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Poštovani župljani, dragi čitatelji Providnosti!
Pred Vama je novi broj našeg župnog časopisa
Providnost. Od prošlog broja mnogo se toga
dogodilo. Proslavili smo svečano više
događaja, kao blagdan Uskrsa, proslava sv.
Marka u Budaku, sakrament Krizme……..
Župni časopis izražava župno zajedništvo.
Govori o događajima koje smo zajednički
ostvarili. Ostaje trag koji će dolazećim
generacijama svjedočiti kao se ovdje živjelo i
što se radilo. Danas mnogo govorimo o
medijima. Mnogi ih kritiziraju, poneki i hvale,
ali svi se njima koriste. Mnogo puta smo se
osvjedočili da sve ono što piše ili se govori u
medijima ne mora biti istina, ili je tek mali,
pogrešno interpretiran dio istine. U nekim
istraživanjima pokazalo se da su katolički
mediji malo čitan, slušani ili gledani, ali da
ima ljudi gotovo sto posto vjeruju. Tako se
odnosimo prema istini. Mnogo puta nas ne
zanima istina, koja boli, nego interpretacije
koje nas neće zaokupiti.
Danas je važno kritički pristupati medijskim
sadržajima. Nije u pitanju to da pročitamo
neku neistinitu vijest nego je u pitanju da
možemo ostati bez sredstava za život, biti

opljačkani, štoviše i financijski, zdravstveno i
drukčije ugroženi. Kritički pristupiti medijima
znači razmisliti o tom što nam mediji
priopćavaju i zašto nam to priopćavaju, koji
im je cilj. Posebno je to važno za djecu. Neki
američki znanstvenici kažu da se do treće
godine djetetu ne bi smjelo dopustiti buljiti
niti u jedan ekran. Ekran i njegovi sadržaji
oblikuju djetetovu svijest i podsvijest, stvaraju
mentalne mape koje će one nositi cijeli život.
Jedna od njih je i visok prag tolerancije na
nasilje iz razloga što još od malena djeca
gledaju scene nasilja.
Dragi župljani! U duhu služenja ovoj zajednici
i ja Vam se obraćam s željom da povećamo
naše župno zajedništvo. Mi smo jedna
zajednica, zajednica koja moli, ali i živi. Naše
zajedništvo osjeća se ne samo u crkvi kad
blagujemo jedan kruh koji je Tijelo Kristovo
nego i u svakidašnjem životu. Kad susretnemo
na ulici čovjeka kojega susrećemo i u crkvi
osjećamo mu se bliži iako možda nikada
nismo progovorili niti riječi, nego tek
izmijenili pozdrav mira na misi. Ili kad umre
neka osoba koja je redovito išla na svetu misu
ona je poznatija i njezin sprovod je veći, a
njezino mjesto u crkvi dugo ostaje prazno.
Župno zajedništvo koje njegujemo u našim
župama Lički Osik i Široka Kula očito je i u
našoj solidarnosti. Solidarnost je bitna oznaka
jednog kršćanina. I Biblija nas poziva da
budemo milosrdni s onima s kojima živimo, s
onima koji su naše krvi. Naš Caritas na brizi
ima mnoge. Time i djelom pokazuje da
potrebiti nisu usamljeni nego da ima ljudi i
institucija koji s njima suosjećaju.
Vaš župnik,
preč. Luka Blažević
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PORUKA BISKUPA KRIŽIĆA UZ KATEHETSKU
NEDJELJU
Draga braćo i sestre, draga
djeco i mladi, dragi katehete
i katehistice!
Započela je nova katehetska
i školska godina sa svim radostima i zahtjevnostima
koje ona sa sobom nosi, s
novim izazovima,
traženjima i ponudama. Dakako,
ova nova ne smije
biti obična kopija
prošle godine jer
onda ne bi bila
„nova“, uzmanjkali bi kreativnost
i životni rast.
Godina je „nova“
jer je to početak
školskog životnog hoda za
mnogu dječicu koja prvi
puta sa školskom torbom ulaze u školske razrede što je
jedan posve novi, a ponekad
i stresni životni korak za ta
mala krhka bića. Potrebno je
sve učiniti s vaše strane, da
im taj početak novog životnog razdoblja bude ispunjen
vedrinom, zanosom i optimizmom.
Mnogi mladi završavaju osmogodišnju školu. Primili
su sakrament svete potvrde i
nastavljaju polagano put
personalizacije vjere. Potrebna im je blizina i pratnja istinskih uzora i svjedoka
vjere. Nekada, nažalost, roditelji ne odgovore dostatno
ovim njihovim duhovnim
potrebama, a posljedica
toga su određene praznine
koje se stvaraju u nutrini
djece sa svim rizicima za
njihovu budućnost, stoga je

tu pomoć svećenika i kateheta od velike važnosti. Ništa
se ne postiže tvrdim forsiranjem, prijetnjama i ukorima, nego velikom ljubavlju i strpljivošću.
Mnogi završavaju srednju

školu, odlaze na različite fakultete ili ulaze u radne odnose. To je za njih prijelomno životno razdoblje kada
je vjera u pitanju. Ako nema
solidne ukorijenjenosti u
vjeri, dostatnog vjerničkog
iskustva, opasnost je da se
vjera pomalo gasi ili svede
na puki minimalizam koji
ne ispunjava srce. To ne
znači da će vjera posve nestati, nego će osoba postajati
sve hladnija i ravnodušnija
u svojim odnosima prema
Bogu te će onda, vjera imati
sve manji utjecaj na životne
odluke osobe i na njezino
moralno djelovanje. Kada
oslabi sakramentalni i molitveni život, nužno oslabi i
poznavanje Boga, a time i
povezanost s njim. Slika se
Božja deformira, a vjera sve
više prelazi u različite oblike praznovjerja i idolatrije.

