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Prošlo je dugo, dosta dugo od
onog povijesnog dana 28. svibnja 1991.
kada je održana svečana smotra Zbora
narodne garde na Stadionu NK Zagreb.
Bio sam dijete tada, ali ostale su mi slike
u sjećanju i toliki stariji od mene sa onim
pravim ponosom sjećaju se toga
događaja. Iako sam bio dječak, dobro se
moglo osjetiti, da su mnogi govorili s
podsmjehom o toj maloj grupi ponositih
ljudi koja se trebala suprotstaviti jednoj
većoj vojnoj sili…sili koja će napraviti
zločin nad Hrvatskom. Vrijeme je to,
sjećate se dragi prijatelji, kada nastaje
Hrvatski vojnik koji uz svoje oružje nosi
i pouzdanje u Boga i presvetu Djevicu
Mariju, a svoju pripadnost njoj obilježava
krunicom koju je dobio od svojih bližnjih
da ju stavi oko vrata. Koliko li se puta
samo dotakao tih zrnaca moleći Boga da
se sutra probudi živ. Koliko je samo
heroja koji su s krunicom oko vrata
poklonili svoj život na oltar Domovine. I
nije li upravo možda više nego ikada,
toliki cinizam i bezobrazluk da oni koji
su se izrugivali s vojnicima ZNG-a na
NK Zagrebu, izruguju se i danas. I to na
takav perfidan način, omalažavajući
svakog onog koji je pustio svoju krv za
Domovinu i Boga; i nisu li upravo to isti
oni koji 90-tih godina nisu noćili po
rovovima već u toplim domovima daleko

od ratnih zbivanja. Isti su to koji danas
pišu u dnevnim novinama, po portalima,
stvarajući „neke“ vijesti diktirane od
„nekih“ te oblikuju javno društveno
mijenje misleći da smo njihov
kukavičluk zaboravili. Danas prijatelju,
svaki od nas koji osjeća i diše Hrvatski
zna da je upravo ta šačica postrojenih
vojnika bila početak nečega puno većeg –
moderne Hrvatske vojske koja je priznata
u svim krajevima svijeta.
Vozeći se nedavno prema
Ljubovu, sa ciljem da zastanem na
spomeniku o kojem mi toliko govore
moji kolege i prijatelji, nešto je stalno
ponavljalo u meni: „Ne boj se! Ne boj se
kapelane, došao si u zemlju branitelja, u
zemlju heroja!“ I nema straha prijatelju,
ali postoji bojazan da tekst koji piše na
spomeniku: Nemoj me nikada zanijekati
brate, nit se stidjet ove svete stijene! Ja
sam umro za Hrvatsku i za te; ti živi
Hrvatsku i živi mene; ne zaboravimo, da
se ne okrenemo od njega prepuštajući ga
zubu vremenu zaborava. Ovaj tek novi
spomenik diše monumentalnošću, lijepo
ga je za vidjeti, ali vrjednije od toga
umjetničkoga dijela su isklesana imena
radi kojega je i postavljen. Spomenika je
uvijek bilo i spomenika će uvijek biti,
pitanje je hoće li biti ljudi koji će sklopiti
svoje ruke pred njime, prekrižiti se i
sjetiti se radi čega je tu; pitanje je i
bojazan da li će biti ljudi koji neće
zanijekati živi spomenik sjećanja:
hrvatskog branitelja. Ne dao Bog.
Svima
župljanima,
svima
prijateljima Ličkog Osika i Široke Kule,
želim čestitati vaš blagdan sv. Mateja
apostola, koji neka vas sve blagoslovi i
poda vam ustrajnost – disati Hrvatski!
Don Matej Ećimović

Posjetite našu WEB stranicu:
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www.zupa-svjosip-losik.hr
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PORUKA BISKUPA KRIŽIĆA ZA NOVU
KATEHETSKU I ŠKOLSKU GODINU
Draga braćo i sestre, dragi roditelji, djeco i mladi, dragi učitelji i vjeroučitelji, svećenici i
suradnici!
tome da im dadu informacije, odnosno poznavanje
tih evanđeoskih i opće
ljudskih vrijednosti, nego
da ih za njih oduševe kako
bi onda po njima i živjeli i
te vrijednosti promicali.
Sve škole uče djecu
„znati“, ali nažalost, ne
uče ih uvijek dovoljno
„znati činiti“ i živjeti. Znanje bez ovog drugog može
nekada više škoditi nego
koristiti. Stoga je, dakako
važno da nam učitelji i vjePred nama je nova školska
Državne institucije u oroučitelji budu istovregodina i svi izazovi koje
vom vremenu rade na remeno i dobri odgajatelji!
ona sa sobom nosi, kako za
formi naobrazbe i školsOvdje je od kapitalne važdjecu i roditelje tako i za utva, i ne znamo još kako će
nosti uloga roditelja. Oni
čitelje i vjeroučitelje. Za
sve to u praksi izgledati,
su prvi odgajatelji svoje
djecu je nova školska goali nadati nam se da će ta
djece i te odgovornosti se
dina uvijek malo i stresna.
reforma biti pozitivna ne
ne mogu i ne smiju odreći
Oni, počevši od najmanjih,
samo na planu promicanja
i prepustiti je bilo kome
osjećaju određeni roditeljznanja i stručnosti na svim
drugome. Roditelji su oni
ski pritisak s obzirom na
sektorima ljudskog djelokoji prvi moraju raditi na
njihova očekivanja i u tom
vanja, nego i na planu foroblikovanju srca i duše
smislu teret svijesti da ne
macije ljudskog duha i
njihove djece i u njih
smiju razočarati.
srca kod mladih koji su na
zasađivati cvijeće krjepoS tim se nije uvijek lako
početku života.
sti i pravih vrjednota. Svi
nositi. Nemaju sva djeca
I Crkva ovdje želi dati svoj
znamo da je to moguće
jednake intelektualne spodoprinos, prije svega, u
samo ako daju djeci dobar
sobnosti, ali svi imaju jedformaciji na planu vjere i
primjer vlastitog života.
nake sposobnosti da se obmoralnog usmjerenja naše
Riječi bez primjera ne vrilikuju u dobroti i ljubavi, u
djece i mladih. Važno nam
jede puno.
velikodušnosti i solidarnoje da se naša djeca i mladi
I Isus je pozvao učenike da
sti, u savjesnosti i zauzetoformiraju u pravim vrijedsvojim životom budu svisti za dobro. Ove vrijednonostima koje nudi evanđejetlo drugima: „Vaše svisti čine čovjeka velikim.
lje! Ne samo da te vrijedjetlo neka tako zasja
Hoće li to naša djeca i
nosti nauče nego da ih inpred ljudima da vide
mladi sutra postati, zavisi
tegriraju, da im te vrijedvaša dobra djela te slave
od svih nas, napose od njinosti postanu u životu krivašeg Oca koji je na nehovih roditelja i svih onih
terij ponašanja i djelovabesima“ (Mt 5,16). Dobri
koji direktno rade na njinja.
primjeri su oni koji privhovom odgoju i naobrazbi.
Stoga, zadatak učitelja i
lače i potiču.
vjeroučitelja nije samo u
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Tako je i u pitanju vjera.
Ako roditelji ne zasade taj
Božji dar u srce svoje
djece, pitanje je hoće li
djeca ikada postati pravi
vjernici. Ako im roditelji
ne pokažu Boga u koga
vjeruju, ostaje neizvjesno
hoće li se ikada susresti s
pravim Bogom. Roditelji
ne prenose djeci samo fizički život, nego i duhovni.
Oni im prenose svoj život,
ali i svoga Boga. Stoga,
kada je u pitanju vjera
djece, roditeljska uloga je
tu presudna za cijeli njihov
život.
S ovim se ne želi skinuti
svaka odgovornost svećenika kao učitelja u vjeri.
Uvijek im mora biti na prvom mjestu, kako veli Pavao, briga da se Isus oblikuje u srcima vjernika
(Gal 4,19), napose djece i
mladih. Budite djeci duhovni očevi i prijatelji. Neka
osjete da su voljeni i da u
vas imaju povjerenja.
Naša biskupija je ovu godinu proglasila „Godinom
duhovnih zvanja“. Svi
znamo da je duhovni poziv
nešto što dolazi od Boga.
Bog je onaj koji poziva.
Ali i Bog ima potrebu posrednika da bi se pozvani
mogao lakše odazvati i oduševiti za poziv. To su, u
prvom redu svećenici. Oni
svojim životom moraju oduševiti mlade za duhovni
poziv. Istina, svećenik
može biti i uzoran, a zvanja iz župe nema. Siguran
sam, međutim, da će Božja
milost iznjedriti zvanje
negdje drugdje zahvaljujući uzornosti dotičnoga
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svećenika. Svetost jednog
svećenika ne ostaje samo u
njemu. Zrake te svetosti
sežu daleko.
Stavljam na srce svećenicima rad na promociji ministrantske službe u župama. Župa u kojoj ima
djece, a nema ministranata, ne ostavlja dobar dojam rada s djecom. Nameće se pitanje: je li djeca

