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Poruka riječkog nadbiskupa za Uskrs 2013.

Uskrsnim nam ovim danom 
smrtnicima nada sviće
Kako god se shvaćalo ono što se s čovjekom događa u smrti, postoji kontinuitet ljudske 
osobe i života prije i poslije smrti. To znači da sve što činimo za unapređenje života ovdje, to 
istodobno činimo i za život koji ćemo posjedovati nakon uskrsnuća.

Draga braćo i sestre!

1. Riječima „Uskrsnim nam ovim danom smrtnicima nada 
sviće“, uzetim iz himna za Službu čitanja u vazmenom 
vremenu, Crkva ispovijeda vjeru da je Isusovo uskrsnuće 

izvor i temelj naše nade. Dakako, ne bilo koje nade nego upravo 
one koju nam Krist daje svojim uskrsnućem. O kakvoj je nadi 
riječ, možemo razumjeti samo dubljim poniranjem u ono što je 
prvim Isusovim učenicima i piscima evanđelja, a potom i cijeloj 
Crkvi sve do naših dana, Isusovo uskrsnuće od mrtvih značilo. 
A ono je uvijek označavalo ne samo da je Isus pobijedio smrt za 
sebe nego i za sve one koji poput njega budu živjeli, odnosno 
koji ga budu nasljedovali. Time je Isusovo uskrsnuće postalo ne-
presušnim izvorom i zalogom nade u vječni život poslije smrti, ali 
i poticajem na zauzimanje za bolju sadašnjost i budućnost na ze-
mlji. Pritom se uvijek iznova moramo pitati što se točno podrazu-
mijeva pod Isusovim, a onda i pod našim uskrsnućem od mrtvih.

2. S tim je povezano pitanje što se s čovjekom događa u 
smrti. Znamo da neke filozofije i religije naučavaju narav-
nu besmrtnost ljudske duše, što znači da u smrti nestaje 

samo ljudsko tijelo. Iza shvaćanja da je smrt dijeljenje duše i tije-
la, koje je uvriježeno i kod mnogih kršćana, stoji upravo uvjerenje 
da smrt pogađa samo tijelo, dok duša ostaje netaknuta te čeka 
da uskrsnućem mrtvih dobije novo tijelo. Čini se da sv. Pavao 
tako shvaća smrt kad govori o njoj kao o „iseljenju iz tijela“, što on 
osobno željno očekuje kako bi se mogao što prije „naseliti kod 
Gospodina“, u „dom nerukotvoren“ (2 Kor 5, 1; 8). 

Pored toga, postoji shvaćanje prema kojemu čitav čovjek ne-
staje u trenutku smrti, tako da je uskrsnuće zapravo novo stva-
ranje. Ali tu se odmah pojavljuje problem kontinuiteta. Naime, 
ako čitav čovjek nestaje u smrti, kakvu vezu može imati onaj koji 
uskrsava s onim koji je umro? Kad ne bi bilo nikakve veze između 
čovjeka prije smrti i onoga koji uskršava, uskrsnuća zapravo ne 
bi bilo, nego bi to što nazivamo uskrsnućem značilo samo drugo 
ime za stvaranje, i to posve drugog čovjeka. Na to oni koji tako 
shvaćaju smrt, tj. kao nestanak čitava čovjeka, odgovaraju da je 
Bog čuvar i jamac našeg kontinuiteta i identiteta. On koji nas je 
već jednom ni iz čega stvorio i dao nam naš identitet, moćan je 
ponovno nas iz ništavila smrti s istim identitetom uskrisiti na novi 
život. To znači da, unatoč tome što potpuno nestaje u smrti, isti 
čovjek, zahvaljujući Božjoj stvaralačkoj vjernosti, uskrsnućem 
nastavlja u svom identitetu živjeti novim životom. 

3. Znamo također da su prvi kršćani, pod snažnim dojmom 
Isusova uskrsnuća, na kojem je Bog pokazao svu svoju 
moć nad smrću, smrt doživljavali kao san, a uskrsnuće 

kao buđenje i ustajanje iz sna. Pritom su bili uvjereni da se iz tog 
smrtnog sna čovjek budi i na novi život ustaje posve preobražen, 
s novim odnosom prema vremenu i vječnosti, prema Bogu i sve-
mu stvorenome. Sv. Pavao je u sličnom značenju upotrebljavao i 
sliku sjemena i sijanja: „Sije se u raspadljivosti, uskršava u neras-
padljivosti; sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, 
uskršava u snazi; sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno“ 
(1 Kor 15, 42-44). 

Drukčije rečeno, umire se u jednome stanju, a budi ili uskrsa-
va iz „smrtnog sna“ u posve drugom. Prije uskrsnuća raspadlji-
vost, sramota, slabost i tijelo naravno, a poslije uskrsnuća neras-
padljivost, slava, snaga i tijelo duhovno. Slika sjemena ujedno je i 
slika kontinuiteta. Naime, kao što su biljka i stablo već sadržani u 
sjemenu koje umire kako bi u njima na nov način nastavilo živjeti, 
tako i naš zemaljski život sa svojim „naravnim tijelom“ u smrti ne-
staje kako bi se zatim u uskrsnuću probudio u „duhovnom tijelu“, 
posve prožetom snagom Božjega Duha. 

4. Iz dosad rečenoga jasno proizlazi da, kako god se shva-
ćalo ono što se s čovjekom događa u smrti, postoji kon-
tinuitet ljudske osobe i života prije i poslije smrti. To znači 

da sve što činimo za unapređenje života ovdje, to istodobno či-
nimo i za život koji ćemo posjedovati nakon uskrsnuća. U tom 
smislu mi već sada posjedujemo vječni život, s razlikom što će 
on nakon uskrsnuća biti posve preobražen, a to znači i oslo-
bođen od smrtnosti kojom je ovdje obilježen. Prema tome, ako 
vjerujemo, mi smo već sada uskrsnuli s Kristom, premda će se 
to u svoj punini ostvariti i očitovati tek o uskrsnuću mrtvih. Na 
taj način istinska vjera u uskrsnuće drži ne samo živom nadu u 
vječni život poslije smrti nego također potiče zauzimanje za bolju 
sadašnjost i budućnost na zemlji, u ovome životu. Vjera da se 
naš život ne prekida nego nastavlja i poslije smrti ne dopušta da 
ga ovdje zanemarujemo, štoviše, obvezuje nas na našem zemalj-
skom proputovanju stvarati što bolje uvjeta za njega, ugledajući 
se u tome u samog Isusa koji se zauzimao za drukčiji svijet tako 
što je nastojao u našu zemaljsku stvarnosti unijeti zakone i norme 
kraljevstva Božjega, koje je kraljevstvo ljubavi, mira, istine i prav-
de. Zbog toga, tko istinski prihvaća i slijedi Isusa Krista i vjeruje u 
uskrsnuće, usmjerava svoj pogled ne samo prema „gore“ nego 
i prema „dolje“, ne samo prema vječnosti na nebu nego i prema 
sadašnjosti i budućnosti na zemlji.
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5. Obično se smatra da oni koji ovdje na ze-
mlji imaju sve što mogu poželjeti, slabije 
mare za Krista i teže se odlučuju za nje-

gov stil života. Sam je Isus isticao kako je teško 
bogatašu ući u kraljevstvo nebesko, teže nego 
„devi kroz ušice iglene“ (Mk 10, 23-25). Kako se 
god tu Isusovu izreku tumačilo, očito je da je Isus 
zemaljsko bogatstvo smatrao velikom preprekom 
na putu odlučivanja za njega i njegovo evanđelje. 

No manje smo svjesni činjenice da je podjed-
nako velika prepreka za nasljedovanje Isusa i si-
romaštvo. Isus nas usmjerava prema vječnosti, 
do koje put vodi preko zauzimanja za život u sa-
dašnjosti i preko nade u bolju budućnost. Imamo 
li to pred očima, razumije se da će onima kojima 
je crna sadašnjost i koji ne vide nikakve perspek-
tive za budućnost, teže povjerovati u Krista i nje-
gova obećanja. Istina je da se u kriznim situacija-
ma mnogi ljudi obraćaju Bogu, ali isto tako i od 
njega odvraćaju. U onoj mjeri u kojoj je nekome 
zatamnjena budućnost, lako mu postaje zatam-
njen i Krist. Zbog toga, ljudski gledano, imamo 
razloga strahovati za vjeru u Boga u ovome vre-
menu sve većeg straha za budućnost. Svjesni 
toga, trebali bismo u Godini vjere pokušati bolje 
sagledati moguće posljedice opće svjetske krize 
za vjeru, odbacujući rašireno, ali ničim ozbiljno 
dokazano mišljenje kako materijalna kriza i kriza 
općenito ljude usmjerava prema Bogu i neprola-
znim vrijednostima. Onima koji tako misle, jedan 
suvremeni talijanski autor poručuje: „Ali dajte mi 
vaše iskustvo. Je li naš narod, kad mu je dobro 
išlo, bio dalje od Crkve? Narod u trpljenju ne ljubi 
više Providnost, naprotiv, u trpljenju se više gubi 
smisao za Providnost. Naime, nikada se kao sada 
nisu čule tolike psovke protiv nje. Baviti se reli-
giozno krizom znači znati sagledati i vrednovati 
sve utjecaje koje za religioznu praksu može imati 
materijalna oskudica.“

Očito u tom smislu možemo i u današnjem 
pretjeranom konzumerizmu, kao i u strahu od 
investicija što ga prati, prepoznati posljedicu gu-
bitka nade u budućnost, koja je pak posljedica 
gubitka nade u vječnost koju nam Krist nudi. „Ne 
želi se investirati, jer to pretpostavlja nadu, nego 
se samo još konzumira“, komentirao je tu pojavu 
jedan njemački teolog. Možda teološki i religio-
zno trebamo na taj način tumačiti i antiinvesticij-
sku klimu kod nas, iz koje nikako da iziđemo?  

