RIJEČ UREDNIŠTVA

UVODNIK

ne zaboravimo svoje korijenje i da se to
korijenje ne osuši.

Neizmjerno dobri Bog u povijesne okolnosti
čovječanstva i životnu svakodnevicu upisuje
povijest spasenja satkanu od neizmjernog
broja niti koje povezuje u divni sklad svoje
trajne božanske ljubavi prema čovjeku.
Tako i u povijest cijelog čovječanstva po
Mariji, koja s Josipom odlazi na popis
stanovništva u Davidov grad Betlehem,
ispisuje svojim božanskim rukopisom
povijest svoje ljubavi. Poslušni Duhu
Svetom u svojoj svakodnevici Marija i Josip
hode prema Betlehemu. Tako su i tisuće
vjernika širom ove zemlje hodile i hode na
Svete mise Zornice otvarajući se poticajima
Duha Svetoga i pripravljajući mjesto Isusu
za rođenje u srcu svakoga od njih. Isus se
želi roditi u svakom vjerničkom srcu, u
svim našim obiteljima i u svim našim
župnim
zajednicama.
Došašće
je
blagoslovljeno vrijeme kroz koje hodimo
kao što su hodili Marija i Josip prema
Betlehemu. To je molitveni i pokornički hod
kojim izražavamo svoju vjeru u Gospodinov
dolazak. Želimo očistiti svoje srce
pristupajući sakramentu ispovijedi da ono
bude mjesto u kojem će se roditi i udomiti
utjelovljeni Sin Božji. Simbolika Zornica je
u hodu Marije i Josipa prema Betlehemu.
Kao što zora nakon noći najavljuje svjetlo
dana, tako nas i slavlje Zornica vodi
božićnom svijetlu. Mnogi će poput Marije i
Josipa za ovaj Božić poći u svoj rodni kraj,
u svoj zavičaj, među svoje najbliže. Neka taj
susret istinski bude izvor božićne radosti da

Bog prihvaća jaslice da se udomi u
čovječanstvu. U trenutku dok silazi s nebesa
na zemlju, za malenog Isusa nema mjesta u
ljudima i među ljudima. I to se nebrojeno
puta ponavlja kroz povijest. Božja
darežljivost posebno je vidljiva u darivanju
života, a toliko puta čovjek ne prihvaća
život u skromnosti. Zaokupljen trkom za
uživanjem, zaslijepljen sebičnošću, vođen
oholim nadmetanjem i zahvaćen pohlepom
čovjek današnjice kao da sve više gubi
osjećaj za tu božansku skromnost koja se
očitovala rođenjem u jaslicama. Doživjeti
Isusovo rođenje znači vratiti se skromnosti,
poniznosti, jednostavnosti. Evanđelje nam
poručuje da se Bog objavljuje malenima. I
ovaj Božić divna je prigoda da se otvorimo
Božjemu Sinu i poput njega prihvatimo
život u jednostavnosti i skromnosti.
Svatko od nas je pozvan za ovaj Božić
odgovoriti na tu poruku Radosne vijesti:
poći i naći Novorođenče u otajstvu vjere.
Poput pastira pozvani smo poticati jedni
druge na zajednički hod u susret Gospodinu.
Tjelesnim očima ne možemo ga vidjeti, ali
očima vjere možemo ga i doživjeti i vidjeti.
Ne bi trebali živjeti kao da se Isus nije
rodio. Pastiri su se divili toj poruci. I mi
smo pozvani otvorena srca prihvatiti dar
vjere i diviti se tako velikoj Božjoj ljubavi
prema nama.
U tom duhu neka vam je čestit Božić, neka
vas ispuni radošću i nadom kako bi hrabrom
vjerom i ispunjeni Božjim blagoslovom
zakoračili u Novo ljeto 2020.
Svim vjernicima župa Ličkog Osika i Široke
Kule neka je sretan i blagoslovljen blagdan
Božića!
Robert Nikšić

Posjetite našu WEB stranicu:
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BOŽIĆNA PORUKA NAŠEGA BISKUPA
MONS. ZDENKA KRIŽIĆA

»Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se
to dogodilo, događaj koji
nam obznani Gospodin.«
(Lk 2,15).
Čovjek tijekom cijele svoje povijesti čezne
susresti i vidjeti Boga licem
u lice. U Bibliji nalazimo
trajne vapaje u tom smislu,
ali i duboku slutnju čovjeka
da će Bog jednom, ispuniti
tu njegovu veliku želju i pokazati mu svoje lice.
Stoljećima nad narodom odzvanja blagoslov
svećenika Arona, Mojsijeva
brata, u kojem je diskretno
prisutno jedno veliko Božje
obećanje s obzirom na objavu njegova lica: „Neka te
blagoslovi Jahve i neka te
čuva! Neka te Jahve licem
svojim obasja i milostiv ti
bude! Neka pogled svoj
Jahve svrati na te i mir ti
donese“ (Br 6,24-26).
Mojsije, koji je još
prije primio Božji blagoslov, izriče Bogu želju da
mu pokaže svoje lice. Bogu
je vrlo draga ta Mojsijeva

želja, ali i, pored toga, Bog
mu je ne može ispuniti,
nego mu veli: „Ti moga lica
ne možeš vidjeti, jer ne
može čovjek mene vidjeti i
na životu ostati“ (Izl
33,20).
Sposobnosti ljudskih očiju ovdje na zemlji
nisu takve da bi mogle vidjeti Boga, ali usprkos toga,
čežnja za tim nikada nije
prestala. Psalmista to ovako
izriče: „Duša moja čezne,
Bože, za tobom. O kad ću
doći i lice Božje gledati?“
(42,2-3).
Starozavjetni
čovjek, svjestan svoje nemoći
da otvori nebo i vidi Božje
lice, moli Boga da se on sam
prigne k njemu i ispuni njegovu čežnju. Zato i vapaj:
„O da razdreš nebesa i
siđeš“ (Iz 63,19).
Čežnja za „vidjeti
Boga“ nije nikada iščezavala iz srca čovjeka vjere.
Tu želju u njemu proizvodi
sam Bog. Jer i Bog želi susret sa svakim čovjekom licem u lice. A ako Bog proizvodi u čovjeku takvu želju

i on sam to želi, onda je to
znak da je takvo nešto moguće, da je to ostvarivo.
Bog je u punini vremena odlučio odgovoriti na
taj vapaj čovjeka: rastvorio
je nebo i sišao. Bog je u Isusu uzeo ljudsko lice, htio
je biti kao mi. Uzeo je naše
tijelo u utrobi jedne žene,
Marije iz Nazareta, i rodio
se kao dijete da nitko, vidjevši ga, ne umre, nego naprotiv, da primi radost života.
No, ne možemo ovdje izbjeći pitanje: koliko
kod kršćana danas još ima
vjere a onda i želje da se vidi
Boga? Može izgledati čudno ovo pitanje, ali nažalost, nije.
Danas je evidentno
kako se čovjek našeg vremena sve više distancira od
vjere i Boga kakvog nam je
Isus objavio. Europa više ne
želi priznati svoje kršćanske
korijene i svoj kršćanski identitet. I u našem narodu,
koji je jednom bio predziđe
kršćanstva, snaga vjere danas je sve bljeđa, a živi se
sve manje kršćanski. S motrišta svega ovoga shvaćamo
kako je Isusovo pitanje veoma ozbiljno: „Sin Čovječji kada dođe hoće li
naći vjere na zemlji?“ (Lk
18,8). Praznovjerja će sigurno naći, ali vjere? Kada
vjera slabi, onda gasne i želja da se vidi Boga.
Svima nam je dobro
poznata činjenica kako danas ima puno onih koji se
deklariraju kao kršćani, ali
žive kao da Boga nema.
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Koliko je onih koji su rođeni
kao kršćani, ali to nikada
nisu postali. Ili samo kažu
da su vjernici, a prema Bogu
su posve indiferentni te životom jasno pokazuju da u
Boga vjeruju isto toliko, koliko i ne vjeruju. Odnose se
prema Bogu u smislu „možda postoji, a možda i ne postoji“, pa su onda vjernici
„za svaki slučaj“.
S ovakvom vjerom
Boga neće nikada „vidjeti“
niti iskusiti. To je zapravo,
vjera u nekog dalekog Boga
koji ne hoda ovom zemljom
i čiji se znakovi prisutnosti
ne mogu vidjeti. Tako i
blagdan Isusova rođenja
mnogima prođe a da ništa
božanskoga nisu vidjeli, ni
čuli niti doživjeli. Bez unutarnje želje da se Boga susretne i vidi, ostaje se pomalo, i bez vjere i bez nade.
Evanđelja nam govore kako pastiri žele vidjeti
događaj koji im je obznanio
Gospodin i žurno idu to ostvariti. Taj susret je radikalno promijenio njihov život. Nisu se prestali diviti
svemu onome što su vidjeli.
Vraćaju se „slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli
i vidjeli.“ (Lk 2,20). Govore
o tome i drugima te na njih
prenose svoje divljenje. Evanđelje veli: „Svi koji su
čuli pastire divili su se onome što su im govorili“
(Lk 2,18).
Što su sve pastiri
čuli i vidjeli evanđelja nam
ne donose. Nema ni potrebe.
Bog želi da svatko od nas
doživi osobni susret s otajstvom Djeteta u jaslicama, a