zbilja ne žele ministrirati,
ili ih nitko ne potiče i ne
privlači jednoj tako pobožnoj službi? Prisutnost ministranata je svakako jedan
od znakova zauzetog rada
župnika s djecom i mladima. To je za mlade zasigurno, jedan od važnih putova do otkrića duhovnog
poziva.
Pozivam i sve vjeroučitelje da i sami dadu svoj doprinos promociji duhovnih
zvanja
senzibilizirajući
jače djecu i mlade za velike potrebe Crkve na tom
sektoru. To ćete najbolje
činiti ako o Bogu govorite
s puno srca i oduševljenja
i ako svojim životom svjedočite djeci Božju ljubav i
dobrotu.
Duhovni poziv svakako,
zavisi i od duhovne klime
unutar obitelji. U obitelji u
kojoj se moli, obitelj koja
redovito sudjeluje na euharistijskom slavlju i svetim sakramentima: ona je

plodno tlo gdje se može razviti klica duhovnog zvanja. Pozivam sve vjernike
naše biskupije da mole na
tu nakanu da nam ne ponestane duhovnih pastira koji
će biti sveti i zauzeti, Isusovi istinski svjedoci.
Naša biskupija oskudijeva
svećeničkim
zvanjima.
Svaki od naših svećenika
je prisiljen opsluživati više
župa, često i na velikim udaljenostima, a to dakako,
utječe na kvalitetu pastoralnog rada. Naši vjernici
imaju pravo biti zahtjevni i
puno očekivati od svojih
svećenika, ali imaju i obvezu moliti i promicati duhovni poziv da ne uzmanjka navjestitelja Radosne vijesti na ovim područjima koja su tijekom povijesti dala tolike žrtve za
svoju vjeru i „krst časni“.
Isusove riječi: „Žetva je
velika, ali poslenika je
malo“, zaista su aktualne
za našu biskupiju, ali jednako tako i Isusov poziv
svima: „Molite Gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju“
(Lk 10,2).
Želim svima vama - djeco
i roditelji, katehete i katehistice, svećenici i svećenički suradnici - lijepu i u
svemu uspješnu novu
školsku godinu. „Neka
milost našeg Gospodina
Isusa Krista bude sa
svima vama“ (2Sol 3,18)
i neka vas prati i jača u vašem životu i radu.
+ Zdenko Križić,
biskup gospićko-senjski
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SVEĆENICI SU HODOČASTILI MAJCI BOŽJOJ
KRASNARSKOJ

U biskupijsko Marijino
svetište na Krasnu u ponedjeljak 14. svibnja su hodočastili svećenici Gospićko-senjske biskupije.
U 10 sati u ovom drevnom
svetištu okupila su se 33
svećenika oko svoga biskupa mons Zdenka Križića. Počelo je neobično
misno slavlje koje je predvodio biskup. Svećenici u
bijelim albama istovremeno su puk i misnici.
Mala grupica vjernika s

divljenjem je gledala toliko svećenika na jednom
mjestu. Biskup je progovorio o marijanskoj pobožnosti koja je duboko ukorijenjena u kršćanskom
puku. U povijesti je bilo
ekstremizma kad je riječ o
Mariji. Crkva je s velikom
ljubavlju i brigom promišljala Marijinu ulogu u povijesti spasenja. Na koncu
ostaje najvažnija pouka i
poruka da je Marija, za razliku od Eve, svojim pos-

luhom, pristankom na Božji plan postala Bogorodica. Tu prepoznajemo
njezinu veličinu koju je izrekla riječima: “Neka mi
bude po tvojoj riječi”. Kršćani istoka i zapada prepoznali su u njezinoj poslušnosti Bogu njezinu posebnu ulogu u povijesti
spasenja.
Nakon mise svećenici su
se zadržali u druženju u
župskoj kući pokraj svetišta. Sami su pripremali zakusku. Domaćin, čuvar
svetišta na Krasnu preč.
Stipe Zeba, otvorio je srce
svojoj subraći. Tijekom
druženja bilo je riječi o aktuelnim problemima u biskupiji. Ispovijedanje u
svetištu na Krasnu jedan je
od njih. Veliko mnoštvo
naroda dolazi ovamo s željom da se pomiri s Bogom
i ode utješen i pomiren.
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SVEČANOST OTVARANJA BEATIFIKACIJE
s. ŽARKE IVASIĆ i ŠEST SESTARA

Župa Gospić svake godine 16. svibnja obilježava godišnjicu mučeničke smrti redovnice časne
sestre Žarke Ivasić, strijeljane 16. svibnja 1946. na
gospićkom groblju uz kapelu Sv. Marije Magdalene, nakon namještenog
komunističkog suđenja i
275 dana provedenih u
zatvorima OZNE u Osijeku, Zagrebu i Gospiću.
Ove godine u gospićkoj
katedrali upriličena je
svečanost otvaranja biskupijskog postupka beatifikacije ili proglašenja
mučeništva Službenica
Božjih s. Žarke Julijane Ivasić i šest sestara Obilježavanje godišnjice s.
Žarke počelo je u 16,15
sati kod njezinog groba.
Okupile su se sestre milosrdnice iz svih krajeva
Hrvatske, te Bosne i Hercegovine, njezini štovatelji, domaći vjernici kao i
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mještani s. Žarke iz Krašića.
Nakon molitve na groblju
pošli su u procesiji, moleći sv. krunicu, u gospićku Katedralu gdje je
euharistijsko slavlje i otvaranje biskupijskog postupka beatifikacije predvodio gospićko-senjski
biskup mons. Zdenko
Križić u zajedništvu s ostalim svećenicima biskupije i svećenika gostiju.
Biskup je završio: „ Zahvalni smo sestri Žarki i
drugim njezinim susestrama za njihovo svjedočanstvo vjere, za njihovo mučeništvo, sigurni
da je donijelo puno blagoslova cijeloj našoj Crkvi i našem narodu. Neka
nas nastave zagovarati
kod Gospodina.“
Nakon blagoslova Postulator je najavio Prvu sjednicu biskupijskog postupka za proglašenje gore

imenovanih sestara. Biskup je ovu Prvu sjednicu
otvorio Zazivom Duha
Svetoga. Postulator je
pročitao Molbe, a nakon
utvrđivanja njihove ispravnosti Kancelar je pročitao dokument Kongregacije Nihil obstat, a potom
Biskupove dekrete. Svi
sudjelovatelji u Postupku, počevši od Biskupa, položili su pojedinačno Prisegu, nakon njih
članovi Povjerenstva za
povijest i arhivistiku i na
kraju Postulator i vicepostulatorica s. Tea Ana Juratović. Postulator je popis predao ocu Biskupu
koji ga je prihvatio i predao delegiranom sucu.
Slijedila je završna riječ
Biskupa i delegiranog
suca za zapisnik. Članovi
suda potpisali su zapisnik. S. Veronika Mila Popić podnijela je sažeti prikaz kauze od početka do
sada učinjenog. Vrhovna
glavarica Družbe s. Miroslava Bradica je, uz riječi
zahvale predala ocu Biskupu na dar spomen-sliku
službenica Božjih sestara
mučenica. Svima se na
kraju zahvalio postulator
dr. Kurečić i slijedila je
završna pjesma „Kraljice
neba raduj se, aleluja“.
GSB
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BISKUPIJSKI SUSRET MINISTRANATA NA UDBINI

U ponedjeljak 18. lipna je
Udbina ugostila oko 150
ministranata iz župa Gospićko-senjske
biskupije. U 10 sati oko svetišta
živo i razigrano. Župnik i
čuvar Svetišta hrvatskih
mučenika vlč. Josip Šimatović u kripti svetišta djeci
je govorio o uzorima ministranata kao
što su sv. Tarcizije, Alojzije Gonzaga…Ministranti, poslužitelji u
svetištu, sudjeluju u
slavljenju euharistije na
poseban način. Neki su
doživjeli obraćenje kad
su slučajno zavirili u crkvu i vidjeli ministrante
kako pobožno sudjeluju
u svetim obredima. Ministranti su radost Božjeg naroda. Tužno je u
župama u kojima nema
ministranata jer nema
jednostavno djece. Iz redova
ministranata
mnogi su se odlučili za
svećeničko zvanje.

U 11.30 krenula je procesija iz pastoralnog centra u
svetište. Neobičan prozor:
više od 150 ministranata i
ministrantica u bijelim odorama uz pratnju zvona
ušli su u ovu velebnu crkvu. Počelo je misno slavlje koje je predvodio preč.