6.Ipak ne smijemo ostati samo na objaš-
njavanju i tumačenju. Oni koji u svojim 
srcima nose kršćansku nadu utemeljenu 

na Isusovu uskrsnuću, trebaju znati i djelovati, a 
to znači i mijenjati svijet u skladu s tom nadom 
ili, bolje, snagom te nade. Zato, dok ovog Uskrsa 
budemo ponovno slavili Isusovo uskrsnuće, mo-
limo usrdno rasvjetljenje Duha Svetoga da bismo 
spoznali kako tu uskrsnu nadu donijeti onima koji 
je nemaju i kako ih njome „zaraziti“. Ali molimo 
također da nam on, Duh Božji, dadne snage i u 
djelo provesti ono što kao pravo i istinito spo-
znamo, pa da tako pridonesemo rješavanju na-
ših društvenih problema što mogu samo oni koji 
stvarno u Krista vjeruju i njega nasljeduju. Možda 
tada nekima bude podnošljivija sadašnjost jer će 
im zasjati nada u bolju budućnost. To će možda 
imati za posljedicu da će im postati prihvatljivijom 
i privlačnijom sama vjera u Isusovo i naše uskr-
snuće, tj. u vječnost u Bogu. 

S tim mislima i željama svima, braćo i sestre, 
čestitam sretan i radostan Uskrs. Krist je uskr-
snuo, radujmo se, aleluja! 

Vaš u Kristu odani
+Ivan, nadbiskup

Oni koji u svojim srcima nose kršćansku nadu utemeljenu na Isusovu uskrsnuću, 
trebaju znati i djelovati, a to znači i mijenjati svijet u skladu s tom nadom ili, 

bolje, snagom te nade. Zato, dok ovog Uskrsa budemo ponovno slavili Isusovo 
uskrsnuće, molimo usrdno rasvjetljenje Duha Svetoga da bismo spoznali kako 

tu uskrsnu nadu donijeti onima koji je nemaju i kako ih njome „zaraziti“.

Istinska vjera u uskrsnuće drži ne samo živom nadu u vječni život poslije 
smrti nego također potiče zauzimanje za bolju sadašnjost i budućnost na 

zemlji, u ovome životu. Vjera da se naš život ne prekida nego nastavlja 
i poslije smrti ne dopušta da ga ovdje zanemarujemo, štoviše, obvezuje 

nas na našem zemaljskom proputovanju stvarati što bolje uvjeta za njega, 
ugledajući se u tome u samog Isusa koji se zauzimao za drukčiji svijet 
tako što je nastojao u našu zemaljsku stvarnosti unijeti zakone i norme 

kraljevstva Božjega, koje je kraljevstvo ljubavi, mira, istine i pravde.

Očito možemo i u današnjem 
pretjeranom konzumerizmu, 

kao i u strahu od investicija što 
ga prati, prepoznati posljedicu 

gubitka nade u budućnost, koja 
je pak posljedica gubitka nade u 

vječnost koju nam Krist nudi.
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Draga braćo svećenici, redovnici i 
ostali vjernici!

Ovu korizmu i uskrsne blagdane 
slavimo u Godini vjere. U ovoj poslanici že-
lim istaknuti da je korizma već od početka 
zamišljena kao posebni tečaj vjere, najprije 
za katekumene, a potom i za sve vjernike. 
Kada se zajednica sastajala, slavio se spo-
men na Kristovu smrt i uskrsnuće. 

Kršćanska zajednica gajila je također 
spomen na one čija je smrt bila slična Kri-
stovom umiranju. Zato su ih popisivali. Kr-
šćanstvo je, s vremenom, proželo i običaje 
naroda. Običaji i razne vjerničke predaje bili 
su poput posuda u kojima je prenošena vje-
ra s koljena na koljeno. Zato je za život vjere 
vrijedno upoznati te običaje. 

1. Korizma kao tečaj vjere
U ovoj Godini vjere valja naglasiti da je 

korizma jako liturgijsko vrijeme. Možemo 
reći da se u to vrijeme odvija pravi i cjelovit 
tečaj kršćanstva. Kažem cjelovit, jer, npr. u 
božićnom vremenu, taj tečaj je samo dje-
lomičan. U prvoj Crkvi svaki pripravnik na 
kršćanstvo trebao je proći taj tečaj kako bi 
u uskrsnoj noći krštenjem bio primljen u 
kršćansko zajedništvo. Vrhunac toga koriz-
menog puta je u Svetom trodnevlju koje za-
vršava proslavom Isusova uskrsnuća. Ne-
osporna je činjenica da je Kristovoj proslavi 
i pobjedi (Uskrsu) prethodila velika patnja 
i smrt. To je snažna poruka pouke svakom 
kršćaninu na njegovom zemaljskom puto-
vanju. 

Naime, na koncu svoga zemaljskog 
puta (prije nego će biti uzdignut na križ), 
zbilo se nešto toliko važno, da je Isus rekao 
apostolima kako to i oni trebaju trajno činiti 

njemu na spomen. Crkva to vjerno čini. To 
činimo i mi danas spominjući se časa kada 
je Krist uzeo kruh, blagoslovio ga, prelomio 
i dao svojim učenicima govoreći: Uzmite i je-
dite ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. 
Jednako tako uzeo je i čašu s vinom i rekao: 
Uzmite i pijte ovo je krv moja koja se za vas 
prolijeva. Prihvatiti da se Tijelo predaje i Krv 
prolijeva za braću, proglašeno je najvažni-
jim i najvrednijim činom što ga čovjek može 
učiniti. Zato to treba činiti Kristu na spomen. 
Tu je formuliran kršćanski vrijednosni su-
stav u kojemu žrtva za braću ima najveću 
vrijednost.

2. Popišimo svoje žrtve i  
svjedoke vjere

Izgradili smo Crkvu hrvatskih mučenika 
na Udbini. Ona, u jačanju takvog kršćan-
skog vrijednosnog sustava, ima posebnu 
važnost ne samo za našu Biskupiju, nego 
za cijelu Crkvu u Hrvata. Ona je propovje-
daonica s koje, posebno među Hrvatima, 
odjekuje poruka o Kristovoj i vjerničkoj pat-
nji kao spasonosnom trpljenju. Pokrenuli 
smo inicijativu da se cijela naša povijest 
promatra pod vidom spasonosne patnje 
koja nas vodi prema konačnoj pobjedi. U 
njoj se posebno sjećamo svih onih koji su 
na ovim našim hrvatskim prostorima svoje 
tijelo i svoju krv prikazali za spasenje dru-
gih. Želimo današnjem naraštaju otkriva-
ti tragove mučeništva u našoj kršćanskoj 
prošlosti. Sada smo posebno zauzeti traže-
njem mučeničkih tragova u stradanjima za 
vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća. Ne 
treba ni govoriti kako su i tada u groznim 
mukama mnogi pravednici stradavali. U tu 
svrhu postoji Komisija za hrvatski martiro-

logij iza koje stoje Biskupske konferencije 
Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Nastojte 
svi pribaviti što više točnih podatke o svo-
jim stradalima i pomozite župniku, odnosno 
njegovom povjereniku, da se sve to zapiše 
i sačuva.  Nadasve, nemojte zaboraviti po-
datke o vjerničkom ponašanju stradalih: je 
li ostalo negdje zabilježeno ili zapamćeno 
da se tko prije smrti pomolio, oprostio, kle-
knuo i sl. Nedavno je u prikrivenom grobištu 
kraj Zagreba otkopan kostur mladića od 16 
godina koji je u trenutku strijeljanja 1945. 
čvrsto držao križić u rukama. Ive Katalinić 
iz Senja bacio je prije strijeljanja papirić iz 
zatvora na kojem piše da on i drugi s nji-
me umiru mirni i pravedni i svima opraštaju; 
jedan je mladić molio ubojicu da mu prije 
smrti dopusti izmoliti Anđeo Gospodnji. To 
su, bez sumnje, pravi mučenici, a takvih 
je zacijelo mnogo i potrebno je da njihovo 
vjerničko svjedočanstvo bude zabilježeno, 
kao što su takva svjedočanstva bilježena 
sve od početaka Crkve. 

3. Popišimo vjerske običaje
Prošlih dana pratili smo odlazak Bene-

dikta XVI. u hodočasničku mirovinu, kako je 
on sam to nazvao. Za nas Hrvate Benedikt 
XVI. svakako će najviše ostati u sjećanju jer 
je 4. i 5. lipnja 2011. posjetio Hrvatsku. 

Među ostalim, za cijelu Crkvu taj Papa 
će ostati kao onaj koji je otvorio Godinu vje-
re. On je osjetio opasnost od diktature rela-
tivizma koja ima svoje korijene u slabljenju 
vjere. Ako se zanemari Božja riječ, ostaje 
nam samo ona ljudska koja i ne može biti 
nego relativna, ovisna o prilikama. Kada 
se narušava odnos prema gore (Bogu), 
narušava se i odnos među ljudima.  Svijet 

Korizmeno-uskrsna poslanica gospićko-senjskog biskupa mons. Mile Bogovića 2013. godine

Među ostalim, za cijelu Crkvu papa Benedikt XVI. će ostati kao onaj koji je otvorio Godinu vjere. On je 
osjetio opasnost od diktature relativizma koja ima svoje korijene u slabljenju vjere.

