UVODNIK

RIJEČ ŽUPNIKA
PREČ. LUKE BLAŽEVIĆA

Dragi župljani!
Pred Vama je još jedan broj našeg
župnog lista „Providnost“. Kao što ćete moći
vidjeti, naslovnu stranicu krasi slika župne
crkve sv. Mateja ap. u Širokoj Kuli, a zadnju
stranicu oltar crkve. Ova godina je jubilarna
godina Božjega milosrđa te smo i mi na taj
način povlašteni što možemo slaviti i
obilježiti 200 godina župe sv. Mateja u
Širokoj Kuli upravo u Godini milosrđa.
Povodom te obljetnice biti će puno
događanja u Širokoj Kuli, počevši od našeg
župnog patrona, kroz trodnevnicu pa sve do
vrhunca euharistijskog slavlja koje će
predvoditi naš biskup mons. Zdenko Križić.
Povodom 200.-te obljetnice župe
Široka Kula izdali smo knjigu 200 godina
župe sv. Mateja Široka Kula. Ova knjiga
nije vrijedna zbog njezine veličine i debljine,
nego zbog njezina sadržaja. U njoj je
opisana povijest naše župe Široka Kula
koja, ove 2016., slavi dvjestotu obljetnicu
svoga postojanja.

Mnogo je sadržaja u našem životu,
omeđenom vremenom, ali tek je kap u
moru vječnosti. Pripremajući ovu uvodnu
riječ razmišljao sam: ”Što je uopće ljudski
život?” Život je dar Božji iz vječnosti kojeg u
vremenu i prostoru moramo njegovati, štititi
i nadasve ljubiti da bi se tako pročišćeni
opet vratili Onomu u koga sve uvire.
Mnoštvo naših života ugrađeno u našu
svijetlu obljetnicu. Svaki je od nas ostavio
neki trag i tako omogućio da nove
generacije idu dalje. Ovdje smo zabilježili
neke najznačajnije tragove koji su stasali
poput čvrstih hrastova, no svaki hrast
okružen je manjim drvećem koji mu
omogućuje da se uzdigne i pokaže u svoj
svojoj veličini. U Bibliji piše: “Dani su
čovjekovi kao sijeno, cvate ko cvijetak na
njivi. Jedva ga dotakne vjetar i već ga
nema, ne pamti ga više ni mjesto njegovo”
(Ps 103). Upravo svim tim travkama
povijesti dugujemo zahvalnost za zeleni
busen naše današnjice a i budućnosti.
Dragi župljani župe Široka Kula i Lički
Osik. Našu crkvu Sv. Mateja smo sagradili
tek
nakon
Domovinskog
rata
jer
komunistička vlast u proteklom razdoblju
nije dala da se izgradi. Kao župljani, želimo
pokazati da ovdje vjera živi, ona se jača
svakim novim naraštajem i usprkos mnogim
protivštinama i nevoljama uvijek se nanovo
rađa. Ostanimo postojani u svojoj vjeri.

Vaš župnik, preč. Luka Blažević
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IMENOVANJE NAŠEG BISKUPA o. ZDENKA KRIŽIĆA
duhovnosti u revijama Posvećeni život i Bogoslovska smotra. Osim hrvatskoga, dobro govori talijanski, a
dostatno poznaje
i španjolski jezik.
Od 2012. obnaša
službu rektora
Karmelićanskog
međunarodnog
zavoda „Teresianum" u Rimu.
Papa Franjo prihvatio je
odreknuće od službe mons.
Mile Bogovića, dosadašnjeg gospićko-senjskog biskupa, u skladu s kanonom
401 čl. 1 Zakonika kanonskog prava te je za novog
gospićko-senjskog biskupa
imenovao o. Zdenka Križića, OCD, dosadašnjeg rektora Karmelićanskoga međunarodnog zavoda „Terezianum" u Rimu, izvijestila
je Apostolska nuncijatura u
Hrvatskoj.
Papa Franjo prihvatio je odreknuće od službe mons.
Mile Bogovića, dosadašnjeg gospićko-senjskog biskupa, u skladu s kanonom
401 čl. 1 Zakonika kanonskog prava te je za novog
gospićko-senjskog biskupa
imenovao o. Zdenka Križića, OCD, dosadašnjeg rektora Karmelićanskoga međunarodnog zavoda „Terezianum" u Rimu, objavljeno
je u ponedjeljak 4. travnja u
podne u Rimu i Hrvatskoj,
izvijestila je Apostolska
nuncijatura u Hrvatskoj.

Otac Zdenko (od Bezgrešnog Srca Marijina) Križić,
OCD, krsnim i civilnim imenom Ivan, rođen je 2. veljače 1953. u Johovcu, župa
Foča, kod Doboja (Bosna i
Hercegovina). Nakon završene srednje škole koju je
pohađao kod franjevaca
konventualaca u Zagrebu,
nastavlja studij filozofije
kod karmelićana u Firenci, a
potom studij teologije na
Papinskome teološkom fakultetu „Teresianum" u
Rimu. Prve redovničke zavjete položio je 27. srpnja
1970. u Somboru, a doživotne zavjete 16. srpnja 1976.
u Zagrebu. Ređen je za svećenika 26. lipnja 1977. u Zagrebu.
Nakon završenoga teološkog studija nastavlja studij
duhovnosti na Papinskome
institutu duhovnosti „Teresianum" u Rimu gdje, 1978.
postiže magisterij na temu
„Biblijski likovi u djelima
svete Terezije Avilske". Objavio je nekoliko članaka iz

Službe koje je do sada obnašao: bio je prefekt dječjeg
sjemeništa otaca karmelićana u Zagrebu (1978.1984.); prvi savjetnik Komisarijata
karmelićana
(1984.-1990.); prior samostana u Remetama-Zagreb
(1984.-1990.); vanjski profesor na Institutu za kršćansku duhovnost u Zagrebu
(1984.-2012.); provincijal
Hrvatske karmelske provincije (1990.-1996.); vikar
provincije (1996.-2002.);
prior samostana u Remetama – Zagreb (1996.1997.); prior novoosnovanog samostana u Krku
(1997.-2002.): magister novaka (1997.-1999.); provincijal Hrvatske karmelske
provincije (2002.-2003.);
generalni vikar karmelskog
Reda (2003.-2009.); prior
samostana u Krku i provincijalni savjetnik (2011.2012.).
IKA
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BISKUPIJSKO HODOČAŠĆE U POLJSKU

Od ponedjeljka 18. travnja
do petka 22. travnja vjernici
Gospićko-senjske biskupije
hodočastili su u Poljsku povodom Godine milosrđa
koje je proglasio papa Franjo 8.prosinca 2015. godine.
Iz naših župa sv. Josipa i Široke Kule također je sudjelovalo nekoliko vjernika
koje je vodio župnik preč.
Luka Blažević, a iz cijele
naše biskupije hodočastilo
je oko 200 vjernika. Uz
vjernike hodočasnike također je bilo i 8 svećenika iz
naše biskupije.
U nedjelju navečer se krenulo u ponoć iz Gospića. Unatoč dužem putu (oko 15
sati), vjerničkog raspoloženja nije manjkalo. U Krakow se stiglo u ponedjeljak
oko 15 sati te su vjernici
smješteni u hotele gdje su
boravili sljedeća dva dana.
U utorak se iz Krakowa krenulo prema koncetracijskom logoru u Auschwitzu
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gdje je ubijen velik broj
ljudi za vrijeme drugog
svjetskog rata. Čovjeku je
dosta jedanput vidjeti taj
kompleks da si podsvijesti
što se tu događalo.
Razgledavši
Auschwitz
sljedeće odredište je bilo
Svetište Božanskoga Milosrđa gdje je bila slavljena
sveta misa i vjernici su imali
prigodu izmiriti se s Bogom
u sakramentu sv. Ispovijedi.