Lički Osik * Široka Kula

onda će iskustvo pastira postati iskustvo svakoga od
nas, a njihovo divljenje i
naše divljenje.
I Marija je, poput pastira, kroz meditaciju Božje
Riječi, koja je tijelom postala, spoznala puno toga o otajstvu koje je rodila, ali
nam o tome direktno ništa
ne govori.
Za nju se veli da je,
kod pohoda pastira, „pamtila sve te događaje i razmišljala o njima u srcu
svome“ (Lk 2,19). Tako je
ona ponirala sve dublje u
misterij Božjeg utjelovlje-

nja. Marija je pri Navještenju puno toga saznala od anđela, od pastira i trojice mudraca s Istoka, ali je najviše
saznala o tom Božjem Otajstvu kroz molitvu i meditaciju Božje riječi, kroz poklonstvo i adoraciju.
To je svakome od
nas najsigurniji put do Božje objave. Marija nam nije
prenijela puno toga o iskustvu koje je doživjela kontemplirajući otajstvo novorođenog Djeteta, ali nas je
pozvala na šutnju i meditaciju ovog otajstva s jamstvom da ćemo tako i sami
iskusiti nešto od radosti
koju su doživjeli ona i prvi
klanjatelji tom Otajstvu.

To je poziv koji Božić upućuje svakom od nas.
Ako nećemo ništa čuti, ništa
vidjeti ili doživjeti, Božić će
doći i proći ostavljajući
samo duhovnu suhoću i prazninu, bez obzira na svu ljepotu i raskoš kuća, ulica i trgova, bez obzira na sve obilje stola i vrijednost poklona
koje smo primili.
Ne smijemo dopustiti da nam Božić prođe
samo u jelu i piću, u zabavama i plesu, nego zastanimo malo u šutnji pred velikim otajstvom rođenja
Sina Božjega, da nađemo
nešto vremena za molitvu i
meditaciju jer će nam kroz
to Bog otkriti puno toga što
se odnosi i na naš život, na
našu prošlost, sadašnjosti i
budućnosti.
Božić će nam biti
milost ako prodre u našu nutrinu, ako Dijete koje slavimo primimo u naše srce,
ako ćemo meditirati nad misterijem Božje ljubavi koja
se očitovala u utjelovljenju
Sina Božjega. To ima snagu
bitno promijeniti naš život.
Neka ovaj Božić to proizvede u srcu svakoga od nas.
Ovo je i moja molitva za sve vas, dragi vjernici, s kojom vam želim blagoslovljen i radošću ispunjen Božić i cijelu novu godinu 2020.

+ Zdenko Križić,
biskup
gospićko-senjski
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GODIŠNJI SUSRET ŽUPNIH PASTORALNIH VIJEĆA

U nedjelju 20. listopada održan je u Otočcu redoviti godišnji susret župnih pastoralnih vijećnika Gospićkosenjske biskupije koji je uključivao Službu riječi i predavanje profesora pastoralne teologije na Teologiji
u Rijeci dr. Nikole Vranješa
na temu „Župna pastoralna
vijeća u župnoj zajednici“.
Susret koji je okupio
stotinjak vijećnika i desetak
svećenika iz većine župa
svih šest dekanata biskupije
započeo je u župnoj crkvi
Presvetog Trojstva pozdravom domaćina susreta i biskupijskog povjerenika za
župna pastoralna vijeća
mons. mr. Tomislava Šporčića koji je poručio: „Danas
smo se okupili na Misijsku
nedjelju, jer svi smo mi misionari koji se borimo da
Riječ božja prodre u srca
svih ljudi. Zatim je održana
Služba riječi koji je predvodio generalni vikar biskupije mons. Mr. Marinko
Miličević.

On je progovorio o važnosti molitve kroz koju nas
Bog brani u svim životnim
poteškoćama. Molitva treba
biti spontana ali se treba
znati vratiti i na formativnu,
zaključio je svoje obraćanje
mons. Miličević.
Susret je nakon pauze nastavljen u kino sali
Gackog pučkog otvorenog
učilišta. Biskupijski povjerenik za pastoral mons.
Šporčić je predstavio predavača dr. Nikolu Vranješa
koji je govorio o temi „Župna pastoralna vijeća u župnoj zajednici.
U prvom dijelu je govorio o
aspektima pastorala u djelovanju ŽPV-a, o onome što
su ona i što trebaju biti. Na
tom polju ima dosta izazova
od 1983. godine kada je donesen novi kodeks Kanonskog prava . Vijeća se oformljuju svake 4 godine, no iskustva s njihovim djelovanjem, barem prema mišljenju predavača iz Riječke
nadbiskupije nisu najbolja.

Postoji dualnost mišljenja
da su ona ili elitni klub po
volji ili nasuprot župnika ili
župni parlament. Istina bi
trebala biti u sredini. Župni
vijećnici bi trebali biti eminentni svjedoci žive vjere u
sredini i zauzeti oko poslanja Crkve. Svatko od nas
treba biti misija sam sebi i
raditi na svojoj osobi da budemo zauzeti vjernici. ŽPV
nije elitni klub već osobe
koje se odlikuju živom vjerom i životom da kao takvi
predstavljaju zajednicu i da
kao takvi donose najbolje
odluke za župu. Njihovo
djelovanje ne treba svesti
samo na savjetodavnu ulogu
i svećenici se tu ne smiju
ponašati klerikalistički. Dr.
Vranješ je u konačnici progovorio i o pastoralu mladih
i obitelji kao najvažnijih područja rada ŽPV-a. narednu
godinu koja je u znaku Godine mladih. Nije dovoljno
samo ići u crkvu, već se
treba angažirati, zaključio je
mons. Miličević te od narednih susreta istaknuo susret
Caritasovih djelatnika u Ličkom Osiku, proslavu 20.
obljetnice od osnutka biskupije u Gospiću 25. ožujka
2020. koju će predslaviti zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić, te biskupijsko hodočašće u Rim od 16. do 21.
veljače.
Našu župu na susretu Župnih pastoralnih vijeća predstavljali su Robert Nikšić,
Đani Findrik, Josip Sokolić
i župnik preč. Luka Blažević.
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CARITAS BISKUPIJE POBRAO KRUMPIR
najpotrebnijima na području
naše biskupije, ali i šire.

Zahvalni što i ove jeseni ubiremo bogatstvo plodova
sa naših njiva, vrtova i
voćnjaka, želimo tu radost
podijeliti sa onima koji su u
potrebi. Možemo reći i to
kako je ova godina bila rodna te je krumpir lijepo rodio tako da će krajnji korisnici biti zadovoljni.
U ponedjeljak 28. listopada
2019. godine brao se krumpir koji je posadio Caritas
Gospićko-senjske biskupije

Lički Osik * Široka Kula

na čelu s ravnateljm preč.
Lukom Blaževićem.
Treba istaknuti da bez vrijednih ruku djelatnika Caritasa, volontera, korisnika
Caritasa biskupije i župljana
župe Ličkog Osika ne bi
bilo ništa. Svatko od njih
odvojio je svoje slobodno
vrijeme da se bogatstvo
Like izvadi iz zemlje. Kada
će se krumpir sav skupiti on
će
biti
proslijeđen

Ovu hvale vrijednu radnu
akciju sa svojim strojevima,
tj. traktorima potpomogli su
volonteri i simpatizeri Caritasa koji redovito svake godine daju svoje ruke za dobrobit Crkve.
Krumpir će tako biti proslijeđen pučkim kuhinjama
kao i onima najpotrebnijima.
Svatko koji je pripomogao
na bilo koji način u ovoj radnoj akciji, Bog će ga zasigurno obilno nagraditi.
Svima jedna velika
HVALA.!
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SUSRET ZBOROVA NAŠEG DEKANATA
U petak, 22. studenoga
2019. na spomendan sv. Cecilije, župni zborovi iz Gospićkog dekanata proslavili
su svoju zaštitnicu. Okupili
su se u gospićkoj katedrali u
18 sati gdje je svetu misu
predvodio gospićko-senjski
biskup mons. Zdenko Križić, a koncelebrirali su:
mons. Marinko Miličević,
generalni vikar, preč. Mišel
Grgurić, tajnik i kancelar biskupije, mons. Nikola Turkalj, ekonom biskupije,
preč. Mario Vazgeč, domaći

župnik, umirovljeni svećenik Zlatan Sušić, preč. Luka
Blažević, ravnatelj Caritasa
i župnik Ličkog Osika, vlč.
Pero Šporčić, župnik Pazarišta i Klanca, asistirali su
đakon vlč. Mario Kralj, bogoslovi i sjemeništarac. Pjevanje je predvodio katedralni zbor u zajedništvu s ostalim okupljenim pjevačima, pod ravnanjem i uz
glazbenu pratnju Franje Puškarića, katedralnog zborovođe.