Korizma 
i Uskrs u 
Godini vjere

Dragi vjernici, vjerujem da ćete ove korizme uspješno proći tečaj vjere koji nam ona nudi. Ovih 
dana pjevamo: „Isukrste svoju muku, tisni u srca svome puku!“ Isusova muka bila je spasonosna 
za sve nas jer nam je otvorila put prema pobjedi nad silama zloća i do uskrsnuća. Spasonosno 

je i sjećanje na tu muku. Korisno je za naše spasenje također slijediti kršćane koji su se sa 
svojim križevima nosili, imajući pred sobom Kristov primjer. Vrijedno je zabilježiti ih i čuvati 

spomen na njih. Vrijedno je također zabilježiti kršćanske običaje koje je na našim prostorima 
oblikovala vjera našega naroda i nadahnjivati se kršćanskom praksom naših starih. 
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u kojemu se Bog izvlašćuje, postaje 
plijen opasnih i oholih grabežljivaca. 
Benedikt XVI. je, kao vrhunski mislilac 
i duboki vjernik, sa svojeg mjesta Pe-
trova nasljednika dobro uočio da je u 
svijetu poljuljano povjerenje i u ljude i u 
ustanove te da je  potrebno uhvatiti se 
za sigurno i stalno, u što se možemo 
uvijek pouzdavati. Zato je proglasio 
Godinu vjere. 

Bog zaslužuje da mu vjerujemo. 
On, naš Stvoritelj i Uzdržavatelj! Još 
više od toga: on je po Isusu Kristu po-
kazao da nas neograničeno ljubi. Vjera 
je najdragocjeniji dar koji nas veže uz 
Boga i vječnost. Spasonosno za nas, 
dakle, nije to što živimo danas, a ne 
jučer, što smo Hrvati, a ne nešto dru-
go, što smo ovoga ili onog zanimanja. 
Spasonosno je to što smo vjernici, što 
smo povjerovali u Isusa Krista, što vje-
rujemo Crkvi koja ga navješćuje. 

U prenošenju vjere pomažu nam i 
razni običaji. Osobno sam u popratnoj 
poslanici za Godinu vjere i u Božićnoj 
poruci vjernicima Gospićko-senjske 
biskupije naglasio potrebu da gajimo 
običaje koji su, poput posuda, preno-
sili vjeru od starijih na mlađe naraštaje. 
Želim ovdje na tu poruku nadograditi 
novi prijedlog. Želim da se na područ-
ju naše Biskupije popišu običaji cijele 
crkvene godine. To se može unutar 
župne kateheze i školskog vjeronauka. 
Neka mladi pitaju svoje bake i djedove, 
a stariji neka im nastoje biti na raspo-
laganju. 

Popis ima evangelizacijski smisao 
jer će na taj način običaji koje je stvo-
rila vjera naroda ojačati vjeru u današ-
njem puku. Negdje će se moći mnogo 
toga učiniti vezano uz školski program 
(ako se prethodno razgovara s upra-
vom škole). 

Neka vjera koja je tekla kroz hrvat-
ska vjernička stoljeća i kroz ove naše 
prostore napaja i ovaj naraštaj Hrvata 
katolika; molimo također da se taj tok 
ne zaustavi u našem vremenu nego 
neka teče dalje, na nove naraštaje na-
šega naroda i cijeloga svijeta. Vjera 
nije nešto što teče do mene i onda sta-
ne. Ona, poput rijeke, treba teći dalje, 
napajati, čistiti, oplođivati druge živote. 
Vjera je voda koja uvire u život vječni. 
Voda je u liturgiji snažan simbol vjere 
koja se prenosi, koja teče i nikada ne 
smije završiti uvirom u privatnost, po-
stati privatna stvar; da uvijek ostane 
„voda živa“ a ne suho riječno korito ili 
mrtvi kanal. Zato je voda i kod krštenja. 

Vjerski običaji su također te preno-
snice i propusnice vjere u novo vrije-
me i u nove naraštaje. Zato će njihovo 
bilježenje i pamćenje biti oživljavanje 
vjere naših starih i putokaz novim na-
raštajima.

Čestit Uskrs i radosne vazmene 
blagdane želi

vaš biskup
† Mile Bogović, v.r.

Biskup Jezerinac predslavio Stepinčevo

I Židovi branili Stepinca 
U Ogulinu je, u župi bl. A. Stepinca, 10. veljače po 12. puta od osnivanja ove mlađe 

ogulinske župe proslavljen župni patron koga je predslavio vojni biskup Juraj Jezerinac u 
suslavlju mjesnog župnika i vojnog kapelana fra Marijana Jelušića i župnog vikara iz Ogulina 
Dine Rupčića. 

Biskup Jezerinac posebno je spomenuo riječi predsjednika udruženja američkih Židova 
Louisa Breiera tri dana nakon osude Stepinca od strane komunističkih vlasti da Židovi pro-
svjeduju protiv kleveta usmjerenih ka Stepincu znajući da je bio prijatelj Židova pod režimom 
Hitlera i njegovih pristaša. Prema njegovim riječima bio je jedan od rijetkih koji su ustali protiv 
nacističke tiranije, zaključio je biskup Jezerinac. 

Biskup se u svjetlu blaženikovih stavova osvrnuo i na uvođenje zdravstvenog odgoja koji 
je nametnut učenicima osnovnih i srednjih škola, odnosno na njegov 4. dio spolni odgoj. Pre-
ko koga se ne samo zanemaruju nego i napadaju općeljudske i kršćanske vrijednosti. Crkva 
nije protiv odgoja već protiv onoga što je protiv svakog kršćanskog načela i zdravog razuma. 
I Stepinac je govorio u svoje vrijeme protiv monopoliziranja odgoja, jer djeca nisu vlasništvo 
države ni naroda nego su samostalni subjekti nad kojima primarnu ulogu u odgoju vrše rodi-
telji koji imaju pravo sami osnivati, ali i sukreirati odgojna načela u državnim školama. Vlast 
koja ne poštuje volju roditelja zaslužila bi se zvati nasilnom vlašću. Biskup Jezerinac je na 
kraju poručio vjernicima da po svaku cijenu ostanu vjerni Kristovoj Crkvi te time ne napuste 
svjetlu baštinu otaca.

Među više stotina vjernika misi su nazočili karlovački župan Ivan Vučić te predstavnici 
Grada. Misu je liturgijskom glazbom uveličao župni zbor pod vodstvom Sanija Francetića.

 Zvonko Ranogajec

Biskupi Riječke metropolije

U sjemeništu 40 
svećeničkih kandidata

Biskupi Riječke metropolije sastali su se 14. veljače s poglavarima riječke bogoslovije i 
teologije u bogoslovnom sjemeništu Ivan Pavao II. Predvođeni nadbiskupom i metropolitom 
Ivanom Devčićem, gospićko-senjski biskup Mile Bogović, krčki Valter Župan te porečki i pul-
ski Dražen Kutleša poslušali su izvješća o radu ovih dviju ustanova koje su zajedničke na 
metropolijskoj razini. 

Izvješće o sjemeništu podnio je rektor Sanjin Francetić istaknuvši da Riječka metropolija 
i Zadarska nadbiskupija imaju ukupno 40 svećeničkih kandidata. Od tog broja Riječka nad-
biskupija ima 16 kandidata, Zadarska 8, Krčka biskupija 6, Gospićko-senjska 5 te Porečka 
i Pulska 5. Od ove akademske godine uvedena je propedeutska godina koju pohađaju oni 
koji žele postati svećenici prije nego upišu studij teologije, a nakon 5 godina studija imaju 

i pastoralnu godinu prije no što budu 
zaređeni za svećenike. Novi je i odgo-
jiteljski tim, uz rektora tu su vicerektor 
Marko Stipetić i duhovnik mr. Vjekoslav 
Đapić, dok je mons. Nikola Uravić vodi-
telj programa 6. godine. 

Duhovnik je predložio program 
cjelovitog duhovnog odgoja sveće-
ničkih kandidata koji bi trebao biti te-
matski podijeljen po godinama studija. 
Biskupi su prihvatili izvješće ravnatelja 
i podržali prijedlog uvođenja novog 
modela duhovnog odgoja. O radu Teo-

logije u Rijeci, koja je područni studij zagrebačkog Katoličkog bogoslovnog fakulteta, govorio 
je predstojnik dr. Božidar Mrakovčić. Istaknuo je potrebu kadroviranja novih profesora te po-
taknuo na planiranje izobrazbe kandidata za ta mjesta. 

Nakon sjednice biskupi su se okupili u sjemenišnoj kapeli na molitvi časoslova i obje-
dovali s bogoslovima. Na temelju onoga što su vidjeli i doživjeli u susretu s bogoslovima, bi-
skupi su se mogli uvjeriti da je ozračje u sjemeništu pozitivno i poticajno za rad i sazrijevanje 
u duhovnom pozivu. Ravnatelj im je predstavio program proslave desete obljetnice boravka 
blaženog Ivana Pavla II. u Rijeci, kada je Papa 5 dana boravio upravo u sjemeništu koje zbog 
toga sada nosi njegovo ime. Upoznao je biskupe i s mogućnošću da mlade ljude koji razmi-
šljaju o svećeničkom pozivu pošalju preko vikenda u posjet sjemeništu, da osjete atmosferu 
i vide kako bogoslovi žive. 