Trećeg dana hodočašća se
razgledavao grad Krakow
uz stručnu pratnju lokalnog
turističkog vodiča. Razgledavši grad i sve njegove
znamenitosti put je vodio do
rodnog mjesta sada već svetog pape Ivana Pavla II –
Wadowica. Tamo je slavljena sveta misa i obnovljena su krsna obećanja. Nakon svete mise otišlo se u
najpoznatije i najposjećenije hodočasničko mjesto u
Czestochowu.
Četvrtog dana hodočašća
posjetio se samostan
braće Pavlina te je
tamo bio cjelodnevni
duhovni program. Slavila se sveta misa, pobožnost Križnog puta,
a vjernici su imali i
slobodnog vremena za
razgledavanje i ručak.
Zadnjeg petog dana
hodočašća ujutro se
slavila sveta misa te se
nakon nje krenulo
prema našoj domovini
uz kraća stajanja.
Zazivajući Božje Milosrđa za našu cijelu
biskupiju, vjerujemo da je
hodočašće urodilo plodom
te da će se duhovni plodovi
ovog hodočašća vidjeti u
budućnosti u našoj biskupiji
kroz djelovanje novog biskupa mons. Zdenka Križića.
Zahvaljujemo
gospodinu
Robertu Nikšiću na ustupljenim fotografijama s biskupijskog hodočašća u Poljskoj.
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CARITAS BISKUPIJE POSADIO KRUMPIR

U srijedu 11. svibnja 2016.
godine Caritas Gospićko
senjske biskupije posadio je
krumpir za najpotrebnije

koji se onda na jesen dijeli pučkim
kuhinjama za njihove potrebe kao
i onima koji su u
životnim neprilikama.
Ovaj projekt sadnje krumpira traje
već nekoliko godina.
Premda
može puno ljudi reći da datum za sadnju nije baš dobar
te je za vrijeme sadnje kiša
non stop ometala volontere

koji su se uhvatili toga posla
- posao se ipak uspio napraviti. Bog je dopustio da se
dobro djelo učini.
Prema riječima ravnatelja
Caritasa preč. Luke Blaževića i volontera koji su sudjelovali kod sadnje vidi se
veliki optimizam što se tiče
uroda. Ako vrijeme i Bog
dopusti biti će to dobra
berba.
Ovom prilikom zahvala ide
svima koji su dali svoje ruke
da ovaj projekt uspije!

REĐENJE NAŠEG NOVOG BISKUPA MONS. ZDENKA
KRIŽIĆA
Misa biskupskog ređenja novoga gospićkosenjskog biskupa o.Zdenka
Križića počela je u srijedu
25. svibnja prijepodne u katedrali u Gospiću. To je

prvo biskupsko ređenje u
katedrali Navještenja Gospodinova.
Glavni zareditelj je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Suzareditelji su

riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić i apostolski
administrator i dosadašnji
gospićko-senjski
biskup
Mile Bogović. Prezbiteri
pratitelji su o. Jakov Mamić
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i mons. Mile Čančar, rektor
gospićke katedrale. Na misi
su koncelebrirali vrhbosanski
nadbiskup
kardinal Vinko
Puljć, apostolski
nuncij u Hrvatskoj Alessandro
D’Errico, hrvatski nad/biskupi
na čelu s predsjednikom HBK
zadarskim nadbiskupom Želimirom Puljićem,
biskupi iz BiH,
biskupi iz inozemstva, generalni tajnik HBK mons.
Enco Rodinis, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta
dr. Željko Tanjić, karmelićanski provincijali iz Europe, hrvatski provincijali i

brojni svećenici iz Gospićko-senjske biskupije i
drugih biskupija.

Liturgijsko pjevanje predvodio je katedralni zbor Sv.
Cecilije, a voditelj je bio
vlč. Josip Šimatović uz orguljsku pratnju Karle Tripalo. Prvo čitanje pročitala
je Ankica Pavlešić iz Slunja,

psalam otpjevala Gabrijela
Degoricija iz Otočca, drugo
čitanje pročitao je Marijan
Jelić iz Gospića.
Evanđelje je navijestio trajni đakon Krunoslav
Kičinbači. Kroz
liturgiju
vodi
mons. Tomislav
Rogić. Među uzvanicima
su
predsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko
Reiner i drugi
predstavnici državne i lokalne vlasti te predstavnici
kulturnoga i društvenog života. Na misnome slavlju
sudjeluje oko dvije tisuće
vjernika.

NOVIM ŠIBENSKIM BISKUPOM IMENOVAN JE ŽUPNIK UDBINE MONS. TOMISLAV ROGIĆ

Papa Franjo prihvatio je odreknuće od službe mons.
Ante Ivasa na pastoralnom
Lički Osik * Široka Kula

služenju šibenskoj biskupiji
u skladu s kanonom 401 § 1
Zakonika kanonskoga prava

te je za novog šibenskog
biskupa imenovao mons.
Tomislava Rogića, dosadašnjeg župnika i dekana
na Udbini, priopćio je apostolski nuncij u Republici
Hrvatskoj nadbiskup Alessandro
D'Errico.
Mons. Tomislav Rogić rođen je 8. studenoga 1965.
u Senju, današnja Gospićko-senjska biskupija,
u obitelji Ivana i Marice
Rogić. Osnovnu školu pohađao je u Senju. Maturirao je na klasičnoj gimnaziji u Sjemeništu Zmajević u Zadru (1980.-1984.).
Teologiju je studirao u Rijeci, a završnu godinu teološkog studija pohađao je u
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Zagrebu (1985.-1991.) Diplomirao je 1991. na temu
"Kralj Šaul pomazanik i odbačenik Božji".
Za svećenika je zaređen u
Rijeci 22. lipnja 1991. kao
svećenik tadašnje Riječkosenjske nadbiskupije. Kada
je 2000. godine osnovana
Gospićko-senjska biskupija
prelazi u kler te nove biskupije. Kao svećenik najprije
je djelovao kao župni vikar
u župi sv. Terezije od Djeteta Isusa na Vežici u Rijeci
(1991.-1993.), a potom odlazi na postdiplomski studij
u Rim na Papinsko sveučilište Gregoriana gdje postiže

magisterij iz Biblijske teologije na temu "L'amore totale che si rivela morendo
distaccato per poter collegare tutti per sempre (Mt 27,
38 - 51)" ("Potpuna ljubav
objavljuje se umirući podijeljena da bi sve zauvijek ujedinila).Poslije povratka iz
Rima bio je predavač na Biblijskoj katedri Teologije u
Rijeci (1996.-2010.), studentski kapelan za grad Rijeku (1996.-2000.), župnik
župe Uznesenja Blažene
Djevice Marije u Rijeci
(1997.-2000.). Generalni vikar Gospićko-senjske biskupije bio je od 2000. do
2004., a potom župnik i de-

kan župe svetoga Križa u Ogulinu od 2004. do 2012.
Od 2012. godine župnik je i
dekan na Udbini i Podlapači
te je ravnatelj Nacionalnog
svetišta hrvatskih mučenika
na Udbini. Član je zbora savjetnika i prezbiterskog vijeća Gospićko-senjske biskupije te kanonik Senjskog
kaptola
od
2012.
Objavio je nekoliko članaka
u Riječkom teološkom
časopisu te u različitim lokalnim tiskovinama. Služi
se talijanskim jezikom, izvijestio je Tiskovni ured Hrvatske biskupske konferencije.
IKA