Iza mise svaki zbor predstavio se s dvije pjesme. Sudjelovali su zborovi: župa: Lički Osik, Bilaj, Lički Novi,
Perušić, Brušane-TrnovacSmiljan-Bužim i katedralni
zbor Gospića.
Poslije nastupa sljedila je
zajednička večera i raspjevano druženje u Pastoralnom centru župe Lički Osik.
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GODIŠNJI SUSRET SVEĆENIKA I
VOLONTERA CARITASA

U subotu 23. studenog je u
pastoralnom centru župe sv.
Josipa u Ličkom Osiku održan redoviti godišnji susret
svećenika i volontera župnih Caritasa Gospićko-senjske biskupije. Središnje predavanje na temu „Socijalni
nauk Crkve i Caritas idu zajedno“ je održao predstojnik
odjela za socijalni nauk crkve sa zagrebačkog KBF-a
dr. Stjepan Baloban. Molitvu Srednjeg časa je predslavio generalni vikar biskupije mr. Marinko Miličević a molitveni uvod mjesni
župnik i ravnatelj Caritasa
Gospićko-senjske biskupije
preč. Luka Blažević.

ostvariti evanđeoske ideale.
Kršćanstvo je upravo prepoznato po socijalnoj dimenziji vjere u čemu je veliku ulogu imao sv. Vinko Paulski
kao preteče organiziranog
djelovanja Caritasa u Europi u 17. Stoljeću kada je u
Parizu od 200 tisuća stanovnika čak njih 40 tisuća bilo
prosjaka. Organizirani Caritas osnovan je u Njemačkoj
u Freiburgu 1897., 1901. u
Austriji , iza toga u Švicarskoj i Francuskoj da bi zagrebački biskup Bauer osnovao Caritas u Zagrebu
1933. Godine uz veliku pomoć i suradnju Alojzija Stepinca.

Enciklika pape Benedikta
XVI. Deus caritas est -Bog
je ljubav iz 2006. godine je
temeljni dokument koji govori o odnosu vjernika i služenja ili diakonije, istaknuo
je na početku dr. Balaban
rekavši da je odnos prema
potrebitima star koliko i Crkva. Ako ne radikalno da
vjernici sve moraju dijeliti,
ona je ipak dobra jezgra ili
svojevrsni lakmus papir za
kršćanske zajednice u kojima oni nastoje pomažući
potrebitima
pokušavaju

U aktivnostima karitativnih
djelatnika važna je motivacija koja proizlazi iz socijalnog nauka Crkve odnosno
zauzimanje za siromašne na
načelu opće primjene dobara za one na rubnim prilikama. To je inače dužnost
države, no Crkva nikada ne
treba ostati na margini u
borbi za pravednost. Tu je
velika uloga vjernika laika
da u svom djelovanju nastoje uspostaviti pravedni
poredak te da postanu subjekt e ne objekt. Tu je važno
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da Caritas ne
samo da dijeli
nego i zagovara.
Socijalni nauk
Crkve tu je
glavna motivacija a u središtu
treba biti čovjek
neovisno o vjeri
ili rasi. Govoreći o ljudskim pravima ona
se često zlouporabljuju u
političke svrhe jer uz njih
idu i obveze.
Dr. Baloban na koncu je istaknuo 4 bitne stvari vezane
za djelovanje Caritasa. 1.
Siromaštvo je u srcu nove evangelizacije, 2. Socijalni
nauk crkve je motivacija za
kvalitetno djelovanje, 3.
Karitativno djelovanje treba
sačuvati svoju specifičnost i
ne postati socijalna ustanova i 4. Da je djelovanje bl.
Alojzija Stepinca u Zagrebačkoj nadbiskupiji od
1903. do 1945. stvorilo temelje organiziranog djelovanja u Hrvatskoj.
U kasnijoj raspravi bilo je
govora o teologiji oslobođenja, pojmu Crkve siromašnih, problematici radnih navika u društvu te stvaranju
ovisnosti o socijalnoj pomoći.
Na koncu je djelatnica biskupijskog Caritasa Kata
Matanić podnijela izvješće
o bogatoj aktivnosti ove ustanove tijekom protekle godine

~8~

MONS. BOŽO RADOŠ JE NOVI
VARAŽDINSKI BISKUP

Novi varaždinski biskup
mons. Bože Radoš za biskupa je svečano zaređen tijekom svetog misnog slavlja u katedrali Uznesenja
Blažene Djevice Marije na
nebo na svetkovinu Krista
Kralja, u nedjelju 24. studenoga.

U koncelebraciji četrdesetak biskupa uz više od
dvije stotine svećenika
Biskupsko ređenje mons.
Bože Radoša okupilo je u
varaždinskoj
katedrali
brojne crkvene uzvanike.
Među njima je bilo

četrdesetak biskupa te više
od dvije stotine drugih svećenika i redovnika. Uz glavnog zareditelja, zagrebačkog nadbiskupa metropolita kardinala Josipa Bozanića, te suzareditelje: apostolskog administratora Varaždinske biskupije mons.
Josipa Mrzljaka, kao biskupa domaćina, i đakovačko-osječkog nadbiskupa
mons. Đuru Hranića, kao
nadbiskupa iz nadbiskupije
mons. Bože Radoša, svečanoj su euharistiji koncelebrirali brojni nadbiskupi, biskupi te svećenici i redovnici
iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije.
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SLAVLJE REĐENJA U GOSPIĆKOJ KATEDRALI

U subotu, 30. studenoga
2019. na blagdan sv. Andrije apostola, u gospićkoj
katedrali gospićko-senjski
biskup Zdenko Križić podijelio je na sv. misi u 11 sati
sveti red đakonata bogoslovima. Domagoju Tujmeru,
Bruni Lovakoviću i Igoru
Luliću te đakonu Mariu
Kralju
svećenički
red. Ovakvog slavlja
u ovoj Gospićkosenjskoj
biskupiji
koja
će
sljedeće
godine obilježiti
svoju dvadesetu obljetnicu
nije
još
bilo. Okupili su se domaći vjernici a
došli su i župnici, obitelji,
rodbina i župljani ređenika.
Koncelebriralo je, uz biskupa u miru Milu Bogovića, više od trideset svećenika ove biskupije.
Lički Osik * Široka Kula

Biskup je i na kraju očinski
pozvao ređenike: „Dragi
mladići! Nemojte se uplašiti
Isusovih zahtjeva. Kada se
na njih odgovori oni proizvode radost. Vi ste krenuli
ovim putom da budete sretni
i radosni. To je i Božja želja
za vas. To ćete i sigurno biti
ako ostanete vjerni svom

svećeničkom pozivu. Molit
ćemo Gospodina da tako
bude. Amen.“
Na kraju donosimo nekoliko podataka iz životopisa
naših ređenika:

Mario Kralj rođen je 18. lipnja 1991. u Zagrebu. Kršten
u župi Sv. Tri Kralja u Kraljevom Vrhu. Sakramente
prve pričesti i krizme primio
je u župi Uznesenja Blažene
Djevice Marije u Oroslavju.
Tu je polazio osnovnu školu
i opću gimnaziju u srednjoj
školi. Po završetku srednje
škole studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Paralelno s
upisom na teologiju ušao je
u Karmelski red i tamo primio redovničku formaciju
te službe lektora i akolite.
Tijekom razlučivanja, prije
polaganja doživotnih zavjeta, odlučio je nastaviti
put prema svećeništvu u
Gospićko-senjskoj biskupiji. Danas je primio sakrament svećeničkog reda.
Domagoj
Tujmer,
rođen je
20.
prosinca
1988.godine u Zagrebu
u
župi Bl. Alojzija Stepinca na
Trnjanskoj
Savici. Završio je osnovnu
školu Jure
Kaštelana u Zagrebu te srednju školu - smjer-tehničar
za mehatroniku. Studirao je
na filozofsko-teološkom fakultetu Družbe Isusove na
Jordanovcu.
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župi ''Kraljice Svete Krunice'', Ravnice u Zagrebu. Nakon završene osnovne i srednje škole upisao je i završio Pravni fakultet. Još za
vrijeme studija razmišljao
je o duhovnom pozivu. Nakon promišljanja odlučuje
se i primljen je za kandidata
Gospićko-senjske biskupije.
Studirao je na Filozofskoteološkom studiju Družbe Isusove u Zagrebu i uspješno diplomirao.
Bruno Lovaković rođen je
8. siječnja 1993. godine u
Našicama. Prebivalište mu
je u župi Našašća Svetoga
Križa u Trnavi (filijala Lapovci). Osnovnu školu završio je u Trnavi, a srednjoškolsku naobrazbu započeo
u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati gdje je upisao Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Nakon dvije
godine u Međubiskupij
skom sjemeništu svoje daljnje školovanje nastavio je u
Katoličkoj
klasičnoj

gimnaziji u Požegi u kojoj je maturirao. Nakon položene državne mature upisao je Katolički bogoslovni
fakultet u Zagrebu te je po
diplomiranju primljen za
svećeničkog kandidata u
Gospićko-senjsku
biskupiju.
Igor Lulić rođen je 27. siječnja1980. godine u Zagrebu. Na krštenju je dobio
ime Ivan a kršten je i sve ostale sakramente primio u

Na kraju sv. mise ređenicima je u ime župe Gospić
čestitku izrekla članica župnog vijeća i župnog zbora
gospođa Josipa Vrkljan, a
pridružila su se i djeca u ličkoj narodnoj nošnji. Slavlje je završilo Lijepom našom, a blagovanje i druženje
priređeno je u Pastoralnom
centru župe Lički Osik.

GSB
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NEDJELJA CARITASA U GOSPIĆU
Na treću nedjelju Došašća
kada cijela Crkva obilježava
Dan Caritasa, 15. prosinca
2019. u gospićkoj katedrali
euharistijsko slavlje predvodio je biskup u miru mons.
Mile Bogović, a koncelebrirali su, ravnatelj Biskupijskog Caritasa preč. Luka
Blažević, domaći župnik
preč. Mario Vazgeč, tajnik i
kancelar preč. Mišel Grgurić, asistirao je đakon vlč.
Bruno Lovaković. Pjevao je
katedralni zbor pod vodstvom Franje Puškarića.
Na početku prisutne je pozdravio ravnatelj Caritasa
preč. Luka Blažević te istaknuo: “Živimo u vremenu u
kojem nas zahvaća virus
konzumerizma. Ne smijemo
darove svoditi na ono izvanjsko, nego na ono unutarnje. U Caritasu smo svi
važni to znači i oni koji će s
ljubavlju dati i oni koji će
primiti i najmanji dar. Važna je ljubav, a to je
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zapravo, Caritas. Ovih Božićnih dana trebali bismo
ponajprije biti dar, biti ljubav jedni drugima. Bog je
nama dao najviše što je mogao. Tako činimo i mi kada
darujemo sebe, svoje vrijeme, svoje darove, svoju
brigu za one u potrebi, siromašne,
bolesne,
beskućnike, ostavljene, zapuštene, ili one koje je pogodila
neka životna nedaća.“ Na
kraju, preč. Luka pozdravio
je biskupa Bogovića, župnika, kancelara, đakona i
sve nazočne te pozvao da
svatko dade koliko može
kako bismo nekima olakšali

život i zahvalio je svima
koji pomažu na bilo koji način.
Nakon mise u dvorani Karitasa gdje su djelatnici pripremili zakusku uz druženje, biskup Bogović uručio
je u ime biskupije novčani
dar i pomoć u hrani obiteljima u potrebi. Primilo ih je
deset obitelji iz župa Gospićko-senjske biskupije:
Vratnika, Senja, Cetingrada, Rakovice, Ogulina,
Plaškog, Korenice i dvije iz
Gospića.
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PROSLAVA MATIJEVA U ŠIROKOJ KULI
za pomoć potrebitima i
svakom čovjeku.

Dvadeset i pete nedjelje
kroz godinu 22. rujna posebno je bilo svečano u crkvi
sv. Mateja u Širokoj Kuli na
svetoj misi u 11 sati. Slavljen je drugi dan župnog patrona sv. Mateja, a svetu
misu je predvodio o. Ivan
Dominik Iličić u suslavlju s
župnikom preč. Lukom Blaževićem. Još je slavljena
sveta misa u 9 sati u crkvi
sv. Josipa u Ličkom Osiku.
Hvala župnom zboru pod
vodstvom Jelene Torić i
gospođi Melindi Dumitresco koja je sve očarala
skladbama na violini. Melinda Dumitrescu je akademski obrazovana violinistica iz Rumunjske koja većinu vremena živi i djeluje u
Međugorju te predivnim
zvucima na violini animira
klanjanja i razne duhovne
susrete.
Pater Ivan Dominik je u
svojoj propovijedi svima je

približio Mateja carinika čiji
god ova župa obilježava.
Danas bi rekli da je Matej
bio izdajnik naroda, ali Isus
nije tako mislio. Današnje
drugo čitanje nas također
poziva da molimo za sve
ljude. Svi trebamo biti društveno aktivni kršćani, bilo
kroz svoju obitelj ili u društvu. Može nam primjer biti
sveti Matej koji je promijenio stari način života. Važno
je da mi dopustimo Isusu da
i on nas preobrazi, da se opet rodimo u sakramentima
krštenja i krizme. Povezanost nas i svetaca je jako važna jer molitvom dolazimo
u dodir sa svima. Trebamo
biti zahvalni na svećenicima
koji donose živoga Boga u
Presvetoj euharistiji. Kao
što se Matej obratio, tako
danas svakog od nas Isus
čeka u sakramentu svete ispovijedi. Trebamo biti spremni za promjenu života, jer
smo pozvani na svetost i biti
znak nade u ovom svijetu,

Kada Krist zahvati cijelu osobu i preobrazi u
srcu ono što ne valja
svima će nam biti lakše
u svakdanjem životu.
Mi ništa ne možemo
sami, ali Isus je tu da
nam pomogne. Važno
je i zajedništvo vjernika ove župe koji za ovaj župni blagdan dolaze u Široku Kulu. Pozvani smo poput sv.
Mateja napisati evanđelje svoga života. Trebamo čitati Sveto pismo, promatrati u tišini Božju riječ i dopustiti joj da
nas ona promijeni, da postane naš način razmišljanja.
Isto tako, sveta misa nas
preobražava jer nam Bog u
njoj daruje samoga sebe. To
je to. Onda ti postaneš sposoban pisati evanđelje
svoga života - zaključio je
propovjednik Iličić.
Na kraju svete mise župnik
preč. Luka Blažević predstavio je novi broj župnog lista Providnosti koji izlazi uoči Matijeva te zahvalio o.
Ivanu Dominiku i gospođi
Melindi Dumitresco što su
ova dva dana bili s nama i
zajedno molili Boga.
Samoj proslavi također je
prethodila večernja sveta
misa u subotu koju je predvodio o. Iličić.
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JOSIP FAJDIĆ PREDSTAVIO NOVU KNJIGU
predstavljanjem moderirala prof. Ana Lemić.
Autor je u ovoj vrijednoj
kjnizi za grad Gospić i njegovu okolicu obradio najzaslužnije Gospićane kroz
povijest i danas koji su doprinijeli tome da se ime
Like i Gospića čuje po cijeloj Hrvatskoj, ali i svijetu. Obrađeno je preko
200 imena, a knjiga je podijeljena u tri dijela.

