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BOŽIĆNA PORUKA I ČESTITKA BISKUPA 

Mons. dr. MILE BOGOVIĆA  

„Mi se dičimo i u nevoljama“ (Rim 5,3) 

Ozračje Božića u našem je 

civilizacijskom okruženju 

tradicionalno označeno 

određenim otklonom od 

životnih briga. Ljudi su u 

svako vrijeme skloni tražiti 

načine kako će što prije 

ostvariti životno osiguranje 

za sebe i za svoje te biti 

oslobođeni nevolja i 

pogleda u nesigurnu 

budućnost. Zato će na tu 

tvrdnju vjerojatno, netko 

prigovoriti: Pa nećemo 

valjda i za Božić o tome! 

Božić je vrijeme za radost. 

No nije li upravo božićna 

radost u stanju dosegnuti i 

oplemeniti naše poteškoće i 

nevolje? Nema sumnje da 

je, a uvjerava nas u to u 

više navrata i sv. Pavao, 

kako čitamo i u naslovu.  

Bajka ili opora 

stvarnost 

Kad su Marija i 

Josip spoznali da su njihovi 

životi povezani s pojavom 

Sina Božjega u tijelu, mogli 

su reći da su riješili svoje 

životno pitanje jer je sam 

Bog iza njihovih života. 

Međutim, niti su oni tako 

mislili, a niti je Bog želio 

da oni žive bezbrižno, jer bi 

to značio zastoj u njihovu 

duhovnom rastu. Trebalo je 

i dalje učiti i rasti. To se 

vidi i u zgodi kad su krenuli 

u Betlehem na popis 

stanovništva, a Mariji se 

"navršilo vrijeme da rodi". 

Nisu išli uz pratnju anđela  

prema otvorenim srcima 

onih koji su ih susretali, 

nego su se suočili s teškim 

prilikama putovanja i 

traženja smještaja za 

rodilju. Poslije poroda 

trebat će s Djetetom bježati 

od zločinačke ruke 

zemaljskoga gospodara. Te 

velike teškoće i zapreke na 

životnom putu i te kako su 

im pomogle da su Marija i 

Josip mnogo naučili i 

postali jači u suočenju sa 

životnim teškoćama. Da tih 

teškoća nije bilo, da su ih 

pratili anđeli i sve prepreke 

umjesto njih rješavali, ne bi 

se ni dogodio njihov rast.  

Evanđeoska radost 

Papa Franjo uputio 

je svoju pobudnicu svim 

kršćanima pod naslovom 

Radost evanđelja 

(Evangelii gaudium). U 

njoj opširno i jasno razlaže 

upravo to da kršćanin ne 

gleda na životne teškoće 

kao oni koji nemaju nade, 

nego kao oni koji u svojim 

teškoćama čitaju Božji 

poziv na veću blizinu i na 

duhovni rast. Kako bi bilo 

korisno kada bismo i mi 

borbu sa svojim teškoćama 

prodahnuli tom Papinom 

pobudnicom jer se u njoj 

daje obrazloženi temelj 

naše radosti što smo 

povjerovali evanđelju. 

Naime, posljednjih godina 

u okviru biskupijskoga 

pastoralnog programa 

svakoj godini dademo 

jedan poseban naglasak. 

Prošla godina bila je pod 

geslom: Odgoj za slobodu u 

znaku križa. Ovu smo 

nazvali  - Godina 

Evanđelja. To zapravo, 

znači „godina Radosne 

vijesti“ koja nam je 

objavljena u evanđeljima.  

Gledajući tako na 

životne teškoće, razumljivo 

nam je što Mariju i Josipa 

na putu prema Betlehemu i 

prema Egiptu nisu anđeli 

pratili i u svemu im služili, 

jasno nam je zašto taj put 

nije bio bajka i idila, nego 

opora stvarnost, ali koju su 

oni oplemenili svom 

svojom ljubavlju i 

vjernošću, tako da su bili 

veliki pred Bogom i nama 

postali uzor kako se i mi 

trebamo suočavati s 

teškoćama u svome životu.  

Čestit Božić i 

blagoslovljenu 2015. 

godinu želi svima 

vjernicima Gospićko-

senjske biskupije i svim 

ljudima dobre volje biskup 
† Mile Bogović 

Na prvu nedjelju Došašća, 

30. studenoga 2014.
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PAPINA PORUKA ZA SVJETSKI DAN MIRA 

 

Ropstvo je užasna otvorena 

rana u tijelu suvremena 

društva, vrlo je teška rana u 

tijelu Kristovu – stoji u  

priopćenju Papinskoga 

vijeća 'Pravda i mir' o 

naslovu poruke pape Franje 

za 48. svjetski dan mira, 1. 

siječnja 2015. godine. 

 

Muškarci i žene crne kože 

u lancima na brodovima ili 

pognuti radeći na 

beskrajnim plantažama su 

uobičajena slika roba. Kada 

se izusti riječ „rob“, gotovo 

je nemoguće izbjeći 

predočavanje slike o 

robovima na koju smo 

navikli u starim školskim 

knjigama. Nažalost, i danas 

riječ rob otvara vrata 

galerije užasa. Papinsko 

vijeće spominje te užase, 

jer su – kako veli – vrlo 

teška rana u tijelu Kristovu: 

trgovina ljudskim bićima, 

krijumčarenje selilaca i 

prostitucije, ropski rad, 

izrabljivanje čovjeka po 

čovjeku, ropski mentalitet 

glede ženâ i djece. Cijeli 

niz gnusnih radnji s kojima 

pojedinci i skupine 

sramotno špekuliraju, 

koristeći brojne sukobe u 

svijetu, gospodarsku krizu i 

korupciju – dodaje 

Papinsko vijeće. 

 

O svemu će u skoroj poruci 

za Svjetski dan mira 

razmišljati papa Franjo – 

istaknuto je u priopćenju – 

jer ropstvo smrtno pogađa 

opće bratstvo, dakle i mir. 

Mir vlada ako jedno 

ljudsko biće u drugom 

priznaje brata s jednakim 

dostojanstvom, a stoga 

naslov poruke slovi „Ne 

više robovi, nego braća“.  

 

Da bi se učinkovito 

suprotstavilo ropstvu, u 

svim mogućim oblicima, 

piše Papinsko vijeće – treba 

prije svega priznati 

nedirljivo dostojanstvo 

svake ljudske osobe, valja 

imati jasan pojam o 

istinskom bratstvu, koje 

zahtijeva otklanjanje 

nejednakosti, jer čovjek 

može čovjeka učiniti 

robom, a potom treba 

povećati zauzimanje za 

blizinu i besplatnost na 

putu oslobađanja i 

uključivanja svih.  

 

Cilj je izgraditi civilizaciju 

utemeljenu na jednakom 

dostojanstvu svih ljudskih 

bića, bez ikakve 

diskriminacije. U tom 

smislu potrebno je 

zauzimanje obavijesnih 

sredstava, odgoja, kulture, 

te obnova društva, 

utemeljenog na slobodi, 

pravdi i miru. Papinsko 

vijeće Pravda i mir na 

posljetku podsjeća da je 

ustanovljenje Svjetskoga 

dana mira djelo pape Pavla 

VI., da se Papina poruka 

šalje svim kancelarijama 

širom svijeta te da zacrtava 

diplomatski hod Svete 

Stolice za sljedeću godinu. 

 

 

 

POSLANICA ZA NEDJELJU CARITASA 

Obitelj – svjedok zajedništva, vjere, života i ljubavi 

 

Obitelj – Crkva u malom 

U brojnim crkvenim 

dokumentima obitelj se 

naziva "Crkva u malom" ili 

"obiteljska crkva“. Opća 

Crkva i „Crkva u malom“ 

prvenstveno su zajednice 

života i ljubavi. Prevažna je 

uloga kršćanskih obitelji da 

prihvate i žive svoju 

odgovornu, važnu i 

nezamjenjivu ulogu, da 

Crkva preko njih živi i 

oživotvoruje svoje poslanje 

koje je primila od Krista, a 

to je zalaganje za 

ostvarenje Kraljevstva 

Božjega.  

Isusov poziv: "Pođite po 

svem svijetu, 

propovijedajte evanđelje 
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svemu stvorenju", odnosi 

se na osobit način na svaku 

kršćansku obitelj u našem, 

hrvatskom društvu, koje 

postaje sve više 

sekularizirano; osobitu 

važnost pri tome ima 

navještaj udaljenima od 

Crkve, onima koji imaju 

pogrešnu sliku o Bogu i 

različitim tražiteljima 

Boga. 

Obitelj – primjer 

zajedništva u kojem živi 

Bog 

Hrana kršćanskog 

obiteljskog života jest 

molitva, a slavljenje 

nedjeljnog euharistijskog 

otajstva trebalo bi biti 

izvorište, vrhunac i središte 

molitvenog života svake 

kršćanske obitelji. Potičem 

vas stoga i pozivam: 

dolazite zajedno na 

nedjeljnu sv. Misu! 

Obnovite zajedničku 

obiteljsku molitvu! Izmolite 

svi zajedno jednom 

dnevno: Ispovijest vjere 

Hrvata katolika!  

Supružnici, svakodnevno 

obnavljajte zavjet bračne 

vjernosti! Budite očevi i 

majke koji djecu 

nadahnjuju svojim 

životom. Budite 

otvoreni za svaki novi 

život. Naučite svoju 

djecu moliti i raditi, da 

izrastu u odgovorne, 

poštene i vjerne ljude. 

Ne bojte se križeva koje 

nam donosi život, ta Isus 

Krist nam po križu donosi 

vječno spasenje.  

Razgovarajte jedni s 

drugima. Brinite jedni za 

druge. Gradite i 

podržavajte ono što je 

dobro u nama. Danas, 

kada su mnoge naše 

obitelji u krizi – 

materijalnoj i duhovnoj i 

moralnoj – kada se ne 

mogu same nositi s 

oskudicom, bolesti, 

dugovima, pokažimo da 

mislimo na njih. 

Pokažimo da nisu sami.  

Papa Franjo poziva nas da 

gradimo kršćanski brak na 

"kamenu ljubavi", da se ne 

bojimo reći "da, uzimam" 

zauvijek. To "zauvijek" 

postaje moguće 

svakodnevnim 

povjeravanjem Isusu. To 

"zauvijek" nije samo 

pitanje trajanja. Brak se ne 

smatra uspješnim samo 

zato što traje. Važna je i 

kvaliteta braka. Ostati 

zajedno i znati kako voljeti 

jedan drugoga vječni je 

izazov s kojim se suočavaju 

svi kršćanski bračni parovi 

– to je bila tema  Sinode 

koja je u listopadu održana 

u Rimu. Sveti Otac 

poručuje nam: "U molitvi 

Očenaš kažemo ‘Kruh naš 

svagdanji daj nam danas’. 

Bračni parovi moraju 

naučiti moliti ‘Ljubavi naše 

daj nam danas‘, trebaju 

naučiti voljeti i brinuti 

jedno o drugom. Što se više 

prepuštate Gospodinu" – 

rekao je papa ove godine na 

blagdan sv. Valentina - 

"više ćete ljubavi imati za 

‘zauvijek’, bit ćete osnaženi 

i moći ćete prebroditi svaku 

poteškoću.“ 

 

 †Josip Mrzljak 

predsjednik Hrvatskog 

Caritasa 

 

SUSRET VOLONTERA CARITASA GOSPIĆKO 

SENJSKE BISKUPIJE 

U subotu 29. studenog. 

2014 godine u Caritasovu 

domu u Gospiću održan je 

Biskupijski susret 

svećenika i volontera 

Caritasa Gospićko-senjske 

biskupije. Sastanak je 

organizirao ravnatelj 

Caritasa vlč. Luka 

Blažević. Predavanje je bilo 

na temu Volontiranje kao 

evanđeosko 

služenje gospođe Željke 

Markić, članice 

Organizacijskog odbora 

građanske inicijative U ime 

obitelji.Na početku susreta 

koji je započeo u 10 sati 

vlč. Marinko Miličević, 
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kancelar Gospićko-senjske 

biskupije predvodio je 

molitvu i uvodno 

razmatranje. Započeo je 

riječima „Bdijte“! Bdjeti 

znači ispitivati svoje misli, 

osjećaje i djela. Same riječi 

„Bdijte“ mogu imati za 

svakoga od nas drugo 

značenje. Vlč. Marinko je 

naglasio riječi sv. pape 

Ivana Pavla II. 

