
 

 

 
 

DO 10,00 sati OKUPLJANJE U ŽUPNOJ CRKVI U OTOČCU 
 

      ● Pozdrav domaćina i 

   duhovni nagovor 

   vlč. Ivana Filipovića 

   o temi: SNAGA VJERE  

● u 11,00 sati SV. MISA –  

   predvodi naš biskup 

   mons. dr. MILE BOGOVIĆ 

- pjevaju zborovi mladih 
 

● u 12,30 sati RUČAK – sendviči, sokovi, kolači… 
 

● u 14,00 sati ODLAZAK NA FORTICU - 

 PUT SVJETLA  
 

● u 15,30 sati OKUPLJANJE U DVORANI  

GACKOG PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA: 

● Nastup ZBOROVA iz naše biskupije: 

   Gospić, Ogulin, Otočac, Senj... 
 

             ● Svjedočanstva…, skazanje grupe mladih: 

                IZ TAME U SVJETLO (trajanje 25 min.)  

             ● PROGRAMI KOJE PRIPREMAJU MLADI… 

            - program vode: 

    Jelena Uzelac, Vesna Vuković, 

              Dijana Beganović i Marija Džankić  
 

● u 17,00 sati - u crkvi – 
 

EUHARISTIJSKO KLANJANJE 

- zaključak Susreta 
 

 

Prigodni bilten za biskupijski susret mladih - Izdavač: župa Presvetog Trojstva Otočac 

Dragi mladi župljani 
župe Presvetoga Trojstva 

u Otočcu! 
 

U subotu 27. travnja o. g. u Otočcu se  
događa Susret katoličke mladeži naše, 
tj. Gospićko-senjske biskupije. Mi, vaši  
svećenici izražavamo svoje zadovoljstvo 
što se ovaj važan događaj odvija upravo  

u našem gradu. Nadamo se da je i svima vama, kao i drugim našim žup-
ljanima, drago da će mladi iz svih krajeva naše biskupije (Gospića, 
Gračaca i Udbine, Plitvica, Korenice i Slunja, Ogulina i Ogulinskoga kraja, 
Senja i Pod Velebita te okolice Otočca doći i provesti jedan dan u Otočcu 
uz prigodni program. 
 

Prvo što možemo učiniti da ovaj susret bude uspješniji i plodonosniji za 
sve mlade, ali i za sve vjernike i ljude dobe volje naše biskupije, našega 
dekanata i posebno naše župe, jest to da se Ti osobno uključiš u 
program ovoga susreta te u njemu cjelovito sudjeluješ. 
Odvoji taj dan - 27. travnja - od 10 do 17 sati i budi sa svojim vršnjacima, 
mladim katolicima. Vjerujemo da ćeš se ponovno susresti s mnogima od 
onih koji će doći iz spomenutih krajeva, a koje  
već poznaješ. Ali, to ti je prilika da stekneš i  
nova poznanstva i nove prijatelje. 
 
Također, duhovno ćeš se obnoviti. A možda,  
nakon Krizme (slavlja sv. Potvrde) opet ozbiljni- 
je čuješ u dubini svoje duše da je potrebno više 
i bolje moliti, redovitije dolaziti na nedjeljnu sv.  
Misu, promisliti o svome odnosu prema Bogu i  
bližnjemu, ali i prema samome sebi. 
Dođi i povedi svoga prijatelja odnosno svoju prijateljicu! 
 
Molimo svakoga od vas da nam javi hoće li sudjelovati na ovom susretu.  
Fiksni telefon župnog ureda u Otočcu je: 053/771-621, broj mobitela je: 
091 537 4025, a e-mail: zupa.presvetog.trojstva@gs.t-com.hr . 
 
Očekujući tvoj dolazak i sudjelovanje na Susretu hrvatske katoličke 
mladeži Gospićko-senjske biskupije u Otočcu 2013., srdačno pozdra-
vljamo tebe i tvoje roditelje i ukućane, a posebno sve tvoje prijatelje!  
 

U Otočcu, 8. travnja 2013. 
 