U petak 27. rujna u 19 sati u
Pastoralnom centru župe sv.
Josipa u Ličkom Osiku održana je tribina na kojoj je
predstavljena knjiga "Leksikon istaknutih i zaslužnih Gospićana u prošlosti i

Lički Osik * Široka Kula

sadašnjosti"
autora
prof.dr.sc. Josipa Fajdića.
Samu knjigu su predstavili
dr.sc. Ante Bežen i autor dr.
Fajdić
dok
je

Hvala g. Josipu Fajdiću
kojeg je kora kruha odvela
u Slavoniju, točnije u Požegu da se uvijek sjeća
svoga zavičaja, a on to najbolje vraća pisanjem knjiga
o Lici i rodnoj grudi. Ovo
mu je već treća knjiga i vjerujemo da nije zadnja.
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PROSLAVA SVETOG MIHOVILA U VUKŠIĆU
U subotu 28. rujna 2019. godine uoči svetkovine arkanđela Mihaela, Rafaela i Gabrijela proslavljen je blagdan sv. Mihovila u Vukšiću.
Ovu kapelicu su Vukšičani
podigli u zahvalu sv. Mihovilu nakon Domovinskog
rata na prvoj crti linije.
Svečanu svetu misu u 17
sati predvodio je domaći župnik Luka Blažević. Kako je
bilo lijepo vrijeme, skupio
se lijep broj vjernika.

U svojoj propovijedi preč.
Luka Blažević približio je
vjernicima arkanđele Mihaela, Gabrijela i Rafaela te
što oni nama dana znače u
našim životima.

Nakon svete mise vjernici
su se zaputili u Pastoralni
centar u Ličkom Osiku gdje
su sami pripremili zakusku
da se ljudi ne razbježe svojim kućama.
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SJEĆANJE NA ŽRTVE ŠIROKE KULE

U nedjelju 13. listopada
2019. godine u Širokoj Kuli
prisjetili smo se svih žrtava
koje su ubijene na ovaj dan
u Domovinskom ratu prije
28 godina od ruke krvnika.
Svečanu svetu misu zadušnicu za sve žrtve u 11 sati u
crkvi sv. Mateja predvodio
je mons. dr.sc. Juraj Batelja
(postulator kauze za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca) u
suslavlju s župnikom preč. Lukom
Blaževićem.
Prije svete mise u
10:45 sati kod Spomenika svim žrtvama II. svjetskog i
Domovinskog rata
položeni su vijenci i
zapaljene svijeće.
Tužno je nakon toliko godina gledati
suzu u očiju najmilijih kada se idu pokloniti žrtvama. Osim
obitelji
Lički Osik * Široka Kula

stradalih, svijeće i vijence
položili su general Mladen
Markač te predstavnici vlasti, škole, policije i vojske.
Iz propovijedi mons. Jurja
Batelje:
Dragi vjernici! Vjerom prožeti sabrali smo se u Širokoj
Kuli. Ona je, zajedno s drugim katoličkim selima u

ovom dijelu Like, prošla uistinu krvavu kupelj. Ubijali su Turci, ubijali su žandari, u Drugom svjetskom
ratu ubijali su četnici i partizani, ubijali su zloćudnim
ideologijama zaražani pojedinci. Iz mržnje prema
katoličkoj vjeri, u krvavu
kupelj bačene su bezbrojne
nevine žrtve, čak djeca i
starci. Božja nas riječ poziva da ozdravimo, da se okupamo u ljubavi Božjoj
koja je jedina kadra pročisiti savjest, oprati zloću, iscijeliti svaku ranu. Istom
očišćena srca smijemo
stati pred Gospodina, sudca
živih i mrtvih, sudca ubojica
i žrtava i moliti vječni pokoj
mrtvima, a obraćenje i mir
duše živima. Tek pročišćene
savjesti možemo istinski
vjerovati i pravom Bogu
služiti.
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što su bili katolici, zato što
su ljubili svoj dom, svoj
rod i hrvatsku grudu djedovine. Pripadnici četničkih formacija i milicije
tzv. SAO Krajine, pobili
su ih radi etničkog čišćenja tog kraja od hrvatskog
stanovništva.

Iz obveze savjesti i poštivanja vjere onih koji svoje živote nisu položili samo za
domovinu nego baš za katoličku vjeru spominjemo se i
partizanskih žrtava u župi
Široka Kula u Drugom
svjetskom ratu kad je ovdje
njih ubijeno 164. U Gospiću
i okolici njih 3500! Među
njima su i strijeljani svećenici Vladimir Kargačanin,
kateheta u Gospiću i Dragutin Kukalj, župnik u

Gospiću te službenica Božja
s. Žarka Ivasić, rodom iz
Krašića. Strijeljana je 16.
svibnja 1946. uza zid grobljanske kapele sv. Marije
Magdalene u Gospiću.

Vjerujemo da ni patnje žrtava koje danas oplakujemo i molitvom pratimo
nisu bile uzalud. Opominju nas sa sv. Pavlom da
se ne predamo malodušnosti, nego da se trsimo
oko "spasenja u Isusu Kristu", zajedno s vječnom slavom. Hrabre nas da ne napuštamo rodnu grudu, da
čuvamo rod i dom, a iseljenici da se svojoj kući vrate.

S osobitim pijetetom obilježavamo spomen na našu
braću i sestre iz Široke Kule
i okolice koja su stradala u
srpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Ukupno 40
žrtava. Ubijeni su samo zato

Neka Bog bdije nad ovom
hrvatskom zemljom i narodom! Neka rod Hrvata ne izumre! Majko Božja, čuvaj
Božji narod i pastire! Blaženi Alojzije Stepinče, moli
za nas!
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TRIBINA ČETVRTKOM – „Dječje prihvatilište Sisak“

U četvrtak 24. listopada
2019. godine s početkom u
19 sati u našoj župi i našem
Pastoralnom centru prikazan je dokumentarni film autorice
Nade
Prkačin
"Dječje prihvatilište Sisak".
Tribinu su svojim prisustvom uzveličali uz autoricu
filma Nadu Prkačin i ostale
posjetitelje, biskup u miru
mons. Mile Bogović i dogradonačelnik Gospića Ivica Tomljenović.
U produkciji Laudato snimljen je novi dokumentarni film 'Dječje prihvatilište Sisak' o akciji spašavanja ratom stradale
djece u Sisku 1942. godine.
Film
je
potkrepljen
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izvornim
dokumentima i autentičnim fotografijama, a u njemu
govore istraživači, povjesničari, crkveni velikodostojnici te svjedoci
događaja.
'Dječje prihvatilište Sisak' prikazuje kako su
zbog velikog priljeva
djece s Kozare u gradu Sisku otvorena četiri prihvatilišta. Mortalitet djece je u
početku bio iznimno velik
zbog zaraznih bolesti koje
su tada vladale, no do kraja
1942. godine sveden je na
pojedinačne
slučajeve.
Djeca su zbog ogromnog
broja i neprimjerenih uvjeta
prihvatilišta smještana i po
obiteljima. Uz opću neimaštinu i glad preuzimanje
brige za tzv. kozaračku
djecu bio je pothvat iznimne
kršćanske uljudbe i velikoga srca koje su Siščani
toga vremena pokazali. Unatoč nadljudskim naporima u zbrinjavanju djece
desetljećima je širena lažna
povijest po kojoj je u Sisku
bio logor u kojemu se namjerno usmrćivalo djecu.

Ovaj dokumentarni film rasvjetljava istinu i pokazuje
što se uistinu događalo u Sisku 1942. godine. O tome
govore stručnjaci Roman
Leljak, slovenski istraživač
i publicist, Igor Vukić, istraživač i publicist, Vlado Košić, sisački biskup, mons.
Juraj Batelja, postulator kauze za proglašenje svetim
bl. Stepinca, Ante Beljo,
predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva, doc. dr.
sc. Vlatka Vukelić, povjesničarka, dr. sc. Vladimir Šumanović, povjesničar. U
filmu svjedoče i sudionici
vremena Marija Ivšić, Nada
Kovačić, Ivanka Marić, Ivan Posilović i Branko Ljubešić.
Dokumentarni film 'Dječje
prihvatilište Sisak' snimljen
je u produkciji Laudato,
producentica filma je Ksenija Abramović, a redateljica i scenaristica Nada Prkačin. U filmu je korištena
dokumentacija Hrvatskog
državnog arhiva. Snimatelji
su Ivan Meteš i Andrej Bunić. Trajanje filma je 50 minuta.
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MOLITVENI POHOD NA LJUBOVO
U subotu 2. studenog na Dušni dan kada se prisjećamo
svih naših vjernih mrtvih
župljani župe sv. Mateja iz
Široke Kule kao i prijatelji
župe hodočastili su na molitvu do Jame Golubnjače na
Ljubovu u znak sjećanja i odavanja počasti svim žrtvama čiji su posmrtni ostatci pronađeni u toj Jami te
svim žrtvama čije se kosti
još uvijek nalaze u raznim
jamama i stratištima (iz
Drugog svjetskog i Domovinskog rata).
Ovo je bila inicijativa Ivanke Vojvodić koju je župnik rado prihvatio. Došavši
do same Jame i kod spomenika, gospođa Ivanka je upoznala sve prisutne sa kratkom, ali mučnom poviješću
ove Jame. U samoj Jami su
pronađeni ostaci kostiju i
njezinih roditelja. Slušajući
to potresno svjedočanstvo,
možemo zaključiti da još
puno treba moliti i istraživati kako bi se došlo do
prave istine. U ovoj Jami su
pronađeni ostaci kostiju
12 žrtava, a
još se traga
za
ostalim
žrtvama koje