 

„Ako pojedinac hoće sam 

bdjeti, zalutat će. Samo 

zajednica može bdjeti jer 

ona moli i razmišlja o 

Isusovoj muci i smrti. Za 

dobra djela i molitvu uzori 

su nam naši sveci. Bog 

može sve u srcu koje se 

uzda u njega. Kod svih nas 

važno je vjerničko 

pouzdanje. Sveti Matej 

kod riječi „BDIJTE“ 

dodaje i „MOLITE“. 

Važna je osobna molitva 

svakog dana, ali i za sve 

koji nas okružuju.“ 

 

Vlč. Marinko naveo je 

primjer sv. Karla. On je 

igrao biljar u 16. st. I 

također je bio kancelar. Za 

vrijeme te igre pitali su ga 

prijatelji: „Što bi ti sad 

napravio da ti ovdje dođe 

Isus“? Tko je spreman, 

spreman je, odgovorio je on 

i ne treba se ničega bojati, a 

to se tiče čistoće naše duše, 

poručio je vlč. Marinko. 

 

Nakon riječi kancelara 

Gospićko-senjske biskupije 

riječ pozdrava svima 

okupljenima uputio je naš 

biskup Mile Bogović. 

Mons. Mile je zahvalio 

gospođi Željki, članici 

građanske inicijative „U 

ime obitelji“, koja je imala 

glavno predavanje na 

temu:„Volontiranje kao 

evanđeosko služenje" na 

svim dosad akcijama koje 

su bile upućene za naš 

narod. Ovo je ujedno bio i 

službeni uvod u predavanje 

gospođe Željke Markić. 

Ovim putem Vam 

zahvaljujemo na obrani 

ŽIVOTA i OBITELJI, jer 

jednom treba zaustaviti 

napad na život. Europa je 

upravo spašena na našim 

prostorima pred Turcima. 

Također je naš narod tada 

sudjelovao u obrani 

kršćanstva, a tako je u 

današnje vrijeme stala i 

gospođa Markić Željka na 

čelu inicijative U ime 

obitelji i hvala joj na tome, 

poručio je mons. Mile 

Bogović. 

Nakon riječi biskupa svoje 

izlaganje na temu 

„Volontiranje kao 

evanđeosko služenje" 

počela je gospođa Markić. 

Na početku se zahvalila na 

riječima dobrodošlice jer 

također ona ima ličke 

korijene. Naime, baka joj je 

bila rodom iz Gospića. 

„Osjećam se ovdje voljeno 

jer je moja baka bila velika 

žena. Usadila je velike 

temelje moje vjere što 

danas ja želim prenijeti 

drugima. U svemu tome 

važna je ljubav prema 

čovjeku, a sve nakon toga 

dovodi do volontiranja 

prema potrebitima jer smo 

se zbog toga i sastali danas. 

Volontiranje je evanđeoska 

tema. I ja polazim od toga. 

Polazim od odnosa Marije 

koja je nosila Isusa u 

svome trbuhu i odlazila je 

Elizabeti da joj pomogne. 

Ovo je slika ljubavi i 

solidarnosti. Drugi primjer 

je vjenčanje u Kani 

Galilejskoj. Marija Isusa 

poziva da pomogne ljudima 

da ne ostanu bez vina. 

Prijašnje dvije slike su 

svima nama poticaj kakav 

bi mi odnos trebali imati 

prema drugima. Ljubav 

sve potiče i pokreće. 

Bog voli radosnog 

darivatelja. Mi smo 

povlašteni kao volonteri 

jer smo vezani za svaki 

izraz našeg darivanja. 

Moramo prvo krenuti od 

sebe, tj. kakvi smo mi 

kod svojih kuća i u 

svojim obiteljima. Želi se 

obratiti pažnja da ako mi 

znamo živjeti normalnim 

dostojanstvenim životom, 

želimo pokazati i onima u 

potrebi da nisu sami. 

Važno je sijati, a hoće li 

niknuti to nitko ne zna osim 

samoga Boga! To možemo 

najbolje pokazati u svojim 

obiteljskim odnosima. Ako 

jačamo kao OBITELJ, 

borimo se protiv svih 

životnih problema… 

Razvodi su danas najveći 

životni problem kod nas. 

Tu trpe najviše žene i djeca. 

Zato je i najvažnije 
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pomagati obiteljima. 

Svatko si može postaviti 

pitanje: „Vjerujem li ja 

zaista, je li bolje darivati 

nego primati“? 

Odgovor je taj: „Ako sam 

već primio, onda mogu i 

darovati“. Ljubav je poticaj 

koji vodi do toga. Tko ne 

može darovati, ne može ni 

primiti. „Zahvalna sam jer 

mogu volontirati. S time se 

budim svakog jutra“ – 

poručila je gospođa Željka. 

Uvijek se treba podsjećati 

na rezultate svoga rada. 

Ako pomažemo nekome, 

sjetimo se toga. Kada je 

Majka Tereza boravila u 

Zagrebu, postavila sam 

pitanje njoj kako zna je li 

njezine sestre imaju 

ZVANJE. Odgovorila je da 

ona gleda jesu li one sretne. 

Ako jesu onda je to pravo 

zvanje. Tako trebamo i mi 

svi biti sretni u pomoći 

prema siromašnima, a na 

koncu i u svojoj obitelji. 

Sjetimo se svakog dana što 

možemo učiniti za druge, 

jer svaka kapljica našeg 

rada u oceanu se ne čini 

PUNO, ali čini VELIKU 

radost i zapravo znači jako 

puno.  

Budimo zato navjestitelji 

Evanđelja svima u potrebi 

oko nas, a osobito prema 

potrebitima jer jedino tako 

ćemo do Kraljevstva 

Božjega, poručila je 

gospođa Željka Markić. 

Nakon izlaganja gospođe 

Željke Markić slijedila je 

plodonosna rasprava oko 

svih tema oko volontiranja, 

ali i iz društvenog života. 

Istaknula je primjere iz 

vlastitog života kako bi i mi 

mogli naći snagu za naš 

daljnji rad. Trebamo reći 

jedino: Želim živjeti kako 

mi Bog nalaže i koga da se 

bojim. 

Po završetku rasprave o 

radu Caritasa Gospićko-

senjske biskupije 

progovorila je voditeljica 

ureda Kata Matanić. Susret 

je završio molitvom 

„Anđeo Gospodnji“ koji je 

predvodio ravnatelj 

Caritasa vlč. Luka 

Blažević. Susret se nastavio 

domjenkom u restoranu 

„Maki“. Vlasnik restorana 

Marko Sokolić i ovog puta 

je sve volontere počastio 

domjenkom jer i sam 

sudjeluje u večini akcija u 

Caritasu.

 

 

 

NEDJELJA CARITASA 

Svečanom svetom misom u 

gospićkoj prvostolnici 14. 

prosinca 2014. godine 

proslavljena je nedjelja 

Caritasa u našoj biskupiji. 

Svetu misu predvodio je 

biskup mons. Mile Bogović 

u suslavlju s ravnateljem 

Caritasa Gospićko-senjske 

biskupije vlč. Lukom 

Blaževićem i mons. Milom 

Čančarom.Na početku 

svete mise ravnatelj 

Caritasa Gospićko-senjske 

biskupije sve vjernike je 

lijepo pozdravio te je 

istaknuo važnost nedjelje 

Caritasa svugdje u Lijepoj 

našoj. Nedjelja Caritasa je 

drugačija od drugih 

nedjelja u godini. Ove 

nedjelje posebno mislimo 

na one najpotrebitije. Oni 

su se našli u ne-povoljnoj 

situaciji i pogođeni su 

nekom strahotom, od 

siromaštva, nebrige države 

pa sve do raznih bolesti. 

Ovim činom jednokratne 

pomoći želimo im barem 

malo olakšati ovo 

predblagdansko i 

blagdansko vrijeme da bi se 
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i oni mogli osjetiti kao dio 

našega društva, poručio je 

vlč. Luka Blažević. Mons. 

Mile Bogović u svojoj 

propovijedi povezao je 

Nedjelju Caritasa sa radom 

Caritasa Gospićko-senjske 

biskupije. Uvijek kada se 

promatra Caritas, tu su ljudi 

koji zauzeto gledaju 

potrebe oko sebe. Tu oni 

uveliko pomažu 

svećenicima u radu, a to je 

veliko bogatstvo. Svakoga 

može snaći neka nevolja, 

ali uz zajedničku pomoć 

sve se može prebroditi. 

Potrebitih ima svuda oko 

nas. Samo trebamo otvoriti 

svoje oči. Kada želimo 

uložiti svoj novac negdje, 

uvijek tražimo najbolje 

banke gdje ćemo dobiti 

dobre kamate. U ovom 

slučaju, banka su potrebiti. 

Ako u njih uložimo znamo 

da smo na dobitku-

zaključio je mons. Bogović. 

Na kraju svete mise mons. 

Mile Bogović s vlč. Lukom 

Blaževićem darovali su 10 

najpotrebnijih obitelji iz 

naše biskupije. Znamo i 

sami da ta pomoć nije 

velika, ali je lijepa gesta 

kojom se želi pomoći 

obiteljima da što dostojnije 

dočekaju ove blagdane pred 

nama. 

 

 

LIČKI KRUMPIR ZA NAJPOTREBNIJE 

 

Zahvalni što i ove jeseni 

ubiremo bogatstvo plodova 

sa naših njiva, vrtova i 

voćnjaka, želimo tu radost 

podijeliti sa onima koji su u 

potrebi. Usprkos jako 

lošem vremenu ovog ljeta, 

naročito kiše koja je 

mnogima sve uništila, 

krumpir koji je posadio 

Caritas Gospićko-senjske 

biskupije dobro je urodio. 

Treba istaknuti da bez 

vrijednih ruku djelatnika 

Caritasa, volontera i 

župljana župe 

Ličkog Osika ne 

bi bilo ništa. 

Svatko od njih 

odvojio je svoje 

slobodno vrijeme 

da se bogatstvo 

Like izvadi iz 

zemlje. Kada će se 

krumpir sav 

skupiti on će biti 

proslijeđen najpotrebnijima 

na području naše biskupije, 

ali i šire. 

Ovu hvale vrijednu radnu 

akciju sa svojim strojevima, 

tj. traktorima potpomogli su 

Tome Crnković iz Budaka 

koji redovito svake godine 

daje svoje ruke za dobrobit 

Crkve. Ove godine se 

pridružio Tomislav 

Milković Bojs, a 

pripomogao je i Nikola 

Papić. Na kraju valja i 

pohvaliti Martina 

Hečimovića koji također 

već svake godine neumorno 

sudjeluje u svakoj akciji. 

Svatko koji je pripomogao 

na bilo koji način u ovoj 

radnoj akciji, Bog će ga 

zasigurno obilno nagraditi. 

Svima jedna velika  

HVALA.! 

 

BISKUPIJSKI SUSRET ŽUPNIH PASTORALNIH 

VIJEĆA 

 

U nedjelju 19. listopada 

2014. godine u Otočcu je 

održan Biskupijski susret 

Župnih pastoralnih vijeća 

ili najbližih suradnika naših 

svećenika. Župni pastoralni 

vijećnici zajedno s 

župnikom izrađuju 

pastoralni plan za narednu 

pastoralnu godinu. Iz naše 

župe također je sudjelovalo 

nekoliko vijećnika. Uz tu 
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pomoć, župni vijećnici 

također sudjeluju u 

raznim akcijama župe 

u kojoj stanuju. 

Susret je započeo u 15 

sati sa Službom riječi 

koju je predvodio naš 

biskup mons. Mile 

Bogović. U svojoj je 

homiliji istaknuo 

važnost pastoralnog 

djelovanja svakog 

vijećnika u smislu Godine 

Evanđelja koje planirana da 

se svi još više približe s 

životom i djelovanjem 

Isusa Krista. Također je 

objasnio simbole koji 

prikazuju svakog 

evanđelista. 

 

Nakon Službe riječi, svi 

vijećnici su se uputili u 

Pučko otvoreno učilište 

gdje je uslijedio kratki 

domjenak koji je pripremio 

domačin. Uslijedilo je 

predavanje župnika iz 

Koprivnice vlč. Krunoslava 

Pačalat. Vlč. Krunoslav je 

progovorio o praksi koju on 

ima u svojoj župi. Tu je 

nabrojao puno zajednica 

koje djeluju u njegovoj 

župi, a za svaku je zadužen 

netko od vijećnika. Doduše, 

to sve treba iskordinirati, 

ali se trud isplati. Svaki 

vijećnik je bogatstvo za 

svaku župu. On je 

župnikova desna ruka. 