ZA SVEĆENIKA JE ZAREĐEN VLČ. MIŠEL GRGURIĆ
U gospićkoj katedrali 18. lipnja 2016. godine na svečanoj
svetoj
misi u 11 sati
za svećenika
je
zaređen
vlč.
Mišel
Grgurić po
rukama biskupa mons.
Zdenka Križića i u koncelebraciji
svećenika iz
cijele biskupije.
Mišel
Grgurić, sin je
Slavka i Olivere rođen 1991. godine u
Gospiću za vrijeme Domovinskog rata. U Općoj bolnici u Gospiću krstio ga je
tadašnji osički župnik vlč.
Alojzije Kukec. Osnovnu i

srednju školu je završio u
Korenicu te je nakon toga

krenuo u Bogoslovno sjemenište u Rijeci. Nakon završenog studija teologije
djelovao je u ordinarijatu
Gospićko-senjske biskupije
kao biskupov tajnik te tako

stjecao iskustva za daljnji
pastoralni rad na župi.
Molimo za našeg
novog
svećenika da može u
Božjoj prisutnosti
djelovati na njivi
Gospodnjoj u službi koju će primiti od biskupa
Zdenka! Iskrene
čestitke za sakramenat svećeničkog reda upućujemo obitelji Grgurić iz Korenice
i župi sv. Jurja
koja je opet iznjedrila svećenika
nakon jednog desetljeća.
Na kraju euharistijskog
slavlja vlč. Mišel zahvalio
se svima koji su ga pratili na
njegovom putu svećeničke
formacije.
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BISKUPIJSKI SUSRET MINISTRANATA U OGULINU
trebamo zaživjeti bratstvo i
sestrinstvo starih i mladih a
Bog nas poziva da radimo a
ne ljenčarimo. Molitva nas
poziva da ne dovodimo
druge u napast i da opraštamo. Ako molimo snažno,
Bog nas ne može odbiti. Živimo molitvu i tek će se tada
vršiti volja božja, zaključio
je biskup.

U četvrtak 16. lipnja 2016.
godine u Ogulinu je održan
Biskupijski susret ministranata. Iz naše župe sudjelovalo je dvanaestero ministranata predvođeni župnikom preč. Lukom Blaževićem i vjeroučiteljem Tomislavom Klarićem.
Okupilo se preko 250 ministranata iz svih šest dekanata i većina župa biskupije
s oko 30 svećenika. Susret
je pozdravnim riječima
otvorio župnik i dekan ogulinski preč.
Robert Zubović pozdravivši pristigle ministrante u svoje i u
ime domaćeg župnika
fra Petra Grubišića,
kao i biskupijskog
povjerenika za minis
trante don Anđelka
Kaćunka. Ministranti
su u župnu crkvu ušli
svečanom procesijom
u odorama zajedno sa
svojim
biskupom
Zdenkom Križićem i
svećenicima.
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Biskup Križić ministrantima je govorio o značaju
molitve u životu svakog kršćanina. Govorimo li Bogu
ono što nije istina i znademo
li istinski što molimo, zapitao se biskup Križić te analizirao svaki dio molitve
Oče naša. Pomažemo li jedni druge, posvećujemo li
Božje ime da preko nas i
drugi poštuju našeg Boga?
Zbog nas se nažalost božje
ime često pogrđuje. Da bi
došli u Kraljevstvo božje

Drugi dio susreta ministranata održan je u Prvoj osnovnoj školi Ogulin u župi sv.
Križa gdje je nakon okrjepe
održan sportsko-rekreativni
dio susreta u malom nogometu i stolnom tenisu, dok
je dio onih koji nisu sudjelovali u sportskim nadmetanjima upoznao crkvene i
kulturno-povijesne znamenitosti grada Ogulina i okolice, za što je bio zadužen
biskupijski povjerenik za
mlade vlč. Josip Šimatović,
dok je sportski dio koordinirao vlč. Mile Šajfar.
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DAN HRVATSKIH MUČENIKA

U subotu 27. kolovoza
2016. godine na Udbini je
proslavljen Dan hrvatskih
mučenika. Vjernici koji su
stigli iz cijele Hrvatske zajedno su u vjeri molili za sebe
i svoje bližnje kao i za krv
mučenika koja je prolita na

naš biskup mons. Zdenko
Križić i progovorio o svetištu kao mjestu zajedništva i
molitve. To je mjesto povijesti koje je postalo simbol
našeg stradanja i mučeništva. Biskup Bogdan je u
svojoj homiliji svima pribli-

koji poštujemo svoje
mučenike i živimo to
svoje kršćanstvo po uzoru
Isusu Kristu.
Nakon popričesne molitve idejni začetnik svetišta CHM biskup u miru
mons. Mile Bogović zahvalio se svima koji su sudjelovali u ovom projektu
od samih početaka. Prof.
Ante Bežen je predao nakon toga predvoditelju
misnog slavlja na dar
knjigu "Crkva hrvatskih
mučenika - od ideje do ostvarenja". Knjigu je također dobio i sadašnji šibenski biskup mons. Tomislav Rogić koji je do nedavno
bio čuvar svetišta i župnik
na Udbini.
Samoj proslavi prethodila je
trodnevnica koju je predvo-

hrvatskom tlu. Svečanu
koncelebriranu misu u 11
sati predvodio je vojni ordinarij u RH mons. Jure Bogdan u suslavlju s ostalim hrvatskim biskupima i brojnim svećenicima.
Na početku misnog slavlja
sve okupljene pozdravio je

žio primjer mučeništva te
što ono donosi za Katoličku
Crkvu, a pogotovo za nas
ovdje koji smo se okupili da
molimo za sve hrvatske
mučenike. Mučenička krv je
sjeme nas kršćana koja donosi obilan plod. Budimo
zato vjerodostojni kršćani

dio župnik iz Nina, a na sam
dan u 9 sati krenula je pobožnost Križnog puta s Krbavskog polja.
U popodnevnim satima svi
okupljeni su mogli poslušati
duhovne i domoljubne pjesme u izvedbi klape iz Šibenika.
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VJEROUČITELJI IZ CIJELE BISKUPIJE BILI SU U
NAŠOJ ŽUPI

U subotu 3. rujna 2016. godine vjeroučitelji naše biskupije posjetili su našu
župu.Susret je započeo u katedrali u Gospiću pokorničkim bogoslužjem koje je
predvodio naš biskup mons.
Zdenko Križić te je svatko imao prigodu izmiriti se s
Bogom. U 10 sati otac biskup predvodio je svetu
misu.