Biskupi su posjetili i svećenički dom u susjednoj zgradi te tek otvoreni hospicij „Marija 
Kozulić“ gdje su u razgovoru s medicinskim osobljem upoznali načela palijativne skrbi.
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Benedikt XVI. sigurno je papa koji piše povijest. 
Njegov čin odreknuća od službe presedan je u 
modernoj eri papinstva. No, iako neuobičajen, 

bio je gotovo pa očekivan. Vjernici, svećenici i biskupi 
dočekali su ga mirno, kao nešto posve razumljivo. A i 
jest razumljivo da čovjek od gotovo 86 godina nema 
više snage kao papa voditi Katoličku crkvu. Njegov je 
mandat započeo prije gotovo 8 godina, skromno i u 
sjeni njegova prethodnika velikog Ivana Pavla II. Ali 
odlazi kao čovjek koji je iznimno puno dao Katoličkoj 
crkvi i koji će po svom posljednjem potezu, činu odre-
knuća koji je znak skromnosti i odgovornosti, ostati 
zapisan u povijesti.

Papa koji je dočekan na nož, na kraju mandata 
ipak dobiva najviše ocjene. Time je pokazao kako se 
kvaliteta i sadržaj, znanje i svjedočenje dobra, du-
goročno uvijek prepoznaju, iako ne donose trenutni 
uspjeh. Medijski spektakl oko njegova odlaska sa služ-
be 28. veljače to samo potvrđuje.

Prisjetimo li se početka njegova mandata sjetit 
ćemo se da su mnogo predviđali da će unazaditi Cr-
kvu, da će ju, nakon svog velikog prethodnika, zatvo-
riti i udaljiti od svijeta. Sve se to pokazalo netočnim. 
Papa Benedikt XVI. nastavio je voditi Crkvu u istom 
smjeru kao Ivan Pavao II. Papa teolog, tako su ga nazi-
vali, pokazao se i kao veliki komunikolog. Jednako kao 
što smo i za Ivana Pavla II. govorili da je ne samo veliki 
komunikolog nego i teolog, jer komunikacija je samo 
izvanjski sadržaj, trenutni ushit, i ostaje nedorečena 
ako iza nje ne stoji kvaliteta i sadržaj.

Benedikt XVI. imao je nekoliko nesporazuma u 
prenošenju poruke koji su preuveličani u me-
dijskom prenošenju javnosti. Kriva interpre-

tacija govora u Regensburgu i nedovoljna informira-
nost pri rehabilitaciji lefebreovca Rowana Williamsa, 
anglikanskog biskupa koji je negirao holokaust, na 
prvi su, površni, pogled uzdrmali odnose s Islamom 
i Judaizmom. No Papina djela posvjedočila su njego-
vo duboko poštovanje tih religija. Molitva u džamiji 
u Istambulu i na Zidu plača u Jeruzalemu otklonila je 
svaku sumnju u to, jer je Papa pokazao kako ne samo 
poštuje, nego i poznaje te religije.

Godina vjere koju nam je ostavio u zalog, zapo-
čela je prošle jeseni i trajat će do kraja ove liturgijske 
godine do blagdana Krista Kralja, 24. studenog. Na 
taj je način Benedikt XVI. dao svoj odgovor na suvre-
menu opasnost na koju je redovito upozoravao, na 
diktaturu relativizma. Time je ostavio i zadaću svom 
nasljedniku.

Zbog blagdana Uskrsa i poruka naših biskupa, 
ova su Zvona morala izaći neposredno prije izbora 
novog Pape. Stoga smo ovo promišljanje posvetili Papi 
koji se povukao s dužnosti. U sljedećem broju očekuje 
vas predstavljanje novog Pape. 

U trenutku dok ovo čitate, novi papa vjerojatno 
je već odabran. No, možemo reći da je od Boga oda-
bran već prije konklava, kardinali su samo, glasova-
njem u konklavi, pronašli onoga kojega je Bog izabrao.

Danijel Delonga

ZVONA ZVONE

Papa koji je dočekan na nož, na kraju 
mandata ipak dobiva najviše ocjene. 
Time je pokazao kako se kvaliteta i 
sadržaj dugoročno uvijek prepoznaju, 
iako ne donose trenutni uspjeh.

Kvaliteta poruke

Između Hrvata i Srba vrije. I gdje se sve 
to prelama? Opet preko Vukovara koji 
još nije zaliječio ratne traume! Da, o ći-

rilici je riječ. No nije ona problem, jer ona 
je dio hrvatske kulturne i pismene baštine. 
Ali problem je danas kad se ona počinje 
uvoditi u vukovarski kraj. Tako Milorad Pu-
povac kaže da se dovođenjem u pitanje 
rezultata popisa stanovništva na području 
Vukovara skreće pozornost s činjenice da 
ni Srbi ni Hrvati trenutno nemaju pretpo-
stavku da tijekom cijele godine žive u tom 
gradu, da će “kampanja protiv uvođenja 
ćirilice trajati sve do početka primjene tog 
zakona” i zaključuje: „Ćirilica u Vukovaru 
važna je kao element ravnopravnosti i za-
štite identiteta te kao element pokazivanja 
tolerancije i zaštite zajedničkog života.“

Ovo je tipična Pupovčeva zamjena 
teza, kao i uvijek, kako to čini godinama. 
Prava pitanja zaobilazi i nameće druga, 
koja su njemu važna, na kojima on gradi 
svoju karijeru i zasipa javnost svojim teza-
ma, od čega je napravio unosan biznis. 
Jer ako baš hoće, trebalo bi Pupovca, 
i druge koji misle kao on, upitati gdje je 
tolerancija prema žrtvama, što je sa žrtva-
ma agresije i pobune onih koji su rušili Vu-
kovar, a dolazili su iz Beograda, i radili na 
tome da Vukovar postane grad u kojemu 
više neće biti latinice, grad bez Hrvata? 
Zar nije Miloševićeva politika odgovorna 
za vukovarska stradanja, zar nije jasno da 
je u svijestima ljudi i danas velikim dije-
lom slika kako je ćirilica jednaka svastici? 
Jer Miloševićeva je politika bila fašistička, 
a ćirilica je bila dio nje. Naravno, nije ćiri-
lica zbog toga kriva, ali osjećaje ljudi ne 
može se samo tako zanemariti, posebno 
ne ljudske traume.

Čelništvo Srpskog narodnog vijeća 
jedva je dočekalo mogućnost ponovnog 
zaoštravanja položaja Srba u Hrvatskoj 
kako bi imali argumente za vlastito po-
stojanje, za daljnje političko reketarenje, 
kako je to prošle godine već ustvrdio šef 
države Josipović za Pupovca. Sve su na-
pravili vrlo jednostavno, zatražili su ono 
na što po zakonu imaju pravo. I naravno, 
znali su da će ih vladajuća ljevica podrža-
ti, a da će se branitelji dići na noge i pri-
jetiti, ako treba i nasiljem. To je ono što 
upravo žele. Njihov je cilj da vukovarske 
Srbe čuvaju kordoni policije te da svjetski 
mediji prenose vijesti o razularenoj hrvat-
skoj desnici i da vidimo scene uhićenja 
hrvatskih branitelja. Je li to doista skriveni 
cilj, skrivena namjera?

Dakako, zadovoljavajuće rješenje 
ove situacije za obje strane može 
biti samo u kompromisu. To je od-

goda uvođenja ćirilice do vremena kada 
će problemi iz prošlosti biti razriješeni. 
A to znači barem dovođenje pred lice 
pravde odgovornih za zločine u Vukova-
ru i otkrivanje žrtava za koje se još uvijek 
ne zna kako su i gdje stradale. Kad bi to 
znao iskoristiti HDZ, ovo je opet za njega 
velika šansa da preuzme vođenje krize u 
Vukovaru, da pametno uspostavi kontro-
lu nad braniteljima javnim zagovaranjem 
ovakvog kompromisnog rješenja, da se 
javnim pritiskom nađe među Srbima net-
ko tko će prekršiti omertu zbog svijesti da 
bez toga nema mirnog života, da se time 
dade zadovoljština Hrvatima u Vukova-
ru, da se kaže da bi srpsko suočavanje s 
prošlošću ubrzalo i mogućnost uvođenja 
ćirilice i da se tako uberu politički bodovi. 
No gdje je HDZ? Bavi se sam sobom!

SDP je ovo odlično odigrao. Kad je 
tema broj jedan njihova nesposobna gos-
podarska politika, oni guraju loptu prema 
HDZ-u. A HDZ je zagrizao, pri čemu se 
SDP naivno poziva na zakone koje je HDZ 
uveo kako bi podmitio Pupovca. Možda 
da se upitamo, zašto su sada tema i vri-
jeme da se ćirilica uvede u Vukovar? Mož-
da zato jer treba spasiti Tesla banku i da 
Pupovac malo diže tenzije kako bi dobio 
nove investitore?

Zašto Josipović nema državničke 
snage i mudrosti, pa da kaže da je dosta? 
Jer  Vukovar je svetinja i dosta nam je svi-
ma ovakvih opasnih provokacija koje pre-
laze u međuetničku mržnju.

Piše: Zvonimir Despot

Ćirilica
Gdje je tolerancija prema žrtvama, što je sa žrtvama agresije i pobune 
onih koji su rušili Vukovar, a dolazili su iz Beograda, i radili na tome da 
Vukovar postane grad u kojemu više neće biti latinice, grad bez Hrvata?

Zadovoljavajuće rješenje ove 
situacije za obje strane može 
biti samo u kompromisu. To 

je odgoda uvođenja ćirilice 
do vremena kada će problemi 

iz prošlosti biti razriješeni.
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Ponekad se pitam trebam li mijenjati kod sebe ono što meni sme-
ta ili ono što iritira druge. Kako prepoznati da se trebam mije-
njati. Na primjer, treba li glasan čovjek stišati svoj glas? Govoriti 

smireno, poluglasno, tako da svi sebe stišaju nebi li ga čuli. Treba li 
borbenost krotiti dok ne postane mirna voda? Treba  li blagoglagoljivi 
zašutjeti?

