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Poštovani i dragi župljani naših župa
Lički Osik i Široka Kula!
Život je temeljna poruka Uskrsa. Taj
život ponovno podižemo iz tame i
smrti Velikog petka na svjetlo
uskrsnog jutra. No, taj novi život nije
bilo kakav život, nego život u ljubavi
prema Bogu, čovjeku i svemu
stvorenomu. Uskrsli život želimo
svjedočiti u svakodnevnom slavljenju
Boga i u susretu sa svim ljudima
dobre volje. Bog nas je stvorio za
vječni život i kroz Kristovo uskrsnuće
vječni život nam je svima omogućen.
Naša Providnost i ovih
blagdana želi ostaviti pisani trag u
vašim obiteljima i u povijesti, kako bi
generacije naših potomaka mogle
prosuđivati o onom što smo
zajednički proživljavali i o onom što
nas je nosilo kroz život i davalo snagu
za stupanje u ljepšu budućnost.
Današnje vrijeme traži od svakog od
nas živo svjedočenje vjere u Isusa
Krista, kako u susretu s kugom 21.
stoljeća tako i s ratovima (Ukrajina),
izbjeglištvima i stradanjima za koja
smo mislili da više nikada neće
zavladati. Valja nam u tom svjetlu

temeljito preispitati svakodnevno
življenje i zajedničko djelovanje, jer
prema našoj poslovici, što vidiš kod
druga, tome se nadaj i kod sebe.
Svjesni smo ljepote ovog našeg
zavelebitskog kraja, divnih darova
koje nam je Bog podario. Međutim,
najveći dar i dalje ostajemo mi jedni
drugima. Naša župna zajednica je
temelj naše vjere, kroz nju u vjeri
stupamo iz naše prošlosti u bolju
budućnost. Stoga vas pozivam, dragi
župljani, da zajedničkim snagama
njegujemo naš župni pastoral za
kojeg, na ovim stranicama, vidite da
je živahan i sadržajan. Doprinos
svakog od nas životu župne zajednice
neprocjenjiv je i nezamjenjiv.
Skladna i brojna župna zajednica
blagoslov je za našu biskupiju i cijelu
crkvu, pa i za naš hrvatski narod.
Skrb za našu župnu zajednicu i dalje
ostaje naša temeljna orijentacija. I
ovom prilikom vas pozivam na brigu
oko mladih ljudi, očuvanje nerođenog
života, prenošenje i učvršćivanje
vjere kod naše djece, djevojaka i
mladića, pogotovo kod
naših
prvopričesnika i krizmanika koji će
uskoro primiti ove svete sakramente.
Poštovani i dragi župljani, neka
se u vašim srcima i u vašim
obiteljima iz dana u dan događa divna
pobjeda dobra nad zlim, svjetla nad
tamom, života nad smrću. Stoga Vam
zajedno s našim župnim vijećnicima
kao i ostalim suradnicima želim
sretan Uskrs, s obiljem mira i uskrsne
radosti!
Vaš župnik preč. Luka Blažević
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KORIZMENO-USKRSNA PORUKA
MONS. ZDENKA KRIŽIĆA
Sjećaj se svega puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio (Pnz 8,2)

Uskrs je najveći kršćanski
blagdan i za nas kršćane to
nije samo dan u koji jedni
drugima upućujemo čestitke
i dobre želje, nego je to dan
koji je potrebno doživjeti u
svoj njegovoj snazi i poruci.
Isus je svojim uskrsnućem
radikalno promijenio čovjekov život na zemlji, dajući
mu jasan cilj i smisao. Ljudi
su od tada postali svjesniji
da smrt nije kraj života,
nego prijelaz u novi život u
kojem se brišu sve razlike i
nepravde. Uskrsnuće je poruka kako život ima smisla i
onda kada u njemu prevlada
patnja i bol. Uskrsnuće je
poruka da se u životu isplati
biti dobar, plemenit, velikodušan, pravedan, pošten i
vršiti sve žrtve koje se prikazuju za postizanje duhovnih vrijednosti kao zalog
vječnosti.
Isus je svojom mukom i
smrću, a posebno uskrsnućem, iznenadio svoje učenike unatoč tome što ih je tri
godine spremao za te

događaje. Za
njih su razočaranja Velikog
petka bila preteška tako da su
posve izgubili
nadu i očekivanja koja su bila
na nekom sporednom kolosijeku. Mislili su
da će Isus obnoviti Izraelsko kraljevstvo
a oni će u tom kraljevstvu
postati ministri, uglednici.
Njegova muka i smrt sve je
te nade pokopala, a kako
nisu imali drugih nada, ostali su na suhom. Male i površne nade Bog redovito ugasi. On želi da se otvorimo
velikim nadama. Isus je učenike pripremao za ono što će
se njemu dogoditi. Govorio
im je o svojoj muci i smrti i
redovito naglašavao da će uskrsnuti. Oni ono prvo nisu
željeli čuti, a ovo drugo nisu
mogli razumjeti. Posljedica
svega je njihova totalna dezorijentacija nakon Isusove
smrti i pokopa.
Mi današnji vjernici koji o
svemu tome znamo puno
više nego apostoli i učenici
u onom vremenu, obnavljamo u Velikom tjednu
spomen na Isusovu muku i
smrt, a potom slavimo njegovo uskrsnuće. U Isusovoj
muci i smrti mi otkrivamo
smisao naših životnih muka,
ali i smisao naše smrti, jer