Ovdje je i pitanje: kako pomoći ovim mladim vjernicima koji zbog studija ili potrage za radnim mjestom napuštaju ruralna područja i
odlaze u veće gradove pa
župnici matičnih župa, kao i
katehete, gube s
njima svaki kontakt? Mnogi odlaze u veća središta koja su izvan
naše biskupije i
nažalost, sve se
rjeđe
vraćaju
svom zavičaju i
tako ostaju vjernički anonimni.
I ovdje, kao svećenici i katehete,
moramo se pitati:
koliko smo ih vjernički
učvrstili i s kakvim blagom
vjere oni odlaze u nove sredine? Hoće li se uspjeti uključiti u neku zajednicu
vjernika? Ili će se zadovoljiti samo s nekom vjerničkom osrednjošću? S vjerničkim minimalizmom „oni
bi bili ne samo prosječni
kršćani, nego 'kršćani u opasnosti'“, kako reče papa
Ivan Pavao II. (Novo millennio ineunte, br. 34).
I ova kategorija mladih vjernika mora biti uključena u
naša razmišljanja u smislu
traženja načina da im se pomogne. Da li možemo i za
njih nešto učiniti? To su
djeca naše biskupije iako
nisu trajno na našem teritoriju.
Jasno je da svećenicima i
katehetama nije uvijek moguće kvalitetno doskočiti
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svim ovim potrebama. Bez
prave podrške roditelja i šire
obitelji vjernički život djece
i mladih postajat će sve siromašniji s opasnošću da posvema izblijedi.
Godina obitelji
Naša biskupija ovu pastoralnu godinu želi posebnije
posvetiti obitelji kao najvažnijoj životnoj postaji od
koje bitno zavisi vjernička i
općeljudska izgradnja osobe. U obitelji se udaraju
temelji moralnih, duhovnih,
psiholoških i emocionalnih
vrijednosti. Ako se djetetu u
ovom razdoblju ne formiraju dostatno sve navedene
vrijednosti, onda je i budućnost djeteta posve neizvjesna.
Papa Ivan Pavao II. je u više
navrata ustvrdio da budućnost čovječanstva ovisi
o obiteljima. Jako je naivan
ili nerazuman tko u ovo ne
vjeruje.
Ove godine Crkva obilježava 100 godina od Fatimskih ukazanja pa je prilika
citirati fatimsku vidjelicu,
sestru
Luciju,
karmelićanku, koja je 2008. napisala kardinalu Caffarri,
predsjedniku papinskog Instituta za brak i obitelj ove
ozbiljne riječi: „Odlučujuća bitka između Gospodina i Sotonina carstva vodit će se na polju braka i
obitelji. Ne dajte se nimalo
zastrašiti, jer će svi koji
djeluju u prilog svetosti
braka i obitelji uvijek nailaziti na protivljenje. Napadat će ih se svim mogućim sredstvima, zato što
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je ishod tog sraza odlučujući.“
Lako ćemo uočiti koliko je
prisutna ta borba danas.
Brakovi su sve krhkiji. Postotak razvedenih je zastrašujući. Djeca ostaju bez prirodnog ambijenta za formaciju i odrastanje. To ostavlja
određene negativne posljedice na budućnost djeteta.
Vidimo također, s kakvim
se mukama suočavaju obitelji koje žive prilično zdrave
obiteljske odnose. Često
puta, zbog posla i obveza, s
djecom provode minimalno
vremena. Nekada čak niti
nedjeljom ne mogu biti s
njima. I ovo ostavlja tragove na psihološkom i emocionalnom rastu i razvoju
djece. Zbog toga slabe afektivne veze djece s roditeljima što će roditelji itekako
osjetiti u svojoj starijoj dobi.
Uz sve ovo, roditelji često
ostavljaju posve po strani
duhovni i vjernički odgoj
djece prepuštajući to vjeroučiteljima i svećenicima.
Svojim životom ne svjedoče
svojoj djeci da im je Bog u
životu važan, da s njim računaju i na Njega se oslanjaju. Stoga je i najveća prijetnja da će i njihova djeca,
nakon krizme, usmjeriti
svoj život putom bez Boga.
Ako roditelji ne pokažu svojoj djeci da im je Bog u životu važan, teško će ih itko
drugi moći u to uvjeriti. Ako
djeca, gotovo nikada, ne
vide roditelje da se mole
Bogu, da računaju s nedjeljnom svetom misom i sa sakramentima, onda će se neminovno, i kod djece gasiti

svaki interes za Bogom.
Tada se u teškim životnim
situacijama neće imati kome
obratiti.
Kako je važno da i roditelji
bolje upoznaju Boga u koga
vjeruju i budu svojoj djeci
svjedoci u vjeri! Kako je važno da nam roditelji ne ostanu hladni i ravnodušni s
obzirom na vjerski i duhovni odgoj svoje djece! Zato
je Crkvi itekako stalo do roditelja kao prvih svjedoka i
odgajatelja u vjeri.
Naša nacionalna Crkva priprema veliki Obiteljski susret u Solinu, u rujnu 2018.,
na koji ćemo se pripremati u
mjesnim Crkvama. Stoga,
potičem sve svećenike, katehete i katehistice, da ove
pastoralne godine posvete
posebnu pozornost našim obiteljima, kako na planu
župske zajednice tako i dekanata. Neka se po župama,
tijekom godine, ponude određeni programi za roditelje
koji ih neće previše opterećivati, ali će im dati mogućnost da bolje upoznaju
svoju vjeru i bolje razumiju
određene poteškoće u konkretnom življenju vjere, kao
i bolje razumijevanje Božjeg djelovanja u povijesti
našeg spasenja.
Želim svima vama, draga
djeco i roditelji, dragi svećenici, katehete i katehistice,
puno Božjeg blagoslova u
vašoj odgovornoj dužnosti
naviještanja i svjedočenja
vjere svima onima kojima
vas Bog šalje, jer Bog ima u
vas veliko povjerenje i veliku nadu
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BISKUPIJSKI SUSRET MINISTRANATA U SLUNJU
Nakon završetka školske
godine ministranti se okupe
u jednoj od župa Gospićkosenjske biskupije. Prošle
godine susret se dogodio u
župi Bl. A. Stepinca u Ogulinu. Ove je godine odabran
Slunj za domaćina. S ra-

mili su se za osobnu ispovijed. Mogli su birati između
20 svećenika ispovjednika.
U 11 sati obučeni u bijele odore u župskoj dvorani ministranti su svečano ušli u
crkvu. Pozdravio ih je domaćin župnik Mile Pecić. I-

došću je ovaj izbor prihvatio
župnik, vjernička zajednica
i mještani Slunja. Pripremali smo se za ovaj susret.
Ekipa dobrih ljudi razradila
je sve pojedinosti vezane uz
prihvat, okrepu i ugodan boravak ove drage djece. Iza
devet sati počeli su pristizati
ministranti iz raznih mjesta
prostrane Gospićko-senjske
biskupije: iz Gračaca, D.
Lapca, Udbine, Korenice,
Plitvica, Lovinca, Gospića,
Ličkog Lešća, Sinca, Prozora, Otočca, Kompolja, Senja, Brinja, Ogulina, Gen.
Stola, Ličkog Osika…
Dakako i iz župa slunjskog
dekanata. U 10 sati ministrantice i ministranti pripre-

stakao je da je naša domovina lijepa ali su upravo ministrantice i ministranti najljepše cvijeće u lijepoj domovini. Župa Slunj s radošću dočekuje ovu dragu
mladost, službenike oltara.
Oni će ostaviti neizbrisiv
trag u ovom mjestu.
Misu je predvodio povjerenik za ministrante vlč. Mišel
Grgurić okružen svećenicima koji su doveli ministrante. U propovjedi je vlč.
Mišel istakao i osvijetlio uzvišenost ministrantske službe: “Izabrali ste službu služenja. Vi ste oni prvi svećenikovi suradnici kod oltara
za vrijeme svete mise. Velika je vaša uloga dragi mi-

nistranti. Pomagati svećeniku za vrijeme svete mise
ne može svatko. Zato su upravo ministranti oni koji su
počašćeni svojom službom
koja je veliki dar od Boga.
Upravo vi ministranti uz
svećenika ste najbliže oltaru
na kojem se događa
najveće
čudo koje svaki
kršćanin vjeruje.
Pod prilikama
kruha i vina, uz
riječi pretvorbe,
dolazi sam Krist
među nas. Dolazi Krist kojega
gledamo u onom
malom
komadiću kruha i u
onoj
kapljici
vina i dariva
nam svoje Tijelo
i Krv. Veliko čudo i velika
tajna za naše srce”. Pjevanje je predvodio dječji zbor
iz Otočca. Puna crkva pjesme, molitve, radosti, zahvale…Ministranti su se
pričestili čime su doživjeli
vrhunac susreta s Gospodinom.
Po povratku iz Slunja ministranti iz naše župe stali su
na Plitvičkim jezerima gdje
su se pomolili kod spomenika Josipu Joviću. A koliko
je bilo vruće izvrsno je pasao sladoled što je župnik
počastio u Korenici.
Ministrante su vodili župnik
Luka Blažević i vjeroučitelj
Tomislav Klarić.
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ZA SVEĆENIKA JE ZAREĐEN PERO JURČEVIĆ