Mišel Grgurić, povjerenik
za ministrante i biskupov
tajnik. Oko njega je 14
svećenika koji su dopratili
svoje ministrante. Dječji
zbor iz Otočca i ovaj put
predvodi pjevanje te zvonkim glasovima ispunja crkvu. Pridružili su se i ostali
ne samo u pjesmi nego i
molitvi, kađenju, molitvi
vjernika. Jednostavno kao
da smo se digli iz naše svakodnevnice u drugi svijet.
Preč. Mišel ohrabrio je i
pohvalio ministrante u njihovoj povlaštenoj službi.
Progovorio im je iz srca.
Trenutak Pričesti posebno
smo doživjeli. ova su djeca
Božji san i tko ih može i
smije zaustaviti u tom usponu!
Nakon
mise
okrepa:
sendviči, sokovi, kolači.
Ministranti su se podijelili
po svojim sportskim sklonostima. Jedni su zaigrali
nogometni turnir. Pobjednička je ekipa ona iz Ogulina. S drugima su radili animatori koji su im ponudili i uveli ih u kreativne
igre koje djeca vrlo brzo
prihvate. Čuo se smijeh,
navijanje i pokoji uzvik:
“Lijepo nam je ovdje!”
Tekst: Župa Slunj –
Foto: Đani Findrik
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SUSRET VJEROUČITELJA RIJEČKE METROPOLIJE

U ponedjeljak, na Dan hrvatske državnosti, 25. lipnja u organizaciji Katehetskog ureda Gospićkosenjske biskupije, održan
je metropolijski izlet vjeroučitelja Riječke metropolije na kojem se okupilo
oko 55 vjeroučitelja iz
Riječke nadbiskupije te
Krčke, Porečke i Pulske i
Gospićko-senjske biskupije. Voditelj je bio predstojnik Katehetskog ureda
preč. Nikola Turkalj, a sudjelovao je i predstojnik
Katehetskog ureda Krčke
biskupije vlč. Anton Peranić. Domaćini susreta bili
su Senjski i Otočki dekanat. Izlet je započeo okupljanjem ispred katedrale
Uznesenja BDM u Senju i
okrjepom u župnoj domu
koju su priredili senjski
župnik preč. Richard Pavlić, župni vikar vlč. Nikola
Prša i senjske vjeroučiteljice.
Najprije su posjetili Gradski muzej u Senju koji im
je predstavila ravnateljica
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Blaženka Ljubović, a potom stalnu izložbu u Sakralnoj baštini Senj koju je
predstavila voditeljica Milena Rogić. Vjeroučitelje
je u senjskoj katedrali pozdravio gospićko-senjski
biskup mons. Zdenko Križić koji je u koncelebraciji
sa tajnikom i biskupijskim
kancelarom preč. Mišelom
Grgurićem, sa spomenutim predstojnicima Katehetskih ureda te župnikom
preč. Richardom Pavlićem, župnim vikarom vlč.
Nikolom Prša, uz asistenciju bogoslova Josipa Tomljanovića,
slavio
svečanu sv. misu za Domovinu. Pjevanjem i sviranjem misno slavlje uzveličali su vjeroučitelji predvođeni senjskim zborom
mladih „Ruah“.
“
Nakon mise snimljena je
zajednička fotografija ispred glavnog oltara, a potom je župnik predstavio
povijest senjske župe i katedrale. Druženje je nastavljeno razgledavanjem

senjske tvrđave Nehaj u
kojoj je Blaženka Ljubović predstavila burnu crkvenu i svjetovnu povijest
Senja, njegovih nadaleko
poznatih branitelja uskoka
i značenje Nehaja za hrvatsku kulturu. Iz Senja vjeroučitelji su nastavili put
prema Krasnu gdje su razgledali Kuću Velebita, uz
pratnju tamošnjih djelatnika te vidjeli i naučili
mnogo toga o Velebitu,
njegovoj flori i fauni i životu ljudi na njemu. Potom su se uputili u svetište
Majke Božje od Krasna,
zaštitnice Gospićko-senjske biskupije, gdje su zapjevali hodočasničku pjesmu „Majko Božja od
Krasna, moli se za nas“, a
potom je umjesto odsutnog župnika vlč. Stjepana
Zebe, preč. Turkalj predstavio povijest ovog marijanskog svetišta u Lici. Susret je završio zajedničkim
objedom u hotelu „Krasno“ s pjesmom, razgovorom i govorom zahvale.
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PROSLAVA VELIKE GOSPE NA KRASNOM

Gospićko-senjski biskup u
miru Mile Bogović predvodio je misno slavlje na
svetkovinu
Uznesenja
BDM u središnjem marijanskom svetištu Gospićko-senjske biskupije
Krasnom u koncelebraciji
17 svećenika Gospićkosenjske biskupije među
kojima gospićko-senjskog
biskupa Zdenka Križića,
generalnog vikara biskupije Marinka Miličevića i
čuvara svetišta Stipe Zebe.
Slavlju Marijina uznesenja
na nebo nazočilo je oko
šest 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. Upravo je hodočasnike na
početku pri pozdravu spomenuo gen. Vikar Miličević, i to pripadnike Udruge
specijalne policije Domovinskog rata Ajkule iz Rijeke koji se osmu godinu u
7 dana prepješačili 250 km

po Velebitu, te 14. hodočašće župljana s Viškova kojima su se ovaj
puta pridružili i Srdoči i
Matulji koji su u 3 dana
prepješačili 120 km. Biskup Bogović u svojoj je
homiliji progovorio o značaju Marije i njene majčinske ljubavi kao najveće
vrijednosti govoreći o potrebi za zvanjima ljudi često ističu značaj pojedinih,
no rijetko ističu majčinstvo i očinstvo kao temelj
svih ostalih. Upravo je zadatak Crkve da pomogne
društvu u tom cilju, a tome
doprinose i mnoštva vjernika koji su danas došli u
marijanska svetišta žedni i
gladni majčinskog osjećaja.
Čuvar svetišta vlč. Stipe
Zeba zahvalio je svim dionicima koji su pridonijeli
uspješnosti proslave te je
predstavio idejno rješenje
budućeg uređenja svetišta

pri čemu očekuje uz biskupiju
i
grad Senj
pomoć vjernika i hodočasnika.
Biskup
Zdenko Križić je tradicionalno na
koncu najavio novu pastoralnu godinu u biskupiji koja
će biti u znaku duhovnih
poziva. „Gdje nedostaje
svećeničkih zvanja prostor
zauzimaju praznovjerje i
magija,“ istaknuo je biskup Križić. Na koncu je
najavio proslavu Dana hrvatskih mučenika na Udbini 8. rujna. Na koncu su
zavjetnu svijeću biskupu
Bogoviću prinijeli 25.-godišnji Damjan Bačac ispred udruge specijalne policije Ajkule kao najmlađi
sudionik, Martin Josipović
ispred župe sv. Mateja iz
Viškova kao najstariji hodočasnik sa 77 godina te
načelnik PU Ličko–senjske Josip Biljan. Uz spomenute skupine hodočastili su još iz Gospića, Otočca, Perušića, Kosinja,
Švice, Ogulina, Saborskog, Udbine i Korenice.
Pjevanjem je svečanost liturgiji dao združeni zbor
pod ravnanjem Ivana Prpića Špike i uz orguljsku
pratnju s. Ljubomire Lešić.
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DAN HRVATSKIH MUČENIKA
Dan hrvatskih mučenika
proslavljen je u subotu 8.
rujna u Crkvi hrvatskih
mučenika
na
Udbini
svečanom misom koju je
predvodio dubrovački biskup Mate Uzinić. Pozdravljajući sudionike slavlja, biskup Križić istaknuo
je da je naš narod kroz tešku povijest iskusio Marijinu pomoć i zato joj se s
puno pouzdanja
obraća te rekao da
Mariji
izručuju
sve mučenike naše
povijesti, sigurni
da njihove žrtve
nisu bile uzaludne.
Prisjećajući se onih koji su na tome
mjestu
stradali
prije 525 godina,
9. rujna 1493. u Krbavskoj
bitki, onih koji su svoje živote izgubili kao žrtve totalitarnih sustava dvadesetog stoljeća te žrtava i
mučenika našega vremena, onih koji su svoje
živote položili za našu slobodu i kojima je pridodao
i brojne civilne žrtve, biskup Uzinić u propovijedi
je pojasnio da je Spomen
hrvatskih mučenika zapravo spomen na izbrisana
imena i živote, izbrisane
generacije i prekinuta rodoslovlja s kojima su izbrisani i oni koji su trebali
biti rođeni, a nisu, s kojima
je Bog imao svoj plan u
svom velikom povijesnom
planu spasenja, a nisu ga
dobili priliku ostvariti.
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„Koliko god je ovaj Spomen hrvatskih mučenika
usmjeren prema prošlosti,
ne bi nas smio ostaviti u
prošlosti. Zato bismo ovom promišljanju o izbrisanim imenima i prekinutom rodoslovlju trebali dodati razmišljanje o sebi i
svojoj generaciji u kojoj

se, nažalost, događa novo
brisanje generacija i imena", rekao je biskup,
potkrjepljujući to katastrofalnim demografskim podacima. Naveo je da je
prošle godine u Hrvatskoj
rođeno 1151 dijete manje
nego pretprošle, da je ove
godine u prvi razred upisano više od 500 djece manje nego prošle godine, da
u 117 škola ove godine
nije upisano niti jedno dijete, da se ove godine zatvorilo osam škola. Upozorio je da se istovremeno
s manjim brojem rođenih i
većim brojem umrlih, iz
godine u godinu povećava
iseljenički val, primijetivši
da više ne odlaze samo pojedinci nego cijele obitelji.