uskrsnuće daje jamstvo da
smrt ne označava kraj života. Patnju više ne gledamo samo kao nesreću, a
još manje kao nekakvu Božju kaznu, nego kao proces
čišćenja i preobrazbe te kao
objavu velikih misterija
koje nam patnjom Bog otkriva. Isusov križ objavio je
Boga, a njegova patnja bila
je objava neizmjerne Božje
ljubavi prema čovjeku. Isusovo uskrsnuće je poruka da
patnja nema zadnju riječ u
životu čovjeka. Život ni jedne osobe nije i ne može biti
besmislen, pa ni one od rođenja najteže hendikepirane.
Ovo korizmeno vrijeme
neka nam bude dragocjeno kao priprava da bismo
mogli u potpunosti doživjeti
Uskrs i misterij vječnosti na
koje smo pozvani. Stoga,
potrebno je i važno u ovo
vrijeme korizme biti u Božjoj prisutnosti i u njegovom
svijetlu promatrati svoj život, svoju prošlost i svoju
sadašnjost i tako graditi bolju budućnost.
Možda se nekada bojimo
stati pred Boga i pred njim
promatrati neke događaje iz
naše prošlosti, jer bili su
mučni ili grješni. Mi bismo
takve događaje najradije zaboravili i izbrisali iz našeg
sjećanja, ali to nije dobro.
Mnogi događaji se, ako ih
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promatramo s određene udaljenosti, razumiju na
drukčiji način. Iz njih se
mogu iščitati mnoge važne
poruke koje nije bilo moguće iščitati u trenutku kada
su se ti događaji zbivali.
Nije rijetkost da za neke teške slučajeve, zbog kojih
smo Bogu prigovarali kada
su se zbili, sada za njih zahvaljujemo. Tako i psalmist
zahvaljuje Bogu za trenutke
u kojima je bio ponižen:
„Prije nego bjeh ponižen,
lutao sam,
ali
sada
tvoju čuvam riječ.
Ti si tako
dobar i dobrostiv:
nauči me
pravilima svojim. Oholi na
me prijevare smišljaju, ali se
ja svim srcem držim naredaba tvojih. Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom zakonu. Dobro
mi je što sam ponižen da bih
tvoja naučio pravila“ (Ps
119,67.71). Kada se to dogodilo, sigurno nije zahvaljivao.
Tu mogu biti i neki grijesi
koji u nama još žive kao nezacijeljene rane i koji iznova u nama proizvode osjećaje poniženja i srama. Ne
uspijevamo ih zaboraviti i
jako žalimo što su nam se
dogodili.
Iako se ta prošlost ne može
promijeniti, ti događaji
mogu se odjenuti u ljepše
ruho. U njima možemo otkriti Božju ljubav koja nas
nikada nije napustila i kako
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su baš ti događaji bili poticaj
promjene našeg života, razumijevati taj života na
drugi način, jer je od tih rana
započela određena preobrazba našeg života.

otkriti mnoge pozitivnije i
vedrije trenutke iz te prošlosti, pa i iz samih tih rana.
Bez izmirenja s prošlošću ostat ćemo samo zarobljenici
prošlosti.

U Vazmenom hvalospjevu
u kojem su opjevana Božja
veličanstvena djela, napose
djelo spasenja izvedeno po
Isusu Kristu, slušamo i ove
retke: „O, zaista potrebna
Adamova grijeha, što ga
smrt Kristova uništi. O, sre-

Od bitne važnosti je sjećati
se svoje prošlosti, integrirati
sve događaje te prošlosti,
bez obzira koliko bili bolni i
kakve sve posljedice ostavili na naš život. Nema potrebe ustrajati na tome da se
nešto iz prošlosti silom zaboravi ili
da se, zbog
straha ili
srama, uporno prikriva i potiskuje.
Puno važnije je: znati sagledati i vrjednovati svoju prošlost u svijetlu novih iskustava i tako
dati novo ruho mnogim događajima iz prošlosti. Na taj
način se u tim događajima,
bez obzira kakvi oni bili,
mogu otkriti skrivene Božje
poruke koje nije bilo moguće iščitati u vremenu kada
su se ti događaji zbili.

tne li krivice, koja je zavrijedila takvog i tolikog Otkupitelja.“ Ovo nije hvalospjev grijehu i krivici, nego
poruka da Bog i grijehe i
krivice može pretvoriti u
blagoslov. Nije rijetkost,
kako smo već spomenuli, da
se iz muke prouzročene težim grijesima, u nekima
rodi želja za promjenom života, za napuštanjem vjerničke mlakosti i površnosti i
novim početkom uzornog
duhovnog života.
Zato je važno u Božjem svijetlu promotriti i negativne
događaje iz naše prošlosti
da bismo iz njih izvukli vrijedne pouke za sadašnjost i
porasli u zahvalnosti Bogu
što nismo ostali u nekom
glibu u koji smo upali. Nužno je izmiriti se sa svojom
prošlošću i s osobama iz te
prošlosti, da bismo mogli

Cilj našeg sjećanje uvijek je
taj: učiniti kvalitetnijim naš
život danas prepoznajući u
njemu nevidljivu Božju prisutnost koja nas je uvijek
pratila. Ta prisutnost prepoznaje se snagom srca i u njoj
nalazimo sigurnost naše budućnosti. Naša povijest, ili
naša prošlost, kronološki je
prošla, ali ne u smislu da na
to više nije moguće, na bilo
koji način, utjecati. Mi možemo i našoj prošlosti, koliko god u nekim aspektima
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bila negativna, dati novo
značenje i na neki način je
iznova proživjeti, odnosno
integrirati. Prošlost u našem
životu nije u svemu samo
prošlost. U našoj prošlosti
uvijek ima onoga što još trebamo shvatiti. Potrebno je
to razumjeti u svijetlu novog
iskustva
koje svatko od
nas ima danas.
Puno toga negativnog iz prošlosti može nam danas pomoći da
bolje
razumijemo neke važne
stvarnosti sadašnjeg života i biti
nam dragocjena
poruka i pouka.
Ako neke teške
događaje iz prošlosti ne provučemo danas
kroz srce, pred
Bogom, ti događaji ostat će
nam trajno neki
teret koji će nas mučiti, opterećivati, iscrpljivati, vezati, ne dopuštajući nam da
se toga oslobodimo i pretvorimo u blagoslov, u izvor
novih milosti za sadašnji
trenutak.

ne može u tome tražiti opravdanje za sadašnjost
koja nije dobra. Bogu je najvažnija naša sadašnjost i za
nju dobivamo dostatne milosti s kojima možemo oplemeniti i učiniti boljim svoj
život u ovom trenutku naše
povijesti.

