
 
 
 



 

UVODNIK 

RIJEČ ŽUPNIKA 
VLČ. LUKE BLAŽEVIĆA 
 

 
 

Dragi vjernici naših župa Lički 
Osik i Široka Kula!  

 
Sezona ljetnih odmora i školski 

praznici su za nama. Vjerujem da 
odmoreni i puni snage možemo 
ponovno započeti svoje školske i radne 
obaveze.  

 
Započinje nova školska i 

vjeronaučna godina. Nadam se da će 
započeti s Božjim blagoslovom. Sada 
će se vidjeti i učinci sakramenata sv. 
pričesti. Koliki će broj ostati povezan s 
Crkvom i župnom zajednicom kroz 
redovitu nedjeljnu sv. misu i 
vjeronauk? To je jasni pokazatelj što 
nam znače sakramenti. Je li to bila 
potvrda kršćanske zrelosti ili samo 
formalnost i običaj?  

 
I u ovom broju Providnosti 

pojavljuju se tri cjeline. Prva je 

posvećena događanjima u općoj crkvi, 
tako da smo popratili posjet pape 
Benedikta XVI. Hrvatskoj. U drugoj 
cjelini su događanja iz naše Gospićko-
senjske biskupije. Popratili smo 
posveta oltara na udbini 10. 9. 2011. U 
događanjima iz naše župe posebno 
smo izdvojili događanja u Velikom 
tjednu, vizitaciju župe i naše župne 
proslave. U posebnom dijelu smo 
donijeli i neke vijesti iz osnovne škole 
"Dr. Franjo Tuđman" na Ličkom Osiku. 
S posebnim ponosom najavljujemo da 
će HTV u listopadu prenositi svetu 
misu iz župne crkve na Širokoj Kuli. 

 
Mislim da možemo biti ponosni 

na ovaj naš župni list koji bilježi 
događanja na našem prostoru. Hvala 
svima na podršci! Bez vaših 
dobrovoljnih priloga ovog lista ne bi 
bilo! Ali, još nam je važnije osvojiti vas 
- naše čitatelje, da se uključite u 
stvaranje NAŠEG ŽUPNOG lista!  

 
Trebalo je puno nagovaranja za 

svaki članak! Hvala Bogu ima uvijek 
onih koji nas razvesele svojim prilozima 
kao ravnateljica Vlatka! 

 
Ovaj broj Providnosti dar je 

našim zaštitnicima sv. Mateju i sv. 
Mihovilu! Neka nas njihov zagovor štiti 
i brani. 

 
Vaš župnik 

vlč. Luka Blažević! 
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PAPIN POSJET  
ZAGREBAČKOJ NADBISKUPIJI I HRVATSKOJ 
 

Po ocjeni katoličkog 
tjednika Glasa Koncila na 
samim vratima je izniman, 
povijesni i višestruko znako-
vit pohod pape Benedikta 
XVI. Hrvatskoj, državi koja 
se još na neki način traži, 
premda ovoga lipnja slavi 
20. obljetnicu proglašenja 
Deklaracije o neovisnosti. 
Crkva privodi kraju svoje 
unutarnje ustrojavanje i lije-
čenje rana koje je zadobila u 
dugotrajnom komunističkom 
razdoblju i u velikosrpskoj 
agresiji i sve otvorenije traži 
nove oblike svoga specifič-
nog služenja hrvatskom na-
rodu.  

U komentaru Potvrda 
dostojanstva, glavni urednik 
Ivan Miklenić napominje 
kako je haaška presuda hr-
vatskim generalima dala još 
jednu novu dimenziju tom 
pastoralnom i državnom po-
hodu. Premda nitko u Kato-
ličkoj crkvi u Hrvatskoj i ne 
pomišlja da bi papa Benedikt 
XVI. trebao javno zauzimati 
stav o toj nepravednoj prvos-
tupanjskoj haškoj presudi, 
sam njegov dolazak u Hr-
vatsku potvrda je neokrnje-
noga dostojanstva hrvatsko-
ga naroda - bez obzira na 
presudu o tobožnjem zajed-
ničkom zločinačkom pothva-
tu koji ipak neopravdano 
baca sjenu na sve hrvatske 
branitelje i na čitav hrvatski 
narod.  

Po Miklenićevim ri-
ječima u vremenu kad je 
dostojanstvo hrvatskoga na-

roda ranjeno, pohod i prija-
teljstvo najvećega moralnoga 
autoriteta suvremenoga čov-
ječanstva, pape Benedikta 
XVI., melem je na tu ranu i 
novi snažni poticaj svim ka-
toličkim vjernicima da pro-
dube i učvrste svoju vjeru u 
Božju providnost, u samoga 
Boga, koji je jedini pravi 
gospodar povijesti na svim 
razinama.          Dodaje se da 
je nakon tri pohoda Hrvats-
koj i dva Bosni i Hercegovini 
velikoga prijatelja Hrvata 
blaženoga Ivana Pavla II, 
pohod pape Ratzingera po-
najprije očita potvrda ne tek 
emocionalne blizine rimskih 
prvosvećenika Hrvatima 
nego trajne potpore Svete 
Stolice i aktualnoga nasljed-
nika apostolskoga prvaka sv. 
Petra i Hrvatskoj i Crkvi u 
Hrvatskoj. 

S velikom radošću 
dolazim među vas kao hodo-
časnik u ime Isusa Krista. 
Srdačno pozdravljam ljub-
ljenu hrvatsku zemlju i veli-
kim zagrljajem grlim sve 
njezine stanovnike, kazao je 
u svojem prvom govoru na 
hrvatskom tlu papa Benedikt 
XVI. Napose je pozdravio 
katoličku zajednicu, hrvatske 
obitelji te sve predstavnike 
hrvatskih vlasti koji su ga 
dočekali u Zračnoj luci Zag-
reb.  