„Negdje sam pročitao da
Irska bilježi porast broja
hrvatskih građana od čak
431%, a donekle sam se u
to i sam mogao uvjeriti sudjelujući na Svjetskom susretu obitelji u Dublinu.
Pročitao sam i da u Njemačkoj već živi više Hrvata
nego li u Bosni i Hercegovini, koja je jedna
od domovina hrvatskog
naroda.
Ono što dodatno
zabrinjava su statistički podaci iseljenih Hrvata u
Njemačkoj iz jednog nedavnog istraživanja prema
kojemu ih samo
15% razmišlja o
povratku, a čak ih
80% kaže da su im
odlaskom iz domovine ispunjena sva njihova očekivanja. Premda ih 65% kao
motiv za iseljavanje navodi ekonomske razloge,
zabrinjava da ih je čak
27% otišlo zbog političkih
razloga", naveo je neke od
podataka biskup Uzinić.
„Budimo ljudi pravedni,
kako ne bismo zbog svoje
nepravednosti postali uzrok izbrisanim generacijama, a s izbrisanim generacijama i izbrisanom narodu, nego bi se i po nama
nastavio ostvarivati Božji
plan, a njegov plan nikad
nije smrt nego je uvijek život", potaknuo je dubrovački biskup.
IKA
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BLAGOSLOV TRAKTORA I POLJODJELACA

Na 4. vazmenu nedjelju 22.
travnja 2018. g. ili na Nedjelju Dobrog Pastira 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, a također
se molilo za dobar urod na
našim poljima.
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 blagoslov
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PROSLAVILI SMO SV. MARKA U BUDAKU
U srijedu 25. travnja
svečano je proslavljen sv.
Marko u Budaku. Svetu
misu predvodio je mons.
Mile Čančar (župnik iz

je išao za uhićenim Isusom, zaogrnut plahtom, a
kad su ga htjeli uhvatiti, ostavlja plahtu i bježi gol.
Na drugom mjestu u Sve-

lavom kako piše, jer on naglašava snagu uskrsnuća i
savladavanja smrti. Zaštitnik je i odvjetnika, građevinskih radnika, zidara,

Korenice) u suslavlju s domaćim župnikom preč.
Lukom Blaževićem, preč.
Nikolom Turkaljem (biskupijskim ekonomom) i Ivanom Blaževcem (vojnim kapelanom u Gospiću).
Vrijeme je poslužilo pa se
okupilo veliko mnoštvo
ljudi.
Mons. Čančar 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

tom pismu opet stoji da sv.
Petar, čudesno oslobođen
okova, dolazi u kuću
majke Ivana Marka. Za sv.
Marka možemo reći da je
bio povlašten slijediti sv.
Petra u propovijedanju, ali
što je najvažnije ostavio
nam je pisani trag tj. Evanđelje. Zato još bolje trebamo slijediti uskrslog
Krista poput sv. Marka na
svim životnim putevima.
Jer kao što je Isus pobijedio smrt svojim uskrsnućem i mi se trebamo truditi postati što svetiji.
Sv. Marka se na slikama obično prikazuje s krilatim

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.
Nakon euharistijskog stola
uslijedilo je i obiteljsko
druženje, tj. mali domjenak koji su tradicionalno
pripremili Marko Sokolić
Maki.
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TRIBINU ČETVRTKOM PREDVODILI DR. ANTE KOVAČEVIĆ I ŽELJKO KEKIĆ

U Pastoralnom centru
župe sv. Josipa u Ličkom
Osiku u četvrtak 26. travnja 2018. održana je "Tribina četvrtkom" na kojoj
su nastupili dr. Anto Kovačević, bivši saborski zastupnik, član DHK te politički zatvorenik, i bivši
djelatnik Službe državne
sigurnosti i tajni agent u
bivšoj Jugoslaviji Željko
Kekić.
Na početku tribine prikazan je kratki film Hrvatske
televizije o političkom zatvoreniku dr. Anti Kovačeviću i tajnom agentu
koji je bio zadužen za njegovo praćenje i obradu u
obavještajno službi.
Kako je tekla njegova životna drama, osičkoj je
publici ispričao bivši tajni
agent Željko Kekić. On je
najprije opisao svoj život,
od školovanja u srednjoj
policijskoj školi sve do odgovorne špijunske zadaće
praćenja važnih "objekata"
kao što su dr. Franjo
Tuđman, Savka Dabčević,
dr. Hrvoje Šošić, dr.

Marko Veselica,
Dražen
Budiša,
kardinal
Franjo Kuharić itd.
Bio je, priznaje, "zaluđen" Titom, partijom, komunizmom, čudio se školovanim ljudima, poput dr.
Kovačevića, zašto riskiraju život i "misle srušiti
državu". Ipak, nastankom
hrvatske države u njemu
se probudilo domoljublje,
proradila je savjest pa se uključio u Domovinski rat
te potom napustio obavještajnu službu i postao poduzetnik. Svoje izlaganje
Kekić je završio kratkim
iznošenjem iskustva koje
je doživio obraćenjem i
priznanjem što mu vjera
znači danas u sučeljavanju
s izazovima potpuno
drukčijeg načina života i
rizicima napuštanja službe
"iz koje se ne smije otići".
U nastupu koji je nakon
toga slijedio, dr. Kovačević je ispričao svoj život
hrvatskog mladog domoljubnog idealista od mladosti odnosno od gimnazijskog školovanja u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu ter potom
studija u Beču, gdje je postigao doktorat filozofije,
nakon čega je u listopadu

1981. kidnapiran od jugoslavenske tajne policije
(UDB-e) i na montiranom
staljinističkom procesu u
Doboju bio osuđen ter je
odrobijao šest godina u
zloglasnom zatvoru u Zenici. Budući da je dr. Kovačević, kojemu je uzor
političke borbe za hrvatsku samostalnost bio
Marko Veselica, samim
svojim idejama bio ondašnjem totalitarnom komunističkom režimu "državni
neprijatelj broj jedan", bio
je stalno uhođen, pod nadzorom tajnih službi i u emigraciji i poslije zatvorske kazne, sve do 1990.
godine. Nakon toga slijedi
drama upoznavanja, druženja, pomirenja i na kraju
prijateljstvo s tajnim agentom UDB-e Ž. K., s nadimkom "Pauk", koji ga je
pratio, kontrolirao njegovu
poštu, prisluškivao pozive
i "obrađivao". Satima su
razgovarali o prošlosti.
Plod toga dogovora je njihova zajednička knjiga
pod nazivom "Čovjek i
njegova sjena".
Na kraju je dr. Kovačević
zahvalio svojoj "sjeni progonitelju" odnosno iskazao golemo poštovanje
Željku Kekiću, jer je "jedan od rijetkih bivši udbaša koji je smogao snage
i hrabrosti javno progovoriti o zločinima koje je činila UDB-a nad Hrvatima
i hrvatskim narodom".
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SAKRAMENT POTVRDE
U subotu 28. travnja 2018.
g. za našu župu je bio velik
dan. Četrnaestero djece osmog razreda primilo je
sakrament krizme ili potvrde.
Svečanu svetu misu u 11
sati u kojoj je podijelio sakrament potvrde predvodio je biskup u miru mons.
dr. Mile Bogović. U koncelebraciji su bili i sljedeći
svećenici: vlč. Pero Jurčević (župnik u Kosinju),
vlč. Ivan Blaževac (vojni
kapelan u Gospiću), vlč.
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Mario Vazgeč (župnik u
Gospiću), vlč. Pejo Ivkić
(župnik u Brinju) i domaći
župnik preč. Luka Blažević.
Na početku misnog slavlja
župnik je pozdravio oca
biskupa te su u znak dobrodošlice krizmanici Karlo
Kolak i Dorotea Jurica biskupu poklonili buket cvijeća u ime svih krizmanika
i kumova.
Prvo čitanje na svetoj misi
pročitala je krizmanica Pe-

tra Knežević, psalam je otpjevala Lucija Orešković,
a drugo čitanje pročitala je
krizmanica Maja Lasić.
Nakon samog obreda sakramenta krizme molitvu
vjernika pročitali su naši
krizmanici.
Prije završetka svete mise
recitaciju Ja vjerujem i ne
vjerujem u Boga recitirale
su Maja Lasić i Petra Knežević.
Svim krizmanicima čestitamo na sakramentu Potvrde!
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CARITAS BISKUPIJE POSADIO KRUMPIR ZA
NAJPOTREBNIJE
Caritasa, vlč.Luke Blaževića doznajemo da je
krumpirom zasađeno oko
1 hektar površine. U ovome poslu pomogli su
volonteri, te Hrvatski Caritas Zagreb.
Dosadašnjih godina na ovaj način pomoglo se brojnima potrebitima, nadamo
se da će, uz Božji blagoslov ova godina biti dobra
i dati puno vrijednog proizvoda.
Caritas Gospićko-senjske
biskupije i ove godine nastavio je praksu koja traje

desetak godina, sadnju
krumpira kojim pomažu
potrebite. Od ravnatelja
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PROSLAVA DUHOVA U MUŠALUKU

Na blagdan Duhova cijela
Crkva danas slavi svoj rođendan.
Svete misa u 9 sati slavljena je u Ličkom Osiku
dok je svečana sveta misa
u 11 sati slavljena u crkvi
Duha Svetoga u Mušaluku. Ova crkva je stara
preko 300 godina i svjedoči pobjedi nad Turcima,
a samu crkvu dao je sagraditi pop Marko Mesić nakon što je protjerao Turke
iz Like 1700. godine.
Svečanu svetu misu u 11
sati predvodio je vlč.
Darko Rac iz Srijema, župnik u Bačincu u suslavlju
s domaćim župnikom
preč. Lukom Blaževićem.
Samom blagdanu Duhova
u crkvi Duha Svetoga održano je i duhovsko bdijenje koje je također predvodio vlč. Darko
Današnjom
svečanošću
slavimo jedan od vrhunaca
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liturgijske, Crkvene godine. Danas slavimo Pedesetnicu - pedeseti dan nakon Uskrsa.
Duhovi nas podsjećaju na
silazak Duha Svetoga.
Ovo ime je i program, jer
danas stvarno slavimo uskrsnu svečanost. Po uskrsnuću se Isus vraća k Ocu,
ne da bi ljudima i svijetu
rekao zbogom, nego da zauvijek ostane s nama po
svome Duhu, kojega on obećava i šalje. Ovaj radosni događaj danas slavimo.
Molimo za dolazak Duha
Svetoga da nas prosvijetli i
očisti od grijeha i krivnje –
naglasio je vlč. Darko
U našim životima Duh
Sveti igra veliku ulogu.
Prati nas od krštenja kada
smo postali djeca Božja pa
preko sakramenata.
U svakom sakramentu,
svakoj molitvi, svakom
susretu Bog nas dotiče - u