Lički Osik * Široka Kula

Ovakvi susreti se kod vjeroučitelja organiziraju nekoliko puta u godini i prate
školsku godinu. Ovo je ujedno i prilika da vjeroučitelji
izmijene svoja iskustva međusobno kako bi u školi postigli bolje rezultate. Nakon
svete mise u katedrali susret
se nastavio u dvorani u biskupiji. Svoje predavanje na

temu: Vjeronauk-povlašteno mjesto susreta i dijaloga održala je dr.sc. Blaženka Valentina Mandarić
iz Zagreba.
Nakon kraćeg odmora počelo je i I. stručno vijeće
gdje se razgovaralo kroz
praktični rad te je svatko iznosio svoje primjere iz nastave.
Kako su vjeroučitelji cijelo
jutro pa sve do 14 sati pozorno slušali izlaganja trebalo je nešto pojesti. Zato su
došli u našu župu jer je u
dvorani Pastoralnog centra
organiziran ručak za sve
vjeroučitelje. Ovime se vidi
da naš Pastoralni centar
služi za razne prigode i šteta
je to ne iskoristiti.
Biskup Zdenko Križić na
kraju ovog susreta poručio
je vjeroučiteljima da vjeruje
u njih te da će sigurno dolaziti u posjećivati našu župu
češće čim uhvati priliku.
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POSJET POLICIJSKE UDRUGE BRANITELJA
PU DUBROVNIK 91.

U srijedu 30. ožujka 2016.
godine našu župu su posjetili članovi Policijske udruge branitelja PU Dubrovnik 91. sa svojim predsjednikom g. Antom Vulićem,
vojnim kapelanom i dekanom don Ivom Topalovićem (kapelan i vojni dekan
VK Svetog Gabrijela Ar-

kanđela) i policijskim kapelanom u
Policijskoj upravi
dubrovačko-neretvanstkoj don Ivanom Borićem.
Njih tridesetak zajedno s vojnim i
policijskim kapelanima krenuli su u
srijedu ujutro s vojnim i policijskim kapelanima i organizatorom g. Antom Vulićem prema Plitvicama gdje je 31. ožujka Komemoracija prve hrvatske
žrtve Domovinskog rata Josipa Jovića.
U župu sv. Josipa stigli su u
srijedu u večernjim satima
gdje ih je srdačno dočekao

župnik župe preč. Luka Blažević sa svojim suradnicima. Nakon večere i okrijepe bila je prigoda za izmijeniti iskustva.
U četvrtak ujutro u 8 sati
svetu misu u župnoj crkvi
predvodio je don Ivo Topalović u suslavlju s don Ivanom Borićem i župnikom
Lukom Blaževićem. Na jutarnjoj misi pridružili su se i
čelni ljudi naše policijske uprave. Nakon doručka svi
zajedno su se uputili prema
Plitvičkim Jezerima.
Prije polaska svima smo poklonili novi broj našeg župnog lista Providnosti i Udruzi Knjigu o povijesti naših
župa.

POSJETILI SU NAS SVEĆENICI IZ RESNIČKOG DEKANATA IZ ZAGREBA
U ponedjeljak
11.
travnja
2016. godine
posjetili
su
župu sv. Josipa
u Ličkom Osiku svećenici
Resničkog dekanata iz Zagreba sa svojim dekanom
preč. Josipom Horvatom.
Kako bi se mogli sjećati
Like jer su neki i prvi put u
ovom kraju za ručak im je
bila priređena lička janjetina. Na dar svakom svećeniku župnik Luka Blažević

poklonio je knjigu o Povijesti naših župa i novi broj župnog lista Providnost
Naime, oni su bili na duhovno-studijskom putovanju u
našoj Gospićko-senjskoj biskupiji. Tako su posjetili
Nacionalni park Plitvička
jezera, Crkvu hrvatskih

mučenika na Udbini, našu
župu i katedralu u Gospiću.
Kroz obilazak grada Gospića vodio ih je vjeroučitelj
u župi, a o katedrali je ispričao mons. Mile Čančar.
Zahvaljujemo im na posjetu
te se nadamo da ćemo moći
nekako uzvratiti posjet.
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.HODOČASTILI

SMO SV. LEOPOLDU BOGDANU
MANDIĆU U ZAGREB

U subotu 16. travnja 2016.
godine jedan autobus vjernika iz naše župe hodočastio
je sv. Leopoldu Bogdanu
Mandiću u Zagreb, tj. u crkvu sv. Leopolda Mandića u
Zagrebačku Dubravu. Poznato je da je njegovo tijelo
ovih dana stiglo u Zagreb, u
njegovu domovinu da ga
vjernici mogu častiti.
Na euharistijskom slavlju
koje je u župnoj crkvi Sv.
Leopolda Bogdana Mandića

Lički Osik * Široka Kula

uz izloženo svečevo tijelo
predvodio krčki biskup Ivica Petanjak sudjelovalo je
više od deset tisuća vjernika. Teško je nabrojati iz
kojih su mjesta sve pristigli
hodočasnici koji su uz crkvu
ispunili prostor oko nje, ali i
okolne ulice.
Nakon svete mise i osobne
pobožnosti uz tijelo sv. Leopolda zaputili smo se u samostan fratara Hercegovačle provincije u kojem je

gvardijan fra Draženko Tomić. On je pred nekoliko
godina djelovao u našoj Gospićko-senjskoj biskupiji te
mu je bilo drago što nas je
mogao dočekati i primiti .
Prije odlaska iz Zagreba,
posjetili smo zagrebačke
Remete tj. crkvu Majke Božje Remetske i samostan i
samostan Karmelićana u
kojem je živio i djelovao novoimenovani naš biskup
mons. Zdenko Križić.
Po povratku u Lički Osik
posjetilo se jedino hrvatsko
Nacionalno svetište sv. Josipa u Dubovcu u Karlovcu.
Tamo nas je dočekao mons.
Antun Sente koji je progovorio o samom svetištu i pobožnosti sv. Josipu.
Uz tako lijepo proveden duhovni dan koji je bio bogat
sadržajem, vjerujemo da je
svatko od vjernika obogatio
svoju dušu i napunio svoje
duševne baterije za vrijeme
koje je pred nama.
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BLAGOSLOV TRAKTORA I POLJODJELACA
Na 4. vazmenu nedjelju 17.
travnja 2016. g. ili
na Nedjelju Dobrog
Pastira nakon svete
mise u 11 sati u našoj župi bio je blagoslov traktora i
poljodjelaca. Ovo
je u našoj župi prvi
takav blagoslov te
su neki vjernici bili
u čudu kako takvo
nešto može postojati.
Ove nedjelje su
tako neki vjernici
zamijenili svoje prijevozno
sredstvo do crkve. Umjesto
autima došli su traktorima i
parkirali ih pokraj crkve na
parkiralištu.

