Misna slavlja i župni oglasi
Ponedjeljak, 24. 03.
Utorak,
25. ožujka
Blagovijest Navještenje Druga Svetica
Srijeda, 26. ožujka
Četvrtak, 27. ožujka
Petak,
28. ožujka
Subota,
29. ožujka
30. ožujka - 4. koriz.
DAN GOSPODNJI

17.30 Po nakani (al)
11.00 OŠTARIJE: Misa za hodočasnike
+ Zlatko i Vladimir Belančić; Mijat i Anka Juričić; Dragan i Roža
Pribanić; Roža i Mijo Božičević; Za duhovno i tjelesno zdravlje ob.
17.30 OŠTARIJE: + Tonček Kuterovac (8. dan)
16.00 VOJNOVAC: Pobožnost 13. utoraka Sv. Anti – 2. utorak
17.30 Na čast Sv. Josipu za sve dobročinitelje Svetišta;
17.30 Po nakani (al)
16.00 CEROVNIK: - Pobožnost Križnog puta
17.00 SKRADNIK: - Pobožnost Križnog puta
17.00 OŠTARIJE: - Pobožnost Križnog puta i misa
16.00 CEROVNIK: Pobožnost Križnog puta i misa
+ Marko, Dane i Zora Perlić; Zlata Rupčić (Tanja Mihalić)
17.30 OŠTARIJE: + Josip i Dragica Cazin
10.00 OŠTARIJE: Misa za narod i 555. jubilej Papine Bule
13.00 UDBINA: Hodočašće vjernika Ogulinskog dekanata

1. KORIZMA, vrijeme molitve, posta i dobrih djela – vrijeme obraćenja.
2. KATEHEZA ovog tjedna održavat će se ZA SVE u utorak, 25. ožujka – slavlje
Druge Svetice ili Blagovijesti. Mise su u 11 i 17.30 h. Poldašnju misi u 11 h uz sudjelovanje
svećenika Og dekanata predvodi vlč. Ivica Tolla, župnik u Gen. Stolu i Mrežničkom Brestu.
3. KRUNICA u obitelji – ovog tjedna posjetio sam dvije obitelji. Pozovite me...
4. UDBINA – dekanatsko hodočašće u CHM na Udbinu je u nedjelju, 30 ožujka.
Cijena puta po osobi umjesto 70 kn spuštena je na 50 kn. Naše Svetište predvodi Križni put
na Udbini. Prijavite se mežnarima do srijede, 26. ožujka. Mise na Vojnovcu i Cerovniku te
u Skradniku biti će po izmjenjenom rasporedu.
5. MISEREOR – korizmena akcija G-S biskupije traje do Cvjetnice. Otac
Biskup poziva obitelji neka podrže akciju novčanim darom prema mogućnosti.
6. KARITASOVE kutijice uzmite za korizmenu akciju G-S biskupije.
MISIJSKE narukvica od 25 kn uzmite kod ob. Bertović (091-568-2670).
7. AKCIJA ČIŠĆENJA protekli tjedan bila je na Brdo Skradnik gdje se
obavlja pobožnost Križnog puta te oko Svetišta i Plovanije. Hvala pomagačima.
8. HODOČAŠĆE U RIM - Udruga ODA PRIJATELJSTVU u suradnji s
putničkom agencijom MIHAEL iz Varaždina organizira hodočašće u Rim na proglašenje
svetima IVANA PAVLA II. i IVANA XXIII. Polazak 26. travnja (subota) u ranim jutarnjim
satima, smještaj u gradu Orvieto, noćenje. Ujutro polazak u Rim i sudjelaovanje na Sv. misi
kanonizacije. Povratak u Ogulin 28. travnja (ponedjeljak) u ranim jutarnjim satima. Cijena
putovanja iznosi 850,00 kuna. Prijave moguće do kraja trećeg mjeseca na broj 098 615 923
ili 098 615 923 (Hrvoje Magdić).
9. MISA U FILIJALNIM KAPELAMA - SKRADNIKU i VOJNOVCU neće se
služiti narednih tjedana – subota i nedjelja do Uskrsa, 20. travnja u 17 h u Skradniku i
Uskrsnog ponedjeljka, 21. travnja na Vojnovcu u 12 h. Pobožnosti će biti prema rasporedu.
10. OGULINSKI KRAJ u DOMOVINSKOM RATU – promocija knjige autora Ivana
Strižića koju organiziraju Grad Ogulin i Matica hrvatska – Ogranak Ogulin biti će u petak,
28. ožujka 2014. godine večernjim satima u Ogulinu.
11. TEČAJ VJERE održat je u subotu, 22. ožujka u Otočcu za naših 10-tak župljana.
Izdavač: pop Antun Luketić; Župni ured Oštarije; e-mail:www.zupa-ostarije.com

