Misna slavlja i župni oglasi
Pon 12. ožujka
Uto 13. ožujka
Sri 14. ožujka
Čet 15. ožujka
Pet 16. ožujka
Subota
17. ožujka
18. ožujka - 5. KOR.

DAN
GOSPODNJI

17.30 + Veronika i Vladimir Pađen; Marija i Ivan Juričić
17.30 + Milan Puškarić
17.30 Na čast Sv. Josipu za muževe i očeve
17.30 + Bare i Josip Božičević; Josip Lorković
17.30 Po nakani (al)
15.00 VOJNOVAC: Križni put i Sv. Misa
17.30 SVETIŠTE: + Marijan Mihaljević (30. dan); Manda i Mate
Mihaljević; Tonček Kuterovac; Ivka Blažević; Franjo i Anka Vukelić.
10 SVETIŠTE: Misa za narod
Krštenje: Josip Grdić (sin Mladena i Tajane)
12 CEROVNIK: + Milan Kosanović (30. dan); Stipe i Marija Perlić
16 SKRADNIK: Po nakani (al)

1. KRIŽNI PUT u korizmi molimo: SVETIŠTE - petkom (17 h) i nedjeljom (9.30 h);
CEROVNIK – petkom (16 h) i nedjeljom (11.30 h); SKRADNIK – petkom (17 h) i
nedjeljom (15.30 h); VOJNOVAC – subotom (15 h).
2. ŽUPNA KATEHEZA – za PRVOPRIČESNIKE (3. r.) utorkom u 16 h i za
KRIZMANIKE (7. i 8. R.) četvrtkom u 16 h. S ostalim vjeroučenicima imamo Križni put.
3. HVALA svima koji su se uključili na hodočašće u GS katedralu – 27 osoba
4. DEVETNICU SV. JOSIPU - molim po nakani za muževe i očeve i njihove obitelji.
5. ISPOVIJED u OG dekanatu započinje na Sv. Josipa u ponedjeljak, 19. ožujka.
6. GODIŠNJI SUSRET župnih pastoralnih vijeća G-S biskupije je u nedjelju, 18. ožujka
u 14.30 sati na Udbini. Molim vijećnike koji planiraju ići na susret neka mi se osobno jave.
7. AKCIJA MISEREOR – ponesite kovertu koja se nalazi na stoliću od tiska.
8. KARITASOVA KUTIJICA – također se nalazi na stoliću uz tisak.
9. AKCIJA za BIH – današnja milostinja namijenjena je kao pomoć za vjernike BiH.
10. TEČAJ za BRAK – započeo je u petak, 9. ožujka u Župnoj dvorani u Ogulinu.
11. SV. JOSIPA slavimo u Josipdolu u ponedjeljak, 19. ožujka u misama u 11 i 17 sati.
12. 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
13. HVALA SVIMA koji su svojim rukama i sredstvima pomogli starijima, nemoćnima,
bolesnima i zatrpanima u ovoj snježnoj neprilici. Velika oštećenja krovova (više desetaka
privatnih objekata) ukazuje na elementarnu nepogodu koja je zadesila naš kraj. Pozivam
vjernike kao i mjerodavne institucije neka nastoje providjeti mogućnost pomoći ugroženima.

Katedra Čakavskog sabora Modruše
Subota 17. ožujka 2018. u 18.30 sati u Dom DVD Oštarije

MIJAT PRIBANIĆ
„Hrvatske narodne pjesme i građa iz Oštarija“
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Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu: U ono
vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije
podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin
Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život
vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga
Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne
propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao
Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po
njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne
vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime
jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud:
Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela
im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da
se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude
bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.« Riječ Gospodnja. (Iv 3, 14-21)

Istina i svjetlost…
Nedjeljna čitanja ove četvrte korizmene nedjelje pozivaju nas da razmišljamo o
određenim događajima povijesti spasenja u kojima su se dogodili neobični raspleti.
Naime, nevjernosti i grijesi naroda Božjega bili su uzrok kazni koje su stizale narod,
kako smo čitali u Knjizi ljetopisa. Pa opet Bog ih nije napuštao, već se služio neobičnim
i nenadanim odlukama pojedinaca koje je sam podizao da spase njegov narod, kao što je
svetopisac izjavio za perzijskoga kralja Kira koji oslobađa židovski narod iz sužanjstva.
Jedan poganski kralj ih je odveo u sužanjstvo, a drugi poganski kralj ih je pustio iz
sužanjstva. Pa i Gospodin će se u Evanđelju prisjetiti da je i prije toga Mojsije oslobodio
narod od ujeda otrovnica, koje su ujedale narod nakon izdaja i nevjera u koje je upadao,
ali na vrlo neobičan način time što je postavio ljuticu na stup. Tako bi svaki koji bi je
pogledao ozdravio od pretrpljenoga ujeda. Jedna zmija bi ih ujedala, a pogled na drugu
bi ih liječio. Upravo ono što su mrzili ili čega su se bojali, donosilo im je spasenje
providnošću i odredbom samoga Boga.
Dok ljudi biraju krive stvari, izabiru nevjeru, nemar za Boga, ili se opredjeljuju za
grijeh i zlo, izabiru sebi trovanja grijehom koja mogu biti brža ili sporija, ovisno o
količini otrova koju su unijeli u organizam. Svojim grješnim životom osuđuju Boga i
njegov zakon, a sami potom podliježu kao žrtve lošega izbora. No Bog se služi upravo
osudom i kaznom koju njemu namjenjuju ljudi, da ih izliječi od otrova grijeha koji ih je
vodio u smrt. Štoviše, ostavlja im križ kao znak da im se bolje ureže u sjećanje kako su,
opredjeljujući se protiv Boga, sebi birali smrt. (dr. Ivan Bodrožić)