Ponekad se pitam kako to da uloženi trud gotovo nikada nije pre-
poznatljiv onome kojemu je trud namijenjen? Ljubav i trud se podra-
zumijevaju tako da postaju lazurni, 
isto sa svim stvorenim. Ponekad se 
pitam bi li se moglo dogoditi da ne 
plivam protiv struje, nego su meni 
oči zatvorene? Koliko sigurnosti 
u djelovanju imaju ljudi koji hite 
naprijed ili i oni često imaju povez 
preko očiju, pa što bude? Sve se to 
samo ponekad pitam. Jer tko bi iz-
držao težinu stalnog propitivanja. 
Pitanja  sama izmile u potrebi da 
se stave pred Učitelja, ne bi li On 
dao odgovor, pokrenuo ustajalost, 
udahnuo svježinu.

U hagioterapiji postoji sigur-
nost duhovnih zakona. Osvješći-
vanje i usvajanje istih ponekad je 
lako, a ponekad traje i traje. I kad 
misliš da si sve razumio, nađeš se 
kao na početku. Stjecanje i zadr-
žavanje duhovnog  zdravlja je vrlo 
slično zdravlju tijela. Kao što posto-
je prirodni zakoni, postoje duhovni 
zakoni, vrlo jasni i jednostavni. Postoji prirodni zakon kojima znam da 
ako ću ako padnem s visoka vjerojatno nešto polomiti ili se povrijediti, 
da ću ako se ne hranim pravilno, poremetiti ravnotežu u tijelu i postati 
pretila ili slaba, da ću ako se premalo krećem, poremetiti rad vitalnih 
organa, ali i svoje psihičko zdravlje, prije ili kasnije. I? Držim li se ja uvi-
jek prirodnih zakona? Ne! Najčešće tek  kad vidim da sam činila krivo, 
ili kad se razbolim, svim se silama trudim ispravljati pogrješke.

Duhovni zakon nije ništa kompliciraniji. Duhovni zakon mi kaže 
da činim dobro, govorim dobro, gledam dobro, da mi se je sva-
ki dan sabirati, uvijek ponovo spoznavati da sam stvorena za 

velike ciljeve, da mi je gledati naprijed, da mi je vjerovati da je svako 
zlo slabo i prolazno, da mi se loši dani događaju da bi se vratila sebi 
i Stvoritelju. Duhovni me zakon  podsjeća da ono što nisam oprostila 
sebi, onome pokraj sebe ili Stvoritelju, trči za mnom i sputava me teško 

u svakom djelovanju i svakom odnosu. Dakle, sve minus navike koje 
me odvlače s duhovnog puta, potrebno je vježbom ispravljati da bi se 
hodilo onim uskim putem. Ove godine (a koje nije!) vježba se zove:  
Vjerujem, zar ne?

 Vjerujem u Dobro! Vjerujem da je Dobro jače! S Dobrim mogu 
činiti dobro. Vjerujem! I... jer je sa mnom Dobri, i jer sam spoznala 
svoje slabosti, mogu svim srcem oprostiti stranputice drugome. Izgleda 
jednostavno. Kao što je deset minuta tjelovježbe svako jutro jednostav-

no u svakodnevnom životu. Jedno-
stavno je pročitati ili čuti, pa čak 
i odlučiti, od danas ću činiti baš 
kako treba, ali za provesti u djelo... 
to je herojsko djelo. To je s priča 
koju može potpisati svatko od nas.

 Osobito je teško prihvatiti za-
borav duhovnih zakona onima koji 
su primili znanje o tome i iskušali 
kako je jednostavnost duhovnih za-
kona zaista djelotvorna. Ne mogu 
sebi oprostiti tu zaboravnost. Pa 
kako se to meni moglo dogoditi? 
Meni, koji sve to znam? Koji slu-
šam godinama o tome? Meni, koji 
idem u crkvu? Meni koji sam bio 
na seminarima? Meni, koji sam 
pročitao toliko knjiga o duhovnim 
zakonima?

Da, krhko je znanje! Nije 
dostatno da se na njega 
oslonimo. Ne grije dugo. 

Plamičak mu služi da bi doveo do 
velike vatre. Znanje o duhovnim zakonima ima zadaću usmjeriti prema 
vježbalištu, ali još nije ni početak vježbe. Znati kako je dobro sabirati 
se svaki dan, iskušati sabiranje tek je početak dugotrajne borbe. Mjera 
borbe je život. Ne dan, ni mjesec, ni godina... već cijeli život.

Zato, kad prestanemo vježbati... nema druge nego početi iznova. 
Deset minuta tjelovježbe, deset minuta sabiranja, deset minuta kaja-
nja, opraštanja i predanja... S pogledom usmjerenim u Dobrog. Ali 
drugog puta nema (kako je kazao Tomislav Šagi - Bunić!). Zato se 
samo ponekad pitam što trebam mijenjati u sebi. Jer je pitanje tu kao 
nekakav ukras, mašnica, na kojem se ne treba zadržavati. Mijenjati se 
je potrebno svaki dan! Kroz ustrajno primjenjivanje duhovnih zakona, 
promjene se u čovjeku stanu događati gotovo neprimjetno. I tamo gdje 
smo pristali samo vegetirati, ulazi zahtjev punine života, tamo gdje smo 
izranjeni, zahtjev opraštanja postaje pravilo.

Piše: Vesna Drmić

HAGIOTERAPIJA

Trebam li se mijenjati?
Hagioterapija osobno

Ne trebam mijenjati svoju narav. Mogu biti glasna, ili tiha, ili zahtjevna, ili stroga, ili šaljiva ili 
lepršava ili raspjevana ili nesigurna ili nježna ili energična. Mogu biti to što jesam ako  svoj 

pogled, svoje srce  jutrom uprem prema onom koji me je stvorio, otkupio, nadahnuo. Trebam 
se mijenjati, ali ne sama, oslanjajući se na  svoju snagu i promišljanje. Ako ustrajno promatram 

Isusa Krista  evanđelja, ako s Njim krećem u novi dan, promjena će se događati sama, 
kao što rodi jabuka, procvate cvijeće, padne kiša. Posve prirodno, lako, bez boli... 

Stjecanje i zadržavanje duhovnog  zdravlja je vrlo slično zdravlju tijela. Kao što postoje prirodni zakoni, 
postoje duhovni zakoni, vrlo jasni i jednostavni.

U vječnosti postoji samo jedno: trajnost.
U vremenu postoji samo jedno: promjena.

(Sv. Augustin)
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U katehetskim zadaćama stavljamo naglasak na djelovanje iz 
vjere, odnosno na svjedočenje ili diakonijsko obilježje kateheze, 
kako bi se dogodilo prožimanje vjere i života. Želimo primije-

niti u osobnom životu ono što smo produbili na katehetskom susretu. 
Svaka skupina, odnosno zajednica pronaći će načine i modele „prak-
ticiranja“ onoga što je došlo do izražaja u katehetskom susretu. Neke 
zajednice ovdje mogu nastaviti pripremu za neki pothvat u župi, nakon 
završnog dijela, primjerice skupljanje hrane za siromašne, posjet sta-
rijim i bolesnim osobama, dogovor oko pozivanja župljana u aktivno 
uključivanje u život župne zajednice itd. Može se predložiti katehizan-
tima da, primjerice, napišu pismo pod 
nazivom Pismo mojoj župnoj zajednici 
ili pak Dižem glas protiv toga i toga ili 
se pak može predložiti katehizantima 
da naprave kratku reportažu iz života i 
djelovanja župne zajednice…

Bilo bi poželjno da se u završnom 
dijelu dogodi posjet crkvi, te da dođe 
do izražaja nešto od bitnoga što se u 
katehetskom susretu dogodilo na na-
čin da se tema katehetskog susreta 
ukomponira u meditativno-molitveno 
izražavanje. Može se predvidjeti in-
strumentalna i vokalna glazba kao i 
drugi mediji. Završni trenuci katehet-
skog susreta mogu dati smisao cijelom 
susretu. Može se predvidjeti i blagoslov 
s Presvetim Oltarskim Sakramentom. 
Završni susret svakako je izvediv na 
100 načina, te ga treba osloboditi ša-
blona. Bilo bi poželjno da meditativno-
molitveno izražavanje bude što kreativ-
nije. 

Molitva bi zapravo trebala biti 
vrhunac katehetskog susreta. 
To bi trebala biti molitva ko-

jom izražavamo svoj najdublji i najisti-
nitiji odnos vjere, nade i ljubavi prema 
Bogu i jedni prema drugima. Može se dogoditi da naši katehetski susre-
ti završe kontemplativnom molitvom. Ovdje je riječ o molitvenom unu-
tarnjem motrenju dubokih otajstva vjere doživljenih i spoznatih osobito 
u susretu sa sadržajem kateheze, a koji se najizravnije tiču našega vjer-
ničkog odnosa prema Bogu i našim bližnjima.  

Na početku ili na kraju katehetskog susreta bilo bi dobro blago-
sloviti katehizante. Ako ispravno shvaćamo smisao blagoslova, onda 
će nam biti jasno da je riječ o želji i potrebi da katehetski susret bude 
mjesto očitovanja zajedništva s Bogom. Sudionici katehetskog susreta 
bi trebali biti svjesni da je cilj njihovog rada zajedništvo s Bogom i 

međusobno, a blagoslov kao takav pripomaže tom cilju. Ne samo da bi 
uvođenje blagoslova u katehetske susrete u našim župnim zajednicama 
doprinijelo ostvarenju ciljeva župne kateheze, nego bi blagoslov trebao 
postati sastavni dio modela „Celebratio catechetica“. Budući da župna 
kateheza dovodi pojedinca i zajednicu do zrelosti vjere, blagoslov, koji 
pretpostavlja vjeru, u katehetskim susretima može pronaći plodno tlo i 
tako doprinijeti življenosti vjere.