Papa se prisjetio triju 
pastoralnih posjeta svoga 
prethodnika blaženoga Ivana 
Pavla II. te zahvalio Gospo-
dinu za dugu povijest vjer-

nosti koja povezuje Hrvatsku 
i Svetu Stolicu. Od samih 
početaka vaš narod pripada 
Europi te joj, na poseban 
način, daje doprinos u du-
hovnim i moralnim vrijedno-
stima, koje su kroz stoljeća 
oblikovale svakodnevni život 
kao i osobni i nacionalni 
identitet njezine djece, istak-
nuo je Benedikt XVI.  
 

 
U kazalištu se papa 

zahvalio monsinjoru Puljiću i 
profesoru Zuraku na lijepim 
riječima koje su mu uputili 
kao i glazbenicima koji su ga 
dočekali univerzalnim jezi-
kom glazbe. Progovorio je o 
Ruđeru Boškoviću  i Kato-
ličkom sveučilištu koje se 
osniva u Zagrebu.  

Svoja promišljanja 
Papa je ostavio kao znak, a 
povrh svega kao želju Crkve 
da, pronoseći svjetlo evanđe-
lja, hodi u hrvatskom narodu.  

Na hipodromu je pa-
pa govorio o obitelji i uz 
ostalo rekao: "Draga braćo i 
sestre! Vrlo sam rado prihva-
tio poziv što su mi ga uputili 
hrvatski biskupi da posjetim 
ovu zemlju prigodom prvoga 
Nacionalnoga susreta hrvats-
kih katoličkih obitelji. Želim 
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izraziti koliko visoko cijenim 
tu osjetljivost i zauzetost za 
obitelj, ne samo zbog toga 
što se ta temeljna ljudska 
stvarnost danas, u vašoj zem-
lji kao i drugdje, mora suoči-
ti s teškoćama i prijetnjama, 
pa stoga ima i posebnu pot-
rebu da se evangelizira i po- 
 

 
drži, nego i stoga što su krš-
ćanske obitelji temelj za od-
goj u vjeri, za izgradnju Crk-
ve kao zajedništva i za njezi-
nu misionarsku nazočnost u 
najrazličitijim životnim situ-
acijama. Znam za velikoduš-
nost i predanje s kojima vi, 
dragi Pastiri, služite Gospo-
dinu i Crkvi. Vaš svakod-
nevni rad odgajanja u vjeri 
novih naraštaja, kao i pripra-
ve na brak i praćenje obitelji, 
glavni je put obnove Crkve, 
kojim se također oživljava 
društveno tkivo zemlje. Nas-
tavite s tom raspoloživošću 
ovu vašu dragocjenu pastir-
sku zauzetost! … 

Dragi roditelji, trajno 
se obvežite učiti svoju djecu 
moliti, i molite s njima; prib-
ližite ih Sakramentima, oso-
bito Euharistiji jer ove godi-
ne slavite 600 godina ludbre-
škog euharistijskog čuda; 
uvedite ih u život Crkve; u 
intimi doma nemojte se boja-
ti čitati Sveto pismo, obasja-
vajući tako obiteljski život 
svjetlom vjere i hvaleći Boga 

kao Oca. Budite poput male 
Dvorane posljednje večere, 
poput one Marijine i učenika, 
u kojoj se živi jedinstvo, 
zajedništvo, molitva! Danas, 
Bogu hvala, mnoge kršćan-
ske obitelji stječu sve više 
svijest o svojem misijskom 
pozivu te se ozbiljno zauzi-
maju u svjedočenju za Krista 
Gospodina. Blaženi Ivan 
Pavao II govorio je: Prava 
obitelj, utemeljena na braku, 
sama je po sebi dobra vijest 
za svijet. I dodaje: U naše 
vrijeme sve su brojnije obite-
lji koje aktivno sudjeluju u 
evangelizaciji. U Crkvi je 
dozreo trenutak obitelji, a to 
je također trenutak misionar-
ske obitelji (Angelus, 21. 
listopada 2001.) … Drage 
obitelji, budite hrabre! Ne 
popuštajte tom sekularizira-
nom mentalitetu koji nudi 
suživot kao pripravu ili čak 
kao zamjenu za brak! Poka-
žite svojim životnim svjedo-
čanstvom da je moguće lju-
biti poput Krista, bezrezer-
vno, da se nije potrebno bo-
jati brige za drugu osobu! 
Drage obitelji, radujte se 
očinstvu i majčinstvu! Otvo-
renost životu znak je otvore-
nosti prema budućnosti, pou-
zdanja u budućnost, kao što 
poštivanje naravnoga zakona 
oslobađa osobu, a ne ubija 
je! Dobro obitelji je dobro i 
Crkve. Želio bih istaknuti 
ono što sam tvrdio prije: Iz-
gradnja svake pojedine krš-
ćanske obitelji smješta se 
unutar veće obitelji Crkve, 
koja je podupire i nosi sa 
sobom. I obratno, Crkvu 
grade obitelji, male kućne 
crkve… 

Molimo Gospodina 
da obitelji budu uvijek više 
male Crkve, a crkvene zaje-
dnice da budu više obitelj! 
Drage hrvatske obitelji, žive-
ći u zajedništvu vjere i ljuba-
vi, budite što očitiji svjedoci 
obećanja koje je Gospodin, 
uzašavši na nebo dao sva-
komu od nas: ja sam s vama 
sve dane do svršetka svijeta 
(Mt 28,20). Dragi hrvatski 
kršćani, osjećajte se pozva-
nima naviještati evanđelje 
cijelim svojim bićem; osjeti-
te snagu Gospodnje riječi: 
Pođite i učinite mojim učeni-
cima sve narode (Mt 28,19). 
Djevica Marija, Kraljica Hr-
vata, neka vas uvijek prati na 
tom putu.   Amen!  Hvaljen 
Isus i Marija! 
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POSVETA OBITELJI SVETOJ OBITELJI 
(PREMA PREDLOŠKU LAVA XIII.) 
 