Korizma je priprava za Uskrs, ali to nije samo vrijeme
u kojem intenzivno radimo
da bismo stavili u red našu
prošlost, nego je još važnije
znati dobro promotriti i našu
sadašnjost. Prošlost je učiteljica života samo ako smo iz
nje nešto naučili za sadašnjost. Netko može nositi
mnoge rane iz prošlosti, ali

Uskrsnuće na život pretpostavlja određenu puninu onih
vrijednosti koje ne umiru:
ljubav, velikodušnost, dobrota, pravednost, milosrđe,
istina, itd. Bez ovih vrijednosti se u nama akumulira
samo praznina, a praznina
nije jamstvo vječnosti. Isus
je u svom govoru o Posljednjem sudu jasno definirao
način na koji se postižu te
besmrtne vrijednosti. I sam
Isus ih je postizao istim putom. Za njega se veli da je
prošao zemljom čineći dobro. Zbog toga njegovo tijelo nije moglo ostati u
grobu, jer dobrota i ljubav
ne umiru. To je i naš put. Ne

smijemo zaboraviti da te
vrijednosti treba živjeti danas, sada. S odgađanjem riskiramo da ih nikada ne steknemo. Zato nas sveti Pavao
podsjeća: „Dok imamo vremena činimo dobro svima“
(Gal 6,10). Sad imamo to
vrijeme. Korizma je naše
vrijeme milosti
koje ne bi smjelo
proteći
mimo
nas. Ako ćemo
ga iskoristiti radeće malo više
na samima sebi,
u smislu borbe
protiv svega onoga što narušava naš život,
protiv svega onoga s čime Bog
nije zadovoljan,
onda će i doživljaj Uskrsa biti
poseban. Porast
će u nama osjećaj uskrsnuća i
novog
života
koji naša nutrina
već naslućuje.
U tom smislu želim svima
vama, prije svega, lijepu
pripravu za Uskrs, a sam
blagdan Uskrsa kao živi susret s Uskrslim koji će vam
reći: „Ne bojte se, ja sam s
vama u sve dane do svršetka
svijeta“ (Mt 28,20). Neka
Uskrsli pohodi i ohrabri sve
naše obitelji, napose bolesne, osamljene i sve one koji
na bilo koji način trpe.

✠ Zdenko Križić, biskup
gospićko-senjski
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KORIZMENI SUSRET SVEĆENIKA U GOSPIĆU

U ponedjeljak, 7. ožujka
2022. održan je Korizmeni
susret svećenika Gospićkosenjske biskupije. Okupili
su se u gospićkoj katedrali
Navještenja BDM. Najprije
su u 10 sati molili iz časoslova Treći čas, a potom im
je Pokorničko bogoslužje održao don Božidar Šimičić,
SDB. Slijedila je sv. ispovijed.
U 11 svećenici su se okupili
u Biskupskom ordinarijatu
gdje ih je pozdravio gospićko-senjski biskup mons.
Zdenko Križić, a potom je
predavanje: „Psihološka otpornost u doba pandemije i
općenito u doba krize“, održala prof. Ljubica Duspara,
psihologinja. Počela je s tumačenjem
„O pozitivnoj psihologiji“
Psihologija je najčešće smatrana znanošću koja se povezuje s mentalnim
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problemima i poteškoćama,
dakle nečim što je neugodno
i negativno.
U području psiholoških istraživanja premalo se analiziralo i istraživalo ono pozitivno, kao što su nada, optimizam ili zadovoljstvo. U
području moralnosti istraživano je kako se osjećamo
kad tko učini nešto loše (ljutnja, prijezir, gađenje), ili
kad mi sami učinimo nešto
takvo (sram, stid, krivnja),
ali ima svega nekoliko empirijskih istraživanja o tome
kako se osjećamo kad drugi
učine nešto dobro (zahvalnost, divljenje, ushićenost).
Znamo vrlo malo o snagama
karaktera, vrlinama i uvjetima koji dovode do sreće i
građanskog
angažmana.
Drugim riječima, psihologija je naučila kako ljude
dovesti od razine minus osam do nule, ali ne i kako ih
podignuti do razine od plus

osam
(Seligman
i
Csikszentmihalyi, 2000.).
U novo doba od psihologije,
odnosno psihologa, očekuju
se odgovori na pitanja:
“KAKO NE ŽIVJETI
LOŠE?” i “KAKO ŽIVJETI
DOBRO?” Prema tome,
ne moramo stalno misliti
pozitivno i stalno biti sretni.
Pozitivna psihologija bavi
se:
pozitivnim subjektivnim iskustvima ( zadovoljstvo u
prošlosti, sreća u sadašnjosti
te optimizam, nada i vjera u
budućnost), pozitivnim individualnim osobinama (vrlina - mudrost, hrabrost, humanost, pravednost, umjerenost i transcendentnost),
pozitivnim
zajednicama
među kojima je i Crkva.