Josipovih 7 boli i 7 radosti
1. Utjelovljenje - Sveti Josipe u ime tvojih boli, koje si osjećao ne znajući za
Isusovo utjelovljenje po anđelu, i za radost koju ti je navijestio anđeo da će Marija
biti Majka Spasiteljeva, molimo za tvoj zagovor. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
2. Rođenje -Sveti Josipe, u ime tvoje boli,
koju si osjećao tražeći sklonište u Betlehemu, i u
ime radosti, kada si se klanjao Isusu
novorođenom u špilji, molim za tvoj zagovor.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
3. Obrezanje - Sveti Josipe, u ime tvoje
boli, koju si osjećao promatrajući prvi put kaplje
krvi Isusove, i u ime radosti kad si mu davao ime
Isus prema želji neba, molim te da nas zagovaraš
kod Boga. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
4. Šimunovo proroštvo - Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao čuvši
da će Isus biti znak, kome će se protiviti, i kad si čuo da će Srce Marijino biti
probodeno mačem boli, i u ime radosti koju si osjećao prikazujući Isusa u hramu kao
Otkupitelja Izraela, molimo te, zagovaraj nas. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
5. Bijeg u Egipat - Sveti Josipe, u ime boli koju si osjećao kad si čuo
opomenu anđela da moraš bježati s Isusom i Marijom u Egipat, jer ga Herod želi
ubiti, i u ime radosti koju si osjećao vidjevši da ćeš s Isusom na rukama izbjeći
opasnost, zagovaraj nas. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
6. Povratak iz Egipta - Sveti Josipe, u ime boli, koju si osjećao na povratku
iz Egipta u strahu za Isusa, a u ime radosti koju si osjećao kad ti je anđeo rekao da
ideš u Nazaret i da je nestalo opasnosti, zagovaraj nas. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
7. Isus izgubljen i pronađen u Jeruzalemu - Sveti Josipe, u ime tvoje boli,
koju si osjećao tri dana tražeći Isusa, i u ime radosti koju si osjećao našavši ga u
hramu, zagovaraj nas. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Molitva sv. Josipu za domovinu
Sveti Josipe, brižni čuvaru Svete obitelji i zaštitniče cijele Crkve, budi u
nebeskoj slavi zagovornik svakoga od nas sa u kušnjama života i teškoj borbi
između dobra i zla ustrajemo na putu istine i ljubavi.
Prije tri stoljeća naši su pradjedovi odlučili, svečano izjavili i službeno
proglasili da Ti, brižni Poočime Isusov, budeš zagovornik naroda Hrvata. To
mi, Crkva kao Božji narod u hrvatskom narodu, prihvaćamo i potvrđujemo za
ove dane i buduća vremena.
Po Tvom moćnom zagovoru, sveti Josipe, molimo od nebeskog Oca svom
narodu, kao i svim narodima s kojima se susrećemo u zbivanjima povijesti,

istinski napredak da živimo u pravednosti i miru, slozi i slobodi, u blagostanju i
sigurnosti. Obitelji su izvori narodnog života. Neka Otkupljenje Isusovo spasi
naše obitelji da budu Bogu odane, vjerne, pobožne i hrabre za život; takve će
biti jamstvo naše crkvene i narodne budućnosti.
Usrdno Te molimo da čuvaš našu djecu i mlade i
vjeru pradjedova kako bi bilo sačuvano njihovo
dostojanstvo od svih napasti i opasnosti za njihov ljudski
kršćanski život.
Sveti Josipe, Tvojoj je „skrbi bila povjerena sama
nevinost: Isus Krist i Djevica Marija, po dvostrukom
tvom predragom zalogu vruće Te molimo“ da nam
isprosiš nevinu mladost i brojna duhovna zvanja kako bi
naša crkva obilovala revnim Božjim svećenicima, svetim
redovnicama i Bogu posvećenim djevicama.
Tebe, sveti Josipe, Evanđelje naziva pravednim,
molimo Te, pogledaj na nevolje i na rane naše! Izmoli
nam milost velikog obraćenja da prestane strašna psovka u hrvatskom narodu,
da se poštuje dostojanstvo braka, nepovredivost obitelji i osobe, te neotuđivo
pravo na život svakog ljudskog bića, skrivenog u krilu žene. Izmoli nam jaku
vjeru, čvrstu nadu i hrabru ljubav prema Bogu i svakom čovjeku!
Sveti Josipe! Kad si odlazio s
ovoga svijeta u vječnost, prisutnost
Spasitelja našega Isusa Krista –
Bogočovjeka – i njegove Majke, a
Tvoje prečiste Zaručnice bila je za
tebe velika utjeha. Povjeravamo ti
naše bolesnike i umiruće. Moli za
njih da ni jedan ne ode s ovoga
svijeta bez utjehe i milosti svetih
sakramenata.
Sveti Josipe, bdij nad našom
domovinom
i
svim
njezinim
stanovnicima
da
nam
bude
blagoslovljeno
prebivalište
na
putovanju u vječni život gdje ćemo
se naći zajedno s Tobom, s Tvojom
svetom
Zaručnicom
i
našom
Majkom
Marijom,
sa
svom
nebeskom Crkvom u ljubavi, radosti
i svjetlosti Presvetoga Trojstva: Oca
i Sina i Duha Svetoga! Amen!
(Ovu je molitvu sastavio naš kardinal
Franjo Kuharić i 19. ožujka 1988.
molio u Svetištu sv. Josipa u Karlovcu)