 

 
Isuse, ljubljeni naš Otkupitelju,  
koji si, poslan s neba prosvijetliti svijet 

naukom i primjerom,  
želio veći dio svoga zemaljskog života  
provesti poslušan Mariji i Josipu u 

skromnome Nazaretskom domu  
posvetivši tako tu Obitelj  
koja je dana za primjer svim 

kršćanskim obiteljima, 
primi dobrostivo naše obitelji koje ti se 

danas posvećuju 
okupljene pred Petrovim nasljednikom  

na 1. Nacionalnom susre-
tu hrvatskih katoličkih 
obitelji. 
Zaštiti ih, očuvaj i učvrsti 
u njima sveto strahopoš-
tovanje,  
istinski mir i sklad krš-
ćanske ljubavi,  
kako bi suobličavajući se 
božanskom uzoru Tvoje 
Obitelji  
svi, bez iznimke, bili dio-
nici vječnoga blaženstva. 
  
Marijo, ljubljena Isusova i 
naša Majko,  
neka po tvom milosnom 
zagovoru  
Isus primi ovu našu pos-
vetu  

i obilno nas nadari svojim darovima i 
blagoslovom. 

  
Josipe, presveti čuvaru Isusa i Marije,  
pomozi nam svojim molitvama  
u svakoj duhovnoj i vremenitoj potrebi,  
kako bismo s tobom i Blaženom Djevi-

com Marijom  
hvalili božanskog Otkupitelja Isusa 

Krista  
i zahvaljivali mu u vijeke vjekova. Amen 
  
(izmoliti Oče naš, Zdravo Marijo i Slava 

Ocu). 
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POSVETA OLTARA CRKVE HRVATSKIH MU-
ČENIKA NA UDBINI 
 

Papa Ivan Pavao II. blagos-
lovio je 8. lipnja 2003. u 
Rijeci kamen temeljac za 
Crkvu hrvatskih mučenika 
na Udbini, a 9. rujna 2005. 
godine zagrebački nadbis-
kup i metropolit kardinal 
Josip Bozanić blagoslovio 
je radove na početku grad-
nje crkve. Nakon prošlogo-
dišnjeg blagoslova crkve 
(11. 9. 2010.) koji je obavio 
kardinal Vinko Puljić ove 
godine 10. rujna crkvu je 
posvetio kardinal Bozanić.  

Na misi su uz do-
maćina, gospićko-
senjskoga biskupa Milu 
Bogovića, koncelebrirali 
riječki nadbiskup i metro-
polit Ivan Devčić, predsje-
dnik HBK đakovačko-
osječki nadbiskup Marin 
Srakić, apostolski nuncij u 
RH nadbiskup Mario Ro-
berto Cassari, petnaestak 
nadbiskupa i biskupa te 
dvjestotinjak svećenika. 
Svečanosti su nazočili i 
predsjednik Hrvatskoga 
sabora Luka Bebić, pot-

predsjednik Vlade RH Dar-
ko Milinović, ličko-senjski 
župan Milan Jurković, poli-
tički, vojni, kulturni i drugi 
predstavnici te do sada 
brojni hodočasnici iz Hr-
vatske i BiH. Ljepoti litur-
gije pridonijeli su združeni 
zborovi Gospićko-senjske 
biskupije predvođeni diri-
gentom Ivanom Prpićem 
Špikom i orguljašem Mila-
nom Dučićem te solisticom 
s. Cecilijom Pleše. Njima 
se pridružio zbor "Hrvatska 
Bašćina" iz Zagreba.  

Nakon što su hrvatski bra-
nitelji motoristi donijeli 
spomen kamenje u prikaz-
noj procesiji pred ostatke 
stare crkve sv. Nikole sve 
okupljene je pozdravio bis-
kup Bogović te se ponadao 
da će ovdje nazočni zajed-
no s onima koji prinos prate 
preko HTV-a osjetiti poru-
ku Crkve hrvatskih muče-
nika koja želi biti središte 
oko kojega će se – među 
Hrvatima u domovini i 
inozemstvu – utvrđivati i 
širiti zdravi osjećaj ljuds-
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kog i kršćanskog zajedni-
štva sa svim članovima 
našega naroda i s onima 
koji s nama žive. Ovaj 
projekt i buduća crkva 
želi u svima razvijati: 
osjećaj zahvalnosti pre-
ma prijašnjim naraštaji-
ma – osjećaj zajedništva 
s onima s kojima danas 
živimo i osjećaj odgovor-
nosti prema idućim 
naraštajima.  

U propovijedi koju je izre-
kao na obredu posvete crk-
ve hrvatskih mučenika na 
Udbini kardinal Bozanić 
izrazio radost što se nakon 
izvršenoga zahtjevnog pos-
la ponad Krbavskoga polja 
uzdigla crkva koja zahvaća 
ne samo ta poviješću bre-
menita hrvatska prostran-
stva, nego simbolički obu-
hvaća svu vremenitost i 
vječnost hrvatskoga naroda, 
smisao ljudskoga življenja i 
ljubavi, svjedočene u krš-
ćanskoj vjeri i nadi. Izrazio 
je i zahvalnost svima onima 
koji su, vođeni neumornim 
nastojanjima gospićko-
senjskoga biskupa Mile 

Bogovića, vizionara i idej-
nog začetnika toga projek-
ta, ugradili sebe - poput 
živog kamenja - u ovaj 
dom.  

Crkva je posvećena 
hrvatskim mučenicima, 
onima koji su prepoznati u 
Crkvi kao uzori svjedoče-
nja kršćanske ljubavi do 
prinošenja vlastita života, 
rekao je kardinal. "Oni su 

najljepši dragulji hrvatsko-
ga naroda koji sjaje u našoj 
povjesnici. Tako primjeri 
sv. Nikole Tavelića, sv. 
Marka Križevčanina te bl. 
Alojzija Stepinca, sve do 
Drinskih mučenica, koje će 
uskoro biti proglašene bla-
ženima u Sarajevu, u razli-
čitim vremenima govore 
istom snagom Kristove 
žrtve i predanja. Kršćanski 
mučenici premošćuju vre-
mena i prostore, ohrabruju-
ći nas da ni mi danas ne 
zanemarimo taj izvor u 
kojemu se vidi istina živo-
ta. Na Udbini u središtu 
Hrvatske simbolički će se 
skupiti svi spomeni na stra-

tišta hrvatskih ljudi, da bi 
bili prisutniji našemu du-
hovnomu zrenju i razmat-
ranju Kristova križa". 