U gospićkoj katedrali od 26.
do 28. lipnja održana je trodnevna priprema uoči ređenja đakona Pere Jurčevića
za svećenika Gospićkosenjske biskupije. Prvi
dan predvodio je kancelar preč. Marinko Miličević, drugi dan vlč. Mišel
Grgurić biskupov tajnik i
treći dan mons. Mile
Čančar domaći župnik.
„Ova biskupija, ima zaista mnogo razloga radovati se ređenju đakona
Pere Jurčevića,“ istaknuo
je preč. Miličević u trodnevnici, jer je on jedini
naš ovogodišnji ređenik.
Redio ga je gospićkosenjski biskup mons.
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Zdenko Križić, u koncelebraciji s dvadeset svećenika,
uz sudjelovanje bogoslova,
sjemeništaraca, časnih ses-

tara, rodbine, župljana rodne župe Cvitović, susjedne
Slunja i Gospića u kojoj je
vršio službu đakona. Slavlje
je uzveličao katedralni zbor
pod vodstvom Franje Puškarića.
Dragi Pero, ja ti od srca želim i od Boga molim upravo ovu radost: radost
koja će proizlaziti iz Tvoje
vjernosti Bogu. Može biti
poteškoća, i bit će ih, jer
smo mi dionici i Isusova
križa, ali se nećeš nikada
osjećati nesretnim, nećeš
nikada biti bez radosti.
Neka te Isus trajno prati na
tvom svećeničkom putu.
Amen.“ GSB
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PROSLAVA VELIKE GOSPE NA KRASNOM

Gospićko-senjski
biskup
Zdenko Križić predvodio je
slavlje svetkovine Uznesenja BDM u središnjem marijanskom svetištu Gospićko-senjske biskupije u
Krasnu. Koncelebriralo je
još 11 svećenika Gospićkosenjske biskupije i gostiju.
Blagdanu Marijina uznesenja na nebo nazočilo je oko
pet tisuća vjernika među kojima brojnih hodočasnika
koji su za susret s Gospom
prepješačili i preko 100 kilometara da bi došli u ovo
Marijino svetište u
srcu Velebita. Nakon uvodnog pozdrava upravitelja
svetišta vlč. Marija
Vazgeča i predsjednika odbora za proslavu mons. Tomislava Šporčića, biskup Križić je poručio da danas pred
Mariju stavimo sve
svoje želje, strahove i potrebe ali i

zahvalnost kao najbolju preporuku.
Pjevanjem je svečanost liturgiji dao združeni zbor
pod ravnanjem Ivana Prpića
Špike i uz orguljsku pratnju
sjemeništarca
Kristijana
Pajdakovića. Na kraju mise
generalni vikar Gospićkosenjske biskupije u ime Odbora za proslavu Velike
Gospe na Krasnu mons. mr.
Tomislav Šporčić je podsjetio na pastoralni plan biskupije koji je bio u znaku „Otajstva ljudske patnje“ te

najavio od blagdana Krista
Kralja novu pastoralnu
temu „O obitelji“. Istaknuo
je brojne hodočasnike koji
su došli u svetište, od Gospića, Otočca i Senja a posebno one iz riječke župe Sv.
Mateja sa Viškova koji su
13 puta hodočastili na Krasno udaljenost od 130 km i
koji su biskupu poklonili
majicu s logom hodočašća,
kao i pripadnike Udruge
specijalne policije Ajkule iz
Rijeke koji su na 8. godinu
hodočašća preko Velebita u
dužini od 250 km i koji su
prinijeli svetištu i biskupu
Križiću zavjetnu svijeću.
Mons. Šporčić je na kraju
blagoslovio sve nabožne
predmete. Misi su nazočili i
najviši predstavnici Policijske uprave Ličko-senjske na
čelu s načelnikom Antom
Podnarom.
Popodnevnu misu u 16 sati
predslavio je ovogodišnji
mladomisnik biskupije Pero
Jurčević.
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KATEHETSKI DAN VJEROUČITELJA
Katehetski dan za vjeroučitelje Gospićko-senjske biskupije sa zazivom
Duha Svetoga i podjelom kanonskih mandata vjeroučiteljima održan je u subotu 2.
rujna u gospićkoj katedrali
Navještenja
BDM.
Susret je započeo pozdravom predstojnika
Katehetskog ureda vlč.
Nikole Turkalja i tajnice s. Robertine Medven
vjeroučiteljima, a nastavljen
je pokorničkim bogoslužjem koje je predvodio prestojnik Nikola Turkalj. Kasnije je slavljena misa koju je
predvodio gospićko-senjski
biskup Zdenko Križić u zajedništvu s predstojnikom
Katehetskog ureda Turkaljem, rektorom katedrale i
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novim župnikom Gospića
Marijom Vazgečom, bisku-

povim tajnikom Mišelom
Grgurićem, ravnateljem biskupijskog Caritasa preč. Lukom Blaževićem i svećenicima vjeroučiteljima. Nazočilo je više od 40 vjeroučitelja osnovnih i srednjih
škola.
Misno slavlje animirao je
zbor vjeroučitelja uz orgulj-

sku pratnju Franje Puškarića i tajnice Katehetskog ureda s. Robertine Medven.
Na koncu je biskup uz
pomoć
predstojnika
Turkalja i tajnika Grgurića uručio vjeroučiteljima trajne ili godišnje kanonske mandate
za rad u novoj školskoj
i vjeronaučnoj godini.
Po završetku svete mise
vjeroučitelji su se uputili u zgradu biskupije gdje
je nastavljen njihov daljnji
susret.
Kako se svi ne bi odmah razbježali svojim kućama, u
Pastoralnom centru pripremljen je ručak za sve vjeroučitelje gdje su još mogli
međusobno izmijeniti iskustva pred početak nove školske i vjeronaučne godine.
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PROSLAVLJENA MALA GOSPA U BUNIĆU

Blagdan rođenja BDM
svečano je proslavljen u
župi Bunić, koja ovaj dan
slavi kao svoj patron.
Svečano misno slavlje predvodio je vlč. Mišel Grgurić,

novoimenovani
kancelar
Gospićko-senjske biskupije
i tajnik biskupa Križića, u
koncelebraciji s župnikom
Korenice i Bunića mons.
Milom Čančarom i preč.

Lukom Blaževićem, župnikom Ličkog Osika.
Nakon svete mise, svećenici
zajedno s okupljenim vjernicima obišli su zavjet oko
povijesne crkve Rođenja
BDM.
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DAN HRVATSKIH MUČENIKA NA UDBINI
U nacionalnom svetištu Crkve hrvatskih mučenika na
Udbini održana je u subotu
9. rujna na 524. obljetnicu
Krbavske bitke proslava
spomena Dana hrvatskih
mučenika i to 15. godinu za
redom. Euharistijsko slavlje
predvodio je šibenski biskup i donedavni čuvar ovog nacionalnog svetišta
mons. mr. Tomislav Rogić,
a okupilo se blizu pet tisuća
hodočasnika iz mjesne crkve, te pretežito onih iz susjednih biskupija Šibenske i
Zadarske nadbiskupije.
Uz domaćina, gospićkosenjskog biskupa Zdenka
Križića koncelebrirali su
predsjednik HBK zadarski
nadbiskup Želimir Puljić,
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riječki nadbiskup Ivan Devčić, porečko pulski biskup
Dražen Kutleša, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, križevački
vladika Nikola Kekić, umirovljeni krčki biskup Valter
Župan, umirovljeni šibenski

biskup Ante Ivas, te umirovljeni biskup Mile Bogović.
Na kraju mise biskup Križić
i čuvar svetišta vlč. Josip Šimatović uručili su biskupu
Rogiću poklon, sliku Crkve
hrvatskih mučenika rad slikarice
Božice
Božić.