Svaki vijećnik također 

treba raditi i na sebi 

duhovno, jer bez te 

dimenzije čovjek je 

prazan. Poštovanje treba 

biti uzajamno jer bez 

toga se ne može ništa 

učiniti - poručio je vlč 

Krunoslav. 

Uz zajedničko druženje 

svih vijećnika Gospićko-

senjske biskupije vjerujem 

da je ovaj susret bio 

plodonosan za svakog 

vijećnika te će sve što je 

mogao čuti prenijeti svim 

ostalima da župna 

zajednica u kojoj živi zaživi 

još punijim plučima.

 

Blaženi kardinal A. Stepinac, hrvatski 

mučenik - Santo subito; Pismo Salvatore 

Porroa, Katolički pokret za obitelj i život, 

Trst, Italija 

 

Salvatore Porro je aktivni 

član Katoličkog pokreta za 

obitelj i život u Trstu u 

Italiji. Također je 

dugogodišnji prijatelj našeg 

župnika vlč. Luke 

Blaževića. Puno se puta 

može vidjeti u crkvi sv. 

Josipa kada putuje i vodi 

hodočasnike u Međugorje. 

Na putu do Međugorja rado 

posjeti i CHM na Udbini 

kojoj se divi on, ali i svi 

koji se s njim tamo nađu. 

Također je ugostio vlč. 

Luku na obilježavanju 100. 

godina od 1. svjetskog rata 

u Redipugliji pokraj Trsta 

da bi mogao prisustvovati i 

koncelebrirati na misi koju 

je predvodio papa Franjo. 

U ovom pismu svaki će 

čitatelj moći vidjeti koliko 

stranci vole našeg 

blaženika Alojzija Stepinca 

koji treba biti kanoniziran 

ili proglašen svetim. 

 

Mnogo poštovani don 

Luka, 

od 2002. godine 

zahvaljujući mojim 

hodočašćima u Međugorje 

imao sam priliku upoznati 

hrvatski narod, mlado 

stanovništvo koje je tek 

prije par godina pronašlo 

vlastiti nacionalni identitet 

nakon što su ga dugo 
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godina gušili i prisilno 

sjedinjavali u 

jugoslavensku federativnu 

ateističku i komunističku 

"mješavinu", iako još 

uvijek službeno 

"nesvrstana", ali u svakom 

slučaju komunistička. 

U Hrvatskoj koja ima 4 290 

621 stanovnika (87% 

katolika), postoje čak 222 

svetišta posvećena Djevici 

Mariji (na hrvatskom 

Gospi), koja se više puta 

čudom intervenirala tamo. 

1715. godine turska opsada 

Sinja sa 70 000 Turaka 

protiv samo 700 Hrvata. 

Konačni juriš, uoči 

blagdana Velike Gospe, 

pretvorio se u opću 

katastrofu za Turke koji su 

se morali dati u bijeg. 

Mnogo njih je kasnije 

svjedočilo kako je vidjelo 

više puta osvijetljenu 

žensku figuru iznad 

gradskih bedema. Možda je 

baš zato Gospa izabrala 

ukazati se ponovno 24. 

lipnja 1981. u Međugorju, u 

etnički hrvatskom području 

gdje se priča upravo 

hrvatski. Kao Marijin 

sljedbenik, mislim da 

Gospa radije bira mjesta 

koja su već "njena". 

Hrvati shvaćaju koliku 

važnost kršćanstvo ima kao 

bitan element društvenih 

odnosa te prije svega kao 

temelj obitelji, osnovne 

stanice ljudskog društva 

utemeljene na braku 

između muškarca i žene, te 

javno i bez oklijevanja 

izražavaju svoje vjerovanje, 

ujedinjujući ga s ljubavi 

prema Domovini izraženoj 

u nacionalnoj himni. I 

njihove crkve, 

novoizgrađene s obzirom 

da ih prijašnji režim nije 

preferirao, napravljene su u 

skladu s tradicionalnim 

normama objekata 

namjenjenih katoličkom 

kultu, s tlocrtom latinskog 

križa i oltarom. 

Hrvatska zemlja je okupana 

krvlju civilnih i vjerskih 

mučenika. U Udbini, 

Gospićko-sinjska biskupija, 

mjestašce s oko 1600 

stanovnika. U Lici u 

podnožju Dinare 9. rujna 

1493. odvila se povijesna 

Krbavska bitka, u kojoj su 

Turci ubili 10 000 

katoličkih branitelja 

uništavajući hrvatsko 

plemstvo koje je sišlo na 

polje između krbavskih 

brda kako bi se oduprlo 

muslimanskoj okupaciji. 

Zahvaljujući naporima i 

jednog seoskog župnika 

don Luke Blaževića, na 

mjestu gdje se odvijala 

bitka izgrađeno je veliko 

svetište posvećeno upravo 

Hrvatskim mučenicima u 

rujnu 2011. godine. s 

naglaskom i na 

beatifikaciju još jednog 

Božijeg sluge Miroslava 

Bulešića kojeg su ubili 

komunisti 24. kolovoza 

1947. u Lanišću. 

Zato podržavam posvećenje 

blaženog kardinala Alojzija 

Viktora Stepinca. Jer je za 

vrijeme Drugog svjetskog 

rata bio žestoki neprijatelj 

nacizma, čije je rasističke i 

krvožedne postupke javno 

osudio. 

20. studenog 1941. poslao 

je pismo Paveliću u kojem 

je tražio punopravno 

poštovanje osobe bez 

obzira na dob, spol, vjeru, 

nacionalost i rasu. Također 

je branio cigane i židove 

energičnim propovijedima i 

javnim govorima u kojima 

je otvoreno napadao 

rasizam. Već je 1938. u 

jednoj propovijedi tvrdio: 

"Moderni rasizam hrani se 

mržnjom protiv Crkve jer 

ona ne želi pasti na koljena 

pred svojim idolom, pred 

nacijom te joj se pokloniti." 

Imao je potporu pape Pija 

XII koji ga je 12. siječnja 

1953. i proglasio 

kardinalom. Papa Ivan 

Pavao II proglasio ga je 

blaženim 1998. godine. 

Zagrebački nadbiskup od 

1937. - 1960. i kardinal, 

jedan od najmlađih tog 

vremena. Smatra se 

mučenikom i 

progonjenikom 

jugoslavenskog 

komunističkog režima. 

Na kraju Drugog svjetskog 

rata pokret za nacionalno 

oslobođenje Titinih 

komunista okupirao je 

Hrvatsku. Odmah su počeli 

progoni i masakri katolika. 

Prema blaženom Stepincu 

na smrt bez suđenja je 

osuđeno 369 svećenika. 

Zatvorene su sve katoličke 

škole, Crkvi je oduzeta sva 

imovina, zaplijenjene su 

tiskare i ugušena je sloboda 

tiska, biskupi su napadani, 

a vjeronauk je izbrisan kao 

predmet u školskoj nastavi. 

Zbog katoličke vjere 

hrvatskog naroda prema 

mučenicima i stotinjak 

ubijenih franjevaca, 

podržavam proglašenje 

kardinala Stepinca svetim. 
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HODOČAŠĆE ŽUPNIH ZBOROVA GOSPIĆKOG 

DEKANATA U KATEDRALU 

 

U petak 21. studenog 2014. 

godine u Gospiću je 

održano Prvo hodočašće 

zborova Gospićkog 

dekanata uoči sv. Cecilije. 

Iz naše župe također je 

prisustvovao dio župnog 

zbora na tom povijesnom 

događaju jer je dio bio 

spriječen doći i žao im je 

zbog toga. 

Program je započeo u 16:30 

sati okupljanjem u dvorani 

Caritasa i zajedničkom 

vježbom pjevanja za svetu 

misu. U 17:30 u katedrali je 

bila prigoda za svetu 

ispovijed, nakon koje je 

uslijedila sveta misa u 

18:00 sati koju je predvodio 

naš biskup mons. Mile 

Bogović u koncelebraciji s 

župnicima dekanata. Želja 

je bila okupiti sve članove 

crkvenih zborova 

Gospićkog dekanata u 

gospićkoj prvostolnici koji 

zajedničkim pjevanjem u 

euharistijskom slavlju 

očituju svoju zahvalnost 

Gospodinu na primljenim 

darovima, njeguju 

jedinstvo 

okupljenoga 

Božjega naroda i u 

zajedništvu s 

župnicima i 

biskupom mole 

zagovor nebeske 

zaštitnice sv. 

Cecilije. 

Svečana sveta 

misa koju je predvodio naš 

biskup mons. Mile Bogović 

počela je u 18:00 sati. Prvo 

čitanje na svetoj misi 

pročitala je naša zborašica 

Andrijana Piasevoli Klarić. 

Psalam koji je uslijedio 

odpjevali smo svi zajedno. 

Radosnu vijest navijestio je 

kancelar Gospićko-senjske 

biskupije vlč. Marinko 

Miličević. U 

propovijedi mons. 

Bogovića puno se 

toga moglo čuti. 

Započeo je s 

tumačenjem Gospe 

od zdravlja čiji se dan 

slavio. Također je 

progovorio i o 

mučeniku sv. Mavru i 

na koncu o zaštitnici 

pjevanja sv. Ceciliji. 

Molitvu vjernika pročitali 

su vjeroučitelji Tomislav 

Klarić i Beba Romac. 

Po završetku svete mise 

svaki je zbor nastupio s 

jednom pjesmom po 

vlastitom izboru i ukratko 

se predstavio. Naš župni 

zbor nastupio je s pjesmom: 

Božja ljubav, Božja snaga i 

pokupio velike ovacije 

drugih zborova. Nakon 

predstavljanja pjevači su se 

uputili na okrjepu i 

druženje u restoran "Maki".   

 

U restoranu "Maki" mons. 

Mile Bogović progovorio je 

o važnosti ovakvog susreta. 

Ovo je prvi susret koji je 

upriličen i vidi se radost na 

pjevačima kojima se 

iskazuje važnost 

sudjelovanja u liturgiji. 

Svatko može pjevati, ali 

uloga crkvenih zboraša 

usko je povezana sa 

crkvom i liturgijom. 

Njegujte svoje pjevanje, 

nemojte dopustiti da nema 

pjevanja na misnim 

slavljima. Ovo je prilika da 

u razgovoru jedni sa 

drugima steknemo nova 

iskustva kako bi što bolje 

mogli sudjelovati u 

liturgijskom pjevanju, 

poručio je biskup Mile 

Bogović.
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PROSLAVA SVETOG MATEJA U ŠIROKOJ 

KULI 

 

 

 

U nedjelju 21. rujna 2014. 

svečanom svetom misom u 

11 sati u Širokoj Kuli 

proslavljen je sv. Matej - 

zaštitnik župe. Svetu misu 

u koncelebraciji s domaćim 

župnikom vlč. Lukom 

Blaževićem predvodio je 

fra. Branimir Novokmet. 

Samoj proslavi pogodovalo 

je lijepo vrijeme, a crkva je 

bila ispunjena brojnim 

Kuljanima koji dođu na 

ovaj dan posjetiti svoje 

rodno mjesto, kao i svim 

ostalim vjerncima koji 

časte sv. Mateja. Ako nam 

vjerovati poslovici:"Ako na 

Mateja sunce sja, naskoro 

lijepa jesen zasja!" - 

zasigurno ćemo imati i 

lijepu jesen. Nakon svete 

mise HKUD Široka Kula 

izvelo je prigodni nastup uz 

ples i pjesmu. Moglo se 

vidjeti na licima svih ljudi 

da je lijepo vidjeti ličku 

tradiciju u izvedbi naših 

najmilijih. 

U svojoj propovijedi fra 

Branimir je dao svima 

nama za razmišljanje je li 

smo mi svjesni toga da nam 

se u Euharistiji kao nigdje 

drugdje daruje Isus Krist. 

Daruje nam samoga sebe. 

Daruje nam se na oltaru 

kao i u svojoj riječi. Riječi 

koje nam se navještaju u 

svetom Evanđelju su riječi 

vječnoga života. Iz svake 

situacije kada nam se Iusu 

približi, on nas šokira na 

pozitivan način. Znamo i 

sami da je sv. Matej bio 

carinik, ali susretom s 

Isusom okreće se novom 

životu. Isus je taj put. Osim 

što je bio apostol, također 

je i autor Evanđelja nama 

dobro poznatoga. Tako je 

sveti Matej ostvario vlastito 

poslanje prenositelja 

Radosne vijesti sve do nas 

danas. I zanimljivo, sami 

kraj Matejevog Evanđelja 

jest poslanje. Kaže se 

ondje: "Pođite i učinite 

mojim učenicima sve 

narode krsteći ih u ime Oca 

i Sina i Duha Svetoga". Naš 

zaštitnik sveti Matej svoje 

poslanje je zapisao da se 

može prenijeti do svakog 

kršćanina koji može čuti i 

koji može vidjeti i donosi 

Isusovo obećanje da je s 

nama do svršetka svijeta. 