Kardinal je ukazao i 
na to kako je Crkva hrvats-
kih mučenika mjesto gdje 
Kristov križ i vjera u uskrs-
nuće lome mržnju, čuvajući 
spomen i moleći za snagu 
opraštanja. "Ali, što znači 
opraštanje, ako se ne dopu-
šta niti govor o zlodjelima, 
a kamoli spremnost na tra-
ženje oproštenja? Kako ići 
u susret budućnosti i preob-
ražavati je kad zamućena 
prošlost navlači mutne zas-
tore na sadašnjost", upitao 
je kardinal u propovijedi. 
"Crkva, poštujući razne 
povijesne okolnosti, jasno 
vidi snagu zla u svim totali-
tarističkim režimima dva-
desetoga vijeka; i u fašiz-
mu, i u nacizmu, i u komu-
nizmu. Zlo u sva ta tri obli-
ka snažno se obrušilo upra-
vo na kršćane i na Katolič-
ku Crkvu", rekao je kardi-
nal Bozanić, dodavši da 
svatko tko želi dobro svo-
mu narodu, to ne može os-
taviti po strani, bez stava i 
bez institucionalnoga i oso-
bnoga suočavanja s isti-
nom. 

U propovijedi je 
kardinal Bozanić najavio 
kako će ubuduće glavno 
slavlje u Crkvi hrvatskih 
mučenika biti na posljednju 
subotu mjeseca kolovoza, 
kao spomen na žrtve daleke 
i nedavne prošlosti. Zbog 
toga će se odsad na nacio-
nalnoj razini, u skladu s 
poticajima Europskog par-
lamenta, obilježavati Dan 
crkvenog spomena na žrtve 
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totalitarnih režima upravo 
ovdje na Udbini.  

Inače, obilježavanje 
Dana hrvatskih mučenika 
na Udbini počelo je križnim 
putom od crkve Sv. Marka 
Groba na Krbavskom polju 
do Crkve hrvatskih muče-
nika. Sudjelovale su sestre 
mislosrdnice u spomen na 
svoju nakon II. svjetskog 
rata strijeljanu susestru 
Žarku Ivasić. Križni put je 
predvodio mons. mr. Tomi-
slav Rogić. Za ovaj križni 
put tiskana je i posebna 
knjižica tako da bi vjernici 
mogli što potpunije sudje-
lovati u molitvi. Na prosto-
ru ispred crkve u ponudi su 
su isticali kalendari hrvats-
kih mučenika za 2012. go-
dinu posvećeni papama i 
hrvatskom narodu, posebno 
dizajnirani suveniri, 
knjige i drugi predme-
ti.  

Poslije svete 
mise na platou pred 
crkvom nastupila su 
različita kulturno um-
jetnička društva (Peru-
šić, Pridraga, "Kralje-
va Sutjeska" i drugi), 
ali i pojedinci (gusla-
rica Ruža Jolić, guslar 
Dane Jurić i drugi). U 
16 sati su nastupili 
Marko Perković Tom-
son i Mate Bulić. U 
dvosatnom koncertu 
izveli su niz domolju-
bnih pjesma koje su 
okupljeni popratili 
klicanjem i odobrava-
njem. Njihov nastup je 
najavio biskup Bogo-
vić te im zahalio što i 
na taj način podržava-
ju ideju crkve hrvats-

kih mučenika. 
Također, u povodu 

posvete Crkve hrvatskih 
mučenika i obilježavanja 
Dana hrvatskih mučenika 
na Udbini otvorena foto-
izložba "Biskupovih deset 
godina na medijskom pop-
rištu". Izložbu su pripremili 
Gradski muzej Senj i župa 
Uznesenja BDM iz Senja, 
realizirala ju je ravnateljica 
muzeja Blaženka Ljubović 
a postavljena je u muzej-
skom prostoru Crkve hr-
vatskih mučenika. Poticaj 
izložbi je predstavljanje 
posljednje knjige gospićko-
senjskog biskupa Mile Bo-
govića "Žao mi je naroda" 
koja je tijekom 2010. i 
2011. godine predstavljena 
u 17 gradova u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini. 

Par dana prije Dana hrvats-
kih mučenika održana je u 
Gospiću dobrotvorna utak-
mica u kojoj su snage 
odmjerili reprezentacija 
hrvatskih svećenika i "Cor 
unum". Njihovi predstavni-
ci su 8. rujna bili i na pri-
manju kod biskupa Bogo-
vića u Gospiću te održali 
zajedničku konferenciju za 
tisak. 

Od velebnog slavlja 
prošle godine u crkvi na 
Udbini postavljen je novi 
oltar, rad Stipe Vrandečića 
iz Pučišća po nacrtu Šaška i 
Bužačića. Postavljene su i 
klupe, ispovjedaonice i 
drugi crkveni mobijar. U 
oltar su postavljene moći 
bl. Alojzija Stepinca. Na 
dvorištu pred crkvom pos-
tavljen je brončani kip bl. 

Ivana Pavla II. 
rad akademskog 
umjetnika Slave-
na Miličevića. 
Kip predstavlja 
Papu kako prelazi 
preko praga (tisu-
ćljeća) s uzdignu-
tim križem kao 
znakom nade za 
bolju budućnost. 
Križ koji Papa 
drži u rukama 
napravljen je 
prema Zlatnom 
križu krbavskih 
biskupa s početka 
13. stoljeća, a 
pastirski štap je 
od istih biskupa iz 
15. stoljeća. (D. 
T) 
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HUMANITARNA NOGOMETNA UTAKMICA ZA 
CRKVU HRVATSKIH MUČENIKA NA UDBINI 
 

Kao i svake godine caritas Gospić-
ko-senjske biskupije organizira humani-
tarnu utakmicu koje je prilog od ulazni-
ca namijenjen za Crkvu hrvatskih muče-
nika na Udbini. 