Pod Gospinim plaštom
OŠTARIJE i SKRADNIK, CEROVNIK i VOJNOVAC
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Vjera kao životna snaga
Može li snaga vjere promijeniti naš život a možda i svijet? Naravno! Ali je
važno, da ne vjerujemo samo "u bilo što", nego da naš život izručimo pravom i
jedinom Bogu. U osobnom susretu s Isusom Kristom žena Samarijanka na
Jakovljevu zdencu doživljava dobrotu i milosrđe Božje. A zapravo je došla samo
zato da bi zahvatila vode. U razgovoru s Isusom ta žena Samarijanka sve više i više
biva svjesna, da tu nije samo običan čovjek s kojim govori, nego da je "veći" nego
"naš otac Jakov, koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio".
Isus naime obećaje ženi "vodu živu". Ta voda koju
on može dati, postat će u srcu čovjeka koji vjeruje
"izvorom vode koja struji u život vječni." Koja dakle
poklanja život vječni. To su zapravo novi pogledi za
ženu, koja je dosad samo životarila i čiji je život
protekao nesretno. Imala je pet muževa, a ni ovaj koga
sada ima nije joj pravi muž. To joj Isus kazuje i time
pokazuje da ima savršeno znanje o njenom životu. Nada
u njenom srcu nije ugašena nego je samo pokrivena. Sada je ohrabrena jer ju Isus
poziva da vjeruje. Ona spoznaje da je on više od proroka. On joj objašnjava da se
Bogu treba klanjati "u duhu i istini". Nije odlučujuće vanjsko mjesto, nego
prisutnost Božja u srcu vjerujućeg čovjeka.
Drugačiji pogled
Ta osobita Božja blizina postaje
moguća po otkupitelju svijeta, Isusu «Zašto nikad ne propovjedaš o kajanju?»
Kristu. On nam daruje u vjeri i u upita propovjednik.
sakramentima onu vodu, koja struji u «To je jedino što učim» odgovori učitelj.
«Još te nisam čuo gdje koriš grijehe.»
vječni život. Tako naše srce biva novo. Mi
«Kajanje nije žaljenje za prošlim.
postajemo promijenjeni i po Duhu Svetom Prošlo je mrtvo i ništa vrijedno, pa ni
ispunjeni ljubavlju. Žena Samarijanka tada da bi se jedna suza pustila. Pokora je
je pošla žurno u grad i izvijestila je ostale obraćenje duha i srca: sasvim
stanovnike o svom susretu s Isusom. drukčije gledanje stvarnosti.“ Chasidim
Pozvala ih je da se osobno osvjedoče, da
nije možda taj čovjek obećani Mesija. I stvarno su mnogi Samarijanci povjerovali u
njega – zbog "riječi žene koja je svjedočila". Zahvalimo i mi Gospodinu Bogu, da
smijemo vjerovati u Isusa Krista, otkupitelja svijeta. Što je življa naša vjera, tim
više ona postaje snagom života, koja obnavlja naše srce. Radost spasenja s nas
prelazi na ljude koje susrećemo. Tako možemo i druge voditi Bogu. Neka nas prati
zagovor svete Marije majke Božje, svetoga Josipa i svih anđela i svetih! Božje
spasenje darovano nam je u Isusu Kristu, "spasitelju svijeta".
fra Jozo Župić