 

Mateja nam crkva daje kao 

i ostale svece za uzor na 

našem putu. Ne na 

divljenje, ne kao da je on 

neko božanstvo već za 

primjer uspjela života. Je li 

mi danas možemo reći za 

sebe da smo poslani, da 

smo svjedoci, da smo se 

odazvali pozivu? Ima li 

današnje slavlje ikakvo 

značenje za naše živote, 

osim toga što je 21. rujna 

da se okupljamo? Ima li 

značenje za nas ili je to 

samo još jedna u nizu 

župnih proslava? Svi 

idu, pa se treba pojaviti. 

Molimo zagovor sv. 

Mateja i svih naših 

dragih pokojnika koji 

gledaju u lice 

milosrdnoga Boga da 

nam pomognu na 

našemu putu, nama koji 

smo na ovoj zemlji, koji 

smo pozvani, koji smo 

odabrani, koji smo poslani, 

koji smo kršćani. Bog nas 

jedini jedino neizmjerno 

ljubi i to nije laž. Ponesimo 

od sv. Mateja poruku da 

nas Bog ljubi, da nas ne 

osuđuje, ne kažnjava nas, 

već nas poziva, odabire i 

šalje da budemo sol zemlje 

i svjetlo svijeta. To je 

uzvišena zadaća i veliki 

dar. Ovim riječima 

propovjednik i predvoditelj 



 ~ 12 ~       
 

GODINA V * BROJ 15 * PROSINAC * 2014. 

misnog slavlja je ohrabrio 

okupljene vjernike u ovim 

teškim vremenima. 

 

 

 

 

PROSLAVA SV. MIHOVILA U VUKŠIĆU 

 

U ponedjeljak 29. rujna 

2014. godine na svete 

arkanđele Mihaela, Rafaela 

i Gabrijela vlč. Luka 

Blažević predvodio je svetu 

misu u Vukšiću u kapeli sv. 

Mihovila u 17 sati. 

Istaknuo je važnost te 

kapele koja je podignuta 

baš na crti bojišnice nakon 

Domovinskog rata 

kao i zaštitu sv. 

Mihovila koji nas 

sve prati. Jedino što 

je žalosno što se 

svake godine okuplja 

sve manji broj 

vjernika.  

 

 

MOLITVA SV. MIHAELU: 
Sveti Mihaele Arhanđele, 

brani nas u boju; 

protiv pakosti i zasjedama đavolskih budi nam zaklon. 

Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo: 

Ti, vojvodo vojske nebeske, 

Sotonu i druge duhove zlobne, 

koji svijetom obilaze na propast duša, 

Božanskom krepošću i jakošću u pakao strovali. Amen. 

 

 

HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU I KRAŠIĆ 

 

U subotu 11. listopada 

2014. godine, u 

ranojutarnjim satima je 

krenuo jedan autobus 

vjernika iz župe sv. Josipa 

iz Ličkog Osika prema 

Mariji Bistrici. Cilj je bio 

pokloniti se „Crnoj Gospi“ 

i zahvaliti joj za sve milosti 

koje nam svakodnevno 

daje. Tako je svatko u srcu 

imao svoju nakanu. U 

Mariju Bistricu stigli smo 

oko 9 sati te smo svi mi 

imali dovoljno vremena 

obaviti zagovor kod naše 

Gospe, ali i priliku za svetu 

ispovijed kako bi svi mogli 

čista srca pristupiti svetoj 

misi. Svetu 

misu je 

predvodio 

svima 

poznat 

kardinal 

Vinko 

Puljić, 

nadbiskup 

Vrhbosanske 

nadbiskupije 

uz 

koncelebraciju pomoćnog 

banjalučkog biskupa Marka 

Semrena i nuncija u RH 

Alessandra D'Errico i 

mnoštva svećenika koji su 

doveli svoje vjernike. 

Pjevanje na misnom slavlju 

animirao je župni zbor iz 

Bugojna. Mi smo se 

priključili skupini od oko 

10 000 hodočasnika koji su 

posjetili Mariju Bistricu. 
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Kardinal Vinko Puljić u 

svojoj je propovijedi 

ohrabrio sve okupljene 

vjernike. Na prvo je mjesto 

stavio obitelj i vrijeme u 

kojem živimo. Živi se 

teško, a svi koji su na nekoj 

vlasti tlače malog čovjeka. 

Posao se sve teže nalazi, 

teška su vremena, vrijeme 

je krize, u svijetu se 

progone kršćani, pojavljuju 

se bolesti kao EBOLA. Što 

mi kršćani možemo 

promijeniti? Trebamo 

moliti za mir da jednom 

zauvijek prestanu ratovi u 

svijetu. Tko prodaje danas 

oružje ljudima? Što je to u 

glavama tih ljudi koji 

ubijaju? Tko to želi uništiti 

čovječanstvo? Zato smo 

došli našoj Gospi. Gospe, 

prosvijetli pameti svih ljudi 

da nađu mir u svojim 

srcima, poručio je svima 

kardinal u svojoj 

propovijedi. 

Nakon misnog slavlja imali 

smo slobodno vrijeme za 

ručak do 2 sata. Nakon 

ručka smo se okupili svi 

zajedno i krenuli jednim od 

najljepših Križnih putova 

(što se i vidi na slikama). 

Nakon križnog puta svi 

smo zajedno krenuli prema 

autobusu na put prema 

Krašiću kako bi posjetili 

drugo mjesto našeg 

hodočašća gdje je naš 

kardinal, blaženi Alojzije 

Stepinac bio u kućnom 

pritvoru i gdje je umro 

mučeničkom smrću. Stigli 

smo u Krašić 11. listopada, 

a taj je datum simboličan  

jer je na taj datum blaženi 

Alojzije Stepinac osuđen na 

zatvor i prisilni rad. Same 

moći blaženika nalaze se i 

u oltaru u crkvi u Širokoj 

Kuli. Po dolasku u Krašić 

dočekao nas je tamošnji 

župnik vlč. Dragutin Kučan 

koji je ispričao sve o životu 

blaženika Alojzija za 

vrijeme njegovog kućnog 

pritvora. Pokazao nam je i 

crkvu i progovorio kako su 

vlasti stalno tlačile i pratile 

kardinala Stepinca te 

također ispričao puno priča 

iz kardinalovog 

svakodnevnog života. 

Nakon obilaska crkve 

krenuli smo svi zajedno u 

župnu kuću gdje smo 

vidjeli prostorije gdje je 

kardinal provodio 

posljednje godine i dane 

svog života. 
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SJEĆANJE NA ŽRTVE ŠIROKE KULE

U ponedjeljak 13. listopada 

2014. godine obilježili smo 

23. obljetnicu sjećanja na 

žrtve Široke Kule. Cijela 

Široka Kula bila je 

preplavljena emocijama. 

Svatko se ponovno zapitao 

zašto se to dogodilo kada 

su se čitala imena žrtava od 

najmlađe Verice Nikšić 

koja je imala 13. godina te 

najstarije žrtve koja je 

imala 95 godina. 

Središnji dio događaja bilo 

je slavlje svete mise. Prije 

svete mise vlč. Luka 

Blažević predvodio je 

molitvu kod spomenika za 

sve stradale žrtve. Ne 

ponovilo se nikad više! 

Svetu misu predvodio je 

vlč. Ante Rotim, 

dugogodišnji župnik u 

Dunjoj Lomnici, a danas 

svećenik u miru. U 

koncelebraciji je također 

bio dekan gospićki i župnik 

katedralne župe mons. Mile 

Čančar, vlč. Stipe Zeba, 

župnik iz Korenice i 

domaći župnik vlč. Luka 

Blažević. 

Vlč. Rotim se u svojoj 

propovijedi osvrnuo na 

tešku tragediju koja je 

pogodila nevine ljude. 

Suosjećam s patnjama 

obitelji jer sam i ja doživio 

slično, rekao je vlč. Ante. 

Njemu su naime četnici 

također ubili nekoliko 

članova najuže obitelji. 

Zahvalio je pozivu da može 

predslaviti svetu misu i 

moliti za žrtve, zahvalio je 

braniteljima, Udruzi 100%-

tnim Hrvatskim ratnim 

vojnim invalidima kao i 

članovima njihovih obitelji 

jer su se došli pokloniti 

žrtvama. 

 

Komemoraciji za žrtve u 

Širokoj Kuli prethodio 

je sat povijesti u OŠ 

dr. Franje Tuđmana u 

Ličkom Osiku da se 

djeci približi i usadi u 

srce što se dogodilo 

90-tih godinja u našoj 

Domovini. U samom 

programu sudjelovala 

je Udruga 100%-tnih 

Hrvatskih ratnih 

vojnih invalida iz 

Domovinskog rata. Oni su 

također progovorili o 

svojem Križnom putu za 

vrijeme rata, o ranjavanju, 

ali su ispričali i smješne 

događaje iz tog razdoblja 

jer ih to jedino drži na 

životu, daje im smisao. 

Zahvalili su na pozivu jer 

dosad većina njih nije bila 

na ovom našem području. 

 

Nakon sata povijesti 

formirala se kolona 

sjećanja koja je krenula 

prema Širokoj Kuli. U 

koloni su sudjelovali 

Hrvatski ratni vojni 

invalidi, učenici, 

njihovi učitelji, ali i 

nekolicina roditelja 

djece. Svi su bili 

iznenađeni koliko 

volje, želje i snage 

imaju ti dragi ljudi koji 

su više od polovice 

svoga života u invalidskim 

kolicima. Po dolasku u 

Široku Kulu uslijedila je 

komemoracija za sve 

stradale mještane, 

polaganje vijenaca i 

paljenje svijeća
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SUSRET S RODITELJIMA KANDIDATA 2. i 3. r. 

ZA SAKRAMENT PRVE SVETE PRIČESTI 

 

U utorak 14. listopada 

2014. u 18 sati župnik je 

održao sastanak s 

roditeljima djece 2. i 3. 

razreda oko dogovora za 

župnu katehezu i sam 

sakrament Pričesti. 

Svim roditeljima 

vlč. Luka je 

podijelio 

prijavnice da tako 

učine prvi korak, 

tj. da su svjesni 

toga da će slati 

dijete na župnu 

katehezu i s 

djetetom dolaziti 

na misna slavlja. 

Župnik Luka prenio je 

riječi biskupa oko slavlja 

sakramenata. Važna je 

dobra roditeljska briga za 

djecu, jer kako će dijete 

zavoljeti crkvu kada 

roditelji to ne pokazuju 

svojim primjerom. 

Nažalost, ima puno 

roditelja koji 

"TAKSIRAJU" djecu do 

crkve bez da bi ušli u nju. 

Je li se mogu takvi zvati 

vjernicima? 

Kakva nam je vjera, takvi 

smo i mi sami. Važno je 

prisustvovati s djecom na 

svetim misama jer će se 

tako ona naučiti, jer obitelj 

je kućna Crkva u malom. 

Na kraju je župnik 

zaključio kako je važno 

poštovati vjeru. Ako jesmo 

vjernici, budimo to i 

živimo.   

 

 

SUSRET S RODITELJIMA 7. I 8. RAZREDA 

OKO DOGOVORA ZA SAKRAMENT POTVRDE 

 

U srijedu 15. listopada 

2014. u 18 sati župnik Luka 

Blažević održao je sastanak 

s roditeljima djece 7. i 8. 

razreda, tj. s roditeljima 

kandidata za sakrament 

Potvrde. 

 

Vlč. Luka podijelio je 

kandidatima prijavnice da 

ponovo prijave svoju djecu. 

Mnogi su se zapitali čemu 

prijavnice svake godine? 

Žalosno je to sve što se ni 

roditelji na ponašaju kao 

punoljetni članovi Crkve 

što se postaje sakramentom 

potvrde. Na takav način  

roditelji i djeci daju loš 

primjer.Župnik je ispričao i 

jednu zgodu koja 

je stara nekoliko 

godina. Dijete ili 

kandidat za 

krizmu, učenik  

 

8. razreda svaki 

put kada se 

trebala održat 

župna kateheza 

odlazio je od 

svoje kuće, ali ne na župnu 

katehezu. Kada je došlo 

vrijeme krizme, vlč. Luka 

pozvao je mamu djeteta i 

objasnio da ne  

može pristupiti sakramentu 

Potvrde kada ga nikad nije 

bilo. Na to je i dijete reklo 

da je on odlazio na 

katehezu, ali na nju nije 

došao. Kada je majka to 

čula, sama je rekla da na 

krizmu neće ići. Sljedeće 

godine je bio redovit i 

primio je sakrament 

Potvrde s drugom 

generacijom. 