Duhu Svetomu. Ovim poticajima, koji
su uvijek nježni i, u
većini slučajeva, neopisivi vodi on ljude,
a da ne povrijedi njihovu slobodu. I ljudi,
koji se njemu puste
voditi, potiču tako
druge ljude. Cijela
župa, duhovne zajednice, da i cijela Crkva, tako dobiva
nove pravce, ali
samo preko ljudi koji
su voljni i spremni
svoje ptice u glavi
zamijeniti za golubicu Duha Svetoga.
Duh je tješitelj, to je sam Isus rekao. Dobar tješitelj
se povlači u pozadinu i pušta da sami radimo, ali njegov kažiprst je uvijek
spreman i njegovi poticaji.
Dobar tješitelj ne stoji nikada u prvom planu. Možda je i zato za Duha i
kompliment da ne može
biti
shvaćen.
Mi katolici bismo trebali imati jedan sasvim drukčiji
odnos prema našem Tješitelju. Konačno, odlučuje
vjera u Duha Svetoga
hoćemo li se mi, u našem
svijetu, smjeti osjećati sigurno ili osuđeni na samoću. Budimo svi u ljubavi jer je ljubav jedini pokretač boljeg života na ovom svijetu. Ne smijemo
biti mlaki kršćani. Budimo
ili hladni ili vrući.
Molimo Duha Svetoga da
nam pomogne na tom
putu.
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TRIBINU O ODGOJU DJECE PREDVODIO
BISKUP ZDENKO KRIŽIĆ

U utorak 22. svibnja u Pastoralnom centru naše
župe u 19 sati tribinu o odgoju djece u vjeri predvodio je naš biskup mons.
Zdenko Križić.
Iz predavanja izdvajamo
sljedeće:„ Kad je u pitanju
odgoj djece u vjeri, ništa
ne može nadomjestiti obiteljski dom, tj. ulogu roditelja. Škola, odnosno vjeroučitelji, mogu nadograđivati ako postoje temelji
vjere postavljeni u obitelji... Svi znamo da se dijete
odgaja prije svega gledanjem, ne toliko slušanjem.
Djeca uče više gledanjem.
Zato su na početku potrebne slikovnice i druge vizualne metode poučavanja. Dijete najviše gleda i
uči od roditelja, njih imitira, vrti se oko roditelja,
želi raditi ono što rade roditelji.
Često samo smetaju, ali
oni na taj način upijaju određena znanja s obzirom
na život. Izreka glasi: 'Plod
ne pada daleko od stabla',ali to nije toliko u biološkom smislu koliko u

pedagoškom. Dijete se
može roditi u Europi od
roditelja Europljana, ali
ako ga odgajaju posvojitelji Afrikanci, Kinezi, Arapi, usvojit će njihove
norme ponašanja, njihovu
kulturu. To se odnosi i
kada je u pitanju vjera i odnos prema Bogu: religiozni interes djece javlja se
kada prakticiranje vjere uoče kod roditelja. Npr. imitiraju roditelje kada na
ulazu u crkvu umaču ruku
u svetu vodu. Hoće to i
oni. Kada pokleknu i djeca
to čine; kada se roditelji
križaju i djeca to čine;
kada roditelji daju milostinju hoće i djeca; kada idu
na pričest i djeca žele primiti hostiju. Sve pozorno
promatraju i pamte.
Također još mala djeca imaju sposobnost razlikovati dobro i zlo pa se kaju
kad učine nešto loše, uvjereni da ih Isus čuje. Kroz
bezbroj pitanja otkrivaju
misterij. Mnogi roditelji
ne znaju ni odgovoriti na
neka njihova pitanja, a
zbune nekada i svećenika.
Često Boga doživljavaju
kao oca i kažu: 'Bog je kao
tata i još veći'. Djecu se ne
smije plašiti s Bogom i
Božjim kaznama. Može se
govoriti da su Isusa ražalostili, ali ne o njegovu kažnjavanju... Vjera djeteta je
istinska vjera, ali do kraja
ovisna o vjeri roditelja,
kao što je i dijete potpuno
ovisno o roditeljima. Kako
život djeteta tako i njegova

vjera ima potrebu podrške
roditelja i bez toga nema
budućnosti.
Dijete
odrastanjem
ide malo po malo prema
osobnoj vjeri. Tu su mogući i veliki lomovi. Suočava se s mnogim pitanjima na planu vjere na
koje ne zna odgovor, a
onda se udaljuje od prakticiranja vjere, od molitve,
svete mise, sakramenata...
Privlači ih sve zabranjeno.
Roditelji često ne posvete
dovoljno pozornosti tom
periodu svoje djece. Misle
ako su im sve dali, ispunili
puno njihovih želja, da samim tim oni moraju ispuniti roditeljska očekivanja.
I dijete vjernički uzornih
roditelja može odlutati, ali
kad se sjeti roditelja, vratit
će se na pravi put (Prispodoba o Rasipnom sinu).
Biskup je izdvojio kao posebno važno za izgradnju
vjere kod vlastite djece
sljedeće:
1. PRIMJER POŠTENJA I DOBROTE (VELIKODUŠNOSTI)
Poštenje: važno je itekako
da djeca mogu doživjeti
kod roditelja pravednost i
poštenje u odnosu prema
drugim ljudima! To znači:
nikada druge zakinuti, ništa postići na nepošten i
nepravedan način.Trebaju
zaštititi djecu od uvjerenja
da obitelj vrijedi onoliko
koliko je bogata, koliko
ima novca, kakav ima auto, kakvu kuću. Odgajati
ih u spoznaji da je netko
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velik onoliko koliko ima
vrijednosti u sebi.
Zaštititi djecu od konkurencije: 'Važno je da bude
bolje od susjedovog.' To
može imati negativne posljedice. Jer ako dijete ne uspije biti bolje u školi, u
športu, od tog drugog, ono
će tog drugog početi mrziti
ili će u njemu rasti zavist
koja može postati bolest.
Mržnja i zavist uvijek najviše škode onomu koji ih u
sebi nosi.
Dobrota i velikodušnost:

da uvijek računaju s Bogom jer ne mogu sve svojim ljudskim snagama.Ima
toliko velikih osoba koje
svjedoče kako im je molitva roditelja pomagalo u
razumijevanju Boga, u sigurnosti da Bog postoji.
Isto tako djeci u sjećanju
ostaje ako čuju roditelje da
psuju, napose velike
psovke. Psovati Boga, a
onda govoriti djeci da se u
Boga vjeruje, djeci nije nikako uvjerljivo. Nemoguće je biti dobar bez pra-

da dijete uči s drugima nešto i dijeliti. Govoriti mu:
'Ne daj nikome ništa', nije
dobro. Važno je da djeca
vide velikodušnost roditelja, da vide kad daju nešto
sirotinji. To će im ostati u
sjećanju kao nešto veliko.
Biskup je za vjerski odgoj
djece izdvojio sljedeće:
2.
PRAKTICIRANJE
MOLITVE I VJERSKIH ČINA
Roditelji trebaju moliti za
djecu i s djecom te im tako
približavati Boga i učiti ih

vih uzora.
Za vrijeme komunizma
kod mladih su kao najveći
uzori pobjeđivali Majka
Tereza iz Kalkute i Ivan
Pavao II. To ide u prilog
činjenici kako mladi dobro
vide, imaju jak osjećaj za
ono što je vrijedno i plemenito. Zato je važno da
takve uzore imaju u svojoj
blizini, dakako u svojim
roditeljima.
3. OBITELJSKO OZRAČJE RADOSTI I
SKLADA
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Napetosti i svađe između
muža i žene odražavaju se
neminovno na psihu djece,
ali i na njihovu vjeru. Radost i mir glavna su obilježja Božje blizine i njegovog djelovanja.
Veliki psihoanalitičar Vladeta Jerotić piše: 'U obiteljima u kojima su naglašeno prisutne svađe i napetosti, dijete neminovno
ulazi u sukob, neizbježno
stvara unutarnje i vanjske
konflikte, pa se i samo kasnije formira ili kao uplašeno slabo stvorenje koje
se ne usuđuje na samostalne aktivnosti, ili se pretvara u vječitog bundžiju
koji je u stalnom sukobu s
društvom. Uvijek u potrazi
za svojim „ja“, uvijek u
grču da ga za sebe izbori,
ono nema gotovo nikakve
šanse postaviti sebe iznad
konflikta, ono je neizlječivo oboljelo od sjećanja
na svoje djetinjstvo.'
Problem trajnog kukanja
roditelja pred djecom: nemamo ovo, nemamo ono;
život nervoze i napetosti: 'Ne znam kada smo zadnji puta jeli bez svađe.
Kako bih rado jela samoga kruha, ali da to bude
u miru.' Ako nekada treba
i plakati učinite to tako da
djeca ne vide. Prenesite
djeci lik dobroga Boga,
Boga koji je ljubav - On će
djeci davati sigurnost i biti
im oslonac u njihovom rastu,“ završio je ovo vrijedno izlaganje biskup Križić.
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PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI
U nedjelju 27. svibnja kada cijela Crkva
slavi blagdan Presvetog
Trojstva u našoj župi je
bilo posebno svečano. Na
svetoj misi u 11 sati koju
je predvodio župnik preč.
Luka Blažević dvadeset i
jedno dijete primilo je Isusa u svoje srce tj. primili su prvu svetu pričest.
Na početku svete
mise recitaciju Moja prva
pričest izrekli su Helena
Starčević i Josip Ratković.
Molitvu vjernika pročitali
su Filip Jurjević, Lana