Za traktor možemo reći da

je instrument pomoću kojeg
si svi poljodjelci pomažu i
olakšavaju sebi u radu i stjecanju svojih dobara na njivama. Blagoslov je svakako

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

PROSLAVA SV. MARKA U BUDAKU

U ponedjeljak 25. travnja
2016. godine proslavili smo
sv. Marka u Budaku.
Svečanu svetu misu u 17
sati predvodio je vlč. Dragutin Goričanec iz Zagreba u
suslavlju s domaćim župnikom preč. Lukom Blaževićem, dekanom iz Gospića
mons. Milom Čančarom i ekonomom biskupije preč.
Nikolom Turkaljem. Vlč.
Dragutin u Zagrebačkoj

nadbiskupiji je zadužen za
pastoral osoba s posebnim
potrebama kao i za osobe s
invaliditetom.Premda je izgledalo da će biti loše vrijeme, okupio se lijep broj
vjernika. U svojoj propovijedi vlč. Dragutin svima je
približio sv. Marka kroz
konkretne životne primjere.
U tim primjerima mogao se
vidjeti njegov svećenički
put od malog djeteta koje je
upalo u probleme pa sve do

njegovog zaređenja za svećenika.
Mi kršćani ne znamo cijeniti
duhovnu hranu koju primamo u svetim sakramentima. Ponekad Isusa u bijeloj hostiji primamo nepripremljeni. Isusa treba primiti čistoga srca i javno
svjedočiti našu vjeru. Ne
smijemo biti smrknuti kršćani, nego radosni. Isus je
taj koji liječi od svih bolesti
i tegoba. Samo trebamo vjerovati i molitva će biti uslišana.Nakon svete mise vjernici su se zadržali kod crkve
uz razgovor i pečenku koju
je tradicionalno pripremio
Marko Sokolić Maki. Velika zahvala ide i gospođi
Ankici Ajduković koja uvijek rado uskoči u pomoć.
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SAKRAMENT POTVRDE PRIMILO 34 KRIZMANIKA
Šeste vazmene nedjelje i na
blagdan sv. Josipa radnika u

župi sv. Josipa u Ličkom Osiku sakrament Svete Po-

tvrde primilo je 34 krizmanika. Svečanu svetu misu u
11 sati pod kojom je podijelio sakrament Potvrde predvodio je mons. Mile Bogović u suslavlju s domaćim
župnikom preč. Lukom Blaževićem i đakonom Mišelom Grgurićem.
Svim krizmanicima čestitamo na sakramentu Potvrde! Neka njihove korake
uvijek upravlja i vodi taj
Duh da kroče putem mudrosti, razuma, savjeta, jakosti,
znanja, pobožnosti i straha
Božjega!

PROSLAVA DUHOVA U MUŠALUKU

Na nedjelju Duhova ili Pedesetnice 15. svibnja 2016.
godine u crkvi Duha Svetoga u Mušaluku proslavljen je blagdan Duhova.
Svečanu svetu misu u 11
sati predvodio je vojni i policijski kapelan u Gospiću
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vlč. Ivan Blaževac u suslavlju s domaćim župnikom preč. Lukom Blaževićem.
Samom blagdanu Duhova
u crkvi Duha Svetoga održan je zadnji dan devetnice
Duhu Svetome i duhovsko
bdijenje koje je također

predvodio vlč. Ivan Blaževac.
Velika zahvala ide svima
koji su svojim radom doprinijeli uređenju okoliša
oko crkve Duha Svetoga i
u njoj samoj kako bi sve izgledalo lijepo kada Crkva
slavi svoj rođendan.

~ 14 ~

BLAGDAN TIJELOVA

U četvrtak 26. svibnja 2016.
godine svečano je proslavljen blagdan Tijelova u župi
sv. Josipa u Ličkom Osiku.
Svetu misu u 11 sati predslavio je župnik preč. Luka
Blažević. Nakon mise ljudi
su se formirali u procesiju i
išli od postaje do postaje
oko crkve kako bi molili za
svoje mjesto, bližnje, svoja
polja...
Na svetoj misi u bjelini su
bili ovogodišnji pričesnici
koji će u nedjelju pristupiti
oltaru Gospodnjem.
Tijelovo, punim nazivom
Svetkovina Presvetog Tijela
i Krvi Kristove je katolički
blagdan. Slavi se u četvrtak
poslije svetkovine Presvetog Trojstva. U Hrvatskoj je
neradni dan (jednostavno
računanje datuma: deveti
četvrtak nakon Uskrsa). Za
Katoličku Crkvu, svetkovina je u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak.
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 sakramenat. 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.
Vjernik, svatko od nas, nakon primanja svete pričesti,

morao bi se vratiti u svakidašnji život kao promijenjen, bolji čovjek. Kada dolazi u svoju obitelj, na radno
mjesto, u školu, u svoju svakodnevicu, u odnosu sa susjedima; drugi ljudi trebaju
osjetiti da je on drukčiji, bolji, radosniji i sretniji. Svatko od nas treba si posvjestiti da je Krist u nama, da s
njime putujemo i pomaže
nam da se mijenjamo. S tom
sviješću i mi ćemo uspjeti
mijenjati
nezadovoljstvo
današnjeg svijeta, ostavljenih, napuštenih, bolesnih,
nezaposlenih. Isus želi da
svi mi osjetimo da smo s
Njime jedno, jer tada smo i
međusobno jedno. Znat
ćemo tada dijeliti i pomagati
si međusobno u nesreći i žalosti. „Više od srebra i zlata,
više od kruha, nama, Gospodine, treba Tvoga Duha.“
O hostijo spasonosna što otvaraš nam širom raj, sred r-

vanja sudbonosna, ti jačaj
nas i očuvaj!
Hvala gospođi Katarini
Horvatović Pavičić na ustupljenim fotografijama sa
misnog slavlja i procesije.
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PRVOJ PRIČESTI PRISTUPILO DVADESET I JEDNO
DIJETE

U nedjelju 29. svibnja 2016.
godine na svetoj misi u 11
sati u župnoj crkvi sv. Josipa u Ličkom Osiku 21. dijete je primilo sakrament
Svete Pričesti. Svetu misu
predvodio je župnik preč.
Luka Blažević.
Prvoj svetoj Pričesti pristupili su: Matea Crnković,

Martina Devčić, Mateo Drašković, Domagoj Fadljević,
Antonija Holjevac, Marin
Janžić, Anđela Jovanović,
Petra Jurišić, Iva Karić, Petra Markov, Matea Milković, Antonija Novačić, Gabrijel Orešković, Josipa Potnar, Anamarija Radoš, Helena Šaban, Matej Štimac,

Nikola Štimac, Kristijan
Šop, Valentina Tomić, Igor
Vučetić.
Djecu je za sakrament Svete
pričesti pripremila vjeroučiteljica Marija Milinković
Marković.

ŽUPNIK I VJEROUČITELJ HODOČASTILI U
SVETU ZEMLJU
U utorak 28. lipnja jedna
grupa hodočasnika iz cijele
Hrvatske krenula je za
Svetu Zemlju – Izrael da
može hodati Isusovim stopama i da obnovi svoju
vjeru. Iz naše župe hodočastili su župnik Luka Blažević i vjeroučitelj Tomislav
Klarić.
Polazak je bio organiziran iz
Zagreba sa Svetog Duha u 3
sata ujutro u utorak. Krenulo se autobusom prema