VIJESTI IZ ŽUPE
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BLAGOSLOV TRAKTORA I POLJODJELACA
Na 2. vazmenu nedjelju 23.
travnja 2017. g. ili na Nedjelju Božanskog milosrđa ili
Bijelu nedjelju nakon svete
mise u 11 sati u našoj župi
bio je blagoslov traktora i
poljodjelaca.
Ove nedjelje su tako
neki vjernici zamijenili svoje prijevozno sredstvo do crkve. Umjesto autima došli su traktorima i parkirali ih
pokraj crkve na parkiralištu.
Za traktor možemo
reći da je instrument
pomoću kojeg si svi
poljodjelci pomažu

i olakšavaju sebi u radu i
stjecanju svojih dobara na
njivama. Blagoslov je svakako dobar je štiti od nesreća koje se znaju dogoditi.

Na blagoslovu se okupilo
dvadesetak traktora i njihovih vozača tj. poljodjelaca.
Nakon blagoslova svi prisutni su dobili prigodne naljepnice sa današnjeg događaja
koje su s veseljem
zalijepili na svoje
traktore.
U Pastoralnom centru je uslijedilo kratko druženje uz
pečenku koju su organizirali sami poljodjelci koji su sudjelovali na blagoslovu.
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PROSLAVA SV. MARKA U BUDAKU

U utorak 25. travnja
svečano je proslavljen sv.
Marko u Budaku. Svetu
misu predvodio je vlč.
Darko Bručić Pavuk iz Zagreba, župnik župe bl. Ivana
Merca u Španskom u suslavlju s domaćim župnikom vlč. Lukom Blaževićem, vlč. Nikolom Turkaljem i vlč. Marinkom Miličevićem. Vrijeme je poslužilo pa se okupilo veliko
mnoštvo ljudi.
Vlč. Darko je svima približio sv. Marka, tko je on
bio, što on nama znači.
Sveti Marko po svemu je
bio Židov koji je slijedio
Isusa i prihvatio kršćanstvo. Deset puta spominje
se u Novom zavjetu. Vjerojatno je on, mladić, koji
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je išao za uhićenim Isusom,
zaogrnut plahtom, a kad su
ga htjeli uhvatiti, ostavlja
plahtu i bježi gol. Na drugom mjestu u Svetom pismu
opet stoji da sv. Petar, čudesno oslobođen okova, dolazi
u kuću majke Ivana Marka.
Sv. Marka se na slikama obično prikazuje s krilatim

lavom kako piše, jer
on naglašava snagu uskrsnuća i savladavanja smrti. Zaštitnik je
i odvjetnika, građevinskih radnika, zidara, staklara, pletača
košara, notara i pisara, zatvorenika i Egipta. Njemu se utječe
protiv
nevremena,
munje, tuče, protiv
nepripravne smrti te
za dobro vrijeme i dobru žetvu. Zbog toga
je na kraju svete mise
bio i blagoslov polja
da urod što bolje uspije te da ne bude teških vremenskih nepogoda.
Na kraju svete mise vlč.
Darko je čestitao svima koji
nose ime Marko njihovog
nebeskog zaštitnika.
Nakon euharistijskog stola
uslijedilo je i obiteljsko druženje, tj. mali domjenak koji
su tradicionalno pripremili
Marko Sokolić Maki i Ankica Ajduković - susjeda.
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U NAŠOJ ŽUPI GOSTOVAO g. TIHOMIR DUJMOVIĆ
Poznati novinar i publicist Tihomir Dujmović u Pastoralnom
centru župe Svetog Josipa u Ličkom Osiku
predstavio je svoju
knjigu “Hrvatske novinarske tragedije 1945.1995.” Dujmović je u
sklopu redovite Tribine
četvrtkom u ovoj župi
progovorio o hrvatskom
novinarstvu
jučer,danas i sutra,a u
interakciji s posjetiteljima puno je bilo govora o hrvatskom “zaboravljanju” tragedije
koja ovaj narod prati
od drugog svjetskog rata do
samostalnosti,ali i o trenutnom stanju u Hrvatskoj i odnosu ljevice i desnice prema
prošlosti i sadašnjosti. Komentirajući najnovija događanja u Hrvatskoj Dujmović Plenkovića uspoređuje s Neronom koji je poželio zapaliti Rim
GOSPIĆ- Stradanje hrvatskih novinara u razdoblju
nakon Drugog svjetskog
rata strašna je tragedija i epopeja o kojoj se ništa ili
gotovo ništa ne zna. Upravo
zato je Dujmovićeva knjiga
važna kako bi razotkrila te
strašne zločine i tragedije.
“Statistika je upravo jeziva.
Od 330 novinara koji su pisali u NDH 38 novinara je
ubijeno nakon rata, 100
novinara dobilo je doživotnu zabranu pisanja, 131 je
pobjegao van i tako spasio
život, 45 je promijenilo profesiju pod pritiskom,a najveći dio završio je u alkoholizmu. Samo 27 novinara,

od čega su 4 fotoreportera,
je dobilo licencu. Odnosno
čak 92% hrvatskih novinara bilo je zabranjeno nakon 8.svibnja 1945.godine“.- govori nam Dujmović. Njegova knjiga donosi
temeljitu analizu pisanja i
sudbine novinara u vrijeme
NDH. Ona je reprint knjige
autora Josipa Grbelje koji je
naveo u knjizi da u povijesti
svjetskog novinarstva nije
postojala generacija koja je
doživjela tako masovnu osudu i kaznu. Primjerice u
zemljama koje su izmislile
fašizam, Njemačkoj Italiji i
Japanu, nije stradalo toliko
novinara koliko je stradalo u
maloj i nerazvijenoj Hrvatskoj. “To je strašni pogrom
i odmazda o kojoj se ništa
ne zna. O hrvatskom novinarstvu danas, gotovo je
nemoguće razgovarati bez
ovih podataka i nije moguće objasniti zašto je ono
danas takvo. I ovaj omjer
od 10-ak posto desnih i