Opravdanost da kateheta ili koji drugi voditelj katehetskih susreta 
ili kojih drugih oblika župne kateheze može blagoslivljati proizlazi iz sa-
kramenta krštenja pri čemu je krštenik ovlašten i pozvan blagoslivljati. 

Kako bi slavlje blagoslova bilo plodono-
sno, nužan preduvjet za ostvarenje cilja 
blagoslova je vjera ljudi u Božju moć i 
u spasenje ostvareno u Kristu u Duhu 
Svetome. Zasigurno će i katehetski su-
sreti pomoći u osvjetljivanju značenja i 
smisla blagoslova, te u buđenju vjere, 
inače  bi se blagoslivljanje moglo svesti 
na logiku praznovjerja i magije. Tako-
đer moramo voditi računa o ulozi ka-
tehizanata prigodom blagoslova, budući 
da tamo gdje nema zajedničke vjere i 
zajednice koja slavi, blagoslov je nepri-
mjeren.  

Slavlje blagoslova u katehetskom 
susretu na određeni način prido-
nosi približavanju kateheze i li-

turgije, budući da „kateheza vodi k litur-
giji, a liturgija ka katehezi“.  Naša praksa 
bi trebala ukazivati na bliskost među 
blagoslovima i sakramentima, umjesto 
na njihovu razdijeljenost. Budući da se 
nerijetko blagoslivlja u našoj zbilji bilo 
znakom križa bilo škropljenjem vodom, 
prijeko je potrebno slijediti slavljeničku 
bliskost liturgije blagoslova s obrednom 
strukturom slavlja sakramenata: prvi 
dio slavlja uvijek je navještaj Božje riječi 

(buđenje vjere), a drugi dio nosi pohvalu božanskoj dobroti i prošnju ne-
beske zaštite (što proizlazi iz probuđene vjere). Liturgijski čin blagoslova 
osoba i stvari zapravo je molitva kojom Crkva najprije iskazuje hvalu 
Bogu zato što je po činu stvaranja i Kristova otkupljenja blagoslovom 
obdario čovjeka i sva stvorenja, te potom zaziva da Bog iznova blago-
slovom pohodi čovjeka. Smisao je blagoslova, dakle, isticanje i posvje-
štenje trajnosti Božjega blagoslova i spasenja nad svim stvorenjima.

Blagoslovom zahvaljujemo Bogu koji je tvorac i davatelj svakog bla-
goslova. Cilj blagoslova je proslava Boga, buđenje i učvrćivanje vjere u 
našim župnim zajednicama.

Metodički pristup katehetskih susreta (3. dio)

Završni trenuci katehetskog susreta mogu dati smisao cijelom susretu. Završni susret 
svakako je izvediv na 100 načina, te ga treba osloboditi šablona. Bilo bi poželjno da 
meditativno-molitveno izražavanje bude što kreativnije.

Piše: Marijan Benković

„Celebratio catechetica“ 

Neke zajednice ovdje mogu nastaviti pripremu za neki pothvat u župi, nakon završnog 
dijela, primjerice skupljanje hrane za siromašne, posjet starijim i bolesnim osobama, 
dogovor oko pozivanja župljana u aktivno uključivanje u život župne zajednice itd.

Ne samo da bi uvođenje blagoslova 
u katehetske susrete u našim župnim 

zajednicama doprinijelo ostvarenju ciljeva 
župne kateheze, nego bi blagoslov trebao 

postati sastavni dio modela „Celebratio 
catechetica“. Budući da župna kateheza 
dovodi pojedinca i zajednicu do zrelosti 
vjere, blagoslov, koji pretpostavlja vjeru, 
u katehetskim susretima može pronaći 

plodno tlo i tako doprinijeti življenosti vjere.
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1. Zašto vjeruješ?
• Vjerujem jer sam se osvjedočila da je Bog čudesan. Osvjedočila 

sam se da odgovara na molitve,osobito djece. Osvjedočila sam 
se da iz suhe grane može potaknuti proljeće.

• Dok nisam primio iskustvo vjere imao sam sve što mlad čovjek 
može poželjeti, ali sam bio nesretan. Kad sam primio iskustvo 
vjere i kako rastem u vjeri vidim da sam ispunjen i da moj život 
dobiva puninu i radost u Božjoj ljubavi.

• Vjerujem jer tražeći Istinu došla sam do Boga, željela sam ga i 
razumom dokučiti i čini mi se da sam uspjela. To mi daje još veću 
sigurnost, znam da je uz mene, on je moj prijatelj i sve zna, mogu 
mu se povjeriti znam da će razumjeti i oprostiti mi. Razmišljajući 
o tom odnosu u kojem se mogu bez kompromisno prepustiti ži-
votu ostajem zadivljena i bez riječi, jedino se brinem da li ja Njega 
uvijek i na pravi način čujem. Imamo lijepi odnos.

• Vjerujem zato što s vjerom život ima smisla. Pruža nam oslonac i 
snagu u životu i vodi k cilju.

2. Kako bi vjernik trebao živjeti?
• Vjernik bi trebao živjeti kao da mu je svaki dan darovan, jer to i 

jest. To znači da bi moj život trebao biti stav zahvalnosti što sam 
živa, što su živi ljudi oko mene. Vjernik, ja, trebala bi dozvoliti 
Isusu da me mijenja, a ne da se lomim mijenjajući sebe i druge.

• Vjernik bi trebao prihvatiti da Bog stvarno ljubi, besplatno ona-
kvog kakav on jest i da je dao život za mene i tebe kako bi ti ja 
bili sretni! Da tu radost besplatne ljubavi širimo svim ljudima - 
besplatno!

• Vjernik bi trebao živjeti tako da što više nalikuje Isusovom životu. 
Da primjenjuje Sveto pismo u životu, da moli i radi. Da ima dobar 
odnos s Bogom, sa samim sobom, s bližnjima i s prirodom.

• Vjernik bi trebao živjeti prema onom u što vjeruje, nikako suprot-
no. Ako želi da se ljudi lijepo ophode sa njim, potrebno je i da sam 
vjeruje u ljude i onda kad s druge strane ne nailazi na nasmiješeno 
lice. Dobro se dobrim vraća, stoga bi i vjernik trebao činiti svakod-
nevna “mala” čuda: darovati osmijeh, potapšati prijatelja, ne tražiti 
ništa za uzvrat, odvojiti vrijeme za svoj razgovor s Bogom, uživati 
u svakom obiteljskom trenutku, ne težiti materijalnim stvarima. 

3. Što te smeta u Crkvi?
• Ljubim Crkvu. Smetaju me sitnice koje bitno ne utječu na vjeru: 

odnos s javnošću  je nepravovremen i nespretan, nekako boja-
žljiv. Medijski se premalo ističu ljudi koji imaju siguran stav i do-
voljnu spremnost da djeluju pozitivno i s autoritetom. Dojam je da 
je medijski prostor ne pokriven.

• U Crkvi me smeta to što čujemo ne primjenjujemo, odvajamo cr-
kvu od života, ne dopuštamo da bude sastavni dio našeg života.

• Mislim da su neka pravila zastarjela i da bi ih trebali prepraviti  
malo. I to osuđivanje homoseksualaca me jako muči.”Tko je bez 

grijeha neka prvi baci kamen”. I to što su visoki crkveni krugovi 
jako bogati. Al najviše mi smeta što je rijetko koji svećenik dobar 
propovjednik i što se ne ističu bitne stvari na pravi način.

• Smeta me što sam shvatila da su svećenici samo ljudi koji mogu 
griješiti, a mislila sam da su sveci. Smeta me što se vjernicima la-
icima ne daje više mogućnosti aktivnog djelovanja unutar Crkve 
jer bi novu evangelizaciju mogli puno brže i bolje provesti.

• U Crkvi me smeta što bi  svećenici, posebno poglavari trebali 
učestvovati u životu naroda, obitelji, ne biti bezglasni. 

• Na misama se nikad ne bi trebalo spominjati politiku. Smeta me 
što se kod nekih svećenika u propovijedi osjeti sarkazam, pred-
bacivanje i usmjeravanje kako ljudi stalno griješe. Pobornik sam 
da se vjeronauk drži u crkvi i župnom dvoru. I sama sam poha-
đala takav vjeronauk i osjećala sam se bliže Bogu i svećenikovoj 
riječi. 

 
4. Što znači vjerovati u uskrsnuće tijela?
• Vjera u uskrsnuće tijela znači da je moje tijelo važno, sveto i da 

ono prelazi granice ovog zemaljskog života, na novi način. Vjero-
vati u uskrsnuće tijela znači svaki dan zastati i osluhnuti da li sam 
u ravnoteži, da li ljubim cjelovitu sebe i bližnjega.

• Kad gledam kako Bog stvara novi život ni iz čega, zatim dolazi 
novo stvorenje, tako se i ovaj život u trudnoći ovoga svijeta pri-
prema za rođenje na vječni život. Što će reći da nas Bog ljubi 
cjelovito, kao osobe od duha i tijela te da će nas kao takve i uzeti 
k sebi - u tijelu i duhu, kompletne!

• Vjerovati u uskrsnuće tijela znači vjerovati u život vječni, da smrt 
ne postoji, samo prijelaz u vječnost. Da bi se dogodilo uskrsnuće 
moramo prihvatiti patnju.