Kandidatima je vlč. Luka 

poručio da slušaju svoje 

roditelje i starije jer im 
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nitko ne želi loše nego 

samo dobro. Kad to 

posložimo u sebi, tek tada 

Duh Sveti može djelovati u 

nama. 

Sakrament Potvrde trebao 

bi se podijeliti 1. svibnja 

2015. godine na blagdan 

Josipa radnika. Znamo i to 

da naša biskupija čeka 

novog biskupa jer je 

sadašnji biskup napunio 

kanonsku dob za odlazak u 

mirovinu. Molimo stoga za 

novog biskupa te da naša 

mlada biskupija dobije 

dostojnog zamjenika. 

 

 

 

SASTANAK ŽUPNIH PASTORALNIH VIJEĆA 

ŽUPA LIČKI OSIK I ŠIROKE KULE 

 

U srijedu 15. listopada 

2014. godine u 19 sati u 

prostorijama župnog dvora 

održan je sastanak Župnog 

pastoralnog vijeća župa 

Ličkog Osika i Široke 

Kule. 

Župnik Luka je na početku 

susreta sve članove vijeća 

lijepo pozdravio i predložio 

dnevni red. Uslijedila je 

uvodna molitva i 

razmatranje o 

Misijskoj nedjelji 

koja je pred nama. 

Svi smo naime 

pozvani doprinositi 

za misije i 

evangelizaciju što u 

svojoj župnoj 

zajednici i periferiji 

osobnim 

angažmanom te 

novčanim prilogom za 

misije i misionare u 

dalekim zemljama da oni 

mogu djelovati. Znamo i 

sami da je vlč. Luka dvije 

godine zaredom posjetio 

Kongo i tamo proveo po 

mjesec dana 

Nakon razmatranja župnik 

Luka se osvrnuo na 

događaje u našim župama 

od prošlog sastanka ŽPV. 

Također je iznešen 

pastoralni plan za sljedeća 

2-3 mjeseca. Ovdje valja 

istaknuti susret ŽPV-a u 

Otočcu, susret zborova 

Gospićkog dekanata na sv. 

Ceciliju u Gospiću te Tečaj 

vjere koji nastavlja sa 

svojim aktivnostima i ove 

pastoralne godine. U svim 

ovim aktivnostima 

biskupije i župe sudjelovat 

će vjernici koji su izrazili 

želju iz naših župa. 

Na kraju sastanka vijećnici 

su iznijeli svoja mišljenja i 

dali neke prijedloge. ŽPV 

završilo je oko 20 sati 

nakon kojeg je slijedilo 

kratko druženje i smišljanje 

planova za sljedeće Župno 

pastoralno vijeće i kako 

sebe što više uključiti u 

župnu zajednicu. 
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DONACIJSKA VEČER ZA PASTORALNI  

CENTAR 

 

U utorak 21. listopada 

2014. godine u Zagrebu, na 

Kaptolu 26, u kuriji sv. 

Barbare održana je 

Donacijska večer povodom 

dovršetka našeg 

Pastoralnog centra . 

Do ove hvale vrijedne 

akcije došlo je slučajnim 

upoznavanjem vlč. Luke 

Blaževića i predsjednika 

Gradske skupštine grada 

Zagreba g. Darinka Kosor 

na Udbini ove godine. 

Odmah se rodila ideja kako 

pomoći da se Pastoralni 

centar dovrši u što skorijem 

roku kako ne bi ušao 

otvoren i nedovršen u treću 

zimu koja je pred nama. Na 

taj način se želi izbjeći 

eventualna šteta od 

vremenskih neprilika kako 

ono što je napravljeno ne bi 

propalo. 

Župa sv. Josipa je kao i 

mnoge druge prošla kroz 

Domovinski rat gdje su 

crkva i župni stan porušeni 

i devastirani. Nakon 

obnove župnog stana i 

crkve zbog nedostatka 

adekvatnog prostora za 

razne aktivnosti počeli smo 

s izgradnjom 

Pastoralnog 

centra. 

Na početku ovog 

susreta gdje se 

okupilo oko 40 

uzvanika održana 

je kratka 

prezentacija o 

župi sv. Josipa 

gdje su svi mogli 

vidjeti što se do 

sada napravilo na 

duhovnom i materijalnom 

planu od završetka rata. 

Nakon prezentacije svima 

se obratio g. Darinko 

Kosor, predsjednik Gradske 

skupštine grada Zagreba 

koji je i inicijator ove 

akcije zajedno s vlč. 

Lukom Blaževićem. U 

svojem govoru istaknuo je 

važnost Pastoralnog centra 

za župu i mjesto Lički Osik 

kao i cijelu 

županiju. Ovakvi 

projekti bi trebali 

potaknuti ljude 

da ostanu u Lici i 

da ne iseljavaju u 

druge gradove 

jer znamo i sami 

da se život 

uvijek vrti oko 

crkve. Kako bi 

zadržali mlade u Ličkom 

Osiku, pokrenule bi se 

razne aktivnosti završetkom 

Pastoralnog centra. Imam 

puno prijatelja iz Like i 

njihove priče su me također 

potaknule na ovu akciju - 

rekao je g. Darinko Kosor. 

Također se okupljenima 

obratio vlč. Ante Rotim, 

dugogodišnji župnik u 

Donjoj Lomnici, a danas 

svećenik u miru. 

Progovorio je o strahoti rata 

koji je zadesio Lički Osik i 

Široku Kulu kao i okolicu. 

Nedavno sam posjetio 

Lički Osik i Široku Kulu 

povodom Sjećanja na 23. 

obljetnicu žrtava Široke 

Kule. Vidi se volja i rad 

svih u župi kako bi župa 

mogla još bolje 

funkcionirati na svom 

pastoralnom planu - rekao 

je vlč. Ante. Na kraju je 

pozvao sve da prema 

svojim mogućnostima 

sudjeluju oko dovršetka 

Pastoralnog centra. 

Prigodnu riječ održao je i g. 

Tomislav Svetina, glavni 

direktor GNK Dinamo - 

Zagreb. Dinamo uvijek 

sudjeluje u raznim 

humanitarnim projektima i 

aktivnostima diljem Lijepe 

naše i uvijek voli 

sudjelovati u projektima 

kao što je ovaj, poručio je 

g. Tomislav Svetina koji 

vuče korijene iz Budačke 

ulice te smo i očekivali 

kako će upravo on doći 

predstavljati GNK Dinamo. 

U ime Udruge Ličana "Vila 

Velebita" Zagreb riječ su 
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uputili predsjednik Nikola 

Kostelac i dr. Milan 

Vrkljan. Poručili su da će 

udruga u skladu sa svojim 

mogućnostima također 

sudjelovati u ovom 

projektu . 

Uzdajući se u Božju 

providnost i dobrotu svih 

koji su voljni pomoći, 

vjerujemo da ćemo uspjeti 

u svojoj nakani da 

dovršimo Pastoralni centar 

u kojem bi se održavale 

razne aktivnosti: sportske 

aktivnosti djece i mladih, 

savjetovališta za potrebe 

braka i obitelji, odgoja 

djece, sudjelovanja i 

suzbijanja ovisnosti o 

alkoholu, drogama i drugim 

opojnim sredstvima, 

organizirano provođenje 

slobodnog vremena osoba s 

invaliditetom, djece, 

mladih, starih i nemoćnih 

osoba, te psihički bolesnih 

odraslih osoba, pomoć u 

kući starijim i nemoćnim 

osobama, zdravstvena, 

socijalna i humanitarna 

pomoć osobama u stanju 

socijalne potrebe, 

predlaganje, poticanje i 

usklađivanje drugih 

aktivnosti u području 

socijalne skrbi i promicanje 

kvalitete života. 

 

 

 

SVI SVETI I DUŠNI DAN 

 

Svetim bogoslužjima u 9 

sati u Širokoj Kuli i u 11 

sati u Ličkom Osiku 

proslavili smo Sve svete. 

Mi još zovemo ovaj 

blagdan Sisvete. Nakon 

svake mise pohodili smo 

svoja groblja u Širokoj Kuli 

i u Ličkom Osiku. Prvo 

smo molili kod križa, a 

nakon toga se svatko uputio 

prema mjestu vječnog 

počivališta svojih 

najmilijih. 

Mi smo putujuća Crkva, 

hodočasnici na ovom 

zemaljskom svijetu i danas 

se spominjemo svih onih 

čija su imena upisana u 

katoličkom kalendaru, ali 

sjećamo se i svih onih koji 

su živjeli pravim 

kršćanskim životom i sada 

nas zagovaraju s neba. 

Ovom velikom blagdanu 

prethodilo je sinoćšnje 

klanjanje, sveta misa i 

krunica u našoj župnoj 

crkvi. Time smo samo 

željeli pokazati da smo svi 

mi kršćani, a ne 

zarobljenici masovne ideje 

amerikanizacije ili slavlja 

"Noći vještica". 

U Evanđelju mogli smo 

čuti dobra nam znana 

Blaženstva. Neka nam ona 

budu poticaj u našem 

kršćanskom životu. 

Budimo pravi kršćani, a ne 

ljudi koji se skrivamo 

uvijek iza nekih maski. Na 

taj način se lako na kraju 

ovozemaljskog života 

svatko može pridružiti 

proslavljenoj Crkvi u nebu. 

 

 

 

DAN LOGORAŠA 

U nedjelju 9. studenog 

2014. godine u našoj župi 

obilježen je Dan logoraša. 

Ovo je već četvrta godina 

obilježavanja. Svetu misu 

za sve zatočene i umrle 

logoraše u srpskim i 

četničkim logorima 

predslavio je don. Franjo 

Halužan koji je i sam bio 

logoraš u suslavlju s don 

Stjepanom Pokrivkom i vlč. 

Lukom Blaževićem. Nakon 

svete mise u zajedničkom 

druženju svima s pridružio i 

vlč. Mirko Barbarić koji je 

slavio svetu misu prošle 

godine, također robijaš. 
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Važna je molitva i sjećanje 

na to mučno razdoblje. 

Uvijek trebamo biti 

spremni vrednovati nečiju 

žrtvu. Vidimo i svjedoci 

smo toga kako branitelji 

već 3 tjedna žive na cesti, 

tj. prosvjeduju. Oni žele 

nešto reći. To su ljudi koji 

samo žele poštovanje. 

Sjećamo se danas svih onih 

koji su preživjeli strahotu 

zarobljeništva. Gospodin je 

temelj naše Crkve, našeg 

zajedništva. Nemojmo se 

bojati pustiti ga u naše 

živote. Trebamo 

napredovati u duhu da bi se 

mogli duhovno obogatiti. 

Neka Gospodin uvijek bude 

u nama, neka nas 

blagoslivlja i neka nas 

prati. Jedino je važno 

krenuti za Njim da bi 

postali što bolji svjedoci 

evanđelja, poručio je don 

Franjo Halužan u svojoj 

propovijedi. 

Posebno se danas slavila 

misa na nakane 

zarobljenika i zatočenih. 

Našim zatvorenicima 

pridružili su se logoraši iz 

Sisačko-moslavačke 

županije. Istaknuli su 

važnost ovakavih susreta, 

kao i to da će se rado 

odazvati u budućnosti na 

ovakva obilježavanja jer se 

to ne smije zaboraviti. Svi 

oni su bili zarobljeni i 

zatočeni u Kninu, Korenici, 

Ličkom Osiku, ali i 

drugdje: Joso Borovac, 

Ivica Pejnović, Ivica 

Jamičić, Pajo Jamičić, Joso 

Novačić, Ivica Golić, Stipe 

Perlić, Nikola Štimac, Ivan 

Krpan, Marijan Miletić, 

Mirko Medunić i Romano 

Radoš. Posebno se sjećamo 

i pokojnih: Mate Brkljačić, 

Božo Jamičić, Milan 

Mihaljević, Ivica Nikšić, 

Petar Nikšić, Anka 

Orešković, Ante Orešković, 

Ante Nikšić, Joso Nikšić. 

Ivan Perković, Josip Jukić i 

Lucija Jukić. Vjerujemo da 

je Gospodin obilno 

nagradio njihovu žrtvu. 

Na svetoj misi imali smo 

radost krštenja male Ane. 