90% lijevih zapravo je zacrtan kundakom 1945.godine“-kaže Dujmović. Pitamo ga što su to ti novinari
tako strašno pisali. Odgovara nam “gotovo ništa“.Tako primjerice u optužnici Vinku Nikoliću piše
da je osobito radio na odvajanju hrvatskog i srpskog jezika i to mu je bilo dovoljno
za metak. Novinari su pisali
o Hrvatskom jeziku, porijeklu Hrvata, odnosu Hrvatske sa Srbijom ili Europom.
Naravno bilo je i neprihvatljivih stavova,ali oni su minorni i ne prelaze ni 10% ukupnog što je izlazilo u tisku. Dujmović vidi frapantnu sličnost lijevog tretmana 1945.i tretmana nekih
autora 1995.ili 2015.godine.
“Da je ovo 1945.strijeljali
bi me, da je 1971.hapsili bi
me, no sada je 2015.pa mi
samo daju otkaz“- rekao je
prije nekoliko godina Dujmović kako bi pokazao da je
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negativni tretman i neprihvatljivost tema ista i sada
kao i prije 70 godina. Dujmovićeva knjiga doprinos je
suočavanju s prošlosti, onakvom kakva je bila, bez cifranja. U knjigu su uvrštena
i 1971.i 1972.godine kada je
50 novinara završilo na
sudu i zatvoru,a 172 na crnim listama. Odnosno u prvih 25 godina komunizma
500 novinara likvidirano je,
protjerano ili zabranjeno.
“Zapušten smo narod na
intelektualnoj razini, ne
baštinimo svijetle strane
svoje prošlosti“- zaključuje
Dujmović.
Ovog vrsnog
novinara upitali smo i za komentar aktualnih događanja
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u Hrvatskoj. Evo što je rekao ekskluzivno za portal
Lika-express. “Ja mislim da
je ovo što je napravio Plenković van svake pameti.
Pred godinu dana Karamarko je između ostaloga
spašavao i sebe. Ovaj potez
Andreja Plenkovića je potez Nerona koji je poželio
zapaliti Rim. Gotovo sigurno smo u novim izborima jer je nemoguće presložiti novu vlast bez HNSa i SDP-a s HDZ-om. Ja ne
mogu zamisliti tu čudovišnu kombinaciju koja negira višestranački sustav.Koliko god MOST djelovao nestašno, čini mi se
da su sasvim načelno u

pravu. Čovjek je radio u
Agrokoru godinama.Ako
hoćemo tu najveću krizu,a
o njenim razmjerima se
šuti, dovesti do kraja to moramo raditi čistih ruku.
Marić igrom slučaja to nije,
sjajan ministar sa sjajnim
referencama, bilo bi demokratski reći mu maknite se.
Ovako mijenjati ministre i
rušiti vladu pokazuje neodgovornost prema državi. Igrati se i kockati sa sudbinom države ne rade oni koji
tu države vole, cijene i razumiju.”- zaključuje Dujmović.
Milan Tomašević
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TRIBINA ČETVRTKOM:
„HRVATSKA SE VOLI ZNANJEM“

“Hrvatska se voli znanjem“- naziv je predavanja
poznate novinarke Hrvatske
radiotelevizije Karoline Vidović Krišto koje je ona održala u Pastoralnom centru
u Ličkom Osiku u sklopu
Tribine četvrtkom.
Ova vrsna,ali u svojoj kući,
HRT-u, zbog otkrivanja istina o temeljima zdravstvenog odgoja u Hrvatskoj i
osporavana i “zabranjivana” novinarka održala je
iznimno zanimljivo predavanje pred brojnim posjetiteljima tribine. Provela nas
je kroz Hrvatsku povijest,
pojasnivši nam tako kako je
to jedan narod sanjao svoju
državu,koju je, zanimljiva igra brojki, 90-ih godina i ostvario nakon točno 888
godina čekanja. Kaže, i
kod sebe same uočila sam
veliko neznanje vezano uz
Hrvatsku, pogotovo uz hrvatsku povijest:”Mi svjedočimo danas u hrvatskom

društvu,
uz
niz
nedaća
koje su nas
zadesile, uz
gospodarske
probleme, natalitet,iseljavanje,da nam
se stalno pojavljuju antagonizmi, kao
da se stvaraju
podijele
u
društvu
vezane uz povijesne činjenice koje se ili prešućuju,
ili predimenzioniraju ili relativiziraju“- govori Karolina Vidović Krišto za Likuexpress.
Kaže da se kroz bivši jugo
komunizam
nije
dovoljno govorilo o 1.svjetskom ratu i hrvatskoj povijesti prije tog rata. “Najviše
se,ako se govori o povijesnom kontekstu prije ove
moderne Hrvatske, sve fokusira na drugi svjetski rat
što ne može biti točno. On
da je početak bilo čega zvao
bi se prvi, a ne drugi, i on
nema nikakav značaj ako
ga se ne stavi u kontekst prvog“-kaže Vidović Krišto i
ističe da se upravo o tom
ratu puno toga prešućuje.
“Mi smo se malo izgubili,
mladi smo svega 27 godina,ali sada dolazi vrijeme
da naučimo našu Hrvatsku
disati, razumijevati, sagledavati u povijesnom kontekstu kako bi razumjeli

kompleksnije stvari poput
pitanja Bosne i Hercegovine ili još uvijek prisutne
Velikosrpske aspiracije”.
Ona predlaže ljudima da
uzmu u ruke knjigu “Južnoslavensko pitanje” autora
dr.Ive Pilara.
Ističe da je to Biblija hrvatske povijesti i nešto što je i
njoj samoj rasvijetlilo vidike. “Mi našu djecu kao
da želimo zaštiti od nekih istina. Bez pravog poznavanja sebe ti se ne možeš ni
razvijati zdravo. Istine su tu
da se one prenose ,a djeci
moramo pomoći da se ona
istinama mogu nositi, razumijevati ih i stavljati u kontekst“. Zaključuje da moramo samouvjereno kročiti
prema naprijed i budućnost
je naša. Uz brojne građane
ovo predavanje popratili su
i bivši kandidat za župana
Ernest Petry, te kandidat za
gradonačelnika Karlo Starčević i njegova zamjenica
Kristina Prša.
Pitamo je na kraju jeli sada
u njenom profesionalnom
životu sve sređeno:, iskreno
odgovara nije. “Tek stasamo, HTV još puno mora
poraditi na sebi, programu,
ustroju. Ja nastojim biti
mali kotačić za dobrobit hrvatskog naroda koji se očituje kroz gledatelje HTVA“.

Milan Tomašević
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POSJET DJEČJEG ZBORA IZ ŽUPE BL. IVANA
MERZA IZ ŠPANSKOG U ZAGREBU

U subotu 27. svibnja 2017.
godine našu župu posjetio je
dječji zbor župe bl. Ivana
Merza iz Zagreba (ŠpanskoOranice) sa svojim župnikom vlč. Darkom Bručićem
Pavukom,
voditeljicom

zbora Renatom Škrnjug, animatorima i roditeljima.
Kako bi povezali Gospu i
sv. Josipa na svom jednodnevnom duhovnom izletu
najprije su posjetili svetište
Majke Božje Krasnarske u

Krasnom gdje su slavili
svetu misu koju je animirao
pjevanjem dječji zbor. Nakon svete mise posjetilo se
utočište medvjeda u Kutarevu.
U Lički Osik i u crkvu sv.
Josipa stigli su oko 14 sati
gdje je njima bio pripremljen ručak. Nakon ručka lijepo je bilo vidjeti djecu
(njih 65) kako se igraju u
župnom dvorištu.
Prije svog polaska za Zagreb najmanji su domaćinima zahvalili pjesmom, a
svi su za poklon dobili sličicu naše župe s molitvom
sv. Josipu.