Ove godine utakmica je održana 5. 
Rujna u 17 sati na stadionu Balinovac u 
Gospiću. Prije utakmice biskup gospić-
ko-senjski mons. dr. Mile Bogović primio 
je sudionike ovogodišnje humanitarne 
utakmice: Reprezentaciju hrvatskih sve-
ćenika i humanitarnu udrugu Cro unum. 
Na početku primanja sve je pozdravio 
ravnatelj Caritasa vlč. Luka Blažević i 
zahvalio na odazivu. Potom je riječ 
preuzeo dragan Primorac, pred-
sjednik udruge Cro unum i zaželio 
da se i ubuduće organiziraju ovak-
vi susreti na koje će se oni uvijek 
rado odazvati.  

Biskup Bogović sudionicima 
susreta prezentirao je ideju Crkve 
hrvatskih mučenika a zahvalio im 
je ne samo radi same utakmice 
već zbog podrške ideji. Kasnije im 
je zahvalio i na zajedničkom dru-
ženju. Utakmica je odigrana pred 

više od stotinu gledatelja i uz suđenje 
domaćeg suca s A liste Ivice Radoševića 
s pomoćnicima Stipom Lulićem i Dami-
rom Čustićem iz Ličkog Osika.Počewtni 
udarac izveo je biskup Bogović a Cro 
unum su bili uspješniji sa 6:3.Strijelci su 
bili Dragan Primorac 2, te Mario Strilić, 
Ivica Mornar, Tomislav i Luka Vidović, 
dok je za svećenike dvostruki strijelac 
bio Dražen Dukić. Za Cro unum su iz-
među ostalih nastupili i bivši reprezenta-
tivci Dario Šimić, Stjepan Tomas, Ivica 
Mornar, Boris Živković i Zoran Mamić. 
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POČETAK ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODI-
NE U NAŠOJ ŽUPI 
 

Na misi 18. rujna, 25. nedjelja kroz godinu, zazivom Duha Svetoga započeli smo novu 
školsku i vjeronaučnu godinu. Lijepo je bilo vidjeti razdraganu djecu od prvog do osmog raz-
reda sa svojim učiteljima i ravnateljicom Vlatkom Galac. Dječji zbor je animirala Ivanka 
Vojvodić, a za orguljama Ivan Nekić i Jelena Orešković. Župnik je nadahunuto propovijedao 
uz asistenciju ministranata i novog vjeroučitelja Ivice Tolle koji se sprema za svećeništvo. 

 
PORUKA GOSPIĆKO-SENJSKOG BISKUPA 

ZA KATEHETSKU NEDJELJU, 25. RUJNA 2011. 
 

 
 
Poštovani župnici, dragi roditelji, vjerouči-
telji, vjeroučenici, odgajatelji u vjeri, župni 
suradnici, braćo i sestre, koji imate poslanje 
prenošenja vjere u Kristovoj Crkvi! 
 
        Na proljetnom zasjedanju Prezbiter-
skog vijeća Gospićko-senjske biskupije 11. 
travnja o. g. odlučeno je da i ova pastoralna 
godina u našoj biskupiji bude Godina župne 
kateheze jer – i pored određenih napora i 
uspjeha - očekivani rezultati u protekloj 
godini nisu postignuti. Neka župnici još 
jednom razmotre prošlogodišnju poruku o 
župnoj katehezi i neka procijene što je u 
pogledu toga učinjeno, a što  propušteno.  
Iz provedene ankete očito je:  
1. ni u jednoj župnoj zajednici nisu u zado-
voljavajućoj mjeri zaživjele sve moguće i 
potrebne vrste župne kateheze;  
2.nije  došlo do šireg uključivanja nekih 
novih nositelja;  
3.  nije u dovoljnoj mjeri uložen napor za 
osposobljavanje novih kateheta. 

  
 I. Vrste župne kateheze 
       Istina, o župnoj katehezi govorilo se na 
raznim našim  sastancima  na razini biskupi-
je i pojedinih dekanata. Iz Katehetskog ure-
da poslan je i odgovarajući upitnik. Odgo-
vorila su 22 župnika za 32 župe.  Rezultati 
tog upitnika razmotreni su na predbožićnom 
susretu svećenika 13. prosinca 2010.  
Iz tih odgovora proizlazi: 
- svojevrsne kateheze održavaju se  u sklopu 
pripreme vjernika za velike blagdane (Bo-
žić, Uskrs, Duhovi, Tijelovo, Velika Gospa 
i dr.);  
- prigodom  pripreme za proslavu zaštitnika 
i suzaštitnika župa održava se trodnevnica, 
pokorničko bogoslužje, ispovijed i dr.; 
- održavanju se pobožnosti (svibanjske i 
listopadske, zornice, križni put u korizmi, 
euharistijsko klanjanje i dr.);   
- održavaju se susreti članova župnog pasto-
ralnog i ekonomskog vijeća, a pojedini žup-
ljani sudjeluju i  na susretima na razini bis-
kupije;  
- održavaju se i roditeljski sastanci. To je 
dobro, ali se iz toga još ne prepoznaju nove 
inicijative.  
      Treba još više poraditi da se župna kate-
heza održava za sve vjeroučenike koji pri-
padaju nekoj župi. Često  se čuje od pojedi-
nih vjeroučenika pa i roditelja da je dostatan 
školski vjeronauk. Zašto još i župni vjero-
nauk? Školski vjeronauk daje i utvrđuje 
znanje i spoznaje o vjeri.  U župnoj zajedni-
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ci župnom katehezom, ulazimo u otajstvo 
vjere, darovano od Krista  u sakramentima.  
Bez te povezanosti ostajemo daleko od nje-
gova života. Jedino, ako smo  povezanoi s 
Isusom i njegovom Crkvom, možemo doni-
jeti plodove vjere, nade i ljubavi.  
 