• Da ćemo jednom hodati sa svojim tijelom, ali se nadam da će biti 
savršenije, ljepše, da me neće boljeti koljena.

5. Što znači da Bog postoji?
• Zrak postoji. Dišem. Imam ruke, osjećam, mislim, smijem se, 

plačem,govorim, opraštam, volim. Mogu, usprkos svemu. Znači, 
Bog postoji.

• Krenuti u najljepšu avanturu koju je Bog isplanirao za naš život 
tj. odgovoriti na Božji poziv potpuno se prepustivši njegovoj volji. 
Vjerovati da je on taj koji će činiti i kad je meni nemoguće.

• Vjerovati da postoji Bog znači vjerovati da je Bog sve stvorio, 
počevši od nas. Kamo god se okreneš, to vidiš.

• Vjerovati da Bog postoji. Pa postoji, drugačije ne može. Ali je glu-
po propuštati i jedan čas biti bez Isusa. Glupo ne primati Ga u 
sakramentima, jer to je jedina snaga u našim životima. 

• Vjerovati u Boga znači da smo svjesni njegove postojanosti, ali i 
osjećaj da nas prati u ovozemaljskom životu te nam pomaže da 
se što bolje pripremimo na susret s njim.

Anketa u župi sv. Mateja u Viškovu

U Godini vjere Zvona nastavljaju anketu među vjernicima u župama Riječke nadbiskupije. U 
ovom su broju na redu župljani župe sv. Mateja u Viškovu. Pročitate najzanimljivije odgovore 
koji nam mogu pomoći otkriti razloge vjere i uzroke nevjere. 

Što 
vjernici 
misle o 
vjeri
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Potaknuti Godinom vjere, koja obilježava cijelu Katoličku crkvu, u 
Zvonima želimo dati prostora razmišljanjima o položaju vjere u 
suvremenom društvu. Prof. Predrag Šustar bio je gost Kulturne 

tribine Teologije u Rijeci kojom je postavio temelje za ovaj razgovor.

v Bavite se znanstvenim radom i na području prirodnih i na po-
dručju humanističkih znanosti. Može li vjera pojedinca biti prepreka 
ili smjernica u znanstvenom istraživanju ili možda i jedno i drugo?

Ja bih krenuo od osobnog primjera. Ja jesam vjernik i to ne samo 
tradicijski, preko obitelji i prijatelja, već i u svakodnevnom životu. Kako 
moja vjera tako i moj interes za znanost seže od ranog djetinjstva. Prva 
snažna impresija vezana uz znanost dolazi još iz školskih dana kada smo 
učili strukturu mitohondrija. To me je jednostavno fasciniralo i usmjeri-
lo prema prirodnim znanostima zbog čega je moj prvi studij bio studij 
molekularne biologije. U mom slučaju, vjera i interes za otkrivanje kako 
funkcionira priroda su povezani. Molekularna biologija bavi se struktu-
rom molekula i kada čovjek to proučava jednostavno postane fasciniran 
tom strukturom i načinom na koji sve to funkcionira. 

Postavlja si pitanje o tome kako je moguće da je sve to tako savr-
šeno posloženo. U pozadini tog pitanja je čuđenje, a izvor i priroda ču-
đenja i fascinacije su zajednički i vjeri i znanosti. Također, izvor čuđenja 
se u znanstvenoj zajednici može prihvatiti kao relevantan i u tom smislu 
znanost i vjera se ne isključuju već nadopunjuju. Mislim da netko tko 
je vjernik može još pažljivije i s većim interesom proučavati prirodne 
procese i pokušavati u njima otkriti red i izvor tog reda. 

v Kako sama znanstvena zajednica gleda na odnos vjere i znanosti, 
na znanstvenika vjernika?
Istina je da je neki mainstream da se vjera i znanost ne mogu pomiriti. 
Na primjer, misli se da evolucijska biologija ide kontra onoga što je u 
Bibliji, ali zapravo sve zavisi o interpretaciji i kada se to razumije tada 
nestaje i problem u odnosu vjere i znanosti.

v Iako se Crkvu često optužuje da je kočila znanstveni rad i razvoj, 
pod okriljem Crkve neki su znanstvenici došli do značajnih otkrića 
u prirodnim znanostima, a neki su pridonijeli razvoju humanističkih 
znanosti. Koje je Vaše viđenje uloge Crkve u promicanju znanosti, 
nekad i danas?

Kada se pogleda razdoblje prije prve znanstvene revolucije, kada 
se pažljivo interpretira to doba, vidi se da su upravo ljudi koji su bili pod 

okriljem Crkve pridonijeli prvoj znanstvenoj revoluciji. Kao primjer za to 
možemo uzeti Rogera Bacona, ali i ostale izrazito jake eksperimentaliste 
koji su djelovali pod okriljem Crkve. Međutim, kod interpretacije prošlih 
vremena vrlo često robujemo nekim okvirima i koristimo pojednostav-
ljene slike. 

Iako se činilo da je jedno vrijeme Crkva bila zatvorena za dijalog, 
danas, razgovarajući i surađujući s kolegama na katoličkim sveučilištima 
i razgovarajući s kolegama na teologiji, vidi se da ima niz situacija i mo-
gućnosti za dijalog i suradnju. Danas se još i više u okviru Crkve stimulira 
dijalog i Crkva je zainteresirana za dijalog jer postoji svijest da smo svi 
jednako fascinirani životom i svijetom, smislom i funkcioniranjem priro-
de. Međutim, ne može se poreći da je bilo krivih skretanja. 

v Na koji način znanstvena otkrića mogu utjecati na preispitivanja 
vjerskih postavki i zakona i može li znanost uzdrmati temelje vjere?

Danas je stav da je dominantni oblik znanja empirijsko znanje. U 
nekim trenucima znanstvena otkrića se stavljaju u odnos s nekim vjer-
skim postavkama i tu se pokazuje da je moguća revizija tih postavki, ali 
isto tako neke vjerske postavke nikad neće biti podložne reviziji. Za pri-
mjer možemo uzeti saznanja ne području neuro-prava (neuro-law) koje 
interdisciplinarno istražuje utjecaj otkrića u neuroznanosti na zakonske 
regulative i standarde. Ona se tiču istraživanja neuronskih sklopova i 
kako unutarnja struktura mozga utječe na naše sposobnosti, ponašanja 
te slobodno donošenje odluka. 

Jedno od pitanja koje se postavlja je problem dobne granice od-
nosno, od koje godine čovjek, s obzirom na strukturu neuronskih sko-
lopova, postaje sposoban slobodno donositi odluke te kako odrediti 
stupanj odgovornosti, slobodne volje, kojim mehanizmima kažnjavati, 
prevenirati, kako urediti nove zakonske regulative. Dalje, to možemo 
primijeniti na pitanja vjere, kao što je recimo moralnost ili grijeh i u tom 
smislu nas neuro pravo može potaknuti na reviziju nekih vrijednosti. 

S druge strane u filozofiji imamo stav da nam evolucijska biologija 
može pomoći pri objašnjavanju zašto i kako su se formirale i stabilizirale 
određene moralne norme koje u zajednici reguliraju naše odnose. Tu fi-
lozofija čini distinkciju između objašnjenja i opravdanja jer znanost može 
objasniti neke pojave, ali ih ne može opravdati. 

U svakom slučaju, napredovanje znanosti ima utjecaj na revidiranje 
naših moralnih vrijednosti, ali kod tih pitanja jedino ispravno je postupati 
racionalno, a to znači s oprezom i traženjem šireg društvenog konsen-

Dr. Predrag Šustar, dekan Filozofskog fakulteta

v Jesu li humanističke znanosti u ovo krizno doba propustile priliku da se iskažu u rješavanju konkretnog problema pronala-
ženjem nekog novog modela ekonomskog i društvenog uređenja?

Činjenica je da smo mi humanisti premalo društveno angažirani i da prekomjerno akademiziranje nije dobro. Mi imamo i civilnu 
misiju kao sastavni dio našeg rada. No, tu smo zakazali, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. To ipak nije samo problem sveučilišta 
nego i civilnih vlasti i političke volje odnosno, odnosa lokalne vlasti prema sveučilištu. Međutim, to nas ne opravdava jer se mi mo-
ramo nametnuti našim radom te prestati tražiti krivce u drugima.

Izvor i priroda čuđenja i fascinacije su zajednički i vjeri 
i znanosti. Također, izvor čuđenja se u znanstvenoj 

zajednici može prihvatiti kao relevantan i u tom smislu 
znanost i vjera se ne isključuju već nadopunjuju. 

Bez suradnje među 
znanostima nema 

ni kvalitetnih 
rješenja za društvo
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zusa. Upravo širi društveni konsenzus podrazumijeva dijalog koji treba 
pridonijeti odluci što, kako i kada treba revidirati i na temelju kojih poda-
taka isporučenih od strane znanosti.

v Kakva je kvaliteta tog dijaloga u našem društvu?
Kvaliteta dijaloga, donošenja odluka i strategija su loše strukturira-

ni. Upravo bi javne institucije trebale biti aktivne i mjesta na kojima bi 
se filtrirale informacije i dalje prenosile široj javnosti. U tom segmentu 
prostor za Crkvu je velik, naročito kod prenošenja znanja, budući da 
kao institucija ima tradiciju te uređenu i stabilnu strukturu, a prednost 
je i njezin kozmopolitski duh. Upravo taj kozmopolitski duh, to pove-
zivanje može nam koristiti kao model i pomoć 
u razvijanju i vođenju dijaloga u našoj zemlji, 
ali i s dijasporom, što je ključno jer se trebamo 
razvijati i umrežavati na svim razinama.