još nisu pronađene kako bi
obitelji žrtava napokon imale grob gdje bi zapalile
svijeće za svoje najmilije.
Ovdje se također vidi kako
je puno toga obećano prije
nekoliko godina, a ništa od
toga nije ostvareno. Sama
Jama nije ograđena, sama
cesta ili pristupni put je nikakav te nema nikakvog obilježja na glavnoj cesti
kako bi netko znao da je ova
Jama spomen obilježje. Ima
puno propusta, a preostaje

jedino molitva i nada da se
to sve ispravi.
Nakon svjedočanstva Ivanke, župnik preč. Luka
Blažević predvodio je molitvu za sve stradale, za sve
žrtve koje su nađene kao i za
sve one za kojima se još
traga.
Po povratku svojim domovima stalo se na Ljubovu
kod spomenika Oluje gdje
se također pomolilo za sve
stradale branitelje u Domovinskom ratu
kao i za one
čija su imena
uklesana u
spomeniku.
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LOVCI SU PROSLAVILI SV. HUBERTA, A LOGORAŠI
ZAHVALILI NA DARU ŽIVOTA
U nedjelju 3. studenog na
31. nedjelju kroz godinu u
našoj je župi bilo pogotovo svečano na svetoj
misi u 11 sati dok je misa
u 9 sati slavljena je u župi
sv. Mateja u Širokoj Kuli
jer je prva nedjelja u mjesecu.
Na današnji dan lovci
slave svoga nebeskoga zaštitnika sv. Huberta pa su
se na taj način okupili na
svetoj misi kako bi to dostojanstveno i svečano obilježili. Donijeli su svoje
zastave lovačkih društava
i svečano ušli u procesiji u crkvu. Svake godine također prva nedjelja nakon blagdana Svih
Svetih predviđena je za Dan logoraša ili za sve one koji su bili zatvoreni u srpskim koncetracijskim logorima diljem naše domovine. Tako su onda i oni predvođeni g. Stipom Perlićem iz
Gospića sudjelovali na svetoj misi i Bogu zahvalili na daru života, tj. što su živi izašli iz tih
logora.
Nakon svete mise logoraši sa svojim prijateljima i lovcima druženje uz domjenak nastavili su
u Pastoralnom centru naše župe.

Lički Osik * Široka Kula
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VUKŠIČANI ZA VUKOVAR
vjernici iz sela Vukšić zapalili su svijeće kod kapelice sv. Mihovila na Glavici.

žrtve obilježi zvonjavom
zvona svih crkava u Hrvatskoj u nedjelju 18. studenoga u 18 sati i 11 minuta.

Uz paljenje svijeća također su se ujedinili u molitvi i zvonom sa kapelice
sa svim crkvama u Hrvatskoj u 18 sati i 11 minuta.

U povodu obilježavanja
Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, inicijativu „ZVON
za Vukovar” pokrenuo je
Franjevački samostan u Vukovaru kako bi svake godine 18. studenoga u točno
18 sati i 11 minuta zvona
svake crkve u Hrvatskoj zazvonila u znak sjećanja na
žrtvu Vukovara te pozvala
vjernike na molitvu za žrtve
zlodjela i one koji su ih
počinili.

Velika im hvala na ovom
obilježavanju. Da se nikada ne zaboravi!

U ponedjeljak 18. studenog
kada se s posebnim pijetetom sjećamo žrtve grada
Vukovara
i
Škabrnje,

Hrvatski biskupi pozivali
su vjernike na molitvu za
sve žrtve Domovinskog
rata. Biskupi su odlučili da
se ovogodišnji spomen na
žrtvu Vukovara i druge
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PREDSTAVLJANJE PRIČESNIKA I KRIZMANIKA

U nedjelju 8. prosinca svete
mise u 9 i 11 sati slavljene
su u župi sv. Josipa u Ličkom Osiku. Na misi u 11
sati župnoj zajednici su
predstavljeni ovogodišnji
prvopričesnici i krizmanici.
Prvopričesnici su za poklon
dobili Moj prvi molitvenik,
a krizmanici Novi zavjet.
Riječ obraćenje i obratiti se
danas su prilično crkveno obojene, tako da im je značenje pomalo izblijedjelo.
Koji put se i krivo shvaća.
Evo, Ivan Krstitelj započinje svoj nastup pozivom i opomenom „Obratite se jer
približilo se kraljevstvo nebesko!“ A Matej dodaje: „Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas
oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med.“
I onda nam može izgledati,
baš kao što je to u prošlosti
često bilo, da bi obraćenje
značilo da čovjek treba biti
nalik Ivanu koji je bio veliki
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isposnik i pokornik. I
stvarno, bilo je mnogih koji
su ga nasljedovali kao pustinjaci, posteći, noseći grubu
odjeću i provodeći dane i
dane u molitvi i pokori.
Tako su nastale različite
grane redovništva. I onda se
– ne baš u skladu s evanđeljem – počelo smatrati da redovnici žive „savršenijim
životom“, dok bi ostali kršćani bili sveti u onoj mjeri
u kojoj uspijevaju biti nalik
redovnicima.
Međutim, riječ „obraćenje“,
grčki „metanoia“, kao što
neki vjerojatno već znaju,
znači onu preobrazbu gdje
se čovjek posve promijeni,
odnosno, obraćenje znači
promjenu mišljenja, stavova. To je kao kad netko
posvema promijeni svoj način života, kad mu se rodi
prvo dijete ili kad dobije prvoga unuka ili kad se teško
razboli… Međutim, kod obraćenja često imamo pred

očima Pavla koji je bio
progonitelj, pa onda apostol, ili Augustina koji je
živio raskalašeno, pa se
onda krstio, postao svećenik i biskup. Vjerojatno
smo u pravu kad pomislimo da nismo baš takvi
grešnici i raskalašenici.
Međutim, potreba za obraćenjem, za promjenom
nekih stavova u vlastitom
životu uvijek postoji.
Tako bismo mogli – kao
kod savjetovanja – malo
pogledati vlastiti život pa
onda, na jednom papiru,
napraviti popis u dva
stupca. Na prvom bi moglo
stajati, na primjer: „Što drugima ili samom meni smeta
u mom ponašanju?“, u drugom: „Što bih ja mogao (ja,
ne drugi!) učiniti da to popravim?“ Slično bismo mogli pogledati što ima dobroga u mojim životnim stavovima i kako bih ih mogao
još upotrijebiti.
Poslovni ljudi, športaši i
umjetnici znaju da uvijek
ima prostora za poboljšanje.
Tako je i u našem redovitom
životu. Bez grča, bez tjeskobe, nego jednostavno i
mirno nastojati povećavati
kvalitetu svoga života. To
nastojanje je poput uravnotežene tjelovježbe. Nakon
nekog vremena itekako osjetimo kako to dobro čini i
nama i onima s kojima živimo. Evo lijepog načina da
nešto učinimo do Božića, da
bismo ga mogli ljepše i radosnije slaviti s onima koje
volimo.
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SUSRET BISKUPA S RODITELJIMA DJECE KOJI SE
PRIPREMAJU ZA SAKRAMENTE

U utorak 10. prosinca u 19
sati u Pastoralnom centru
naše župe održan je susret
biskupa mons. Zdenka Križića sa roditeljima djece
koja se pripremaju za sakramente. Na početku susreta
sve prisutne pozdravio je
župnik preč. Luka Blažević.
Biskup Križić se u svojem
obraćanju roditeljima osvrnuo i svima približio Molitvu te dao mnogo životnih
primjera. Kao prvo, roditelji
moraju moliti za svoju djecu
jer to oni vide. U samoj molitvi trebamo dopustiti da
ona bude susret s Bogom, tj.