V i k a r     Ž u p n i k  
don Anđelko Kaćunko   mons. Tomislav Šporčić 

 

 

P R O G R A M   S U S R E T A 

 

 

 

Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš, 
što pod prilikama tim se sakrivaš. 
Srce ti se moje cijelo predaje, 
jer dok promatra te svijest mu prestaje!  

mailto:zupa.presvetog.trojstva@gs.t-com.hr


 

 

 

Nova ideologija seksualnosti 
 

SEKSUALNA REVOLUCIJA koja se ostvaruje u vremenu našega života 

zahvaća jezgru čovjeka. Ostavlja posljedice na sva područja života: na pita-

nje tko je čovjek, na njegov odnos s Bogom, s bližnjim, na budućnost 

obitelji i naroda. Ivana Pavao II., koji je na vlastitoj koži doživio strahovla-

du "ideologija zla" u dvadesetom stoljeću (nacizam i komunizam), u svojoj 

posljednjoj knjizi Sjećanje i identitet  piše o pobačaju i politici homose-

ksualizacije Europske unije: "Dopušteno je, štoviše potrebno, upitati se: ne 

djeluje li ovdje jedna nova ideologija zla, možda himbenija i skrivenija, 

koja pokušava protiv čovjeka i protiv obitelji iskoristiti čak i prava čovjeka?" 
 

     RODNA REVOLUCIJA se iza leđa ja- 

     vnosti preko Europske unije, držav- 

     nih institucija, sveučilišta i obrazov- 

     nih ustanova ušuljala čak i u škole i 

     dječje vrtiće. Tko se sada zaprepa- 

     šten budi i pruža otpor, mora raču- 

     nati s ocrnjivanjem, isključivanjem, 

     mobingom, a u nekim zemljama i s 

     s kaznenim progonom. 
 

Zaslijepljenost je tako masovna da čak ni žrtve današnje "ideologije zla" ne 

uspijevaju strgnuti veo: 50 milijuna pobačaja u svijetu svake godine, slom 

obitelji s neizmjernim štetnim posljedicama, pandemija AIDS-a, demograf-

ska promjena zbog pada nataliteta i starenja stanovništva. 
 

U SAD-u postoji snažan pokret koji zagovara UZDRŽLJIVOST PRIJE BRAKA 

koji vlada potpomaže s 800 milijuna dolara. Zahvaljujući njemu dolazi do 

promjena u spolnome ponašanju mladih. Zašto ne bi bilo moguće da 

jedan takav pokret nastane i u našoj zemlji i da ga potpomaže vlada koja bi 

bila sposobna odvažno gledati u budućnost? Više nam vremena treba da 

kuću sagradimo, nego da je zapalimo. Učiniti židovsko-kršćansku spolnu 

etiku snagom koja obilježava kulturu – bilo je djelo nekoliko tisućljeća, a 

srušiti je – djelo nekoliko desetljeća. (Gabriele Kuby) 

 

 
 

 OOssnniivvaannjjee  oobbiitteelljjii  
 

Dragi mladi, osobito poštujte ustanovu sakramenta 
braka. U obiteljskomu domu ne može biti prave  
sreće ako istodobno ne bude vjernosti među supru- 
žnicima. Brak je ustanova naravnoga prava koju je 
Krist uzdignuo na dostojanstvo sakramenta, to je 
velik Božji dar čovječanstvu. Poštivajte ga, častite 

ga. Istodobno Bog vas poziva da jedni druge poštujete u zaljubljenosti i u 
zaručništvu je će supružnički život, koji je po božanskoj rasporedbi 
pridržan za vjenčane parove, biti vrelo sreće i mira samo u mjeri u 
kojoj, u braku i izvan braka, budete znali od čistoće napraviti bedem 
za svoja buduća očeki-vanja. Ovdje svima vama ponavljam: "eros nas 
hoće uzdići (…) prema božanskome, povesti nas izvan nas samih, upravo 
zbog toga zahtijeva put uzdizanja, odricanja, čišćenja i ozdravljenja“ 
(papa Benedikt XVI. u enciklici "Deus caritas est" – Bog je ljubav, 5). 
 

MORALNI život današnjeg ČOVJEKA 
 

Danas postaje sve očitije kako je 

osobita bolest suvremenoga svijeta  

upravo njegova nedostatnost na po- 

dručju morala. Jedan ruski autor ne- 

davno je rekao: "Današnje čovječan- 

stvo, sa svojim strahom od projektila, 

nalik je na čovjeka koji živi u stalnom 

strahu da će mu kuća biti spaljena.  

Nije u stanju misliti ni na što drugo  

osim kako spriječiti palež. Zbog toga 

uopće ne primjećuje da je obolio od  

raka. Neće umrijeti od paleži, nego od nutarnjega raspadanja tijela, koje je  

uzrokovalo strano tijelo raka." 

Čini se da danas znademo više o izgrađivanju bomba, nego li o tome kako 

procijeniti je li moralno upotrijebiti ih. Stoga obnova morala nije tek 

zaštitnički čin nekoga fanatika koji se protivi napretku, nego upravo ono 

ključno pitanje o kojemu ovisi svaki stvaran napredak. 
 
 

OVO TE SIGURNO ZANIMA !!! 

 

I OVO VRIJEDI PROČITATI !! 
 

 

 

 