Ona je treće dijete Jurice i 

Željke Butković. Kumovi 

na krštenju bili su Damir 

Butković i žena mu Dora. 

Prvo čitanje na svetoj misi 

pročitala je Andrijana 

Piasevoli Klarić, a drugo 
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Ivančica Krpan. Evanđelje 

je navjestio Stjepan 

Pokrivka. Molitvu vjernika 

pročitali su ministranti. 

Pjevanje je sviranjem 

animirala učenica 7. 

razreda Marina Marković. 

Na kraju svete mise župnik 

Luka sa svima zahvalio koji 

su na bilo koji način 

pomogli da se obilježi Dan 

Logoraša. Don Franji je 

poklonjena lička kapa koju 

je on veselo stavio na svoju 

glavu. Predsjednik Udruge 

logoraša iz Sisačko-

moslavačke županije u ime 

svih logoraša predao je vlč. 

Luki zahvalnicu zbog 

obilježavanja Dana 

logoraša i zbog pastoralne 

brige za logoraše. Nakon 

svete mise svi logoraši su 

krenuli prema župnom 

dvoru gdje je bilo 

upriličeno druženje gdje su 

svi u razgovoru izmijenili 

svoja iskustva. 

 

 

DOŠAŠĆE 

Došašće ili advent (lat.: 

"adventus" = dolazak) je 

razdoblje u crkvenoj 

liturgijskoj godini, 

vrijeme pripreme za 

blagdan Božića. 

Ujedno je početak 

crkvene godine 

(osim kod istočnih 

vjernika, kojima 

počinje 1. rujna). 

U zapadnom 

kršćanstvu, došašće 

počinje četiri 

nedjelje prije Božića. 

Najranije može početi 27. 

studenog, a najkasnije 3. 

prosinca. Završava 24. 

prosinca na Badnjak. U 

Rimokatoličkoj Crkvi, u 

došašću, prevladava 

ljubičasta boja u liturgiji. 

U došašću, izrađuje se i 

stavlja na stol adventski 

vijenac s četiri svijeće. 

Simboliziraju četiri nedjelje 

u došašću. Tako su ove 

godine naši mladi iz župe 

izradili adventske vijence i 

ponudili vjernicima nakon 

svetih misa prošle i ove 

nedjelje. Sva sredstva koja 

su skupili predat će nekoj 

obitelji u potrebi na 

nedjelju Caritasa u 

katedrali u Gospiću. 

U ovom vremenu 

prevladavaju iščekivanje, 

nada, budnost i čežnja. 

Budnost je otvorenost očiju 

i srca, duboka svjesnost i 

nutarnje sabranje. Kršćani u 

došašću bdiju, da 

prepoznaju Boga, koji 

dolazi. Sami želimo očistiti 

svoja srca kako bi Isus sam 

mogao što bolje svojim 

rođenjem naći mjesto u 

njemu. 

U prvome dijelu došašća 

(do 16. prosinca), vjernici 

se pripravljaju za slavni 

Kristov dolazak, kada će 

ujedno biti i sudnji dan, dok 

se u drugom dijelu (od 17. 

do 24. prosinca) pobliže 

pripremaju za Kristov 

rođendan, za dan kada je 

Sin Božji postao čovjekom. 

U došašću su svakog jutra, 

zornice puku omiljene rane 

mise, koje imaju pokornički 

značaj, jer valja ustati vrlo 

rano da se stigne u crkvu. 

Predstavljaju stoga neki 

oblik četverotjednog 

trajnog odricanja od sna. 

Svoj početak imaju još u 

srednjem vijeku. Tako i u 

našoj župi svakog dana će 

biti zornice u 7 sati. Izabrali 

smo ovaj termin da bi što 

više djece moglo 

prisustvovati na njima jer 

nakon njih stignu doći do 

škole do početka nastave. 

Prije svake zornice moli se 

krunica koja počinje u pola 

sedam. 

Prva svijeća je svijeća 

nade, druga svijeća, tj. 

nedjelja, je simbol mira, 

treća radosti, a četvrta 

ljubavi. Naši mladi s 

vjeroučiteljicom 

Leonardom Ružička pravili 

su adventske vijence, te su 

ih ponudili vjernicima i 

skupili 850 kn koje su 

proslijedili Caritasu, a djeca 

s vjeroučiteljicom 

Ivančicom Krpan prodavala 

narukvice i prikupili 914,50 

kn.  



~ 21 ~ 
 

Lički Osik * Široka Kula   

   

PREDSTAVLJANJE KANDIDATA ZA PRIČEST

 

Na 2. Nedjelju Došašća 8. 

prosinca 2014. godine u 

župnoj crkvi na Ličkom Osiku 

kandidati za Prvu 

 svetu Pričest predstavili su se 

župnoj zajednici. Drugu 

svijeću u crkvi na Ličkom 

Osiku zapalila je Matea 

Knežević, učenica 3. razreda, 

koja je redovito išla na mise 

zornice i time pokazala dobar 

primjer drugoj djeci. Drugu 

svijeću u Širokoj Kuli zapalila 

je Maja Nikšić. Ona također 

rado sudjeluje na misama 

zornicama. 

Recitacije povodom Nikolinja 

imali su sljedeći učenici: Pjesma o svetom Nikoli - Petra Knežević i Maja Lasić; Zahvala 

svetom Nikoli - Dorotea Jurica; Dragi sveti Nikola - Mateo Prša. 

Na kraju mise vjeroučiteljica Ivančica Krpan je prozvala ovogodišnje prvopričesnike, koji su 

dobili molitvenike (Moj prvi molitvenik), kako bi se lakše pripremali za sam sakrament 

Pričesti. 

 

PREDSTAVLJANJE KANDIDATA ZA KRIZMU 

 

Na treću nedjelju Došašća 

14. Prosinca 2014. godine  

župnoj zajednici 

predstavljeni su kandidati 

za sakrament sv. Potvrde. 

Ovo nije obična nedjelja 

kao sve ostale. Naziva se 

Nedjelja Caritasa.  

Upravo na ovu nedjelju 

posebno mislimo na sve 

obitelji koje su u potrebi 

oko nas.  

Župnik Luka kandidatima 

za sakrament Potvrde 

podijelio je Novi zavjet 

kako bi čitajući mogli 

spoznati što više o životu 

Isusu Krista, ali i o 

evanđeljima pošto je naš 

biskup ovu pastoralno 

godinu proglasio Godinom 

evanđelja. 
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PRVI ROĐENDAN HKUD ŠIROKA KULA 

U subotu 6 .prosinca 

2014. godine u kinu 

„Korzo“, HKUD 

Široka Kula proslavilo 

je svoj prvi rođendan. 

Time su pokazali svima 

koji su ih došli vidjeti i 

poslušati sve ono što su 

naučili u prvoj godini 

postojanja. Ako 

promatramo tako, pred 

njima je svjetla 

budućnost. 

Prvi rođendan HKUD-a 

Široka kula protekao je 

onako kako se i 

očekivalo. Uz punu 

dvoranu Kina „Korzo“, 

pregrštom 

tradicionalnih ličkih 

napjeva, raspoloženu 

publiku i goste. Pljesak 

je započeo netom 

nakon što su se čule 

prve riječi pjesama, 

nastavilo se uz ličko 

kolo i tamburaški 

nastup. Svoje su 

čestitke iz Zemunika 

došli uputiti članovi 

KUD-a „Sveta Kata“. 

Predsjednica HKUD-a 

Široka kula Mandica 

Rukavine zahvalila je 

svima koji ih 

podržavaju. 

Puna dvorana i 

raspoloženi posjetitelji 

nama su najveća 

nagrada. U ovo kratko 

vrijeme, u svega godinu 

dana, uspjeli smo 

kvalitetno uvježbati naš 

program, uz rad četiri 

sekcije. U goste su nam 

danas došli i prijatelji iz 

Zemunika, jer smo mi u 

ovo kratko vrijeme 

koliko postojimo imali 

nekoliko vrlo zapaženih 

nastupa diljem 

Hrvatske. Te 

prijateljske spone s 

ljudima koji kao i mi 

njeguju našu kulturnu 

baštinu nešto ne na što 

svi mi moramo biti 

ponosni. Nastojimo da 

se ne zaborave i ne 

otuđe stare pjesme 

Široke kule i Like. 

Mislim da smo u tome 

uspjeli, kazala nam je 

Mandica. 

Tako se ljubav prema 

zavičaju i tradiciji opet 

vinula kao mitski Fenix 

iz Široke kule, mjesta 

koje je postalo 

simbolom stradanja u 

Domovinskom ratu. 

Mjesta koje i danas 

traži nestale i pravdu za 

40 ubijenih civila. 

Mandica nam je rekla 

da je jedan od ciljeva 

rada HKUD-a Široka 

kula povezivanje 

raseljenih Kuljana i 

njihovih potomaka koji 

su kroz sve ratove i 

nemirna vremena 

napustili zavičaj. U 

ovoj kulturno 

umjetničkoj družini s 

ponosom ističu veliki 

broj članova mlađeg 

uzrasta, kao jamstvo da 

se lički običaji neće 

utrti.
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DANI KRUHA U OŠ. U LIČKOM OSIKU I 

ŠIROKOJ KULI 

U ponedjeljak 6. listopada 2014. godine u 

OŠ dr. Franje Tuđmana i u područnoj 

školi u Širokoj Kuli obilježen je Dan kruha i 

Dan zahvale za plodove zemlje. Svaki 

učenik se mogao pohvaliti nekim domaćim 

kruhom koji su donijeli u školu na 

blagoslov. U razgovoru s nekim 

učenicima mogla se vidjeti radost u očima jer su 

ispekli svoj prvi kruh kod svoje kuće uz pomoć 

svojih roditelja. Moramo biti zahvalni na 

daru kruha kojeg mi još imamo u izobilju u 

usporedbi sa siromašnim zemljama naše 

Afrike u kojima je već dvije godine djelovao i naš župnik vlč. Luka Blažević. Kada su se svi 

učenici okupili, slijedila je blagoslovna molitva i kratki igrokaz o pekarima koji su izvela 

djeca uz svoju vjeroučiteljicu Ivančicu Krpan. Nakon tog dijela svi učenici sa svojim 

razrednicima radosno su se oputili u svoje razrede gdje su blagovali ono što su donijeli. 

PJESNIK I 100% HRVATSKI RATNI VOJNI 

INVALID MARIJAN ALMAŠ POSJETIO ŠKOLU 

U LIČKOM OSIKU 

Marijan Almaš - Kiso, 

pjesnik i 100% hrvatski 

ratni vojni invalid posjetio 

je u ponedjeljak 10. 

studenog 2014. godine 

školu dr. Franje Tuđmana u 

Ličkom Osiku kako bi 

učenicima i svima 

nazočnima predstavio svoje 

dvije zbirke pjesama. Uz 

njega pjesme je recitirala 

također i Snježana 

Kraljević, voditeljica radia 

u Vinkovcima. 

Marijan Almaš je hrvatski 

branitelj, 100% hrvatski 

ratni vojni invalid, časnik 

HV, koji je u rujnu 1991. 

godine teško stradao 

prilikom minobacačkog 

napada tzv. JNA na 

Bogdanovce. Rođen je 31. 

siječnja 1965. godine u 

Vukovaru. Pisanjem 

pjesama bavi se preko 

dvadeset godina, a najviše 

piše pjesme nakon 

stradavanja u 

Domovinskom ratu. 

Ogranak Matice hrvatske u 

Vinkovcima 1993. godine 

objavljuje mu prvu zbirku 

pjesama pod naslovom 

Drugi put Vukovar. 

Tijekom zadnjih godina 

intenzivno piše poeziju, a 

ovo mu je druga zbirka 

pjesama pod nazivom 

Vukovar-Bogdanovic-

Vinkovci. Unatoč teškom 

invaliditetu pun je energije, 

životnog optimizma i vjere 

u Boga. 

Kao mladić veoma je volio 

tesarstvo i gajio je veliku 

ljubav prema folkloru. Sve 

dok nije došla 1991. godina 

kada je teško stradao. 

Nakon toga prikovan za 

invalidska kolica ne 

prepušta se tragediji nego 

svjedoči istinu i ljubav. Iz 

teških životnih ciljeva 

govori o tome kako se ljubi 

i poštuje. Pisao je i prije 

rata, ali nakon rata nastaje 

najveći dio njegovih 

pjesama. U stihove je 

prenio svu svoju bol, ljubav 

i sreću. 