Lički Osik * Široka Kula
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Beču gdje se dalje išlo avionom do Tel Aviva.
Od trideset i jednog hodočasnika koliko nas je na ovom
prelijepom i svetom hodočašću – skupila se cijela
Hrvatska (od Like i Slavonije, Dalmacije i Istre, Prigorja i Zagorja).
Valja zahvaliti trojedinom
Bogu na primljenim milostima za vrijeme ovog hodočašća. Vidjeti sva ta mjesta veliko je bogatstvo za
svakog kršćanina. Ovo je jedan od najboljih načina
kako se može produbiti vlastita vjera, i to hodom po
mjestima kuda je kročio
sam Gospodin Isus Krist.
Sam boravak u Svetoj Zemlji je samo poziv i pogodno
mjesto da sva mjesta čovjek
pronalazi u sebi i da o njima
promišlja tijekom svojega
svakodnevnog života. Jer
pustinja koju čovjek posjeti
nije samo tamo neka daleka
pustinja; niti se radi o nekoj
tamo rijeci, nekome slijepom čovjeku, nekoj bolesnoj ženi iz Novog zavjeta.
Drveće ne pušta samo korijenje u Svetoj Zemlji, niti je
voda u Jordanu jedina voda
koja čisti; niti je poziv ponovno krenuti, dati i opraštati,
vidjeti, vratiti se živome
Bogu nešto što je ograničeno samo na Svetu Zemlju.
Zato sve ono što je doživljeno u Svetoj Zemlji treba
nastaviti živjeti u svojim životima i to konkretno pokazivati prema bližnjemu.
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PROSLAVLJENA JE GOSPA SNJEŽNA, DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN BRANITELJA
U crkvi sv. Mateja
u Širokoj Kuli proslavljen je 5. kolovoza
blagdan
Gospe Snježne kao
i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih
branitelja.
Svetu misu u 9 sati
predvodio je župnik Ličkog Osika i
Široke Kule preč.
Luka Blažević.Nakon svete mise kod
spomen obilježja
pokraj crkve preč.
Blažević predvodio
je molitvu za sve
stradale, nestale i
poginule branitelje.
Također su položeni vijenci i zapaljene svijeće
Obilježavanje Dana pobjede
nastavilo se i na brdu Ljubovu nakon 10 sati.
Današnji je datum i blagdan,
jedan od onih koji su neizbrisivo upisani u hrvatsku
nacionalnu
povijest.
Sjećamo se onog dana kada

je, nakon višegodišnje agresije zla i mržnje, veličanstveno obranjena Lijepa
naša Domovina.
Bio je to, i ostao, dan pobjede, ponosa i slave. Za taj
dugo očekivani, i duboko
željkovani dan mnogi su na

oltar Domovine prinijeli svoje živote,
svoje
zdravlje,
svoje najmilije, a
cijela
Domovina
pretrpjela je neizbrojive kulturne, intelektualne,
duhovne i materijalne
štete.
Taj dan pobjede,
ponosa i slave zbio
se
na
blagdan
Majke Božje Gospe
Snježne. Bio je to
blagoslov neba na
uporne i ustrajne
molitve: i branitelja
i naroda. Tolike su
oči bile uprte u sveti
znak Križa Kristova, podignutog na
mnogim mjestima,
a krunica o vratu
branitelja, hrvatskih
vitezova, i u rukama vjernog
naroda postala je draga i neotuđiva svojina, sveti znak
prepoznavanja vjere i nade i
ljubavi, i budućnosti hrvatskoga naroda - poručio je
župnik Blažević u svojoj
propovijedi.

NAŠU ŽUPU POSJETILA JE MOIRA NOONAN
U
četvrtak
18.8.2016. našu
župu
posjetila
Moira
Noonan.
Moira je ovoga
ljeta tri tjedna boravila u Hrvatskoj
te je po povratku
Lički Osik * Široka Kula

stala i u Ličkom Osiku. Moira je otvorena, veselog
duha i jednostavna američka
spisateljica koja u svojim
knjigama svjedoči kako se
nakon 25 godina okultnog i
magijskog prakticiranja vratila kršćanskim korijenima.
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U Lički Osik stigla je sa
svojom kćeri i unukom i prijateljima iz Zagreba, Petrom
i Ksenijom Zečević. Petar i
Ksenija su bili na hodočašću
u Svetoj Zemlji s župnikom
Lukom Blaževićem i vjeroučiteljem Tomislavom Klarićem te se odmah javila ideja za suradnjom. Po dolasku posjetila se Biskupija u
kojoj nas je dočekao kancelar vlč. Marinko Miličević. Pošto traje Godina
milosrđa, trebalo je gladne nahraniti te su se svi
nakon ručka zaputili u
Lički Osik. Svi su razgledali crkvu i župne
prostore.
Kako dan nebi prošao
bez mise u kućnoj kapeli
vlč. Marinko predvodio
je svetu misu u suslavlju
s župnikom župe i dragim gostima.
Nakon svete mise uz
kavu i razgovor rodile su
se razne ideje te vjerujemo da ovo nije bio zadnji posjet Moire Noonan
župi sv. Josipa u Ličkom Osiku. Poklonili smo joj
knjigu o Povijesti naših
župa što je kod nje izazvalo
veliko oduševljenje.
Intervju s Moirom je preuzet s portala
Glasa koncila.
Bila sam tek tradicionalna
vjernica«
Premda odgojena kao katolikinja, Noonan je započela
naukovanje njuejdžovskih
praksa i više od dvadeset
godina radila u New ageu
kao spiritistička savjetnica i
terapeutkinja, na područjima: hipnoterapija, regre-

sija u prošle živote, astrologinja, tečaj čuda, reiki, kanaliziranje, kristali, duhovnost božica, vidovnjaštvo te
u drugim okultnim praksama. Nakon niza snažnih iskustava 1993. vratila se u
Katoličku Crkvu te je danas
u Kaliforniji popularna
svjedokinja i tumačiteljica
dubljeg značenja i utjecaja
pokreta New age. Svoje je

svjedočanstvo također često
iznijela u vjerskim radijskim i TV-emisijama diljem
svijeta.
»Bila sam tek tradicionalna
vjernica te sam do svoje 15.
godine na misu išla tek da ugodim roditeljima. Kao
mladoj uspješnoj žena jedino mi je bilo važno napredovanje u poslu te me duhovna dimenzija uopće nije
zanimala. U 28. godini života već sam imala svoju
novinsku kuću koju sam kupila radeći u izdavaštvu u
San Franciscu i na Havajima gdje sam dobro zarađivala. Izdavala sam turističke

časopise, posjedovala vlastitu kuću, vozila dobar automobil, upravljala investicijama, kupovala nekretnine...
Bio je to američki san, sakupljanje i potrošnja. Novac,
uspjeh i biti ono što su drugi
od mene očekivali, bili su
moji bogovi.
»Po okultizmu sam vidjela
što nisam željela«
Kad mi se dogodila prometna nesreća u kojoj sam
bila ozbiljno ozlijeđena
da dvije godine gotovo
nisam funkcionirala, a
nade za oporavak nije
bilo, na poziv moje sestre započelo je liječenje u
klinici u skladu sa sustavom takozvane »Nove
misli«. Između ostalog
sustav je odbacivao
svaku pomisao da u patnji, tjelesnoj boli ili bolesti može biti kreposti ili
neke vrijednosti. Sva
moja prijašnja vjerovanja, stajališta prema tijelu i životu općenito
prema Bogu i prema liječenju bila su izbrisana. Kako
se moje zdravstveno stanje
popravilo, prestala sam uzimati lijekove. Imala sam
neka izvantjelesna iskustva
te su me vjerovanja i filozofija klinike počeli duboko
zanimati. Sve dublje sam ulazila u krivi smjer i došla
dotle da sam se redovito
morala hipnotizirati kako
bih živjela bez boli. Zato
sada upozoravam ljude da
paze gdje će završiti njihovo
tijelo, jer se na krivom mjestu i u krivim rukama otvaramo utjecajima koji su u
osnovi demonski.«
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»Po savjetu klinike počela
sam tražiti duhovno, ali opet
na krivim mjestima. Pristupila sam tzv. 'crkvi ujedinjenja' u kojoj sam postala svećenica. No, putujući jednoga dana u Pariz s majkom
sam u bazilici Presvetog
Srca Isusova otišla na misu.
Kako sam bila trudna s kćerkom Malijom, osjetila sam
potrebu pred Gospinim kipom zapaliti svijeću za
svoje nerođeno dijete, i rekla sam tada spontano
Gospi: 'Blažena Majko, evo
ti ovo moje dijete, tebi ga
darujem.' Ostalo mi je to od
časnih sestra Srca Isusova
koje su me odgajale.
Sada
znam da je to
bio odlučujući
trenutak
za
moju kćer koja
je ostala vjerna
katolik inja i
koja se na poseban
način
molila i vjerujem izmolila
moje obraćenje.
Iako su mi moji
slali knjige s
duhovnim sadržajem
o
borbi protiv zavodljivosti okultizma,
ja
sam išla sve dublje i dublje
u drugom smjeru. Kada mi
je kći, koja je tada imala tek
četiri i pol godina, rekla da
ne želi ići u crkve New agea,
poštivala sam njezinu želju,
ali ja sam ostala i dalje ustrajna u svojoj odluci. Iako
sam osjećala da trebam ići u
Katolički Crkvu, jer tamo
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pripadam, nastavila sam i
dalje živjeti u svijetu New agea, koji je doslovno ispirao
moj mozak. Baveći se okultizmom, vidjela sam puno
toga što nisam željela vidjeti, u glavi sam gledala filmove ljudskih života, njihovih prošlih iskustava... To
me toliko uznemirivalo da
sam imala noćne more, bila
sam iscrpljena, nisam mogla
spavati.«
»Pomogla sam da potraže
pomoć u Crkvi«
»God. 1991. odlučila sam otići u Međugorje. Željela
sam to jer sam u poznatom
njuejdžovskom
časopisu