trebamo biti svjesni da smo
u Božjoj prisutnosti. Važno
je Bogu reći svoje želje, slabosti..., i Bog će odgovoriti
ako molimo iskrena srca.
Samo je to ponekad teško
prihvatiti jer nas Bog treba
ispravljati. Moramo u srcu
stvoriti odluku. Ona može
biti i mala (neću biti ljut ovaj dan/tjedan, neću ogovarati...) jer bez odluke nema
promjene.
Sama molitva vodi neke aktivnosti zauzetosti jer je
spojena sa radom. Rad čovjeka spašava, a najgori umor dolazi od lijenosti i

bezidejnosti. Sve trebamo
raditi s ljubavlju i vjerom.
Treba računati na poteškoće
na tom putu kao i na iznenađenja. Svaku večer treba
Bogu zahvaliti na proteklom danu. Svaka molitva,
bila ona kratka ili dugačka
veliki je blagoslov za obitelj
i tu onda Bog djeluje.
Na samom kraju biskup
Zdenko poručio je da u ovom svetom vremenu koji je
pred nama trebamo naći trenutak za molitvu, a taj će
trenutak onda sve posvećivati.
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DANI KRUHA U NAŠOJ ŠKOLI
Kao i svake godine, tako i ove,
molitvom i prigodnim programom, obilježili
smo Dan kruha
i zahvalnosti za
plodove zemlje.
Stolovi su obilovali kruhom i
kolačima, koje
su
pripremili
roditelji naših
učenika, ali i
sami učenici, koji su s učiteljicama pripremali i pekli
male ukusne kruščiće.
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Naš vjeroučitelj i župnik
Luka Blažević molitvom i
Božjom Riječju zazvao je
Božji blagoslov na sve donesene darove.

Nakon samog blagoslova uslijedilo je zajedničko blagovanje svega što su učenici
donijeli sa sobom u školu.
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SVETI NIKOLA RAZVESELIO NAJMANJE
U četvrtak 6. prosinca slavljena je misa zornica kao i
svakog dana u 7 sati.
Međutim ovaj dan je bio posebniji jer je jedan među
najomiljenijim svecima sv.
Nikola ostavio darove u župnom uredu na veselje onih
najmanjih tj. djece ali i starijih.
Župnik Luka Blažević je na
kraju svete mise podijelio

darove i razveselio djecu i
sve ostale vjernike koje su
svoje prvo jutarnje vrijeme
darovali Isusu budeći se ranije nego njihovi prijatelji.
Također je omiljeni svetac
posjetio najmanje školarce
u našoj školi i vrtiću na oduševljenje sve djece.
Sveti Nikola, čuvaj svu
djecu, putnike i pomorce!
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SVJEDOČANSTVO ROBERTA KNJAZA
„Za funkcioniranje u obitelji, osim naravno ljubavi koja je neophodna, u današnje vrijeme jako je bitno da imamo vremena jedni za druge.“

Ususret Drugom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji, koji se 19.
travnja 2015. godine održao
na Trsatu s temom ''Obitelj nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske'', predstavljene su neke od javih osoba koje svjedoče o vrijednosti o obitelji i koliko Bog
i Crkva pomažu u braku i obitelji.
Jedan od njih je i voditelj,
redatelj i autor televizijskih
emisija Robert Knjaz, koji
kaže da je za 'funkcioniranje
u obitelji, osim naravno ljubavi koja je neophodna, u
današnje vrijeme jako bitno
da imamo vremena jedni za
druge'.
Knjaz je svjedočio i o iskustvu smrti djeteta te kako je
Bog jedini koji mu je donio
utjehu u tim neutješnim trenucima.
- U situaciji kad mi je umrla
kćer, ona je imala dvije i pol'
godine, vjera je definitivno
nešto što pruži oslonac jer,
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tko te u tim trenucima može
utješiti? Možeš se jedino
povjerit Bogu i naći u tome
nekakav viši smisao i neku
utjehu da je to dio nekog većeg plana... Na kraju krajeva, mi smo skupljali novac
za njeno liječenje. Taj novac
je na kraju potrošen za opremanje onkologije i pomogao je puno drugih generacija bolesne djece, kojima
možda ta pomoć ne bi bila
pružena da Antonija nije umrla i da mi nismo skupili
taj novac od gledatelja i naših prijatelja - svjedoči
Knjaz.
“Idem u crkvu, ali htio bih
demistificirati jednu stvar,
nisam zato i svetac. Dapače,
idem u crkvu baš zato što
sam grešan da ne bi bio još
grešniji, tj. da me barem jednom tjedno neko opomene
i kaže mi kojim putem moram ići. Frendovi me svako
malo pitaju zašto idem u crkvu. Pa evo da odgovorim.
Crkva je kao neki servis za
dušu. Primjerice, kad se auto pokvari ili kompjuter

slijedi panika i u roku pola
sata ćeš naći nekoga da ti to
popravi. Dok dušu i karakter
svi često zanemarujemo.
Dakle, meni crkva služi kao
neki korektiv koji me podsjeti kakav bi zapravo trebao biti. Odrastao sam s mamom i bakom i one su mi
govorile da idem na vjeronauk. No, kad bih krenuo na
vjeronauk uredno sam završio s dečkima na nogometu
ispred vjeronauka a doma bi
rekao da sam bio na vjeronauk. Dakle, kao klinac nisam išao u crkvu, i tamo bi
mi bilo dosadno jer sam po
prirodi bio dosta živ. Međutim, onda su se dogodile
neke stvari u životu gdje nisam baš najbolje postupio i
gdje me trebala stići zaslužena kazna. To nisam mogao reći mami jer bi dobio
po ušima, nisam mogao reći
frendovima… i što mislite
kome sam se onda išao povjeriti? Koga sam išao moliti da mi pomogne i da me
mimoiđe zaslužena kazna?
Naravno, Boga. I tada sam
zapravo počeo vjerovati. To
je bilo s 18 godina. Počeo
sam vjerovati u Boga kroz
život, jer sam se uvjerio da
mi Bog kroz neke čudne načine pojavljuje u životu i zapravo mi pomaže u životu
onda kada najmanje to zaslužujem.” rekao je Robert
Knjaz otvoreno u svom
svjedočanstvu vjere.
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KRŠTENI, VJENČANI I UMRLI U 2019.
Župa sv. Josipa Lički Osik
Kršteni
1. Aleks Berg, sin Jana Berg i Tatjane r. Seredbina, kršten 18. siječnja
2. Josip Hećimović, sin Mile Hećimovića i Ane r. Galić, kršten 26. siječnja
3. Mia Dukarić, kći Hrvoja Dukarića i Doris r. Vuković, krštena 16. veljače
4. Iva Mesić, kći Tomice Mesića i Ivane r. Vukušić, krštena 10. Ožujka
5. Noa Krisbaher, sin Tomislava Krisbahera i Ane r. Nikšić, kršten 16. Ožujka
6. David Blažević, sin Marija Blaževića i Snježane r. Šimić, kršten 22. Travnja
7. Luka Butković, sin Ivana Butkovića i Karmele r. Bušljeta, kršten 28. Travnja
8. Marijana Ivanišević, kći Vinka Ivaniševića i Tihane r. Labinjanin, krštena 30. Travnja
9. Marin Ivanišević sin Vinka Ivaniševića i Tihane r. Labinjanin, kršten 30. Travnja
10. Tin Butković, sin Milana Butkovića i Antonije r. Sušić, kršten 12. Svibnja
11. Mia Kočović, kći Filipa Kočovića i Ivone r. Bilobrk, krštena 18. Svibnja
12. Filip Radošević, sin Marka Radoševića i Elvire r. Durmić, kršten 19. svibnja
13. Marija Bešić, kći Ivana Bešića i Katarine r. Bukvić, krštena 9. lipnja
14. Rita Orešković, kći Josipa Oreškovića i Lidije r. Luketić, krštena 9. lipnja
15. Danijel Šimatović, sin Marija Šimatovića i Ivane r. Pleša, kršten 16. lipnja
16. Mario Zrnić, sin Dragomira Zrnića i Ane r. Galić, kršten 27. srpnja
17. Damir Maks Međugorac, sin Josipa Međugorca i Aide Musafendić, kršten 3. kolovoza
18. Lucija Bunčić, kći Milana Bunčića i Suzane r. Fadljević, krštena 11. kolovoza
19. Mia Jerbić, kći Petra Jerbića i Nikoline r. Novačić, krštena 17. kolovoza
20. David Papić, sin Sladjana Papića i Tamare r. Jovanić, kršten 18. kolovoza
21. Petar Jurković, sin Dražena Jurkovića i Ivane r. Strika, kršten 18. kolovoza
22. Nina Sokolić, kći Nikole Sokolića i Dragane r. Župan, krštena 24. kolovoza
23. Petar Lenić, sin Josipa Lenića i Antonije r. Krpan, kršten 20 listopada
24. Petra Klobučar, kći Ivice Klobučara i Katarine r. Čorak, krštena 10. studenog
25. Nikol Nikšić, kći Božidara Nikšića i Ane r. Škulj, krštena 17. studenog
Vjenčani
1. 26. siječanj – Mile Hećimović i Ana Galić
2. 16. veljače – Marijo Župan i Marina Šabanagić
3. 07. rujna – Hrvoje Dukarić i Doris Vuković
4. 07. prosinca – Jurica Zalović i Sanela Tupković
Umrli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