SAKRAMENT POTVRDE PRIMILO 30 KRIZMANIKA
Na blagdan sv.
Josipa radnika
u našoj župi
bilo
je
svečano. Na
svečanoj koncelebriranoj
misi u 11 sati
biskup mons.
Zdenko Križić
podijelio je sakrament svete
Potvrde tridesetorici
krizmanika.
U koncelebraciji su također suslavili župnik preč. Luka Blažević,
vojni i policijski kapelan u
Gospiću vlč. Ivan Blaževac,
dekan i župnik gospićki
mons. Mile Čančar, vlč.
Lički Osik * Široka Kula

Darko Rac iz Srijema i biskupov tajnik vlč. Mišel Grgurić.
Na početku misnog slavlja
župnik je pozdravio biskupa
Zdenka, a krizmanici Karla

Ergotić i Antonio Puljić predali su mu cvijeće u znak dobrodošlice.
U svojoj propovijedi
biskup
Križić
svima je približio sv. Josipa
radnika kao uzor
obitelji.
Krizmanicima
je posebno uputio riječ da
darove Duha
Svetoga koje će primiti usade u svoje srce te da ih
žive u svojim životima. Pozvao je također roditelje da
mole za svoju djecu te to pokazuju svojim primjerom.
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~ 16 ~

SLAVLJE PRVE PRIČESTI

U nedjelju 28. svibnja devetnaestero djece u našoj župi
sv. Josipa primilo je po prvi
puta Isusa na svetoj misi u
11 sati u maloj bijeloj hostiji.

Svečanu
svetu
misu
predvodio je
župnik
preč.
Luka
Blažević.
Tema ovogodišnje Prve pričesti bila je Gospodnji alati. Bog je svakoga od nas stvorio i dao
nam talente u obliku alata.
Svatko je sposoban za nešto

i za to trebamo zahvaliti upravo svome stvoritelju.
Tako se ispred oltara moglo
simbolično vidjeti zemaljske alate kojima čovjek svakodnevno barata, a ovogodišnji prvopričesnici su Božji alati koji započinju sada
svoj vjernički život u pravom smislu riječi.
Čestitamo prvopričesnicima
i njihovim obiteljima na primljenom sakramentu kao i
vjeroučiteljici Mariji Milinović Marković koja ih je
pripremala. Vjerujemo da
neće zaboraviti na Isusa do
sljedećeg sakramenta.

OBNOVA CRKVE DUHA SVETOGA U MUŠALUKU
Katolička crkva u nedjelju
slavi blagdan Duhova. Na
našem području Duhovi se
slave u Mušaluku. Prilika je
to da Mušalučani,ali i ne
samo
oni,
dođu na Svetu
misu u crkvu
Duha Svetoga.
Nije to bilo kakva
crkva,
pravi je to spomenik kulture.
Naime ovu crkvu sagradio
je 1700.-te godine
pop
Marko Mesić
nakon što je
protjerao
Turke iz Like.
Tada je on, u
znak zahvalnosti Bogu, sagradio i crkvu

Svetoga Križa u Perušiću, te
crkvu Uznesenja Blažene
Djevice Marije u Brinju. S

osičkim župnikom, velečasnim Lukom Blaževićem, uoči blagdana Duhova, obilazimo
ovu
staru mušalučku crkvu. Uz
crkvu je postavljena skela,
nekoliko radnika ovlaštene
otočke tvrtke
BAB mijenja
pokrov, stavlja
se šimla od ariša, nekadašnja jelova propala je. Ova
trenutna obnova plod je
ugovora koji
su sredinom
travnja potpisali velečasni
Blažević i ministrica kul-
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ture Nina Obuljen Koržinek. Ministarstvo je odobrilo 150,000 kuna za obnovu
crkve, Župa sv. Josipa iz Ličkog Osika tako je u stalnom dogovoru s gospićkim
Konzervatorskim odjelom
oko obnove povijesne crkve
Duha svetoga. “U nedjelju
slavimo Duhove. Hvala
Bogu, ova crkva nije stradala u ratu, obnavljana je.
Sada je opet malo obnavljamo, mijenjamo krov.
Najviše to radimo zahvaljujući Ministarstvu kulture i
Konzervatorskom odjelu
Gospić. Obnavljamo crkvu
već treću godinu za redom.
Najprije smo od Ministarstva dobili 50,000 kuna,
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sljedeće godine 70,000
kuna,a evo sada 150,000
kuna“- govori nam ponosni
velečasni Blažević. Kaže
“radovi će biti gotovi za oko
mjesec dana, a tada će naša
crkva opet zasjati starim
sjajem“. U ratu je crkva
Svetoga Josipa bila srušena,
svete mise služile su se u
Mušaluku. Mušaluk je klasično ličko selo, nema puno
ljudi. Kaže nam velečasni
Blažević “u blagoslovu obiđem oko 90 kuća. Većinom je to stariji živalj. Na
sreću ima i nešto mladih“govori on. Za očuvanje života bitna je naravno i crkva. “Posebno se zahvalju-

jem i Ministarstvu, te Hrvoju Giaconiju iz gospićkog
Konzervatorskog
odjela. Zajedno s nama oni
brinu o ovim starim građevinama. Brinu o našim crkvama koje su čuvale vjeru
na našim prostorima, a
tako će biti i u budućnosti“zaključuje Blažević. Svete
mise u nedjelju, na blagdan
Duhova i u ponedjeljak, na
Duhovski ponedjeljak biti
će služene s početkom u 11
sati. Neće vjernicima smetati skele oko crkve, jer
kako reče vlč.Blažević, doprinijeti će to tome da ova
317 godina stara crkva ponovno zasja u punom sjaju.
Milan Tomašević

VIJESTI IZ ŽUPE
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VJERNICI IZ MUŠALUKA U RADNOJ AKCIJI
POKRAJ CRKVE DUHA SVETOGA

U četvrtak 1. lipnja vjernici
iz Mušaluka okupili su se
oko crkve Duha Svetoga
koja je ovih dana u obnovi
da urede okoliš oko nje
same kako bi blagdan Duhova kojeg slavimo u nedjelju protekao u što ljepšem i
boljem ozračju.

Svatko je trebao upregnuti.
Netko je kosio travu, netko
je uređivao cvijeće i čistio
crkvu.....
Na kraju se dobilo ono čime
se Mušalučani ponose da svi
koji će doći u nedjelju na
svetu misu na blagdan Du-

hova, da se osjećaju dobrodošli, a svima neka Duh
Sveti uzvrati sa svojim darovima.
Hvala svima koji su pomogli kod uređivanja i pripremanja ove crkve za njezin
godišnji god!

KULJANI U RADNOJ AKCIJI ČIŠĆENJA GROBLJA
U subotu 3. lipnja 2017. godine vjernici i mještani župe
sv. Mateja u Širokoj Kuli
prionuli su radnoj akciji čišćenja groblja.
Trava je
bila narasla te je
istu trebalo pokositi
kao i odrezati
neke
grane...
U akciji
se skupilo oko
20 Kuljana koji

su bez problema odrađivali
sve što je trebalo usprkos
velikoj vrućini. Lijepo je
bilo vidjeti zajedništvo u

radu na svetom mjestu gdje
počivaju njihovi najmiliji.
Po završetku posla svi su se
okupili ispod lipe gdje je
bilo ugodno sjediti uz razgovor i
čašicu
pića, a na
koncu je
stiglo i
pečeno
janje.
Hvala
svima
koji su se
odazvali!

GODINA VIII * BROJ 23 * RUJAN * 2017.