U tom smislu možemo registrirati odre-
đene korake.  
          Neki su pokušali zadržati vjeroučeni-
ke kraće ili duže  nakon nedjeljnih misa 
povjerivši brigu za njih poučenijim praktič-
nim vjernicima. To je dobro za početak, ali 
je potrebno ići prema sustavnijoj katehizaci-
ji s osposobljenim katehetama. Valja svaka-
ko  pozdraviti i još dosljednije provoditi 
započetu praksu da se unutar župe priprav-
nici za prvu pričest i krizmu sustavno, žup-
nom katehezom, pripremaju na te sakramen-
te.  Treba im na vrijeme za to podijeliti pri-
javnice.  
          Premalo je podataka koji bi posvjedo-
čili da je župna kateheza zahvatila razne 
uzraste i struke. Dakako, moramo biti realni 
pa vidjeti da se župna kateheza u tom smislu 
na nekim župama i ne može  posebno raz-
granati (jer su male ili je pretežno staro  
stanovništvo), ali svakako  ima dosta župa 
gdje bi se ona mogla održati i po uzrastima i 
po zvanjima.  
 
 II. Nositelj župne kateheze.  
       Iz spomenute ankete  nije vidljivo da su 
se u župnu katehezu uključili novi djelatni-
ci. Pozivamo vjeroučitelje da se neizostavno 
uključe u župnu katehezu i to dva sata tjed-
no u župnim zajednicama. Vjeroučitelj koji 
se ne uključuje u župnu katehezu, ne oprav-

dava povjereni kanonski mandat Crkve i 
takvim ponašanjem dovodi ga u pitanje.   
       Podržavamo pokušaje nekih župnika da 
se u nedostatku kvalificiranih kateheta ko-
riste iskusnim i poučenijim vjernicima. Pri 
tome neka se vodi računa ne samo o njiho-
vom znanju nego i o njihovom svjedočan-
stvu vjere, crkvenosti i drugim kršćanskim i 
ljudskim krjepostima. Potrebno je nepresta-
no dozivati u svijest da vjera nije samo stje-
canje znanja, nego i prihvaćanje i življenje 
Kristova života po Evanđelju i nauku Crkve.  
      Posebnu brigu treba voditi o pouci rodi-
telja kako će oni u obitelji poučavati svoju 
djecu u vjeri. Godina obitelji na nacional-
nom planu poseban je poticaj za to. Oni će 
tu svoju ulogu obaviti na razne načine. Po-
najprije redovitim dolaženjem na nedjeljne i 
blagdanske sv. mise, ispovijedanjem, dola-
ženjem na susrete roditelja na razini župe i 
biskupije, sudjelovanjem u životu župne 
zajednice. Rast djece u vjeri pretpostavlja 
vjeru roditelja. Bez svjedočanstva vjere ro-
ditelja svi napori koje poduzima kateheta ne 
mogu donijeti očekivane plodove u rastu 
vjere vjeroučenika. Ako ih želimo odgojiti 
da budu istinski vjernici onda to možemo 
učiniti samo vlastitim primjerom.  
Na prvom  Nacionalnom  danu hrvatskih 
katoličkih obitelji u Zagrebu, na hipodromu, 
na euharistijskom slavlju, Papa Benedikt 
XVI. pozvao je kršćanske roditelje da dadu 
poseban doprinos evangelizaciji. "Dragi 
roditelji, trajno se obvežite učiti svoju djecu 
moliti i molite s njima. Uvedite djecu u ži-
vot Crkve i nemojte se bojati u intimi doma 
čitati Sveto pismo.“ Približite ih sakramen-
tima, osobito Euharistiji, obasjavajući tako 
obiteljski život svjetlom vjere i hvaleći Bo-
ga kao Oca.“ Sveti Otac je istaknuo da ove 
godine slavimo 600 godina ludbreškog eu-
haristijskog čuda. 
U  duhu Papinog poziva molimo roditelje da 
si posvijeste  i obećanje koje su dali kod 
krštenja svoje djece da će ih odgajati u vjeri 
kako bi živjeli prema Božjim  zapovijedima 
te ljubili Gospodina Boga i svoje bližnje.  
    
III. Osposobljavanje  
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       U prošlogodišnjoj poruci rečeno je gdje 
i kako se mogu osposobiti novi djelatnici za 
župnu katehezu. Ne vidi se iz ankete da je 
na tom polju bilo nekih pokušaja, što svaka-
ko nije dobar znak. Za to osposobljavanje 
prikladni su oni vjernika  koji su u župnoj 
zajednici pokazali sklonost i sposobnost za 
katehezu. Takvima valja  preporučiti  i 
omogućiti doškolovanja za župne katehete 
na  Metropolijskom pastoralnom institutu 
Teologije  u Rijeci. Bez suradnika na ovom 
području, posebno na većim župama, teško 
je ostvariv program sustavne župne katehe-
ze.  
  
Zaključak 
       U nacionalnoj Godini obitelji pozivamo 
sve odgovorne u evangelizaciji, župnike, 
roditelje, školske i župne vjeroučitelje, žup-
nu zajednicu  da se nesebično uključe u os-
tvarenje pastoralnog plana Biskupije u pog-

ledu provođenja župne kateheze. Župnici i 
vjeroučitelji neka budu nositelji tog plana a 
bliži župni suradnici koji imaju Božji dar 
prenošenja vjere neka se na poziv župnika 
odazovu na to polje zahtjevnog ali blagos-
lovljenog rada. U duhu poziva Pape Bene-
dikta XVI. roditeljima na prvom Nacional-
nom danu hrvatskih katoličkih obitelji  u 
Zagrebu potičem roditelje da budu prvi od-
gajatelji u vjeri svoje djece. Obitelj i župna 
zajednice neka budu mjesta prenošenja is-
tinske ljubavi i vjere u Krista raspetoga, 
umrloga i uskrsloga. Obitelj i župna zajed-
nica su glavni put prenošenja vjere.  
Odgovorno zadaću župne kateheze, naših 
vjeroučenika i svih ostalih skupina u župnoj 
zajednici  povjeravamo zagovoru Zaštitnice 
naše Biskupije i svih hrvatskih mučenika i 
svjedoka vjere.  