24. veljače, Joso Došen, r. 1939. – Mušaluk
6. ožujka, Manda Lisac, r. 1932. – Mušaluk
11. ožujka, Ante Šimatović, r. 1949. – Mušaluk
15. ožujka, Manda Šnjarić, r. 1935. – Lički Osik
16. ožujka, Božica Lenić, r. 1940. – Budak
17. ožujka, Ljuba Butković, r. 1938. – Mušaluk
22. ožujka, Marko Maračić, r. 1946. – Donji Lapac
30. ožujka, Mile Lenić, r. 1959. – Budak
18. travnja, Ante Biljan, r. 1956. – Mušaluk
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10. 15. svibnja, Petar Balenović, r. 1945. – Mali Žitnik
11. 3. lipnja, Tomislav Pielić, r. 1961. – Lički Osik
12. 1. srpnja, Joso Novačić, r. 1964. – Budak
13. 2. srpnja, Ante Toni Došen, r. 1957. – Mušaluk
14. 2. srpnja, Marija Pavletić, r. 1932. – Lički Osik
15. 8. srpnja, Ivka Milković, r. 1936. – Vukšić
16. 6. kolovoza, Nikola Pleša, r. 1950. – Vukšić
17. 18. rujna, Ivan Jelinić, r. 1942. – Vukšić
18. 4. listopada, Ante Pavičić, r. 1950. – Zagreb
19. 8. studeni, Lucija Perša, r. 1926. – Mušaluk
20. 22. studeni, Vlado Bašić, r. 1955. – Lički Osik
21. 29. studeni, Mate Rendulić, r. 1932. – Vukšić
Župa sv. Mateja Široka Kula
Vjenčani
1. 17. kolovoza – Nikola Nikšić i Dragica Čejić
2. 17. kolovoza – Franjo Bartulac i Marija Nikšić
Umrli
1. 17. siječnja, Ivan Nikšić, r. 1932. – Široka Kula
2. 23. travnja, Marko Nikšić, r. 1938. – Široka Kula

DAROVI ZA CRKVU OD ZADNJEG
BROJA PROVIDNOSTI
Nikica Šimunić – Gospić – 200 kn
Vanja Lulić- Lički Osik – 200 kn
Manda i Ankica Pavičić – Zagreb – 600 kn
Mandica Starčević – Urije – 100 kn
Josica i Mara Potnar – Mušaluk – 200 kn
Dubravka i Joso Štimac- Mušaluk – 200 kn
Manda Perković – Gara – Urije – 200 kn
Katarina Nikšić – N. Vinodolski – 250 kn
Manda Šimatović – Zagreb – 400 kn
Joso Holjevac – Mušaluk – 200 kn
Ivana i Marijan Bešić – 100 kn
Stjepan Grospić – Gospić – 50 €
Marijan Lisac – L. Osik – 500 kn
Milan Rendulić – Vukšić – 100 kn
Mande i Ante Ratković – Lički Osik – 350 kn
Marica Šop – Lički Osik – 150 kn
Marijan Vlainić – Prvan selo – 350 kn
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DAROVI KRUMPIRA ZA SJEMENIŠTE
DAROVI U NARAVI
Martin Hećimović, Nikica Horvatović, Kata Horvatović, Manda Horvatović, Ivan Horvatović,
Ante Potnar, Jure Potnar, Manda Potnar, Mate Štimac, Lucija Štimac, Mile Lulić, Marija Murgić, Marinka Holjevac, Mile Holjevac, Petar Perčević, Ivan Mesić, Nikola Biljan, Ana Biljan,
Mile Lisac, Stipe Lisac, Pave Biljan, Pave Butković, Mile Butković, Danica Binički, Mate Biljan, Joso Jurković, Mandica Rast, Mate Rendulić, Nikola Rendulić, Milan Rendulić, Ante Prša,
Ivica Došen, Ivan Butković, Nikola Nikšić, Milan Delač, Mile Šušić, Nikica Šušić, Martin Orešković, Ivan Cvetežnik, Ivan Butković, Mile Butković, Dragan Crnković, Pajo Jelić, Zvone
Crnjak, Tome Crnković, Ante Jamičić, Miča Pavičić, Luka Šarić, Ivan Stilinović, Marijan Bešić, Marija Sokolić, Milan Nikšić, Milka Novačić, Joso Božić, Ante Vuković, Mirko Fajdić,
Stipe Bubaš, Zdenka Fajdić, Manda Fajdić, Tihomir Fajdić, Joso Fajdić, Mate Nikšić, Joso Orešković, Robert Nikšić, Marko Ribić, Mirko Papić, Luja Mesić, Milan Butković, Ivica Bukovac, Mande Perković, Ivan Maras, Milan Uzelac, Martin Starčević, Nikola Jergović, Marko
Ratković, Ivan Ratković, Ante Nikšić, Manda Starčević, Milan Nikšić, Nikola Čorak.

DAROVI U NOVCU
Joso Potnar, Katica Rukavina, Dragica Horvatović, Milan Štimac, Joso Štimac, Roja Blažetić,
Ane Nane Lisac, Ljuba Orešković, Ivan Orešković, Dragan Perčević, Drago Lisac, Nina Perša,
Ana Biljan, Katica Butković, Kata Šimatović, Ante Butković, Milka Marković, Petar Milković,
Milan Šimac, Marija Kuprešanin, Nikola Šimac, Tomo Butina, Kata Prša, Stipe Štimac, Ankica
Ratković, Dragan Šop, Gojko Marušić, Mira Lisac, Marijan Lisac, Vlado Ratković, Jela Ratković, Ivan Jamičić, Šefika Šušić, Nikola Mrle, Nikola Krpan, Ramo Babić, Valentin Božić,
Nikola Sokolić, Ivan Sokolić, Mile Fajdić, Josip Sokolić, Grga Marković, Tiho Starčević, Joso
Holjevac, Martin Butković, Marija Nikšić, Mande Nikšić, Stipan Nikšić, Mičo Čačić, Branimir
Vojvodić, Milan Matanić, Joso Hećimović, Mile Nikšić, Marko Marijić.

Ako je netko izostavljen sa ovog popisa
neka nam oprosti jer nije namjerno!
„Dobro je činiti dobro!“

GODINA X * BROJ 30 *PROSINAC * 2019.

RASPORED BOGOSLUŽJA ZA BOŽIĆNE DANE
POLNOĆKA

utorak,24.12.2019.

21:00 ŠIROKA KULA
23:00 LIČKI OSIK

BOŽIĆ

srijeda, 25.12.2019.

09:00 ŠIROKA KULA
11:00 LIČKI OSIK

SVETI STJEPAN

četvrtak, 26.12.2019.

11:00 LIČKI OSIK

SVETI IVAN

petak, 27.12.2019.

08:00 LIČKI OSIK

STARA GODINA

utorak, 31.12.2019.

17:00 LIČKI OSIK

NOVA GODINA

srijeda, 1.1.2020.

11:00 LIČKI OSIK

TRI KRALJA

ponedjeljak, 6.1.2019.

09:00 ŠIROKA KULA
11:00 LIČKI OSIK

Blagoslov vode
KRŠTENJE

nedjelja, 12.1.2019.

GOSPODINOVO

09:00 LIČKI OSIK
11:00 LIČKI OSIK

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI
27.12. – petak - MUŠALUK
28.12. – subota – MUŠALUK
29.12. – nedjelja – KOSINJSKA ULICA I OD CRKVE PREMA GROBLJU
30.12. – ponedjeljak – BUDAK
31.12. – utorak – VUKŠIĆ I LIČKI OSIK DO CRKVE
2.1. – četvrtak – NASELJE
3.1. – petak – NASELJE
4.1. subota – ŠIROKA KULA I KULJSKA CESTA
5.1. – nedjelja – OSTROVICA, URIJE, NOVOSELIJA, HRVATSKOG PROLJEĆA