GSB

VIJESTI IZ BISKUPIJE

~6~

PROSLAVA BLAGOVIJESTI U GOSPIĆU

Gospić je svečano počeo
proslavu svetkovine Navještenja Blažene Djevice Marije trodnevnicom koju su
predvodili:- u utorak 22.
3.sa sv. misom u 18 sati dekan i župnik udbinski preč.
Josip Šimatović, u srijedu,
23. 3. sužupnik župe Udbina
pop Ante Luketić i u četvrtak župnik korenički mons.
Mile Čančar. Nakon sv.
mise u četvrtak održano je
Molitveno bdijenje do 24
sata za mir u svijetu.
U petak 25.3. 2022 u katedrali Navještenja Blažene
Djevice Marije u Gospiću,
svečana sv. misa počela je u
17 sati. Na početku je domaći biskup mons. Zdenko
Križić predstavio prisutne
crkvene dostojanstvenike:
apostolskog nuncija u R Hrvatskoj nadbiskupa mons.
Giorgia Lingua, zatim predsjednika HBK, nadbiskupa
zadarskog Želimira Puljića,
riječkog nadbiskupa i metropolitu Ivana Devčića,
splitskog
nadbiskupa

koadjutora i apostolskog upravitelja Porečke i Pulske
biskupije Dražena Kutlešu,
krčkog biskupa Ivicu Petanjka, biskupa šibenskog
Tomislava Rogića i zaželio
im dobrodošlicu. Pozdravio
je posebno riječkog nadbiskupa koadjutora mons.
Matu Uzinića koji će predvoditi misno slavlje. Izrazio
je također dobrodošlicu
preč. Željku Faltaku, rektoru Bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, izaslaniku
kardinala Josipa Bozanića,
generalnom vikaru Riječke
nadbiskupije mons. dr.
Mariu Tomljanoviću, pozdravio je naše kanonike,
svećenike, redovnike i redovnice, bogoslove, ministrante, pjevački zbor, mlade
i gospođe u narodnim nošnjama, sve nazočne.
Potom je spomenuo da će
papa Franjo danas na svetkovinu Blagovijesti posvetiti svijet, posebno Rusiju i
Ukrajinu, Bezgrešnom Srcu
Marijinu, kako bi ona,

Kraljica mira, izmolila mir
svijetu. Na poticaj pape Franje koji je preko apostolskih
nuncijatura uputio svim biskupskim konferencijama
svijeta poziv da se pridruže
molitvi za mir, mi ćemo na
kraju sv. mise izmoliti posvetnu molitvu koju je sastavio osobno Sv. Otac.
Pozvao je nadbiskupa Uzinića da započne ovo euharistijsko slavlje.
Pjevao je katedralni zbor
pod vodstvom i uz orguljsku
pratnju Franje Puškarića.
Poslije Popričesne molitve
zahvalio je svima generalni
vikar i župnik mons. Marinko Miličević. Župljanka
Maja Serdar uručila je predvoditelju slavlja mons. Mati
Uziniću sliku Navještenja, a
župljanin Joso Vrkljan košaru ličkih specijaliteta.
Na kraju smo se uključili
molitvom u čin Posvete cijelog svijeta Bezgrješnom
Srcu Marijinu.
GSB
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SVIJEĆNICA

U srijedu 2. veljače svetom
misom u 17,30 sati proslavili smo blagdan Prikazanja
Gospodinova u Hramu ili
kako mi ovaj blagdan volimo zvati - Svijećnicu.
Na početku misnog slavlja
blagoslovljene su svijeće
koje su vjernici sa sobom

Lički Osik * Široka Kula

donijeli i ponijeli svojim
kućama.
Josip i Marija dolaze u
hram. Donose Isusa, točno
četrdeset dana nakon njegova rođenja. Tih je dana i
tih mjeseci njihov život bio
ispunjen Božjom prisutnošću.

Anđeo je i Mariji i Josipu
navijestio Isusovo rođenje
koje je nastupilo pod neobičnim i čudesnim okolnostima u Betlehemu.
Bog je po svome Duhu drugovao na poseban način s
Josipom i Marijom, konačno i sam Božji Sin postao
je u ljudskom tijelu član njihove obitelji. Bog ih je neprestano iznenađivao, a
Marija i Josip su u čudu upijali odvijanje Božjeg nauma.
Evanđelist Luka veli nekoliko puta kako je Marija sve
te događaje pohranjivala u
svome srcu i o njima razmišljala.

VIJESTI IZ ŽUPE
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SVETI BLAŽ
U četvrtak 3. veljače u našoj
župi je slavljena sveta misa
u 17,30 sati. Nakon svete
mise župnik preč. Luka Blažević vjernicima je dijelio
blagoslov grla po zagovoru
sv. Blaža.
Na taj dan svake godine po
svim crkvama dijeli se blagoslov grla, po zagovoru sv.

Blaža, biskupa i mučenika.
Svećenik s dvjema svijećama pristupi vjerniku i
moli: “Po zagovoru sv.
Blaža, biskupa i mučenika,
oslobodio te Bog od bolesti
grla i od svakoga drugoga
zla!” Taj je blagoslov takozvana blagoslovina naše Crkve. On se temelji na

prastaroj predaji po kojoj je
sv. Blaž svojim blagoslovom spasio dječaka kome je
u grlu zapela riblja kost.
Kod blagoslovina Crkva
moli Božju pomoć u raznim
potrebama, a po zaslugama
Isusa Krista i zagovoru svetaca.
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SLAVLJE GOSPE LURDSKE
U petak 11. veljače svetom
misom u 17,30 proslavili
smo
blagdan
Gospe
Lurdske i obilježili Svjetski
dan bolesnika.
Svetu misu pod kojom je
podijelio sakrament bolesničkog pomazanja predvodio je župnik preč. Luka
Blažević u suslavlju s vlč.
Stankom Smiljanićem i vlč.
Zlatkom Sušićem. Prije
svete mise vjernici su imali
prigodu za svetu ispovijed.

Lički Osik * Široka Kula
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ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA

Na Čistu srijedu ili Pepelnicu 2. ožujka započeli smo
svoj
korizmeni
hod.
Sveta misa s obredom pepeljenja u crkvi sv. Josipa u
Ličkom Osiku slavila se u
17,30 sati. Svetu misu predvodio je župnik preč. Luka
Blažević.