Biskup mons. dr. Mile Bogović 
U Gospiću, 14. rujna 2011. 
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Događanja u našim župama od uskrsnog broja Providnosti 

KRIŽNI PUT NA VUKAVI 
 

(22. 4. 2011. M. M.) 
Na brdu Vukava s kojeg 
su agresori u Domovin-
skom ratu „tukli“ po 
gospićkoj kotlini, na 
Veliki petak 22.4.2011. 
u 14.00 sati obavljen je 
već tradicionalni križni 
put kako bi se s mjesta 
mržnje i pokolja četrde-
setak nevinih Kuljana k 

Bogu vinula molitva 
zadovoljštine. (Vukava 
inače pripada župi Širo-
ka Kula). Uz sudjelova-
nje stotinjak vjernika 
molitvu je predvodio 
gospićko-senjski biskup 
mons. dr. Mile Bogović, 
a vjernike je animirao 
vlč. Luka Blažević, žup-
nik i ravnatelj Caritasa. 

Biskup je ove godine 
predmolio obiteljski kri-
žni put kojeg je napisao 
fra Vice Blekić. Ujedno 
je to i jedna duhovna 
priprava na ovogodišnji 
papin dolazak. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VELIKI ČETVRTAK I VELIKI PETAK 
NA LIČKOM OSIKU 
 

Misa posljednje večere i primanje novih ministranata u crkvi u Ličkom Osiku. 
 
 

 
Djeca čitaju muku po Mateju 
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Otkrivanje i ljubljenje križa 
 

 
 
.
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SV. MARKO U BUDAKU 
 

 

Povodom blagdana sv. 
Marka svečanu misu pred 
crkvicom u Budaku, povrh 
kanjona Like, predvodio je 
mons. Mile Čančar, župnik 
i dekan gospićki u koncele-
braciji s vlč. Lukom Blaže-
vićem, župnikom na Lič-
kom Osiku.  
 
Pjevanje je animirao VIS 
"Angelus" iz Gospića. 
Okupili su se brojni župlja-
ni naše župe, a posebno 

Budačani, Gospićani i dru-
gi.  
Kao i svake godine sve 
prisutne na svetoj misi po-
častio je Marko Sokolić 
Maki vlasnik istoimenog 
restorana, koji taj dan slavi 
imendan.   
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PRIRODA NA DOHVAT RUKE 
 
Spretne ruke mladog 

učitelje likovne kulture 
rodom iz Splita učinile 
su gotovo nemoguće 
mogućim. Naime, An-
dro Banovac je od jese-
ni u našoj školi na zam-
jeni i odmah je zasukao 
rukave i prihvatio se 
projekta oslikavanja 
zidova škole. Najprije je 
oslikao zid hodnika po-
kraj sportske dvorane, 
a zatim napravio skicu 
za veliki zid u prizemlju 
blagovaonice. Ideja za 

oslikavanje zidova u 
Školi je naišla na odob-
ravanje djelatnika kao i 
roditelja učenika koji 
svakodnevno dolaze u 
školu zastajkuju kod 
slike i pohvaljuju trud.  

Na velikom zidu su 
zajedno domaće i divlje 
životinje koje će ovaj 
mladi umjetnik ovjekov-
ječiti za nove naraštaje 
koji dolaze. U pozadini 
ponosno stoji planina 
Velebit koja svojom ve-
ličinom izaziva divlje-

nje, a ponos je nas Li-
čana.  

Vlatka Galac 
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Iz dječjeg vrtića 

VIZITACIJA U NAŠOJ ŽUPI I POSJET 
NAŠEG BISKUPA 
 

 
Dana 11. 5. 2011. biskup Gospićko - 
senjske biskupije dr. Mile Bogović 
posjetio je našu župu i školu u sklo-
pu vizitacije.  
Biskupija ima pet dekanata te svake 
godine obilazi jedan, što uključuje 
posjet glavnim institucijama. 
Nakon posjećenih svih pet dekanata, 
šalje podrobno izvješće o stanju u 
Biskupiji i šalje Papi u Rim. Još od 
Tridentskog koncila odlučeno je da 
svaki biskup mora redovito ići u obi-
lazak svoje biskupije. Nakon Domo-
vinskog rata, biskup posjećuje važne 
institucije, što mu prije nije bilo do-
zvoljeno. 
Biskup je boravio u 5.a i 6.a tijekom 
2.sata na satu vjeronauka i hrvatskog 
jezika.  
Porazgovarao je s učenicima i vjero-
učiteljicom Marijom Milinović Mar-
ković te učiteljicom hrvatskog jezika 
Renatom Milković Domazet.  
Vrijeme velikog odmora proveo je u 
razgovoru s djelatnicima Škole uz 
kavu i kolače, pri tome je školskoj 

knjižnici poklonio svoju knjigu: 
„Žao mi je naroda“. 
Ravnateljica je Ocu biskupu uručila 
poklon knjigu Jure Karakaša: „Ma-
čevi, topovi, muze i popovi“, za us-
pomenu na posjet. 
Zatim je obišao školsku knjižnicu 
zajedno s knjižničarkom Katicom 
Marković, razgledao knjižnični fond 
te pohvalio izgled i urednost škole. 
Biskupa se naročito dojmio glagolj-
ski natpis na stepeništu: „Dobro do-
šli“. 
Biskup se zahvalio djelatnicima i 
ravnateljici škole te se uputio u obi-
lazak vrtića na Ličkom Osiku.  
Navečer je slavio sv. misu s naro-
dom, a poslije mise susreo se s čla-
novima župnog pastoralnog i eko-
nomskog vijeća. 

 
(Vlatka Galac) 
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Ravnateljica Vlatka Galac se zahvaljuje biskupu na posjetu 
i daruje mu prigodni poklon. Slijedilo je zajedničko fotogra-
firanje s biskupom i župnikom.
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PROSLAVA DUHOVA U MUŠALUKU 
 

Svetu misu u 
Mušaluku na svet-
kovinu Duhova pre-
dvodio je dr. fra 
Draženko Tomić, 
gvardijan franjevač-
kog samostana Her-
cegovačke provinci-
je u Zagrebu i do-
nedavni kancelar i 
tajnik u Gospićko-
senjskoj biskupiji.  