Ja ne znam pisati. Ja samo 

pročitam svoje misli, 

poručio je Marijan. Sam je 

čitao svoje pjesme koje su 

napisane s velim žarom i 

odmah ih tumačio. 
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SJEĆANJE NA ŽRTVU VUKOVARA 

 

U utorak 18. studenog 

2014. godine u Osnovnoj 

školi dr. Franje Tuđmana u 

Ličkom Osiku i područnoj 

školi Široka Kula 

obilježeno je sjećanje za 

sve žrtve Vukovara. 

Učenici su na simboličan 

način zajedno sa svojim 

učiteljima izveli prigodni 

program na Trgu žrtava 

Široke Kule. Potom su 

zapalili svijeće. Na taj su 

način odali počast žrtvama 

grada Vukovara. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV. NIKOLA POSJETIO UČENIKE 

U ŠIROKOJ KULI 

 

 

 

U četvrtak 5. prosinca 

Sveti Nikola posjetio je 

područnu školu dr. 

Franje Tuđmana u 

Širokoj Kuli te na taj 

način razveselio djecu. 

Oni su mu naime 

pripremili jedan 

igrokaz koji su sami 

izveli uz svoju 

učiteljicu Vesnu 

Krbavac. 
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OBLJETNICE BRAKA U NAŠOJ ŽUPI 

Na nedjelju Svete obitelji 28. prosinca 2014. pozivamo 

sve obitelji i supružnike koji slave neku od ovih 

obljetnica da Bogu zahvalimo svi zajedno na daru 

ženidbe i obitelji. Ako su neki pokojni, ovo je prilika da 

se pomolimo za svoga supružnika ili supružnicu. 

Vjenčani 1954. – 60 godina  

1. Došen Martin i Marija Mesić - 

7.veljače 

2. Josip Perčević i Milka Antonović - 

28.veljače 

3. Josip Čorak i Milka Krpan - 7.ožujka 

4. Ante Biljan i Mara Biljan - 

26.prosinca 

5. Mile Ratković i Marija Mesić - 

26.prosinca 

 

Vjenčani 1959. – 55 godina  

1. Božo Lulić i Kata Butković - 

1.siječnja 

2. Mile Pavletić i Katarina Devčić - 

7.veljače 

3. Nikola Biljan i Kata Borovac - 

29.veljače 

4. Božo Biljan i Marija Balenović - 

29.veljače 

 

Vjenčani 1964. – 50 godina  

1. Nikola Štimac i Rozalija Špoljarić - 

2.veljače 

2. Mate Bešić i Antonija Mesić - 

29.veljače 

 

Vjenčani 1969. - 45 godina  

1. Mile Butković i Marija Padžen - 

9.siječnja 

2. Ivan Nikšić i Manda Butković - 

21.siječnja 

3. Ivan Horvatović i Josipa Pavletić - 

26.siječnja 

4. Josip Rendulić i Lucija Lisac - 

22.veljače 

5. Ante Poljak i Eva Rendulić - 

10.travnja 

6. Mile Orešković i Ljubica Marković - 

12.travnja 

7. Ante Horvatović i Kata Biljan - 

18.svibnja 

8. Josip Hećimović i Roža Bukovac - 

16.kolovoza 

9. Joso Nikšić i Anka Bukovac - 

16.kolovoza 

10. Josip Aralica i Marija Pavičić - 

17.kolovoza 

11. Mile Lisac i Marija Došen - 13.rujna 

12. Tomo Crnković i Marija Grgurić - 

17.studenog 

13. Marko Mesić i Ana Borovac  - 

17.studenog 

14. Marko Čačić i Manda Šimatović - 

21.prosinca 

 

Vjenčani 1974. - 40 godina 

1. Josip Bašić i Branka Pavletić -  

1.svibnja 

2. Vladimir Damjanić i Dragica 

Šimatović - 13.listopada 

3. Marko Čorak i Ivka Mesić - 

14.prosinca 
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4. Nikola Vukelić i Anka Rendulić - 

31.prosinca 

5. Ivan Šikić i Ana Čorak - 31.prosinca 

6. Ratko Makarun i Nada Pleša - 

31.prosinca 

 

Vjenčani 1979. - 35 godina  

1. Nikola Orešković i Jelka Hodak - 

22.rujna 

2. Drago Ratković i Eva Balenović - 

29.rujna 

3. Butković Ivan i Kata Šutić - 

1.prosinca 

4. Binički Ivan i Katica Bašić - 

29.prosinca 

5. Milan Nikšić i Ana Nikšić - 

31.prosinca 

6. Ivan Butković i Ankica Jerbić - 

31.prosinca 

 

Vjenčani 1984. - 30 godina  

1. Štimac Ivan  i  Manda Uremović - 

28. siječanj  

2. Delač Josip i     Marijana Jovanović - 

4. veljača 

3. Lenić Ivica i Mirjana – Jasna Fajdić 

- 10. svibanj 

4. Binički Nikola i Ankica Bašić - 18. 

kolovoz 

5. Nikšić Milan i  Marija Starčević - 

17. studeni 

   

Vjenčani 1989. - 25 godina  

1. Butković Pave  i Ana Binički - 8. srpanj 

2.  Jamičić Ivan  i  Lidija Nenadić  - 29. 

srpanj 

3. Binički Tomo  i Manda Murgić - 30. 

studeni  

4. Majnarić Ivan  i  Kata Lisac - 2. prosinac 

      

Vjenčani 1994. - 20 godina  

1.  Ratković Nikola  i  Mandica Butković  - 

12. veljača 

2. Sokolić Ivan  i    Ljubica Tušak - 21. 

svibanj 

3. Štavlić Ivica i  Katarina Zalović - 22. 

listopad 

4. Perša Nikica i   Marija – Gordana Ilić - 

19. studeni 

    

Vjenčani 1999. - 15 godina  

1. Šerić Ivan  i  Perčević Mandica  - 13. 

veljača 

2. Tomac Mladen i  Klobučar Gordana  - 16. 

ožujak 

3. Puškarić Ivan i Štampar Danica - 24. 

travanj 

4. Adamović Ivan i Butković Ivanka - 24. 

travanj 

5. Rosandić Zvonko  i  Ivanka – 

Ruzmarinka Busić  - 28. travanj 

6. Horvatović Jurica i Javor Vesna  - 22. 

svibanj 

7. Ćulumović Ivan i Tatjana – Ana Bašić - 

26. svibanj 

8. Šebalj Nikica - Drago   i  Jakovljević 

Tanja - 31. svibanj 

 

 

Vjenčani 2004. - 10 godina  

1. Josip Jurišić i  Dragica Žilić - 17. travanj 

2. Ivica Župan  i Nikolina Serdar - 22. 

svibanj 

 

3. Mile Orešković  i Marijana Binički - 29. 

svibanj 

4. Jurica Butković i Željka Runjaš  - 5. 

lipanj 

5. Tonko Jelinić  i  Verica Žilić - 10. srpanj 

6. Ivica Nikšić  i  Sanela Muzaferović  - 14. 

kolovoz 

7. Josip Vranešić i  Anita Sekula  - 4.rujan 

8. Luka Jovanović i Antonija Mesić - 18. 

rujan 

9. Željko Murgić i Sandra – Marija Rakonić  

- 23. listopad 
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10. Mirko Starčević i  Elizabeta Milinković 

- 6. studeni 

11. Antonijo Tomić  i  Lucija Tomac - 6. 

Studeni 

 

Vjenčani 2009. - 5 godina  

1. Željko Vuković i  Mirela Tabaković - 2. 

svibanj 

2. Josip Grubešić i  Marina Butković  - 23. 

svibanj 

3. Josip Ružić i Valentina Koneska  - 23. 

svibanj 

4. Bićanić Josip i  Brkljačić Josipa - 8. 

lipanj 

5. Devčić Josip i Nevia Mrkić - 10. lipanj 

6. Marinko Papić i  Snježana Orešković - 

11. srpanj 

7.  Tomislav Mesić i  Iva Rajković - 8. 

kolovoz 

8. Josip Grbac  i Željka Božić - 28. studeni

 

ŽUPA SV. JOSIP LIČKI OSIK 

 

KRŠTENI U 2014.   

1. Gabriel Vlainić, sin Ivice i Tatjane rođ. Mandić, kršten 11. siječnja 2014. 

2. Dino Buturac, sin Marijana i Dijane rođ. Mahmutović, kršten 1. veljače 2014. 

3. Leo Buturac, sin Marijana i Dijane rođ. Mahmutović,  kršten 1. veljače 2014. 

4. Antea Marijić, kći Dalibora i Kristine rođ. Matanić, krštena 9. veljače 2014.  

5. Ivan Prša, sin Marka i Željke rođ. Uremović, kršten 2. ožujka 2014.  

6. Marin Holjevac, sin Mile i Mirne rođ. Radoš,  kršten 2. ožujka 2014.  

7. Kristian Vuković, sin Josipa i Klare rođ. Ćorić,  kršten 20. travnja 2014.  

8. Antonio Ivanišević, sin Vinka i Tihane rođ. Labinjan, kršten 26. travnja 2014.  

9. Matea Ivanišević, kći Vinka i Tihane rođ. Labinjan,  krštena 26. travnja 2014.  

10. Damir Ivanišević, sin Vinka i Tihane rođ. Labinjan, kršten 26. travnja 2014.  

11. Ana Ivanišević, kći Vinka i Tihane rođ. Labinjan,  krštena 26. travnja 2014. 

12. Josip Rukavina, sin Ivana i Josipe rođ. Klobučar, kršten 26. travnja 2014.  

13. Anita Potnar, kći Josipa i Marije rođ. Matanić, krštena 27. travnja 2014.  

14. Luka Tenđera, sin Tomislava i Martine rođ. Milković, kršten 18. svibnja 2014.  

15. Jakov Prša, sin Darka i Magdalene rođ. Kolačević, kršten 25. svibnja 2014. 

16. Toni Amić, sin Zorana i Mire rođ. Udorović, kršten 31. svibnja 2014.  

17. Emanuel Šaban, sin Željka i Katarine rođ. Fadljević, kršten 8. lipnja 2014.  

18. Josip Jelinić, sin Luke i Sande rođ. Matić, kršten 14. lipnja 2014.  

19. Josip Jamičić, sin Dragana i Katice rođ. Šaban, kršten 15. lipnja 2014. 

20. Karmen zalović, kći Milana i Diane rođ. Hećimović, krštena 29. lipnja 2014. 

21. Petar Knežević, sin Pere i Kate rođ. Špoljarić,  kršten 29. lipnja 2014. 

22. Ariela Šimunić, kći Tonia i Ivane rođ. Škvorc, krštena 27. srpnja 2014. 

23. Ivano Čustić, sin Damira i Janje rođ. Galašević, kršten 2. kolovoza 2014. 

24. Roko Bešić, sin Ivana i Katarine rođ. Bukvić, kršten 3. kolovoza 2014. 

25. Patricia Hajduk, kći Stjepana i Anite rođ. Miškulin, krštena 10. kolovoza 2014. 

26. Tomislav Matić, sin Tome i Anite rođ. Rupčić, kršten 19. listopada 2014. 

27. Petra Pavičić, kći Ivice i Mirjane rođ. Golik, krštena 8. studenog 2014. 

28. Ana Butković, kći Jurice i Željke rođ. Runjaš,  krštena 9. studenog 2014. 

29.       Mandica Lukić, kći Borisa i Kristine rođ. Prša, krštena 20. prosinca 2014.  
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VJENČANI U 2014.   

1. 1. veljače 2014.  Marijan Buturac i Diana Mahmutović 

2. 26. travnja 2014. Ivan Bešić i Katarina Bukvić 

3. 27. travnja 2014.  Josip Milinković i Ivana Butković 

4. 24. svibnja 2014. Perica Pavičić i Katarina Horvatović 

5. 14. lipnja 2014.  Milan Starčević i Marija Šimatović 

6. 11. srpnja 2014.  Milorad Tomaš i Ana Lulić 

7. 12. srpnja 2014.  Damir Dundović i Paula Fajdić 

8. 2. kolovoza 2014.  Josip Orešković i Lidija Luketić 

9. 23. kolovoza 2014.  Božidar Nikšić i Ana Škulj 

10. 13. studeni 2014. Juraj Ćaćić i Katarina Prpić 

11. 6. prosinca 2014. Juraj Rukavina i Margita Barilić 

12. 20. prosinca 2014. Boris Lukić i Kristina Prša 

 

 UMRLI U 2014.  