Šore, Matea Horvat,
Leon Nekić, Josip Ratković, Mateo Milinković i
Milana Jurković.
U prinosu darova
sudjelovali su Iva Šušić
(kruh), Jurković Filip
(vino), Mateo Milinković
(voda), Lana Šore (cvijeće), Filip Milković (svijeća) i Jergović Mateo
(srce) dok je tekstove čitala Ema Orešković.
Nakon primljene svete
pričesti Zahvalnu pjesmu
recitirale su Iva Šušić i
Karmela Špoljarić. Zahvalu roditeljima izrekli su

Danijela Holjevac i Mateo Jergović, a zahvalu
velečasnom recitirali su
Filip Milković i Lana
Šore.
Nakon svete mise uslijedilo je zajedničko slikanje i druženje u Pastoralnom centru.
Svima čestitamo
na sakramentu pričesti te
želimo da im ovaj sakrament bude poticaj za sudjelovanje na svetim misama kako bi Isus uvijek
mogao živjeti u njihovim
srcima.
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PROSLAVA TIJELOVA

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
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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.

Pojavljuje se u 13. stoljeću, a na cijelo zapadno
kršćanstvo proširuje se u
14. stoljeću. Augustinska
redovnica Sveta Julijana iz
samostana kod Liegea u
Belgiji, imala je viđenje
punog mjeseca, na kojem
je opazila mrlju. Puni mjesec je protumačila kao Crkvu, a mrlju kao nedostatak blagdana, kojim bi se
častio Presveti oltarski sakrament.
Na njezinu
molbu, mjesni je biskup za
svoju biskupiju uspostavio
blagdan, koji se na početku zvao blagdan Euharistije. Sveta Julijana i njeni
suvremenici promicali su
ideju toga blagdana i željeli su ga proširiti na cijelu Crkvu. Papa Urban
IV. objavljuje bulu 1264.,
kojom blagdan Euharistije, želi proširiti na cijelu
Crkvu. No, brza smrt ga je
spriječila u tome. Tek u
14. stoljeću, papa Ivan
XXII.
širi blagdan na
cijelu Rimokatoličku Crkvu.
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PASIONSKA BAŠTINA LIKE
Od 6. – 10. lipnja 2018. g.
u našoj župi je trajao Međunarodni simpozij Pasionska baština Like na
temu “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“. Organizirali su je
udruga Pasionska baština,
grad Gospić i Gospićkosenjska biskupija uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U petak od 9 do 13 i od
16 do 19 sati i u subotu od
9 do 13 i
od 16 do
19:30 u
Pastoralnom centru u Ličkom Osiku
brojni
stručnjaci održali su
predavanja o domovinskom
ratu,
književnosti,
glazbi i likovnosti,točnije
o muci kao nadahnuću na
tim društvenim područjima. Simpozij je završio
svečanim ručkom u našem
Pastoralnom centru u nedjelju nakon njihovog izleta u naše biskupijsko
svetište na Krasnom. U četvrtak, na otvorenju simpozija u Pučkom otvorenom učilištu dr.Ante Star-

čević posebno je upečatljiv bio koncert pučke korizmene pjevane baštine i
pobožnosti Like i Gacke
pod nazivom O ISUSE,
IZRANJENI. Nastupili
su članovi KUD-ova Kraljica Katarina iz Donjeg
Lapca, Dangubice iz Kutereva, Perušić, Gacka, te
župnog zbora BDM od
Svete krunice iz Ličkog
Lešća.
Predsjednik udruge Pasi-

onska baština Jozo Čikeš
istakao je“Ovaj prostor
nosi križ cijele hrvatske
nacije, ovaj prostor pun je
hrvatskih križeva,ali i hrvatskih uskrsa“- kaže Čikeš.
Josip Bratulić iz udruge
Pasionska baština istakao
je pak da riječ pasija znači
muka,ali i strast. I on je
podsjetio da su na ovome

prostoru od davnina djelovali glagoljaši i prevodili
kodekse,ali ovdje je rođen
i jedan od najvećih kulturnih i državotvornih Hrvata
Ante Starčević. Istakao je
Bratulić da bez strasti i bez
muke, odnosno bez pasije
nema ni budućnosti.
Simpozij je otvorio gospićko-senjski
biskup
Zdenko Križić koji je istakao da je Isusova muka
snažno prožimala kulturu i
duhovnost našeg naroda od
samoga
početka.
Isusova
muka našem narodu posebno je
bliska
zbog patnji koje
je prolazio kroz
povijest.
Utjehu i
smisao
patnje narod je pronalazio
upravo u Isusovoj muci.
“Isusove patnje ljudi su
opjevali, opisali, oslikali,
meditirali, u njima nalazila odgovor na mnoga teška stanja“- kaže biskup
Križić i dodaje da sve to
naša dragocjena baština u
kojoj nalazimo svjetla za
naše tame i patnje.
Izvor: Lika express
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NAŠU ŽUPU POSJETILI SU ČLANOVI
UDRUGE KOLPING
U subotu 16. lipnja 2018.
godine članovi udruge
Kolping sa svojim obiteljima posjetili su našu
župu u sklopu jednodnev-

svete Barbare na rebru kao
i bolnički kapelan istoimene bolnice don Zdenko
Perija.
U našu župu stigli su oko

nom izleta svih članova.
Izletnike je vodio duhovnik Kolpinga i župnik

10 sati te su imali vremena
za kratku okrjepu koju su
pojedinci iskoristili na
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svoj način. Većinu njih namamilo je stablo trešnje
koje je ove godine lijepo
rodilo pa su se uspjeli zasladiti.
Svetu misu u 11 sati predvodio je župnik preč Luka
Blažević u suslavlju don
Zdenka.
Nakon svete mise uslijedio
je kratki sastanak u dvorani Pastoralnog centra
gdje su članovi Kolpinga
iznijeli svoje godišnje
izvješće.
Uslijedio je zajednički ručak, a nakon njega su se
članovi Kolpinga uputili u
svetište i Crkvu hrvatskih
mučenika. Na taj način su
zaokružili svoju ličku
priču i vratili se svojim
kućama. Dragim gostima
hvala na posjeti.
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TRIBINA – IGOR VUKIĆ
U četvrtak 21. lipnja 2018.
godine u našem Pastoralnom centru u 19 sati održana je tribina na temu
"Zanemarene činjenice"
koju je predvodio g. Igor
Vukić. Na tribini je ujedno
i predstavljena njegova
knjiga "Radni logor Jasenovac".
U svom izlaganju g. Igor
Vukić progovorio je o
stvarnim činjenicama koje
prate i govore o radnom
logoru u Jasenovcu. U samoj knjizi postoji 500 fusnota tako da je sve potkrijepljeno dokazima. Prema
g. Vukiću Jasenovac je bio
lječilište, a ne mučilište
kako ga se prikazuje. Po
medijima je prikazano da
je u logoru ubijeno 20000
djece, a toliko djece nikada nije bilo tamo. Zaključak svega je da se pretjeruje s brojem žrtava i da
ubijanja nije bilo kako je
to prikazano. Istina treba
napokon izaći na vidjelo!
O autoru i knjizi govorio je
prof. povijesti Stipo Pilić.
Knjiga opisuje događaje u

logoru za vrijeme 2. svjetskog rata na temelju arhivskih dokumenata, sjećanja
svjedoka te objavljenoj literaturi o toj temi. Vukić je
opisao život u logoru, aktivnosti zatočenika i prehranu, suzbijanje epidemija, smrtne kazne zbog
bijega, planiranja pobune i
kršenja discipline. U knjizi
se opisuje vjerski život te
slobodno vrijeme. Prema
njegovom uvidu, to je bio
radni logor za protivnike
NDH (među njima bilo je
najviše Hrvata i manji broj
muslimana i Srba). U logoru je bila internirana
skupina Židova izuzetih iz
deportacija u Njemačku,
kojima je bila izložena židovska zajednica iz sjever-

nog dijela NDH pod nacističkim utjecajem. U logor
su dovođeni i Romi sa sjevernog dijela NDH. Protivnici NDH bili su zatočeni
na rok od tri mjeseca do
najviše tri godine. Onaj
kome je istekla kazna bio
je pušten. Oko 1700 osoba
pušteno je na slobodu ranije, odnosno amnestirane
su u povodu državnih
blagdana. Na pitanje koliko je ljudi ubijeno, kaže
da na to nije lako odgovoriti, ali je broj znatno manji
od 83.000, koliko se vodi
na popisu u jasenovačkom
muzeju. Dodaje da arhivske dokumente o Jasenovcu treba i dalje istraživati, a nema ništa protiv
osnivanja međunarodne
komisije. Podsjetio je da je
njegova obitelj prošla kroz
Jasenovac.
Uz drage goste na tribini
su također svojim prisustvom potporu dali g. Vukiću naši biskupi: biskup u
miru mons. Mile Bogović
i biskup ordinarij mons.
Zdenko Križić.
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HODOČAŠĆE U TRST