Prvo čitanje čitala je Ivana
Đapić, a psalam i drugo čitanje Lidija Njari. Molitvu
vjernika pročitali su naši
ministranti.
Što Gospodin želi?
Kako molimo u zbornoj
molitvi Čiste srijede ili Pepelnice,
toga
dana

„započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi“, a sve to nabrojano bit
će u središtu naših razmišljanja tijekom korizmenog
vremena da bi nam Gospodin udijelio „jakost protiv
navala duha zloće i ustrajnost u dobrim djelima“.
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PROSLAVA ŽUPNOG PATRONA – JOSIPOVO

U subotu 19. ožujka naša
župa je svečano proslavila
župnog patrona sv. Josipa.

Svete mise su slavljene u 11
i 17 sati. Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11
sati predvodio je fra Stipo

Karajica u suslavlju župnika
preč. Luke Blaževića, kancelara biskupije preč. Mišela Grgurića, vlč. Zlatka
Sušića,
vlč.
Anđelka
Kačunka te vlč. Petra Šporčića. Svetu misu u 17 sati
predvodio je generalni vikar
biskupije mons. Marinko
Miličević.
Fra Stipo je u svojoj propovijedi je svima približio sv.
Josipa. Josip je bio običan
čovjek, simpatičan lik. Njegova nam je vjera važna.
Njemu nije bilo teško poslušati Boga. Njegovo poštenje, ljudskost, svetost, vjera
u Boga te poniznost najvažnije su njegove vrline. Cijeloga života može se promatrati kao onaj koji je skrbio
o Svetoj Obitelji. Ako treba
promatrati kao tesara, brinuo se za svoju obitelj da im
omogući egzistenciju. Što
nam poručuje? U svojoj
skromnosti bio je do krajnosti samozatajan i ponizan. U
svojoj ljubavi skrbio je za
svoju obitelj. Moramo si osvijestiti kako je on svijetli

Lički Osik * Široka Kula
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primjer pravog čovjeka kojemu se možemo uteći u
svim nevoljama. Na svetoj
misi u 11 sati misno slavlje
uzveličali su članovi KUDa Lički Osik. Župnik preč.
Luka Blažević na kraju mise
zahvalio se svima , a posebno predvoditelju misnog
slavlja te pozvao vjernike na
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kratku okrjepu ispred crkve
pošto nam je Bog darovao
lijepo vrijeme. Samoj proslavi Josipovog prethodila
je trodnevna priprema. Prvi
dan trodnevnice misno slavlje predvodio je župnik preč.
Luka Blažević. Drugog
dana vjernici su imali priliku za svetu ispovijed u

sakramentu pomirenja, a
svetu misu predvodio je
preč. Mišel Grgurić. Treći
dan duhovne pripreme započeo je pobožnošću križnog puta i nastavio se misom koju je predvodio generalni vikar biskupije mons.
Marinko Miličević.
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PROMOCIJA SLIKOVNICE O DR. FRANU BINIČKOM

U petak 8. travnja u Područnoj školi u Mušaluku predstavljene su slikovnice o životu i djelu domaćeg sina
popa Frana Biničkog. Slikovnice su nastajale tijekom
prošlog ljeta u sklopu

Lički Osik * Široka Kula

projekta „Ljeto u Mušaluku“ i u samoj izradi tj. oslikavanju sudjelovali su
naši učenici: Luka Findrik,
Danijela Holjevac, Lovro
Holjevac, Viktoria Kapetanović, Valerija Kapetanović

te Matej Sokolić uz pratnju
mentorice i učiteljice Tajane
Puškarić. Samu slikovnicu
tiskala je nakladnička kuća
Školska knjiga. Na samoj
promociji uz ostale sudionike prisustvovao je naš biskup mons. Zdenko Križić u
pratnji domaćeg župnika
preč. Luke Blaževića. Na ovaj način život i djelo popa
Frana Biničkog živi i dalje
među nama i dječjim srcima, a oni su to najbolje ilustrirali u spomenutoj slikovnici.

VIJESTI IZ ŽUPE
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NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA

Na nedjelju Muke Gospodnje ili Cvjetnicu prisjetili
smo se Isusovog svečanog
ulaska u grad Jeruzalem.
Prije mise u 11 sati vjernici
su se okupili ispred župnog
dvora te su nakon blagoslova grančica u povorci
krenuli u crkvu. Svetu misu
u 11 sati predvodio je župnik preč. Luka Blažević.
Središnji dio na misi bilo je
čitanje Muke po ulogama.

U Evanđelju kojim smo se
prisjetili Gospodinova ulaska u Jeruzalem (Lk 22, 14
– 23, 56), sveti Luka nam je
zapisao kako su stanovnici
mjesta u okolici Jeruzalema
pozdravljali Isusa s velikom
radošću kao očekivanoga
Mesiju Kralja uzvikujući: Blagoslovljen Kralj,
Onaj koji dolazi u Ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava
na visinama! Osim toga,

kraljevsku počast su mu
iskazivali i na drugi način. Evanđelist zabilježi
kako su učenici stavili
svoje haljine na magare
koje su doveli da Isus u
njemu uđe u Jeruzalem,
isto tako je i oduševljeno mnoštvo učenika
prostiralo svoje haljine
po putu kuda je Isus
prolazio. A čak se i Isus
očitovao glede svega što se
događalo u trenutku kad su
neki farizeji od njega tražili
da prekori svoje učenike što
mu
iskazuju mesijanske
počasti. Farizejima je tako
odgovorio: Kažem
vam,
ako ovi ušute, kamenje će
vikati.
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POVIJEST ŠKOLSTVA U MUŠALUKU (II. dio)
Provedene su pripreme za
početak školske godine
1967./68. i nastava se odvija
redovno.
Školska zgrada je mjesto okupljanja mještana cijeloga
sela, bilo da se radi o sastancima ili proslavama.
Početkom veljače 1968. godine, cijelo selo okupilo se u
školi i organiziralo popravak ceste od Ličkog Osika
do Malog sela. Uz pomoć
općinske zajednice, rad je
izvršen i tako je vožnja kroz
selo olakšana.
Učenicima su uredili teren
oko škole. Time je olakšano
i čišćenje u unutarnjem dijelu zgrade.
Dan žena učenici su proveli
čestitajući majkama uz prigodan program. Kao spomen na taj dan, učenici su s
učiteljem Brankom Liscem
u voćnjaku zasadili nekoliko voćaka.
U novoj školskoj godini
1968./69., upisano je 49
učenika i nastava se odvija u
dva odjeljenja. Prvo odjeljenje vodi učitelj Branko Lisac, a drugo odjeljenje učiteljica Kata Došen. Zgrada
škole je u sve lošijem stanju
i da se ne čuju veseli dječji
glasovi, vanjski izgled je takav da više liči na neku davno napuštenu zgradu.
Kod sela Kruščice na rijeci
Lici izgrađena je brana.
Lika se pretvara u umjetno
jezero. Svakim danom primjećuje se kroz selo sve
više prolaznika u pravcu
brane, koji su začuđeni lošim izgledom zgrade škole.