dnji puta išla kada sam imala 15 godina, došla sam k
o. Filipu Paviću koji mi je
poslije pomogao kroz ispovijed, molitvu, egzorcizam
da postanem novo biće. Ma,
taj osjećaj, ta sloboda, ljubav koju sam doživjela, osjetila na svojoj koži u srcu,
osjećaj da sam ljubljeno dijete Božje, da mi je sve
oprošteno, da mi je Gospa
majka koja je blizu, da
mogu živjeti slobodno, radosno,... teško je opisati.
U meni je silna želja da to
svjedočim drugima, da im
pomognem da se vrate s krivih putova, da svjedočim

pročitala svjedočenje jedne
osobe u pokretu koja je opisala svoj boravak u Međugorju i svjedočila o Gospinoj prisutnosti u tom kraju.
Kada sam nakon nekoliko
godina došla u Međugorje,
čekajući dva sata na vrućini
(jer je bio kolovoz) u redu
za ispovijed na koju sam za-

kako mir može dati samo Isus, da su jedino vrijedni darovi Duha Svetoga... Pozvali su me u radijsku emisiju
da svjedočim, a kako je jedan izdavač iz Kalifornije to
slušao, ponudio mi je da napišem knjigu. Nikada prije o
tome nisam razmišljala. No,
spoznaja kako bih knjigom
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mogla pomoći mnogim ljudima koji su u sličnim situacijama, bila je dovoljan razlog da je napišem. Zovem
je knjigom nade, a njezina je
glavna poruka da je s Bogom sve moguće. Mnogim
prijateljima koju su bili u
pokretu New age pomogla
sam da potraže pomoć u Crkvi, te vjerujem da će svi
koji su se našli u raznim okultnim praksama upravo u
mojoj knjizi, koju sam podijelila u pet poglavlja, uvidjeti u kojim su opasnostima, i pomoći da iziđu iz
svijeta tame i zablude.«
»Okultno je vrlo opasno«
»Mladima je područje okultnoga privlačno. Naizgled
bezazleno, ono je vrlo opasno, i stoga im uvijek naglašavam da se drže podalje od
svega toga, da se ne igraju,
da paze kamo idu, da provjeravaju duhove, da se drže
Katoličke Crkve, jer samo
smo u zajednici svetih zaštićeni. Živeći sakramentalnim životom, ništa nam se
ne može dogoditi, dok smo

otvaranjem drugim duhovima u velikoj opasnosti.
Poručujem mladima da
mole, da traže od Boga znakove, jer on nam ih daje svakodnevno, samo ih mi trebamo iščitavati. Meni je toliko puta znakovima pomogao što da radim. Kada sam
se obratila, u početku se nisam snalazila u Crkvi, nisam znala kako dalje, bila je
to svakodnevna borba u
meni. U početku sam se prisiljavala na molitvu, na odricanje. Bilo se teško odreći
brojnih predmeta u kući kojima sam se služila u okultnim praksama, jer platila
sam ih tisuće i tisuće dolara
(zbirka NLO-a, najveća u
državi, videofilmovi i dr.),
ali Bog mi je davao milosti,
stavljao na put ljude koji su
mi pomogli, Gospa me vodila sve bliže svome Sinu, i
njoj se na poseban način utječem. Zato vjeroučitelje,
pogotovo one koji vode skupine krizmanika, potičem da
svjedoče svojim učenicima
o svecima, toliko se čuda

dogodilo po zagovoru sv.
Franje, sv. Terezije Avilske,
Padra Pija, u Gospinim svetištima: Lurdu, Fatimi i drugima. Svijet danas više nego
ikada treba žive svjedoke
vjere.«
Oduševljena vjerom u Hrvatskoj
»Hrvatsku sam doživjela
kao utvrdu nasljeđa vjere i
mudrosti koju nam se nudi
usred Europe. Snaga je vjere
još uvijek vrlo jaka, a vrednote nije izjela kultura
smrti. Ta snaga i te vrednote
zadržat će ujedinjenu frontu
vjere pred napadom kulture
koja sve više i više postaje
protukršćanskom. Vrlo sam
zahvalna i počašćena što
sam mogla doći u Hrvatsku
i zaista cijenim to što su
ljudi otvoreni za učenje o
tom pokretu koji utječe na
obitelj, Crkvu i kulturu. Nadam se da će moja misija
ovdje pomoći da te poplave
ne uđe u Crkvu i kulturu, i
da će zaštititi mlade od lutanja«.

POČELA JE NOVA VJERONAUČNA I
ŠKOLSKA GODINA
U ponedjeljak 5. rujna 2016.
godine počela je još jedna
školska i vjeronaučna godina.
Lijepo je opet bilo vidjeti
učenike u školskim prostorijama. Program je započeo u 8
sati. Kako bi ova godina bila
što plodonosnija, župnik
Luka Blažević je predvodio
molitvu za sve učenike i učitelje
kako bi sve prošlo u međusobnom razumijevanju te kako

bi ova godina urodila plodom
kako za učenike, tako i za učitelje. Nakon blagoslova i
pozdrava u Osnovnoj školi u

Ličkom Osiku, ravnatelj Antonio Milinković, župnik
Luka Blažević, vjeroučitelj
Tomislav Klarić i novi učitelj
iz kemije Luka Carev zaputili
su se u Područnu školu u Širokoj Kuli gdje se također
blagoslovio početak školske
godine. Ravnatelj je na kraju
svima, kako u Ličkom Osiku,
tako i u Širokoj Kuli zaželio
da ova školska godina bude
uspješnija od prošle.
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NAŠA MOLITVENA ZAJEDNICA POSJETILA ŽUPU
SV. ILIJE U SINCU
U srijedu 7. rujna 2016. godine molitvena zajednica
Božanskog milosrđa posjetila je župu Sinac i župnika
vlč. Stanka Smiljanića.
Do ideje posjete došlo je
spontano. Voditelj zajednice Tomislav razgovarao je
s vlč. Stankom i ideja se odmah rodila.
Došavši u Sinac slavila se
sveta misa koju je predvodio vlč. Stanko Smiljanić.
Nakon svete mise održano
je klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu.
Uvijek je lijepo spajanje
dviju župa kroz ovakva okupljanja. Na taj način samo
pokazujemo kakvi smo
ljudi. Nakon svete mise u

dvorani pokraj crkve domaćin je priredio malo druženje. Vjerujem da će Sinčerani sada doći ubrzo i k

nama u goste, a vlč. Stanku
zahvaljujemo na gostoprimstvu.