U petak 13. srpnja u 12 sati
naša župna zajednica krenula je na jednodnevno
hodočašće u Trst u nacionalno Marijansko svetište
Italije.
U Trstu nas je dočekao g.
Salvatore Porro na čiji se
poziv župnik preč. Luka
Blažević odazvao. Gospodin Porro dosta često hodočasti u Međugorje i u

puno navrata boravio je u
našoj župi u Ličkom Osiku. Samo svetište Marije
kraljice i Majke sagrađeno
je 1965. godine, a sagradio
ga je biskup Antonio Santin.
U sam Trst se stiglo negdje
oko 17:30 sati. Liturgija sa
krunicom i procesijom i
svetom misom počela je u
20:30 sati. Sama molitva

krunice molila se na 5
svjetskih jezika, a na hrvatskom jeziku predmolila
je Milica Jerković.
Zahvalni Majci Božjoj na
primljenim milostima i g.
Salvatoreu svojim kućama
smo se vratili u ranim jutarnjim satima.

ZAHVALA SALVATOREA PORA
PREDMET: Don Luka, hvala na vašem dolasku u Monte Grisu u Trstu (IT)
Poštovani direktore, već
tri godine svakog 13og u
mjesecu od svibnja do listopada, na inicijativu rektora nacionalnog svetišta
Marija Majka i Kraljica u
Monte Grisi (Trst) don Luigija Mora, dana 13. srpnja
2018. održala se procesija
s kipom fatimske Gospe
one koju je nadbiskup
monsinjor Antonio Santin
primio u ruke od svog subrata monsinjora João
*Pereira* Venância, fatimskog biskupa. Nakon
Lički Osik * Široka Kula

molitve svete krunice na
pet različitih jezika, četvrti
je bio hrvatski, započela je
procesija osvjetljena tisućama svijeća i zastavama različitih nacija,
među kojima je bila i
slavna hrvatska zastava sv.
Leopolda Mandića, kao i
ona od društva “Marijanski Zavjet za Domovinu”–
zavjetno hodočašće - iz
Zagreba koju su ponosno
nosila tri hrvatska dečka.
Kao suradnik oca Luigija
Mora i odgovorna osoba

za procesiju pozdravio
sam autobus s hrvatskim
vjernicima na dolasku u
Trst te ih kratko proveo
gradom.
Posjetili smo tvornicu hidrodinamike u Staroj luci u
Trstu koja je bila u funkciji
od 1891. do 15. lipnja
1988. Mogli smo vidjeti
deset parnih peći koje su
upravljale različitim uređajima, poput dizalica, teretnih dizala i liftova na udaljenosti čak od 6 kilo-
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metara zahvaljujući prijenosu kinetičke energije
pomoću vode pri tlaku od
54 atmosfere. Danas se na
tom mjestu nalazi muzej.Osjećam dužnost i zadovoljstvo da zahvalim
don Luki Blaževiću, gospođi Kristini Prša, dogradonačelnici grada Gospića, policijskoj službenici Višnji Borcić iz Ličkog Osika te svim vjernicima koji su svojom prisutnošću obogatili procesiju
s kipom fatimske Gospe
koja se održala 13. srpnja
2018. Kad smo pristigli u
svetište hrvatski vjernici
su ganuli više od tisuću
prisutnih. Talijanska i hrvatska djeca obučena u odjeću koja je podsjećala na

fatimske vidioce, Francesca, Jacintu i Luciju,
troje malih pastira kojima
se prije sto godina ukazala
Gospa, kao i 5 žena koje su
bile obučene u tradicionalne hrvatske nošnje učinili su atmosferu još više
kršćanskom i svečanijom.
Na završetku sv. Mise,
monsinjor Giuseppe Magrin blagoslovio je sve prisutne, a kip fatimske
Gospe pozdravljen je pjesmom "Adeus" i mahanjem
tisućama bijelih maramica.
Uvjeravam vas da nitko
ne bi ostao ravnodušan na
to okupljeno mnoštvo u tolikom broju koji se prije
nije vidio u Monte Grisi obitelji s djecom, stariji,

deseci volontera i ono što
je najviše ostavilo dojam velik broj mladih, gotovo
suprotno od svih loših
stvari koje se pričaju o
njima. Pa, potaknut ovim
slavljeničkim sudjelovanjem, siguran sam da ćete
objaviti ovo pismo, ne
kako bi zadobili zasluge odozgo nego kako bi informirali mnoge hrvatske prijatelje katolike koji bi mogli biti zainteresirani za
življenje i ponavljanje ovih trenutaka radosne duhovnosti sa svojom subraćom. Kršćanski pozdravi
svima!
Trst, 25. srpnja 2018.
Salvatore Porro
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MARIJANSKI ZAVJET ZA DOMOVINU PROLAZIO
KROZ NAŠU ŽUPU
U srijedu 18. srpnja Marijanski zavjet za Domovinu stao je na svom hodočašću u našoj župi na

organizirali ga HVIDRA,
studentske udruge SKAC
Palma i MAGIS, te ine
braniteljske i studentske

molitvi u župnoj crkvi i
osvježenju.
Marijanski zavjet za
Domovinu je hrvatsko
zavjetno hodočašće. Zavjetni put prolazi svim
većim marijanskim svetištima, od istoka do juga
Hrvatske. Tako su hodočasnici na ovom našem
području jer su hodočastili Gospi od Krasna, pa
prolazili kroz Kosinj i današnja zadnja stanica im
je u Gospiću gdje će i prenočiti.
Zavjetno hodočašće organiziraju mladi i branitelji,
zajedno sa svim ljudima
kojima je Hrvatska posebno u srcu. 2015. su ga

udruge i zajednice koje se
vremenom priključe.
Nakon prvog hodočašća
u ljeto 2015. (od 21. lipnja do 28. kolovoza),
kako bi se organizacija
podigla na još bolju razinu, osnovana je Bratovština Marijanski zavjet za
Domovinu (4. listopada
2015.). Bratovštini se kao
redovni članovi mogu
pridružiti svi koji su hodali, a kao priključeni
članovi i oni koji će tek
hodati, ili žele podržati ideju molitvom ili na neki
drugi način.
Svaki član bratovštine
dobiva hodočasničku pu-

tovnicu u koju se stavljaju pečati svih marijanskih svetišta koje je hodočasnik posjetio kao i
pečati raznih memorijalnih središta koja se posjete. Hodočasnik se zavjetuje da će tijekom života prohodati sve etape
zavjetnog puta, a ako to
ne uspije ostvariti, učinit
će to umjesto njega njegovi nasljednici.
Ideja o ovome stvarala
se godinama. Realizaciju projekta dodatno su
požurila zbivanja oko
hrvatskih branitelja, vrijednosti proizišlih iz
Domovinskog
rata.
Ovaj hodočasnički put u
svezi je s time što je Hrvatska oduvijek poznata
po svojoj vjernosti Katoličkoj Crkvi i po pobožnosti prema Blaženoj
Djevici Mariji, o čemu
svjedoče i brojna svetišta
diljem Domovine i krajeva gdje žive Hrvati. Potrebu hodočašća povezuje
svojevrsni zavjet koji datira iz Domovinskog rata,
a sklopljen je između branitelja i hrvatskog naroda, i Djevice Marije,
kojoj su se utjecali. "Obranili smo Hrvatsku, oružjem i krunicom oko
vrata. Danas se opet trebamo za nju boriti, trajnom angažiranošću i molitvom."
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PROSLAVLJEN JE DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOST I DAN HRVATSKIH BRANITELJA

U nedjelju 5. kolovoza
2018. g. kada slavimo
Gospu Snježnu, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dan hrvatskih
branitelja - svečana sveta
misa u 9 sati sati koju je
predvodio župnik preč.

Lički Osik * Široka Kula

Luka Blažević slavila se u
župi sv. Mateja u Širokoj
Kuli. Prije svete mise kod
Spomenika žrtvava II.
svjetskog i domovinskog
rata bilo polaganje vijenaca i paljenje svijeća uz
molitvu župnika.