Lički Osik * Široka Kula

Možda se odgovorni ljudi
postide i nešto učine za ovu
zapuštenu seosku školu. U
samoj zgradi nije pustoš. Tu
su djeca i učitelji, koji se redovito sastaju i rade svoje
određene poslove.
Vrijedno je spomenuti neke
događaje koji se u selu zbivaju baš u ovo vrijeme.
Uz rijeku Liku nalazio se
priličan broj virova pitke
vode. Tim virovima služili
su se obližnji stanovnici
sela. Akumulacijom vode
potopljeni su virovi i ljudi
su ostali bez pitke vode.
Školska godina 1969./70.,
počinje redovnim radom 1.
rujna 1969. godine, s ukupno 42 učenika. Formirana
su dva odjeljenja. Prvi i
drugi razred vodi učitelj
Branko Lisac, a treći i četvrti razred učiteljica Kata
Došen. Tako se rad odvija
do 19. prosinca 1969. godine, kada učiteljica Kata
Došen odlazi na bolovanje,
a na zamjenu dolazi Mira
Lisac, nastavnica predmetne nastave.
Tijekom zime snježni nanosi dosezali su i do dva
metra, ali prekida u nastavi
nije bilo.

Dana 1. rujna 1970. godine
okupili su se učenici ispred
školske zgrade i tada je započela školska godina
1970./71. , s ukupno 40
učenika.
Selo je počelo s popravkom
ceste, jer je zatraženo da autobus vrši redovan prijevoz
putnika od Ličkog Osika do
Malog sela. Tim je određeno da se prevoze i učenici
viših razreda iz sela u Matičnu školu u Ličkom Osiku,
a i neki učenici s područja
sela do ove škole. Prijevoz
je započeo 1. listopada
1970. godine. Učenicima je
znatno olakšano putovanje
u školu, a trošak prijevoza
učenika financirala je škola.
Omladina sela učestalo se okuplja i vrše pripreme za
kulturno-prosvjetni rad u
selu. Za omladinski rad posebna zasluga pripada mladiću Josipu Štimcu, učeniku
četvrtog razreda Gimnazije.
Na sjednici nastavničkog
zbora, odlučeno je da se izvrše najvažniji popravci na
učionici (vrata i prozori).
Radovima se pristupilo odmah. Zajedničkim radom
škole i omladine, školska
zgrada je ograđena. Tako je

VIJESTI IZ ŽUPE
popravljen vanjski izgled
škole. Za što uspješniji nastavni rad, škola je nabavila
televizor, koji je smješten u
za to predviđen ormar.
Dana 1. svibnja 1971. godine učiteljica Kata Došen
odlazi u mirovinu. Rad se
povjerava nastavnici Miri
Lisac, koja je u cijelom periodu bolovanja učiteljici
Kati Došen bila na zamjeni.
Nova
školska
godina
1971./72. počela je s radom
1. rujna 1971. godine. Primjećuje se nagli pad učenika.
Iz seoske škole u Matičnu
odlazi 10 učenika, a upisana
su 3 učenika. Škola ukupno
broji 33 učenika. Nastava se
odvija u teškim uvjetima,
bez potrebnih pomagala. Jedino korisno sredstvo je televizija, pomoću koje učenici prate program školske
televizije Zagreb. Školska
zgrada je dotrajala, fasada
otpada, a krov je potpuno
zahrđao. Žlijebovi su otpali
zbog snijega, koji se ruši s
krova. Zbog političkih
promjena u državi, došlo je
do promjena i u radu Omladinske organizacije Mušaluk. Rad omladine opada i
svodi se jedino na plesove
subotom uvečer. Novogodišnji praznici proslavljeni su
uz prigodan program.
Od 1.ožujka do 1. svibnja
1972. godine, nastavnica
Mira Lisac odlazi na porodiljni dopust, a zamjenu vrši
učitelj Branko Lisac.
Dana 4. rujna 1972. godine,
započinje školska godina
1972./73., s ukupno 25 učenika od 1.-4. razreda. Školska zgrada se nalazi u istom
stanju. Škola je dobila jednu
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strunjaču već izrabljenu,
stari stol za nastavnike i
ploču.
Školska godina 1973./74.
započela je 10. rujna 1973.
godine. U ovoj školskoj godini upisano je u prvi razred
6 učenika. Osjeća se sve
veće opadanje broja djece.
Formirana su dva odjeljenja, koja vode Dragica Antonović i Branko Lisac, jer
je nastavnica Mira Lisac
dana 1. rujna 1973. godine
dobila novo mjesto, na neodređeno radno vrijeme u
Matičnoj školi u Ličkom Osiku. Učionica je osposobljena i pripremljena za normalan rad. Opremljenost
škole nešto je bolja. Učenici
su dobili gramofon i ploče,
što će olakšati rad u glazbenom odgoju.
U školskoj 1974./75. godini
upisano je 5 učenika u prvi
razred i nastava se odvija redovito.
Narednih godina, u dva odjeljenja, nastavu vode učitelj Branko Lisac i učiteljica
Dragica Antonović, ali zbog
uzastopnog pada broja učenika, iz godine u godinu, na
radnom mjestu učitelja Područne škole Mušaluk ostaje
raditi učitelj Branko Lisac,
koji sa svojom obitelji i živi
u školskom stanu u Mušaluku.
U učitelju Branku Liscu
ljudi gledaju pravog seoskog učitelja, obiteljskog
čovjeka, a djeca jako zanimljivog i uvijek spremnog na
šalu, učitelja koji ih prijepodne uči, a poslijepodne živi
s njima i njihovom svakodnevicom.