1. 3. siječnja Ivan Crnković, r. 1926., Mušaluk 

2. 17. siječnja Bibijana Korenić, r. Došen, r. 1932., umrla  u Lansinu, USA 

3. 19. siječnja Josip Biljan, r. 1944,  Mušaluk 

4. 27. siječnja Jure Franić, r. 1946.,  Mušaluk 

5. 28. siječnja Ivan Lulić, r. 1992., Mušaluk 

6. 4. veljače Dragan Dukarić, r. 1960., Lički Osik (naselje) 

7. 11. veljače Ivka Pavletić, r. 1923., Kulska Cesta, Lički OSik 

8. 17. ožujka Karlo Šop, r. 1928., Lički Osik 

9. 16. ožujka Ana Grgurić, r. 1925., Mušaluk 

10. 21. ožujka Jure Jelinić, r. 1946., Vukšić 

11. 7. travnja Mate Šebalj, r. 1942., Lički Osik (naselje) 

12. 21. travnja Milan Delač, r. 1931., Vukšić 

13. 8. svibnja Marija Butković,  r. 1928.,  Mušaluk 

14. 11. svibnja Milka Crnković,  r. 1942., Lički Osik (naselje)  

15. 13. lipnja Kata Štrković, r. 1927., Mušaluk 

16. 10. kolovoza Marija Lenić, r. 1932., Budak 

17. 26. kolovozaKaja Pavletić, r. 1934., Vukšić 

18. 29. kolovoza Franjo Horvatović, r. 1935., Mušaluk 

19. 3. rujna Nikola Rendulić, r. 1916., Vukšić 

20. 14. listopada Marija Pavletić, r. 1939., Vukšić 

21. 14. listopada Ivan Jengić, Lički Osik, r. 1942.,  (naselje) 

22. 18. listopada Božo Muhar, r. 1938., Mušaluk 

23. 10. studeni Milka Orešković, r. 1937.,  Gospić 

24. 16. studeni Mile Lisac, r. 1924., Mušaluk  

25. 4. prosinca Ivan Butković, r. 1952., Gospić 

 

DAROVI ZA CRKVU (od zadnjeg broja Providnosti)   

 

1. Joža Želender, Ljubljana 300 € 

2. Nikica Horvatović, Mušaluk, 500 kn 

3. Mile i Marijana Šušić, 200 kn 

4. Nikica i Mihaela Šušić, 200kn 

5. Tome Matanić, Lički Osik, 100 kn 
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6. Milka Kljajić, Mušaluk, 200 kn 

7. Joso i Mara Potnar, Mušaluk, 200kn 

8. Manda Šimatović, Zagreb, 400kn 

9. Jurica i Željka Butković,  Lički Osik, 500kn 

10. Franka Lulić-Vanja, Lički Osik, 200kn 

11. Janja Dovođa, Lički Osik (misije) 80 kn 

12. Ivana i Marijan Bešić, Urije, 200kn 

13. Danica i Jure Binički 100 CAN  dolara 

14. Stjepan Grospić, Gospić 50 eura 

15. Kata i Tome Matanić (Naselje) 500kn 

16. Obitelj Pavičić, Gospić, na čast sv. Josipu 100kn 

17. Bivši zatočeni u logorima – misa 9. studenog 2014. - dar crkvi 2000 kn 

18. Donacijska večer u Zagrebu 21.10.2014.  za Pastoralni centar 

-Skupština grada Zagreba- 30 000 kn 

-Ankica Ajduković, Zagreb – 10 000 kn 

- Palir d.o.o. (Marinko Babić) – 5 000 kn 

-Z- NEKRETNINE d.o.o (Ivan Štimac) – 10 000 kn 

 

Jesensko skupljanje plodova 

Dar za sjemenište 2014. 

 

U srijedu 15. listopada u našoj župi počela je 

akcija skupljanja krumpira, ali i svih ostalih 

jesenskih plodova za naša sjemeništa u Rijeci i 

Zadru. 

Kroz ovu akciju, nastoji se i materijalno pomoći 

sjemeništima, ali i među vjernicima buditi svijest 

odgovornosti za duhovna zvanja u toj Biskupiji. 

Znamo i sami da nedostaje svećenika u našoj 

Biskupiji. Molimo zato za duhovna zvanja. To je 

veliko bogatstvo za svaku župu. 

U skupljanju krumpira i ostalih plodova svi 

vjernici su se lijepo odazvali i radosno čekali 

župnika da dođe po njih. Sakupljalo se duž cijelu našu župu: Budak, Mušaluk, Stari Lički 

Osik, Široka Kula, naselje na Ličkom Osiku... 

Svima koji su darovali krumpir ili neki drugi plod jeseni, kao i svima onima koji su pomogli u 

skupljanju neka je jedna velika hvala. Hvala i svima onima koji su u svome domu pripremili 

kratku marende. Dragi Bog to sve vidi te će svakoga obilno nagraditi. 

 

 

MUŠALUK  

Darovi krumpir i drugo: 
Martin Hećimović, Nikola Horvatović, Kate Horvatović, Mande Horvatović, Ivan 

Horvatović, Ante Potnar, Jure Potnar, Manda Potnar, Luca Perša, Katica Crnković, 
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Lucija Štimac, Tome Lulić, Ivka Binički, Marija Murgić, Jure Bešić, Ivan Holjevac, 

Joso Šimatović, Marko Radošević, Drago Lisac, Petar Perčević, Joso Perčević, Ljuba 

Orešković, Ivan Orešković, Nikola Biljan, Ana Biljan, Nada Biljan, Ivan Binički, Ana 

Biljan, Mile Lisac, Stipe Lisac, Pave Biljan, Pave Butković, Ante Butković, Mile 

Butković, Katica Butković, Kata Šimatović, Beba Butković, Ante Butković, Milka 

Binički, Mate Binički  

 

Darovali u novcu: Joso Potnar 100kn, Milka Potnar 50kn, Katica Rukavina 50kn, 

Dragica Horvatović 100kn, Grgo Marković 100kn, Mara Klobučar 50kn, Zlata 

Šimatović 50kn, Mima Kljajić 100kn, Roža Blažetić 100kn, Luka Lisac 100kn, Jela 

Bešić 100kn, Mile Bešić 200kn, Petar Perčević 100kn, Joso Došen 100kn, Katica 

Butković 100kn, Ante Biljan 100kn, Kata Biljan 100kn+100kn (Kongo) 

 

 

VUKŠIĆ  

Darovi krumpir i drugo: 

Marija Kuprešanin, Ivan Jurković, Joso Zalović, Milan Rendulić, Nikola Rendulić, 

Mate Rendulić, Milan Rast, Josip Delač, Tomislav Pavletić, Nikola Marković  

 

Darovali u novcu: 

Marija Ratković 60kn, Petar Milković 100kn, Nikola Katalin 20 kn 

 

LIČKI OSIK  

Darovi krumpir i drugo: 

 Ante Prša, Željko Božić, Mile Krbavac, Luca Krbavac, Ankica Ratković, Ivica Lulić, 

Ivica Došen, Stipe Biljan, Nikola Šimac, Mande Jergović, Ivan Butković, Mile Šušić, 

Josip Vuković, Milan Delač,  Marijan Lisac, Ante Ratković, Marko Ratković, Martin 

Orešković  

 

Darovali u novcu: 

 Franjka Lulić 100kn, Ivica Butković 100kn, Marica Šop 100kn, Katica Ratković 

100kn, Nina Grgurić 100kn, Gojko Marušić 100kn, Mira Lisac 100kn, Jure Ratković 

100kn, Josip Pleša 100kn, Ive Adamović 100kn, Vlade Ratković 100kn 

 

BUDAK  

Darovi krumpir i drugo: 

Mile Borčić, Nikola Lulić, Niko Ćutić, Kata Fajdić, Ivan Sokolić, Nikola Sokolić, Jure 

Sokolić, Joso Fajdić, Stjepan Starčević, Mate Fajdić, Manda Fajdić, Zdenka Fajdić, 

Stipe Bubaš, Ive Stilinović, Joso Božić, Milan Nikšić, Ante Vuković,  Marija Sokolić, 

Joso Novačić, Mića Pavičić, Luka Šarić, Ante Jamičić, Nikola Krpan, Tomo Crnković, 

Zvonko Crnjak, Milan Štefančić, Ivan Jamičić, Dragan Crnković, Mile Butković, Ivan 

Butković  

 

Darovali u novcu: 

 Jure Lenić 100kn, Mirko Fajdić 50kn, Mile Šušić 100kn, Tomo Crnković 100kn, Pajo 

Jelić 100kn, Ivan Cvetržnik 100kn 



~ 31 ~ 
 

Lički Osik * Široka Kula   

OSTROVICA, NOVOSELIJE, URIJE  

Darovi krumpir i drugo: 

Marijan Bešić, Ivan Bukovac, Nikola Jergović, Manda Perković, Ivan Starčević, Iva 

Ratković, Mate Lovrić,  Ivan Maras, Mićo Uzelac, Luja Mesić, Ljuba Čorak, Milan 

Butković, Milan Nikšić 

 

Darovali u novcu: 

Mara Orešković(Škorina) 100kn, Ante Nikšić 200kn, Ivan Nikšić 50kn, Milan Nikšić 

100kn(Karitas) 

 

ŠIROKA KULA I KULSKA CESTA  

Darovi krumpir i drugo: 

Marko Nikšić, Joso Orešković, Robert Nikšić, Mate Nikšić  

 

Darovali u novcu:  

Kata Hećimović 100kn, Marija Nikšić-Jurina 300kn, Manda Nikšić 100kn, Nikola 

Nikšić 100kn, Marija Nikšić 70kn, Stipan Nikšić 200kn, Mićo Ćaćić 200kn, Milan 

Matanić 50kn, Mile Nikšić 100kn, Fabo Rupčić 50kn, Marijana Vukmirović 100kn 

NASELJE i Hrvatskog proljeća 

Darovi krumpiri i drugo… Marko Ratković, Petar Grbac, Nikola Karić, Jadranko 

Lulić, Dražen Ergotić, Ivan(Ivela) Jurišić (Perušić) 

Darovali u novcu Ante Nikšić 200kn, Ivan Nikšić 50kn, Milan Marinić 100kn, Niko 

Mrnjavac 100kn, Ivan Kurteš 100kn, Tomo i Kata Matanić 100kn 

 

*Ako je netko izostavljen s popisa neka se javi! Važno je da Bog sve vidi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Okrjepa kod Marije Murgić-Seke) 
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RASPORED BOGOSLUŽJA ZA  

BOŽIĆNE BLAGDANE 

POLNOĆKA  Srijeda, 24. 12. 2014.  21:30 ŠIROKA KULA 

         23:30 LIČKI OSIK 

BOŽIĆ   Četvrtak, 25.12.2014.  09:00 ŠIROKA KULA 

         11:00 LIČKI OSIK 

SV. STJEPAN  Petak, 26.12.2014.   11:00 LIČKI OSIK 

SV. IVAN   Subota, 27.12.2014.  08:00 LIČKI OSIK 

SV. OBITELJ  Nedjelja, 28.12.2014.  09:00 LIČKI OSIK 

BLAGOSLOV NAŠIH OBITELJI I DJECE  11:00 LIČKI OSIK 

NOVA GODINA  Četvrtak, 1.1.2015.  09:00 ŠIROKA KULA 

         11:00 LIČKI OSIK 

2. NED. PO BOŽIĆU Nedjelja, 4.1.2015.  09:00 ŠIROKA KULA 

         11:00 LIČKI OSIK 

TRI KRALJA  Utorak, 6.1.2015.   09:00 ŠIROKA KULA 

BLAGOSLOV VODE      11:00 LIČKI OSIK 

KRŠTENJE GOSP. Nedjelja, 11.1.2015.  09:00 LIČKI OSIK 

         11:00 LIČKI OSIK 

 

Raspored blagoslova obitelji 

27.12.2014., subota  - MUŠALUK 

28.12.2014., nedjelja  - MUŠALUK 

29.12.2014., ponedjeljak - BUDAK 

30.12.2014., utorak  - VUKŠIĆ (do crkve) 

31.12.2014., srijeda  - LIČKI OSIK (Kosinjska ul. od groblja prema crkvi) 

2.01.2015., petak  - NASELJE 

3.01.2015., subota  - NASELJE 

5.01.2015., ponedjeljak - ŠIROKA KULA i KULSKA CESTA 

6.01.2015., utorak            - OSTROVICA, NOVOSELIJA, URIJE I HRV. 

PROLJEĆA 

 

 

Nastojmo da prilikom pohoda obitelji cijela obitelj bude po mogućnosti na 

okupu. Neka na stolu bude svijeća, blagoslovljena voda i križ.  Tko nije u 

mogućnosti primiti blagoslov naznačenog dana neka se javi  župniku za naknadni 

blagoslov. 