Nakon svete mise svi okupljeni su se zadržali ispred crkve sv. Mateja uz
kratki program HKUD
Široka Kula.
Druga sveta misa u 11
sati slavljena je redovito
u Ličkom Osiku u župnoj
crkvi sv. Josipa.
Uz brojne udruge koje su
proistekle iz Domovinskog rata kao i HKUD
"Široka Kula" na svetoj
misi su prisustvovali
gradski i županijski dužnosnici sa svojim suradnicima i među njima gradonačelnik g. Karlo Starčević i župan g. Darko Milinović.
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POČELA NOVA ŠKOLSKA I VJERONAUČNA GODINA

U ponedjeljak 3. rujna
2018. godine započela je
nova školska i vjeronaučna godina.
Nakon ljetnih praznika
djeca su se vratila u školske klupe, a neki i po prvi

puta. Zato prvašićima želimo puno uspjeha u njihovom školskom putu koji je
tek započeo.
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 učiteljem krenuli u
svoj razred.
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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MALA GOSPA U BUNIĆU
U nedjelju 9. rujna 2018.
godine svečanom svetom
misom u 17 sati u starodrevnoj crkvi u Buniću proslavljena je Mala Gospa.
Svetu misu predvodio je župnik župa Lički Osik i Široke Kule i ravnatelj biskupijskog Caritasa preč. Luka
Blažević. U koncelebraciji
su također sudjelovali domaći korenički župnik
mons. Mile Čančar i kancelar biskupije preč. Mišel Grgurić.

Zove se tako, budući da se
slavi “mala Marija”, spomendan Marijina rođenja,
za
razliku
od “Velike
Gospe”, blagdana Marijina
uznesenja na nebo, 15. kolovoza.
Blagdan Male Gospe ima
svoje početke u Jeruzalemu,
u 5. stoljeću. Tada je, naime,
na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna
kuća, sagrađena crkva u čast
svetoj Ani, Marijinoj majci.
Kao spomen na ovu posvetu

Ove godine slavlje Male
Gospe prebačeno je bilo na
nedjelju jer smo u subotu
hodočastili u Crkvu hrvatskih mučenika.
Nakon svete mise ispred crkve je bila kratka okrjepa uz
pjesmu i čašicu razgovora.
Po kalendaru blagdan Male
Gospe je uvijek 8. rujna.

razvio se blagdan u čast
Male Gospe: najprije na kršćanskom Istoku, a od 7.
stoljeća i na Zapadu.
Za crkveni kalendar je karakteristično da za kalendarske spomendane svetaca
uzima njihov “rođendan za
nebo”, to jest njihov smrtni
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dan. U tri slučaja se, naprotiv, kao blagdan slavi početak zemaljskog života: Isusovo rođenje na Božić, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje
– Mala Gospa 8. rujna. Drugim blagdanom slavi se i završetak njihova zemaljskog
života. To je prije svega
zbog zasebne uloge koju su
u Božjem djelu spasenja imale ove tri osobe. Davna
latinska izreka to ovako sažima: Joannes fuit lucifer,
Marija aurora,
Christi nativitas ortus solis.
– Ivan je bio
zvijezda, Marija jutarnja
zora, Kristovo
rođenje sunčev
izlazak.
Iako je Mala
Gospa manji
blagdan, nezapovjedan, vrlo
je drag puku.
Toga
dana
mnogi hodočaste u marijanska svetišta ili
barem na misu
u najbližu crkvu.
Mala Gospa donosi jesen pa
se u puku kaže “Gospa Mala
– jesen prava!” O Maloj
Gospi se lastavice skupljaju
za odlazak. U puku je riječ,
da ih Marija odvodi u tople
krajeve, kao što ih i vraća na
proljetni marijanski blagdan
Blagovijest (25. ožujka).
(Izvor: Katolici.org)
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KATEHETSKA NEDJELJA
U nedjelju 16. rujna
2018.godine . u župi sv.
Josipa u Ličkom Osiku
svetom misom u 11 sati obilježena je Katehetska nedjelja.
Katehetska nedjelja uvijek
se obilježava na početku
vjeronaučne i školske godine kako bi djeca uz Božju pomoć postigli što bolje rezultate u školi.
Tako se različitost liturgije
mogao vidjeti u prinošenju
darova na oltar. Djeca su
prinijela torbu i loptu, udžbenike iz vjeronauka, bilježnice, sat, pernicu i
boje, križ i Bibliju.
Kako bi se djeca međusobno mogla natjecati, svatko je dobio knjižicu u
koju će skupljati štambilje
sa pohađanja svetih misa i
ostalih sakramenata.
Zazivom Duha Svetoga
vjerujemo da će nam On
biti na pomoći ove školske
i vjeronaučne godine.
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SVJEDOČANSTVO ZLATKA DALIĆA – „Uvijek imam
krunicu u džepu i pomolim se prije utakmice“.
Zlatko Dalić je ustvari
svima nama pokazao.
Budi vjeran svome Bogu,
svjedoči svoju vjeru i odanost
Isusu. Vjeruj u sebe
i
svoje
sposobnosti, ali se
ne uzoholi i budi
ponizan. I
to je recept uspjeha.
“Vjera mi
daje
snagu, uvijek
imam krunicu u džepu i pomolim se
prije utakmice. Zahvalim
se Bogu na svakom danu,
jer dao mi je snagu i vjeru,
ali i prigodu da nešto u životu napravim”, izjavio je
izbornik nogometne hrvatske reprezentacije Zlatko
Dalić u adventskom razgovoru za prilog Prilika tjednika Glas Koncila, u izboru koji je napravio bitno.net.
Upitan što podrazumijeva
pod time da je vjernik, nogometni trener je odgovorio kako dolazi iz katoličke obitelji iz Livna, te
kako je kuća njegovih roditelja bila odmah kraj crkve.
“Ranije su bila drugačija
vremena, no ministrirao
sam još kao dijete, rado
sam išao na misu, majka
Lički Osik * Široka Kula

me učila i usmjeravala ka
vjeri. Cijeloga sam života
vjernik, tako odgajam i
svoju djecu. Svake nedje-

lje nastojim ići na euharistiju. Zahvalim se Bogu na
svakom danu, jer dao mi je
snagu i vjeru, ali i prigodu
da nešto u životu napravim. Meni i mojoj obitelji
vjera je izuzetno bitna”,
rekao je.
Dodao je kako je “Bog
svakodnevno prisutan u
mojoj obitelji i životu” i
nastavio:
“Gledajući globalno, promatra se profit, zarada, no
takav je današnji svijet.
Ljudske brige su zemaljske, i s njima se radi opstanka treba nositi. No kad
se čovjek smiri i ostane
sam pred nekom odlukom,
tada se pozove na Božju
pomoć.”
Nekadašnji nogometni igrač pojasnio je kako vjeru
vidi kao pomoć u teškim

životnim situacijama, životnim križevima:
“Svatko od nas, na ovaj ili
onaj način, nosi svoj križ.
Dođu teški
trenutci u životu kada
se čovjek
ne smije
predati,
potonuti,
pasti. S
vjerom se
čovjek
kvalitetnije može
vratiti na
pravu putanju.
Treba što
dostojnije, čvršće i jače
nositi križ i boriti se s
njim. U situacijama koje
izgledaju bezizlazno također se nađe rješenje, no
treba vjerovati”, pojasnio
je.
Dalić je progovorio i o
svojoj obitelji i o tome
kako joj “puno duguje”.
“Nije me bilo sedam, osam
godina tijekom rada u inozemstvu. Djeca su odrastala bez mene, oni su danas
formirani ljudi. Moguće
da sam im nedostajao kada
je njima bilo najteže u pubertetu, no supruga je iznijela i usmjerila ih na pravi
put. Zahvaljujem se obitelji što je izdržala mene i
moj posao, i da smo ostali
zajedno”, poručio je.
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DAROVI ZA CRKVU OD ZADNJEG
BROJA PROVIDNOSTI
15. Joso Vukelić – Senj – 700 kn
16. Ivana Holjevac – Lički Osik – 500 kn
17. Katarina Nikšić – Vukava – 50 SCH
18. Zora Aškraba – Australija – 1145 kn
19. Roberto Lončar – 50 €
20. Ankica Cindrić – 150 kn
21. Anka Jamičić – Zagreb – 150 kn
22. Jure Binički – Mušaluk – 100 CAN $
23. Mile Binički – Mušaluk– 200 CAN $
24. Denis Pavelić – Senj – 400 kn
25. Filip Blažetić – Malinska – 400 kn
1. Ivana i Marijan Ilić – 200 kn
2. Mandica i Tihomir Starčević– 200 kn
3. Ana i Stipe Šop – Gospić – 200 kn
4. N.N. – 500 kn
5. Ana i Mićo Orešković – 200 kn
6. Ivana i Dražen Jurković – 200 kn
7. Joso Vukelić – Senj – 500 kn
8. Velimir Došen – Rijeka – 50 €
9. Tihomir Starčević- Gospić- 150 kn
10. Ivica Pavičić – Gospić -150 kn
11. Stipe Šimić – Gospić – 150 kn
12. Marko Marković – Gospić – 500 kn
13. Ana Lovrečki – Klanjec – 500 kn
14. Marinko Papić – Lički Osik – 400 kn

26. Ana i Ive Butković – 400 kn
27. Kata Rendulić – Vukšić – 200 kn
28. Mirko Lisac – Mušaluk – 100 €
29. Mate i Anka Čutić – Rijeka – 100 kn
30. Mile Borčić – Vukšić – 150 kn
31. Milan Rendulić – Vukšić – 50 kn
32. Nikica Horvatović – 500 kn
33. Franjo Krišto – Zagreb – 700 kn
34. Ivan Butković Milin – 100 kn
35. Joso Krpan – Klanac – 200 kn
36. Danijel Tušak – Gospić – 300 kn
37. Katinka Nikšić – Zagreb – 400 kn
38. Stjepan Grospić – Gospić – 50 €
39. Đani Findrik – Lički Osik - 300 kn
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