Na misi su su-
djelovali mještani 
Mušaluka i Ličkog 
Osika kao i njihovi 
gosti iz okolnih 
mjesta. Poslije mise 
pred crkvom je nas-

tavljeno druženje.  
U propovijedi 

se fra Draženko 
osvrnuo na znače-
nje svetkovine Du-
hova u današnjem 
svijetu podsjećajući 
da nam svima treba 
više duha: u među-
sobnim odnosima, 
obiteljima, 
radnim mjes-
tima i domo-
vini. Duh je 
onaj koji da-
ruje život i 
otvara neslu-
ćene moguć-
nosti ostvare-

nja čovjekove egzis-
tencije. Ponadao se 
da Duh Božji i dalje 
"punati" i donositi 
obilje blagoslova u 
mjesto Mušaluk i 
cijelu Liku. 
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IZLET OVOGODIŠNJIH PRVOPRIČESNI-
KA U SVETIŠTE GOSPE KRASNARSKE 

Na kraju školske godine prvopričesnici su u pratnji svojih učitelja Ljube Sorić i 
Ive Adamovića sa župnikom vlč. Lukom Blaževićem hodočastili su na Krasno da se 
zahvale Bogu i Majci Božjoj na daru prve svete pričesti. Njima su se pridružili i učeni-
ci četvrtog razreda s učiteljicom Vesnom Krbavac. Nakon Krasna posjetili su utočište 
medvjeda u Kuterevu i siranu Runolist u Otočcu. 
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LJETOVANJE DJECE  
NA BAŠKIM OŠTARIJAMA 
 
U organizaciji Caritasa na Baškim Oštarijama su ljetovala djeca koja ove godine nisu išla u 
Belgiju. S djecom su bili s. Mirna Matić i Višnja Matošević. 
 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HTV PRENOSI UŽIVO  
SVETU MISU IZ ŠIROKE KULE  

16. 10. 2011. U 11 sati 
(Na slici vlč. Luka Blažević s komentatorom prijenosa g. Dragutinom Siladijem.) 
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MOLITVA ZA OSOBNU ZAŠTITU 
Molitva za osobnu zaštitu jedna je od 

najmoćnijih molitava u području duhovnog 
vojevanja. Učimo se na Jobovu primjeru na 
kojeg je Bog stavio svoju zaštitu, kao i oko 
njegove djece da im Sotona ne može prići, 
osim ako je to Bog dopustio - ili ako sami 
dopustimo. Dok molite ovu molitvu neka vam 
je misao usmjerena na Oca. 
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. 
 
Oče nebeski, klanjam ti se i blagoslivljam te. 
Pristupam ti s čvrstom vjerom u obećanje 
tvoga Sina, koji je rekao "što god zaištete u 
moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u 
Sinu." S povjerenjem u njegovu riječ i u tvoju 
beskonačnu ljubav, molim te, Oče svemoćni, 

po zagovoru Blažene Djevice Marije i svih 
svetih, a po moći Isusova presvetog Imena: 
zaštiti me i čuvaj od sotoninih uznemiravanja 
i njegovih podanika. Zaštiti me, kao što si 
zaštitio svoga slugu Joba i tolike svete. Pomo-
zi mi držati tvoju zaštitu oko sebe i zatvorena 
vrata neprijatelju, tako da đavao i njegovi 
podanici ne mogu imati pristupa mome živo-
tu, udaljiti me od tebe i vršenja tvoje volje. 
Oče dobri, znam da sam bez tebe nemoćan 
protiv duhovnih sila zla; nemoćan sam prepo-
znati koliko je potrebno ovisiti samo o tebi i 
tvojoj snazi. Stoga me blago pogledaj svojim 
milosrđem i zaštiti me. Ne gledaj na moje 
grijehe, nego na patnje svoga ljubljenoga Sina 
i žrtvu gorke muke i smrt kojom nas je pomi-
rio s Tobom… 
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DUHOVNA OBNOVA FRA IVE PAVIĆA 
 

Na trodnevnoj duhovnoj obnovi u Ličkom Osiku koju je vodio fra Ivo Pavić okupili 
su se brojni vjernici iz naših župa, ali i Gospića i župa okolo Gospića, pa i onih udaljenijih 
sve do Gračaca i Korenice. Fra Ivo je rekao: 

"Smisao ove duhovne obnove sastoji se u tome - da vjernik doživi osobno 
obraćenje, - da se svjesno i slobodno odluči za Isusa Krista i da mu preda svoj 
život. - da doživi krštenje u Duhu, to znači da po prvi puta susretne živoga Isu-
sa. - da vjernik napreduje u duhovnom životu. - da po molitvi ozdravi u duhu, 
duši i tijelu," rekao je fra Ivo. 
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PASTORALNI CENTAR NA OSIKU 
Gradi se novi pastoralni centar u našoj župi (fotografije). Svojim prilogom možete 

pomoći u izgradnji centra. 
 

 

----------------------------------------- 
DAROVI ZA CRKVU (od uskršnjeg broja Providnosti) 

 
 
 

ANA SOKOLIĆ, BUDAK 134 100 KN 
DRAGICA PEZELJ, GOSPIĆ 200 KN 
ROŽA ŠIMUNIĆ, BILAJ 200 KN 
MILA I ANKICA NIKŠIĆ, ŠIROKA KULA 200 KN 
EDUARD NIKŠIĆ, ŠIROKA KULA 250 KN 
DAVID JANKOVIĆ, ŠIROKA KULA 150 KN 
N.N., LIČKI OSIK 100 KN 
DRAGAN CRNKOVIĆ, BUDAK 200 KN 
LUKA I ANKICA BOŽIĆ, BUDAK 150 KN 
JURE BINIČKI, MUŠALUK 100 CAN 
MERI KUTLEŠA, KANADA 200 KN 
ĐIM PAVIČIĆ, LIČKI OSIK 400 KN 
ANA NIKŠIĆ, URIJE 100 KN 
N.N.  600 KN 
MARA HOLJEVAC, MUŠALUK 150 KN 
VERA ŠIMAC I OB. JURKOVIĆ, VUKŠIĆ 100 EUR 
STJEPAN, GROSPIĆ, GOSPIĆ   50 EUR 
 
 



 

 
 

 



 
 




