
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

UVODNIK 

RIJEČ ŽUPNIKA 

VLČ. LUKE BLAŽEVIĆA 

 

Poštovani vjernici župa Lički Osik i 
Široka Kula! 
Pred vama je još jedna Providnost, a 
iza nas još jedna Korizma. Bilo je to 
vrijeme intenzivne priprave za Uskrs. 
Podsjećam samo na mnoštvo različitih 
privatnih zavjeta, molitava i djela 
milosrđa koje smo činili, kao i na ona 
zajednička koja smo obavljali u 
crkvama kao što su križni put, 
zajedničke ispovijedi i pokornička djela. 
Vrijeme je to i akcija pomoći bližnjima 
u koje smo se rado uključivali. Sve ovo 
nam je pomoglo da se pripravimo za 
najveći kršćanski blagdan Uskrs. 
Blagdan je to života i nade. Krist je 
uskrsnuo i otvorio nam vrata vječnog 
života. stoga je svaki kršćanin čovjek 
nade koji s radošću gleda u budućnost 
gdje će njegova duša biti jednom 
sjedinjena s vječnim Tvorcem na 
nebesima. Tada više neće biti smrti, 
boli, patnje, progonstva, siromaštva, 
nezaposlenosti. Ipak kao i svima za to 
blaženo razdoblje potrebno je pripraviti 

se, već sada suobličiti onom što nam 
tek dolazi.  
Ovih dana svjedoci smo ređenja novog 
krčkog biskupa mons. Ivice Petanjka. 
Naš biskup je također prošle godine 
pošto je navršio 75 godina života 
uputio molbu svetom Ocu papi za 
umirovljenjem. 
U proteklom razdoblju s radošću smo 
slijedili viziju našeg biskupa mons. dr. 
Mile Bogovića. Zahvalni smo Bogu za 
ovog pastira koji je u jedno sabrao 
cijelo ličko područje. Pod njegovim 
vodstvom završena je obnova ličkih 
crkava, ustrojena je biskupija i 
izgrađena crkva hrvatskih mučenika po 
kojoj je upravo naše područje 
prepoznatljivo u Hrvatskoj i cijeloj 
dijaspori. S nadom i molitvom 
upravljamo svoje oči prema novom 
predvodniku naše lokalne crkve. 
Vjerujemo da će nas Bog obdariti 
dobrim i vjernim pastirom. 
U ovom vremenu planiramo završetak 
našeg Pastoralnog centra. Uzdajući se 
u Božju providnost i dobrotu svih koji 
su voljni pomoći, vjerujemo da ćemo 
uspjeti u ovoj nakani. U Pastoralnom 
centru namjeravamo održavati različita 
okupljanja naše djece, mladih, 
ministranata, župnog zbora  i za 
potrebe naših obitelji tj. razna 
promicanja poboljšanja kvalitete našeg 
cjelokupnog života. Na dobrom smo 
putu, stoga ne sumnjamo u Božju i 
vašu pomoć da ćemo dovršiti i doći do 
kraja.  
 

SRETAN USKRS! 
Vaš župnik 
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