Školske godine 1988./89.
škola je dobila prvašicu,
koja sa svojih šest godina
nije mogla razlučiti jeli došla u školu učiti ili je u svom
susjedstvu na igri. Upravo iz
tog razloga, često bi za vrijeme školskog sata otišla
kući, jer je osjećala školu,
kuću, selo, sve svojim. Koliko je samo bilo prisutnog
rada, međusobnog povjerenja, tolerancije, a nadasve
ljubavi, da sa sigurnošću
mogu reći da nas je takav
način istodobnog odrastanja
i učenja oblikovao i pomogao da postanemo sve ono
što danas jesmo.
Školsku godinu 1989./90.
započinje redovno učitelj
Branko Lisac, ali iznenadnom smrću početkom siječnja 1990. godine, ostajemo bez jedinog učitelja i
prijatelja. Do kraja školske
godine nastavu vode supruga učitelja Branka Lisca,
nastavnica Mira Lisac i njihova kćer Lidija Lisac, koja
studira razrednu nastavu.
Školske godine 1990./91. na
radnom mjestu učitelja Područne škole Mušaluk dolazi
učitelj Gugo Prpić, a godinu
dana kasnije učiteljica Ljubica
Rendulić.
U ljeto 1991. godine, događa se strašan Domovinski
rat i te jeseni škola nije započela redovno.
Nakon dugo odgađanja, ravnatelj OŠ Lički Osik,
Marko Kovačević dana 17.
veljače 1992. godine u Područnoj školi Mušaluk započinje Školu u progonstvu.
(nastavlja se).
Maja Orešković r. Binički
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KRŠTENI, VJENČANI I UMRLI 2021. GODINI
Župa sv. Josipa Lički Osik
Kršteni
1. Roko Fadljević, sin Ivice Fadljevića i Ivane r. Mesić, kršten 14. veljače
2. Petra Rupčić, kći Ivice Rupčić i Marijane r. Rendulić, krštena 4. travnja
3. Lucija Škulj, kći Josipa Škulja i Valentine r. Veselinović, krštena 15. svibnja
4. Nikola Tomaš, sin Milorada Tomaša i Ane r. Lulić, kršten 20. svibnja
5. Nikol Pavičić, kći Perice Pavičić i Katarine r. Horvatović, krštena 6. lipnja
6. Tereza Petrlić, kći Josipa petrlića i Glorie r. Škulj, krštena 20. lipnja
7. Katja Jerbić, kći Antonija Jerbića i Ivane r. Prša, krštena 3. srpnja
8. Ela Papić, kći Marinka Papić i Snježane r. Orešković, krštena 18. srpnja
9. Ema Barić, kći Anđelka Barića i Marije r. Benaković, krštena 25. srpnja
10. Tea Dejanović, kći Tomislava Dejanovića i Ines r. Schmidichen, krštena 31. srpnja
11. Andrea Katalin, kći Nikole Katalina i Danijele r. Hadžić, krštena 19. rujna
12. Anita Vidmar, kći Antonia Vidmara i Kristine r. Jurić, krštena 26. prosinca
Vjenčani
1. 8. svibanj – Jurica Lisac i Stipanija Matanić
2. 26. lipanj – Zvonimir Crnjak i Ivana Rupčić
3. 31. srpanj – Tomislav Dejanović i Ines Schmidichen
4. 20. kolovoz – Ilija Lukić i Valentina Žilić
5. 31. prosinac – Luka Lisac i Dragana Špoljarić
Umrli
1. 4. veljače, Josip Hećimović, r. 1934., Kulska cesta
2. 10. veljače, Ivan Biljan, r. 1945., Mušaluk
3. 1. ožujka, Manda Cvijanović r. Šušić, r. 1936., Crikvenica
4. 6. ožujka, Manda Pielić r. Borčić, r. 1937., Lički Osik
5. 8. ožujka, Mile Šušić, r. 1951., Lički Osik
6. 27. ožujka, Milan Rendulić, r. 1937., Lički Osik
7. 6. travnja, Tome Crnković, r. 1948., Budak
Lički Osik * Široka Kula
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8. 8. travnja, Ana Došen r. Šikić, r. 1936., Mušaluk
9. 4. travnja, Manda Perković, r. 1939., Budačka
10. 26. travnja, Đurđa Perković, r. 1970., Urije
11. 8. svibnja, Marija Crnković, r. 1958., Mušaluk
12. 12. svibnja, Gordana Borčić, r. 1960., Budak
13. 14. svibnja, Ivan Crnković, r. 1951., Mušaluk
14. 18. svibnja, Mile Pavičić, r. 1932., Mušaluk
15. 10. lipnja, Milan Cvijanović, r. 1932., Crikvenica
16. 16. lipnja, Milka Binički, r. 1927., Mušaluk
17. 21. lipnja, Kata Horvatović r. Biljan, r. 1948., Mušaluk
18. 20. srpnja, Roža Delač r. Šop, r. 1936., Lički Osik
19. 3. kolovoza, Jasna Basarić, r. 1960., Lički Osik
20. 11. kolovoza, Milan Zalović, r. 1960., Vukšić
21. 20. kolovoza, Drago Martinović, r. 1955., Lički Osik
22. 9. rujna, Joso Holjevac, r. 1943., Zadar
23. 24. rujna, Ana Nane Lisac, r. 1934., Mušaluk
24. 6. prosinca, Kata Prša, r. Butina, r. 1937. Lički Osik
25. 23. prosinca, Marin Čačić, r. 1998., Lički Osik