~ 19 ~

VIJESTI IZ ŽUPE

PROSLAVLJEN BLAGDAN DUHOVA U MUŠALUKU
U nedjelju 4.
lipnja 2017.
godine svečanom svetom
misom u 11
sati u starodrevnoj crkvi
Duha
Svetoga u Mušaluku proslavljen je blagdan Duhova.
Svetu misu u
11 sati predvodio je vojni i
policijski kapelan u Gospiću vlč. Ivan Blaževac u
suslavlju s domaćim župnikom preč. Lukom Blaževićem.
Uz lijep sunčani dan ljudima nije smetala ni skela
koja je postavljena oko crkve zbog obnove njezina
krova kako bi opet zasjala
punim sjajem kao i za vrijeme popa Marka Mesića

koji ju je dao sagraditi pred
300 godina.
Na blagdan Duhova slavimo također i rođendan cijele Crkve. Blagdan Duhova
obilježava silazak Duha
Svetoga na apostole u Jeruzalemu, 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Naziva se
još i Blagdan Pedesetnice, a
označava kraj vazmenog
vremena. Silaskom Duha
Svetoga označen je svečani

početak Crkve jer su na
taj dan, prema
Djelima apostolskim, apostoli ispunjeni
Duhom Svetim počeli govoriti drugim
jezicima, tako
da su ih mogli
razumjeti
ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se
„dalo krstiti te su primili
Duha Svetoga“.
Na misi je preč. Luka Blažević blagoslovio novi ambon
kojeg je poklonio crkvi
Duha Svetoga g. Pere Orešković iz Splita, a rodom je iz
Mušaluka.
Čitanja su pročitale Petra
Knežević i Maja Lasić, a
posljednicu pročitala je Matea Šporčić.

HODOČAŠĆE U PADOVU

U noći s petka na subotu 10.
lipnja 2017. sedamdeset i
Lički Osik * Široka Kula

pet hodočasnika iz naše
župe krenulo je na hodočašće u Padovu posjetiti prebivališta naših omiljenih
svetaca: Sv. Antu Padovanskog i Sv. Leopolda
Bogdana Mandića.
Rano ujutro oko 7 sati stiglo se u svetište svetoga
Leopolda Bogdana Mandića. Svi zajedno razgledali smo svetište svetog
Leopolda.
Nakon posjeta svetištu
svetoga Leopolda Bogdana Mandića svi smo zajedno krenuli u baziliku sv.

Justine. Sv. Justina bila je
djevica i mučenica u najranijim počecima kršćanstva,
u 3.stoljeću te se hrabro suočila sa svim prijetnjama
Božjih neprijatelja i sačuvala kršćansku snagu, podnijevši mučeništvo. Zatim
smo krenuli u baziliku sv.
Antuna Padovanskog gdje
je u 11 sati slavljena sveta
misa koju je predvodio vlč.
Josip Blažević.
U popodnevnim satima hodočasnici su imali vremena
za sebe i svoje osobne pobožnosti.

VIJESTI IZ ŽUPE
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PROSLAVA TIJELOVA U LIČKOM OSIKU

Na blagdan Tijelova slavljena je sveta misa u Ličkom
Osiku u 11 sati. Nakon svete

mise vjernici su krenuli u
procesiji oko crkve gdje su
bila postavljena četiri oltara.

Kod svake ove postaje molilo se za sve potrebe. Vjernici na ovaj način žele javno
pokazati kako vjeruju u Isusa Krista i u Presvetu Euharistiju.
Tijelovo, punim nazivom
Svetkovina Presvetog Tijela
i Krvi Kristove je katolički
blagdan. Slavi se u četvrtak
poslije svetkovine Presvetog Trojstva. U Hrvatskoj je
neradni dan (jednostavno
računanje datuma: deveti
četvrtak nakon Uskrsa).
Za Katoličku Crkvu, svetkovina je u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak.

ZAVRŠENI RADOVI NA CRKVI DUHA SVETOGA U
MUŠALUKU
Završeni su radovi na obnovi crkve Duha Svetoga u
Mušaluku.
Ovaj povijesni i kulturni biser Like, zahvaljujući odličnoj suradnji župe Svetoga
Josipa u Ličkom Osiku, odnosno tamošnjeg župnika,
velečasnog Luke
Blaževića i Ministarstva kulture, pogotovo gospićkog
Konzervatorskog
odjela i voditelja
Hrvoja Giaconija,
dobila je ove godine
novo krovište.
Krov je prekriven
šimlom od ariša

koja garantira dugotrajnost.
Nastavak je to trogodišnjeg
obnavljanja crkve za što je
iz Ministarstva kulture izdvojeno ukupno 270,000

kuna, najviše upravo ove
godine, 150,000.
Radove je izvodila tvrtka
BAB iz Otočca koja se već
specijalizirala upravo za radove na ovakvim sakralnim
objektima.
Crkva Duha Svetoga stara je čak 317
godina i povijesni je
podsjetnik na ličkog
velikana,
popa
Marka Mesića koji
ju je sagradio 1700.te godine, nakon što
je potjerao Turke iz
Like.
Milan Tomašević
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U ŠIROKOJ KULI OBILJEŽEN JE DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN POBJEDE, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I GOSPA SNJEŽNA

U crkvi sv. Mateja u Širokoj
Kuli 5. kolovoza 2017. godine proslavljena je Gospa

Snježna, Dan domovinske
zahvalnosti i Dan hrvatskih
branitelja. Svetu misu u 10

sati predvodio je župnik
preč. Luka Blažević te rekao
prigodnu propovijed.
Čitanje na svetoj misi pročitala je Vesna Nikšić, a psalam je pročitao Tomislav
Klarić.
Prije svete mise kod spomenika pokraj crkve položeni
su vijenci, a vlč. Luka predvodio je molitvu za sve
žrtve Domovinskog i Drugog svjetskog rata.
HKUD Široka Kula također
je sudjelovalo na obilježavanju ovog dana.
Ako niste spremni nositi stijeg čestitosti, zakopajte ga
duboko među naše kosti i mi
ćemo ga čuvati!

ŠIROKA KULA, MJESTO PATNJE HRVATSKOGA
NARODA ZA ŠTO NITKO NE ODGOVARA

Ovo omaleno selo iznad Ličkoga Osika, na putu prema
Ljubovu i Korenici, nezaobilazno je mjesto obilježavanja hrvatske žrtve u Domovinskom ratu. Početak
Lički Osik * Široka Kula

tog rata i
godine okupacije
iz ovoga
sela odnijelo
je
brojne
žrtve.
Nažalost
ni 22 godine od
oslobođenja,
ni 26 godina od golgote i stradanja
mještana ovoga sela nitko
nije odgovarao za to. Kuljani sami, a pojedinih datuma i predstavnici lokalne

vlasti, bilo da se radi o Gospiću ili Županiji, prisjete se
tih žrtava, odaju im počast
palenjem svijeća i polaganjem vijenaca. Tako je bilo
i danas. Prije velikog obilježavanja veličanstvene akcije Oluja, počast je odana i
žrtvama Široke Kule.
Položeni su vijenci i zapaljene svijeće,a onda karavana odlazi. Na misi u Širokoj Kuli, nezaobilaznom
događanju odavanja počasti
i slavlja žrtve ovoga sela
manje ljudi nego ikada. Uporni su kuljani, biti će uporni i dalje. Ukupno 40
ljudi s tog područja ubijeno