KATEHETSKA NEDJELJA U NAŠOJ ŽUPI
U nedjelju 18. rujna 2016.
godine u našoj župi sv. Josipa na svetoj misi u 11 sati
obilježena je Katehetska ne-
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djelja. Kako je škola započela 5. rujna blagoslovom i
molitvom župnika danas su
djeca došla za sebe moliti na

svetoj misi da ova školska
godina bude što uspješnija.
Katehetska nedjelja će se u
ostalim župama naše Bisku-
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pije obilježavati sljedeće nedjelje. Mi smo prebacili na
ovu nedjelju jer sljedeću nedjelju slavimo 200 godina
župe sv. Mateja ap. u Širokoj Kuli.
Na svetoj misi prvo
čitanje pročitala je Josipa
Mareković, psalam je odpjevao zbor, a drugo čitanje
pročitala je vjeroučiteljica
Marija Milinković Marković. Nakon propovijedi molitvu vjernika u ime učitelja
pročitala je Andrijana Piasevoli Klarić, a u ime učenika
Matea Knežević.
Možda najzanimljiviji dio
na svetoj misi bio je prinos
darova. Tu su djeca pod

vodstvom
vjeroučiteljice
prinijela darove: atlas, bojice, bilježnice, torbu, sat i
križ.
U Isusovim očima upravitelj iz današnjeg evanđelja je varalica, ali vidio je
Isus s kakvom jasnoćom je
ovaj uvidio svoju situaciju i
u nepoštenom ponašanju
nešto što može biti uzor.
Bili su to: ovaj jasan pogled
i odluka da nešto učini i zato
ga je pohvalio: «Djeca ovoga svijeta pametnija su od
djece svjetla.» Ovime je Isus pokazao svoju želju da
oni koji žele ući u Kraljevstvo moraju svoju situaciju

jasno shvatiti i isto tako odlučno postupati. Jer tko želi
ubuduće živjeti, mora danas
snositi odgovornost.
Usporedba iz evanđelja nam postavlja pitanje:
da li mi imamo jasne poglede i odlučnost da idemo
putem vjere. Tko sluša propovijedanje Isusovo, uočit
će da Isus uvijek govori volji ljudi i ispituje kako je odlučna. Isus nas potiče na odlučnost u vjeri. Gdje čovjek
sluša riječ Božju i odlučno
po njoj živi, tu mu se otvara
put k spasenju. Dobiva novi
pogled i živi u novome svijetu.
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BLANKA VLAŠIĆ: „SADA SKAČEM ZA GOSPODINA,

SVE ŠTO RADIM PRIKAZUJEM NJEMU“

Blanka Vlašić se obratila
mladima na Mariji Bistrici i
u svojoj katehezi je ispričala
kako ju je Gospodin vodio
kroz najteže trenutke njezine sportske karijere. Križ
u obliku ozljede bio je znak
od Boga. Bolest je milost,
križ je milost i to je ono
što nam život s Isusom
nudi – rekla je Blanka.
Osvrnula se na posljednje Olimpijske igre u Rio
de Janeiru, gdje je došla
nespremna i vidno ozlijeđena.
Pitala sam se ima li to sve
uopće smisla, no nakon
osvojene medalje uvidjela sam da me boljelo
kako bi mi Gospodin pokazao da nešto na što sam
računala ne mora biti,
ako on tako odluči – kazala je. Progovorila je i o
svom obraćenju kada je
shvatila da ako je Bog stvorio sve oko nas, onda mu
nije bio problem doći u
močvarno tlo njezine duše.
Sada skačem za Gospodina.
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Sve što radim prikazujem
Gospodinu. Ja više nisam
bitna – zaključila je Blanka.
Nakon kateheze, s mladima
se susreo i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji je istaknuo kako
smo danas hodočasnici u

milosrđe, nastavio je, zapravo je Bog koji je uvijek
otvoren za čovjeka, koji nas
čeka, koji nas voli i koji se
nikad ne umara približiti
nam se.
Kao što je on dobar prema
nama, tako mi želimo biti
dobrohotni prema svakome
čovjeku. Vjerujem da je
svatko od vas došao s posebnim nakanama Mariji. Recite joj sve što vam je na
srcu – poručio je Kardinal
mladim hodočasnicima.
Na kraju susreta s mladima,
Blanka je svoju brončanu
medalju iz Rija poklonila
Svetištu Majke Božje Bistričke. Zahvaljujući joj na
poklonu, Kardinal je kazao

Majčinu kuću. Kad kažemo
riječ Bog onda je to nešto
što jako puno govori. Ta
riječ govori o ljubavi i o
tome smo posebno govorili
u ovoj Godini milosrđa –
naglasio je Kardinal. Božje

kako će ta medalja sada biti
kod Marije, no da će ostati
još više njezina. Marija kad
prima ona daje. Neka ti Marija bude blagoslov na svim
životnim putevima – rekao
je Kardinal
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DAROVI ZA CRKVU OD ZADNJEG BROJA
PROVIDNOSTI
N.N. – 500 KN
N.N. – 200 KN
Lovrečki Anka – Klanjec – 200 KN
Joso Vukelić – 800 KN
Mira Ratković – 200 KN
Nikola i Dragana Sokolić – Budak –
200 KN
7. Katarina Nikšić – Široka Kula – 50
SCH
8. Nane Lisac – Mušaluk – 200 KN
9. Ivan Biljan-Makić – Mušaluk – 200
KN
10. Mile Binički – Mušaluk – 100 CAN
11. Anica Marušić – L.Osik – 500 KN
12. Anka Božić – Budak – 150 KN
13. Joso i Kata Hećimović – 200 KN
14. N.N. – 50 EUR
15. Jure i Danica Binički – Mušaluk –
100 CAN
16. Mile i Katarina Fajdić – 300 KN
17. Vesna Krbavac – L.Osik – 200 KN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18. Jure Nikšić-Drenin – 800 KN
19. Gojko Marušić – 5000 KN
20. Katinka Nikšić – Zagreb – 1000 KN
21. Ivan Kurteš – L.Osik – 200 KN
22. Ivan Butković – Budak – 200 KN
23. Marija Lulić – L.Osik – 200 KN
24. Nane Lisac – Mušaluk – 200 KN
25. Roža Blažetić – Mušaluk – 200 KN
26. Nikica Horvatović – Mušaluk – 500
KN
27. Milan Rendulić – Vukšić – 150 KN
28. Mile i Marinka Šušić – 200 KN
29. Marija Aralica – Split – 200 KN
30. Zora i Ivan Orešković – Rijeka –
200 KN
31. Ankica i Milan Uzelac – L.Osik –
200 KN
32. Marko Drašković – L.Osik - 100
EUR
33. Marko i Bosa Ribić – L.Osik – 300
KN
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