerovnik
Sjednica je započela u četvrtak, 22. srpnja u 18.30h u Župnom domu Cerovnik.
Uz župnika pop Antu Luketića prisutni su J. Jandrlić, S. Jandrlić, D. Popovčić, I.
Poljak, K. Belobrajdić, M. Jularić, D. Belobrajdić, H. Herceg, D. Kolak – te ŽEV: M.
Jularić, ostali članovi A. Kirasić, J. Cindrić, B. Pavlić i M. Pavlić opravdali su
nedolazak. Nakon molitve i duhovne misli predvođene od Župnika, pročitan je
Zapisnik sa 3. Sjednice ŽPV održane 25. listopada 2018. koji je nakon kraćeg
pojašnjenja i prihvaćen.
Upoznati smo od Župnika o završnim i trenutnim radovima u crkvi i gornjoj
prostorijama Župnog doma. Završena je obnova vitraja. U tijeku su radovi na krovu
oko dimnjaka koji je nanovo sazidan. Očekujemo limara da završi svoj dio na krovu
oko dimnjaka. Planiran je i krov na maloj kapelici BD Marije staviti umjesto crijepa
lima kao na crkvi. Potrebno je nabaviti PVC stolariju za župni stan i tavan što će biti
moguće ukoliko se prikupi dovoljno novčanih sredstava od župljana i donacija.
Potaknuta je rasprava oko darivanja za potrebe crkve kao i uzdržavanje
svećenika i mežnariju. Obitelji Župe zamolili smo novčanu pomoć od 150,00 kn
godišnje. Javlja se nakana da se objavi popis svih koji su svoju novčanu pomoć
darovali za crkvu kao i potaknuti obitelji koje se nisu uključile u obnovu crkve.