VIJESTI IZ ŽUPE
je u jesen 1991.godine, najviše, njih 33 upravo iz Široke Kule.I sada, 26 godina
kasnije još uvijek se 10 osoba vodi nestalima, od
čega 9 iz Široke Kule. U
masovnim grobnicama pronađeni su i identificirani posmrtni ostaci 22 žrtve, 8 žrtava pronađeno je u pojedinačnim grobnicama. Razgovaram danas s mještanima
Široke Kule. Nije im jasno
zašto se toliko godina čeka s
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rješavanjem i kažnjavanjem
zločina. Kažu, “imali smo
svoje predstavnike u vladi,
Saboru, ništa nije učinjeno. Lijepo je da se polažu vijenci, pale svijeće,ali nama treba istina“- govori mi živalj u Širokoj Kuli.
Danas vijence polaže gradska vlast, županijska vlast,
udruge iz domovinskog
rata, predstavnici vojske i
policije. Lijepe geste, i

hvala svima na tome. Ali, ovim ljudima treba istina i
rješavanje patnje koja traje
26 godina. Toliko je vremena prošlo,a za čak 10 osoba se ne zna ni gdje su,
odnosno gdje su nažalost
njihovi posmrtni ostaci. Vrijeme je da se patnja Široke
Kule riješi- jednom zauvijek!!!
Milan Tomašević

POČELA NOVA VJERONAUČNA I ŠKOLSKA GODINA
U ponedjeljak 4. rujna 2017.
godine započela je nova vjeronaučna i školska godina.
Lijepo je bilo vidjeti djecu
opet u školi.
Sam početak započeo je
molitvom i blagoslovom
koji je vodio župnik preč.
Luka Blažević.
Nakon blagoslova ravnatelj
Antonio Milinković sve je
prisutne pozdravio i prozvao prvašiće koji su sa svojim učiteljima krenuli u
svoje razrede.
Župnik se još uputio u Područnu školu u Širokoj Kuli
gdje je također predvodio
molitvu za početak škole.
Svim đacima, njihovim roditeljima i učiteljima neka
bude blagoslovljena ova
školska godina
.
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JOSIP GLASNOVIĆ: ZLATNI OLIMPIJAC „Vjera mi je
u životu sve, u streljačkom prsluku imam čudotvornu
medaljicu Blažene Djevice Marije“
“Vjera mi je u životu sve.
Gospodin mi je puno pomogao u osvajanju zlatne medalje u Riju. Vjera i molitva
mi puno pomažu u prevladavanju životnih prepreka
pa tako i na treninzima i natjecanjima. Mogu Vam otkriti da u svojem streljačkom prsluku imam posvećenu čudotvornu medaljicu
Blažene Djevice Marije.
Oko njene slike piše: ‘O
Marijo, bez grijeha začeta,
moli za nas koji se tebi utječemo”, rekao je za laudato.hr Josip Glasnović, osvajač zlatne
medalje za Hrvatsku
na Olimpijskim igrama u Riju.
“Oženjen sam, žena
mi se zove Ana te imamo kćer od jednu i
pol godinu. Žena mi
je velika podrška i
ona me je usmjeravala
i podržavala, najviše
čak i kada mi nije išlo
na treninzima. Jako mi je bitna obitelj, jer sam ovu medalju posvetio svojoj kćeri
Pauli i supruzi Ani. Pokušat
ću svoju djecu usmjeravati u
sport i biti im puna podrška”, dodaje Josip.
Tko je Josip Glasnović –
osvajač zlatne medalje u
Riju?
Josip Glasnović (Zagreb, 7.
svibnja 1983.) hrvatski je
streljač koji se natječe u individualnom i timskom
trapu. Porijeklom je Hrvat s
Janjeva polja s Kosova.

Lički Osik * Široka Kula

Ima i brata Antona Glasnovića, koji nastupa u istim disciplinama, a koji je nastupio i na Olimpijskim igrama
u Londonu gdje je u finalu
zauzeo dobru šestu poziciju.
“Radio sam u očevoj zlatarnici, ali zbog streljačkih obaveza nije me bilo po 200
dana godišnje na poslu,” rekao je Josip Glasnović jednom prilikom.
Njegov otac Franjo njega i
brata često je vodio sobom u
lov, a prije nego što su počeli skidati glinene golu-

bove s neba, gađali su divlje
patke.
2015. Josip se zaposlio u oružanim snagama baš kao i
njegov momčadski kolega
Giovanni Cernogoraz. Posao je dobio u dogovoru s
Hrvatskim olimpijskim savezom, iako je bio oslobođen služenja vojnog roka
zbog problema s vidom – sa
17 godina dobio je dioptriju
1,75 na desnom oku, onom
kojem cilja i s kojim je naciljao zlato u streljani Deodoro.

Zamalo su ga zaustavili financijski problemi, jer do
prije pet godina ovisio je o
stipendiji države s kojom je
jedva pokrivao troškove.
Primao je 7800 kuna stipendije od države prije i sve je
odlazilo na treninge. Trap je
skup sport – metak stoji
dvije kune, a meta jednu. Obitelj ga je financirala pri
početku karijere, te bila velika podrška.
Josip se voli opustiti uz
stolni tenis, paintball i partiju biljara, a uspjeh karijere
proslavit će po povratku iz Rija u svojoj Dubravi pa potom
u
Jastrebarskom,
gdje trenutačno živi.
Osvojio je zlatnu medalju u timskom
trapu na EP u Larnaci
2012. godine. U finalu trapa na Olimpijskim igrama 2008.
u Pekingu, završio je
natjecanje na 5. mjestu.
Inače, osvojio je zlato u Larnaci u timskom trapu i
broncu u individualnom
2012. godine, zatim u Suhlu
2013. godine i u individualnom i u timskom trapu, dok
je 2014. godine u Sarlospuszti osvojio broncu u timskom trapu. Prošle godine je
na Svjetskom kupu u Al
Ainu zauzeo odlično drugo
mjesto i tako izborio nastup
na OI-u u Riju gdje je nakon
kvalifikacija bio treći.
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DAROVI ZA CRKVU OD ZADNJEG BROJA
PROVIDNOSTI
1. Ob. Ergotić (Karla) – 200 kn
2. Tomislav Kulaš – Gospić – 200 kn
3. Ana Lovrečki – Klanjec – 250 kn
4. N.N. – 200 kn
5. Katarina Nikšić Široka Kula – 50 CCH
6. Ana Holjevac – Mušaluk – 100 kn
7. Drago Perčević – Mušaluk – 100 kn
8. Jure Binički – Mušaluk – 100 CAN
9. Šefika Šušić – Budak – 250 kn
10. Vera Narančić – Osijek – 200 kn
11. Mile Binički – Mušaluk – 100 CAN
12. Milan Rendulić – Vukšić – 200 kn
13. Marija Borčić – Budak – 100 kn
14. Ivan Biljan – Bedekovčina – 200 kn
15. Marija Pandžić – Novoselija – 200 kn
16. N.N. – 600 kn
17. Kata Rast – Vukšić – 100 kn
18. Đim Pavičić – L. Osik – 100 kn
19. Nikica Horvatović – Mušaluk – 500 kn
20. Marija i Vesna Krbavac – L.Osik – 200 kn
21. Milan Rendulić – Vukšić 20 – 150 kn
22. N.N. – kruh sv. Ante – 100 kn
23. Mile Borčić – Vukšić – 150 kn
24. Janja Dovođa – L.Osik – kruh sv. Ante – 100 kn
25. Ivica Međugorac – L.Osik – kruh sv. Ante – 100
kn
26. Vera Narančić – Osijek – 200 kn
27. Ivan Butković – 50 kn
28. Katarina i Mile Fajdić – Budak - 500 kn
29. Stjepan Grospić – Gospić – 50 €
30. Goran Asić – Gospić – 800 kn
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