Slike Marije u vjeri Crkve (7. dio)
Marija u svjedočanstvu Biblije: Uvijek se ponavlja da Biblija malo govori o
Mariji – i to je točno. Promatraju li se ipak rijetki iskazi kao temelj vjere, tada se
pokazuju neiscrpnima. Mi doduše ne znamo koliko je Marija imala godina kad je
začela Isusa, kako je izgledala ili kada i gdje ili kako je umrla, no njezin jedinstven
lik i njeno značenje jasno su ocrtani već u izvještajima o navještenju i rođenju Sina:
ona je novi Hram ispunjen Božjom prisutnošću u svijetu; ona je istinska Kći sionska
koju je Jahve iznova stvorio „u svojoj ljubavi“ da bi u njoj našao prebivalište te se
rodio iz nje, Djevice. Ona Mu pripada nepodijeljeno,
uključujući i njenu tjelesnu stvarnost. Stoga Mu odgovara s
potpunom ljubavi i hrabrošću svog poniznog Srca: „Evo
službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi“.
Što sa sobom nosi ova odluka za život kao Božje
službenice, prikazuju nam Evanđelja u poprilično oskudnim riječima: slušamo o
poteškoćama jedne izvanbračne trudnoće i rođenju Djeteta u siromaštvu štalice, o
bijegu pred moći i nasilju u stranu zemlju i o strahu pred povratkom. Nadasve, bila
su tu i obećanja anđela i sijedog Šimuna o velikoj sudbini Djeteta, bilo je tu i
sjećanje na posjet mudraca s Istoka koji su tražili novorođenog Kralja. No, Šimun je
također govorio i o maču koji će probosti Marijino Srce. Njen put vodio ju je pod
križ na Golgoti – i napokon u jedan drugi, olujni susret s Duhom Svetim na blagdan
Pedesetnice. Ovaj put Marija više nije bila sama, već usred molitelja koji su čekali
na dolazak Duha kojega im je obećao Uskrsnuli. To je posljednji trenutak u kojemu
Biblija neposredno spominje Mariju. Govori li nam Biblija doista premalo? Nije li
to samo drugačije i dapače mnogo više od onoga što bismo željeli čuti?
I na znatiželjno pitanje kako je onda ona – milosti puna – izgledala u ljudskom
smislu, Biblija ima odgovor. Marija je očito imala budne oči i Srce puno
razumijevanja za svoju okolinu. Na svadbi u Kani prepoznala je i razumjela bolnu
nelagodu domaćina kojima je na tako važnoj svečanosti i pred toliko uzvanika
prijetilo ponestati vina. Znala je točno gdje će tražiti pomoć, jer se začudo Isusovim
odbijanjem nije dala ni ražalostiti niti najmanje zbuniti. Stoga je Crkva vidi kao
neodoljivu Odvjetnicu i Zagovornicu u svim nevoljama i strahovima.
Govor i diskusija, izricanje i ustrajavanje na vlastitom mišljenju – nije bila
obrazac Marijinog ponašanja. Ona postavlja pitanja, posebno u izvanrednoj
situaciji, da bi jasnije vidjela: „Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?“ No inače
preferira razmišljanje, razmatranje, o kojemu Luka kaže: „Marija u sebi
pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu“. U ovom stavu šutnje
primila je izvještaj pastira o anđeoskoj radosnoj poruci o tek rođenom Spasitelju,
Mesiji, kojemu su se željeli klanjati. Isto tako, osluškivala je nutarnji odjek čudne, a
ipak toliko dosljedne tvrdnje 12-godišnjeg Isusa, da mora biti u Hramu, u kući Svog
Oca. Izrijekom nam je rečeno, da nije razumjela Isusove riječi, ali ih je sačuvala.
Strahopoštovanje pred Nepojmljivim, povjerenje i klanjanje vječnom Bogu ocrtale
su njene nazore i ponašanje. Čak i kad je Josip pogrešno shvatio njenu trudnoću,
Marija je ostala šutjeti u svijesti o Neizrecivom i u uvjerenju da se ne treba braniti.

Ususret 555. Jubileju Bule Pape Pija II. oštarskom Svetištu