Župa sv. Mateja Široka Kula
Umrli
1. 10. siječnja, Nikola Nikšić, r. 1928., Široka Kula
2. 28. ožujka, Manda Nikšić r. Rukavina, r. 1939., Široka Kula
3. 27. ožujka, Josip Nikšić, r. 1946., Šibenik
4. 18. svibnja, Roža Nikšić, r. 1931., Široka Kula
5. 26. lipnja, Ivica Puhalo, r. 1949., Zagreb
6. 13. srpnja, Ivanka Vojvodić, r. 1965., Široka Kula
7. 21. listopada, Marijana Žitković r. Bukovac, r. 1957., Zagreb
Vjenčani
1. 24. srpnja – Elvis Štajerec i Nikolina Nikšić
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VIJESTI IZ ŽUPE

DAROVI ZA CRKVU OD ZADNJEG BROJA
PROVIDNOSTI
Ivan Jamičić – Budak – 150 kn
Nikica Horvatović – Mušaluk – 150 kn
Katica Primorac Ćović i Darko Ćović –
400 kn
Miča Pavičić – 200 kn
Marinka Sorić – 120 kn
Željko Fajdić – 100 kn
Mate Čutić – Rijeka – 200 kn
Gordana Vrkljan – 600 kn
Mario i Zorica Jukanović – Linz – 50 €
Branimir Mikić – 200 kn
Draga Jukić (za Ukrajinu) – 200 kn
Dubravka i Joso Štimac – 200 kn
Manda Butković – 100 kn
Stipe Obučina (Nikaš) – 200 kn
Ivanka Orešković – Mušaluk - 150 kn

Darovi za crkvu u blagoslovu obitelji:
Mušaluk
Kata Biljan – 200 kn
Katica Butković – 100 kn
Pave Biljan – 200 kn
Nikola Biljan– 300 kn
Ljuba Orešković – 200 kn
Petar Perčević – 200 kn
Joso i Mare Potnar – 200 kn
Ivan Hećimović – 100 kn
Josip Horvatović – 100 kn
Nikica Horvatović – 200 kn
Katica Rukavina – 200 kn
Martin Hećimović – 200 kn

Lički Osik * Široka Kula

Budak
Manda Fajdić – 100 kn
Ivan Cveteržnik – 100 kn
Vlade Borčić – 100 kn
Ivica Lenić – 100 kn
Josip i Katarina Fajdić – 100 kn
Stipe Bubaš – 100 kn
Milan Nikšić – 100 kn
Marija Sokolić – 100 kn
Dragan Jamičić – 200 kn
Ivica Jamičić – 200 kn
Alen Laptoš – 100 kn
Zvonko Crnjak – 200 kn
Vukšić
Milan Rast – 200 kn
Jurica Zalović – 200 kn
Joso Zalović – 100 kn
Anka Rendulić – 200 kn
Lički Osik
Nikica Šušić – 500 kn
Martin Orešković – 200 kn
Joso Lisac – 200 kn
Kata Grgurić – 100 kn
Luca Krbavac – 150 kn
Luja Mesić – Ostrvica – 200 kn
Ana Ratković – 100 kn
Naselje
Joso Sokolić – 100 kn
Marija Krbavac- 200 kn
Zdravko Sigurnjak – 100 kn
Tihomir Došen – Naselje – 100 €
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KAKO POMOĆI UKRAJINI?
„Isus nas je naučio da na dijaboličnu besmisao nasilja trebamo odgovoriti
Božjim oružjem, molitvom i postom” (sveti otac Franjo)
Novčani dar za pomoć Ukrajini možete darovati:
•

putem on-line uplata na www.caritas.hr (žurne akcije u svijetu – Ukrajina)

•

uplatom na žiro račun Hrvatskog Caritasa kod Privredne banke Zagreb d.d.; IBAN: HR0523400091100080340; SWIFT/BIC: PBZGHR2X; svrha uplate: pomoć Ukrajini

•

pozivom na donacijski telefon 060 9010 (cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uključen)

MOLITVA ZA MIR U UKRAJINI
Bože mira i pravde, molimo Te za narod Ukrajine danas.
Molimo za mir i odlaganje oružja.
Molimo za sve one koji se boje za sutra, da bi im se Tvoj Duh utjehe približio.
Molimo za one koji imaju moć nad ratom ili mirom, za mudrost, razlučivanje i suosjećanje pri usmjeravanju svojih odluka.
Iznad svega, molimo Te za svu Tvoju dragocjenu djecu, u opasnosti i u strahu, da ih
čuvaš i štitiš.
Molimo se u ime Isusa, Kralja mira. Amen.
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RASPORED BOGOSLUŽJA ZA VELIKI TJEDAN
VELIKA SRIJEDA
• Misa posvete ulja u gospićkoj katedrali je u 10,30 sati
VELIKI ČETVRTAK
• Misa večere Gospodnje u 18,00 sati
VELIKI PETAK
• Obredi Velikog petka u 18,00 sati
VELIKA SUBOTA – USKRSNO BDIJENJE
• U 19,00 sati – Široka Kula
• U 21,00 sat – Lički Osik
USKRS
• 11,00 sati – Lički Osik
USKRSNI PONEDJELJAK
• 11,00 sati – Lički Osik

NAJAVA DOGAĐANJA U ŽUPI
• SVETI MARKO U BUDAKU – 25.4.2022.
- svetu misu u 17,00 sati predvodi fra Draženko Tomić
• KRIZMA – 1.5.2022.
- sveta misa pod kojom će se podijeliti sakrament potvrde je u 11 sati
• PRVA PRIČEST – 29.5.2022.
- sveta misa je u 11,00 sati
• DUHOVI – MUŠALUK –5.6.2022.
- sveta misa je u 11,00 sati
• TIJELOVO – 16.6.2022.
- sveta misa je u 11,00 sati