Dakle, ključan je dijalog koji ide kroz struk-
turirane kanale. Naše društvo teži izbjegavanju 
konflikata, ali i konflikt može biti poticajan ako 
imamo razvijenu strukturu dijaloga. Tenzije 
mogu pridonijeti razvoju jer ako se dobro no-
simo sa sukobima mišljenja ona nas zapravo ne 
sukobljavaju već postaju produktivna. Znanost 
nije sporna, ona je čak po svojoj strukturi mo-
gući model prema kojem bi se mogle urediti i 
ostale institucije budući da je otvorenost, po-
vjerenje, način donošenja odluka i atmosfera 
poticajne kompeticije i suradnje važna za svaku 
instituciju. Problem je upravo u institucijama 
koje ne napreduju istom brzinom kao i znanost 
jer zbog toga dio javnog prostora zaostaje za 
tom dinamikom.

v Rekli ste da je problem u institucijama, 
možda problem leži i u tome što se čini kao 
da su one nedodirljive?

Javne institucije su služba, u službi su gra-
đana. Tu  ne bi smjelo biti nedodirljivosti jer 
je građanin u fokusu. Propitivanje poteza svih 
institucija među kojima su i sveučilište i Crkva 
ne bi smjelo biti problem ili izvor sukoba jer su 
takve reakcije pokazatelj nerazvijenih društava. 
I institucije trebaju priznati pogreške, a to bi se 
trebao shvatiti kao čin poniznosti koja je utkana 
u srž svake institucije.

v Je li moguće, s obzirom na stanje medija danas, u našem druš-
tvu, koji zauzimaju dio tog javnog prostora zamisliti da se vodi jedan 
takav konstruktivan dijalog?

U našim medijima se primjećuje da nedostaje informacija druga-
čijeg tipa od one što je danas uobičajena. Na tome moramo raditi, to 
moramo razviti, a vjerujem da polako i hoćemo. Kod nas još nema više 
razina informacija, nema stratifikacije koja se može vidjeti u razvijenim 
demokracijama. Mislim da će se ulaskom u Europsku Uniju razviti i dru-
gačiji medijski prostor. Zbog toga trebamo ulagati u studije novinarstva i 
razvijati srodne specijalizacije. Tako bi novinari specijalizirani za znanost 
prezentirali i iskomunicirali znanstvena otkrića široj javnosti, što u svijetu 
postoji, a mi još moramo raditi na tome, kao i na ostalim načinima struk-
turiranja javnog dijaloga. 

v Koji je položaj humanističkih znanosti u odnosu na prirodne kako 
u Hrvatskoj tako i u Europi?

Čini se da su u humanističkim znanostima stvari nedovoljno ra-
zrađene. U glavnom strateškom dokumentu EU Europe 2020 daje se 
velika važnost humanističkim znanostima. Tu se vidi strateško nastojanje 
EU da humanističke znanosti nađu svoj prostor u razvoju i budu značajni 
čimbenici tog razvoja. Znanstvenici iz područja humanističkih znanosti 
trebali bi sudjelovati u svim važnim projektima koji se baziraju na do-
stignućima prirodnih znanosti. Na taj način trebali bi imati kvalitetniju i 
bogatiju sliku svih projekata. Humanističkim znanostima je dana šansa 
da budu sastavni dio znanstvenih istraživanja, da se uključe. 

Dokument uključuje humanističke znanosti u svaki projekt, tako i 
u promišljanje i donošenje odluka u gospodar-
stvu. Te smjernice pokazuju da se primijetilo 
da bez kvalitetne suradnje među znanostima 
nema ni kvalitetnih rješenja za društvo. Rezul-
tati tih smjernica vidjet će se tek nakon određe-
nog vremena. 

Čini mi se da je to dobar model i dobra 
poduka jer nam je dana mogućnost, a od nas 
se zahtjeva angažiranost. Tu je otvoren prostor 
za humaniste koji se tiče i nas u Hrvatskoj koji 
bismo na svjetskoj razini mogli i morali do-
prinositi puno više na području humanističkih 
znanosti. Naravno, to se čini teže kod znanosti 
koje se nalaze unutar nacionalnih okvira pri-
mjerice kod znanosti koja se tiče hrvatskog pra-
va ili hrvatskog jezika, ali i tu se dio istraživanja 
može plasirati i izvan nacionalnih okvira.

v Bavite se filozofijom znanosti. Je li temelj 
svake znanosti filozofski?

Na to pitanje filozofija nema jedinstven 
odgovor. Svakako je pretpostavka da se sve u 
prirodi događa prema nekom redu filozofska, 
ali filozofija ništa ne propisuje znanosti. Ljudsko 
znanje je ogromni mehanizam kojeg Aristotel 
sjajno uspoređuje sa zborskim pjevanjem u ko-
jem je važna cjelina i snažni međuodnosi. Nitko 
nije presudan jer se svatko bavi svojim područ-
jem i zajedno surađuje. Jedino je tako moguć 
napredak. Tu postoji podjela posla u koju su 
uključene i ostale humanističke znanosti. 

Znanost je prije svega pothvat društva 
prema onome s čime se svakodnevno suočavamo i tu ni jedna znanost 
nema privilegiranu poziciju. Filozofija u svakom slučaju podiže kvalitetu 
rasprave, pa tako i znanstvene. Često se filozofiju gleda kroz sliku majke 
s  puno djece koja su otišla od nje i postavlja se pitanje što je ostalo od 
filozofije. Danas se svakako promijenila uloga filozofije: danas je filozofija 
svojevrsno vezivno tkivo među znanostima. Oštre vertikalne hijerarhije 
više nema. Odluka EU da uklopi i dodatno potakne humanističke zna-
nosti da si pronađu mjesto u horizontalnom uređenju sa svim znanstve-
nim projektima, ma koliko oni bili udaljeni od humanističkih znanosti, 
zapravo je kreativni izazov. 

v Ima li i teologija tu svoje mjesto?
Kategorizacije variraju, ali svakako je ključna poruka dokumenta 

Europe 2020 inkluzivnost odnosno, uključivanje svih. S druge strane 
zahtjeva se da svatko pronađe svoje mjesto jer ništa nije unaprijed za-
jamčeno. Privilegirane pozicije nema. Bitna je odgovornost prema čo-
vjeku i zajednici te pronalaženje svojeg mjesta unutar naših nastojanja da 
objasnimo i razumijemo kako svijet zapravo funkcionira. 

Razgovarala: Ana Delonga

v I vjera i znanost pokušavaju objasniti čovjeka i svijet koji ga okružuje. Koji je odnos vjere i kako prirodnih tako i humani-
stičkih znanosti u tom objašnjavanju?

Iako se na prvi pogled čini da vjera i znanost nemaju ništa zajedničkog pri objašnjavanju i otkrivanju svijeta, kada se dublje uđe 
u znanstveno istraživanje, čuđenje se pokazuje kao ono bitno, kao pokretač i motiv za svako istraživanje, a priroda čuđenja je ista i 
u vjeri i u filozofiji i u znanosti. Što znanost više napreduje u svojim otkrićima, komunikacija između znanosti, vjere i filozofije trebala 
bi biti uspješnija, učestalija i kvalitetnija. Vjera vas potiče da nađete neko objašnjenje smisla čovjeka i svijeta koji ga okružuje i jasno je 
da znanost i vjera po ovom fundamentalnom pitanju imaju izravnu, dinamičnu komunikaciju.

U nekim trenucima znanstvena 
otkrića se stavljaju u odnos s 
nekim vjerskim postavkama i 
tu se pokazuje da je moguća 

revizija tih postavki, ali isto tako 
vrijedi da neke vjerske postavke, 
po svom značenju, ne podliježu 
izravnom znanstvenom utjecaju. 
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Gospić - Svjetski Dan bolesnika

Skupljajmo bodove 
u školi života

Svjetski dan bolesnika sve-
čano je proslavljen u Gospiću na 
blagdan Gospe Lurdske u kapeli-
ci u Općoj bolnici misnom koju je 
tradicionalno predslavio gospićko-
senjski biskup mons. dr. Mile Bo-
gović u koncelebraciji sa župnikom 
i dekanom gospićkim mons. Milom 
Pecićem i đakonom Nikolom Pr-
šom. Misi su nazočili djelatnici bol-
nice, liječnici i medicinske sestre a 
nakon mise djelatnici biskupijskog 
Caritasa darovali su bolesnike pri-
godnim poklonima. 

U svojoj propovijedi vezano za 
blagdan Gospe Lurdske biskup je 
prezentirao ovogodišnju papinu 
poruku u kojoj je on bio jako kon-
kretan i inspiriran evanđeoskim 
primjerom kako se treba odnositi 
prema potrebnome. Poput Milosrd-
nog Samarijanca, ne gledati kod 
potrebnoga kojeg je staleža ili na-
cije, pa ček ni koje je vjere, nego 
je li potreban i koliko mu ja mogu 
pomoći. 

Znakovito je to spuštanje toga 
vrhunskog teologa prema konkret-
nim oblicima ljudske patnje, a još 
znakovitije da je on upravo na Dan 
bolesnika najavio svoje povlačenje 
sa stolice sv. Petra. Takav korak 
mnogi su očekivali od Ivana Pavla 
II., ali on je svojoj bolesti i svojem 
križu dao jednu posebnu dimenzi-
ju: on je - kako netko reče - pred 
cijelim svijetom demistificirao smrt 
i umiranje kad je išao okolo onako 
tjelesno jadan i bolestan: svjedočio 
je svoju vjeru u vrijednost patnje i 
križa. 

Ja bih to pokušao reći jednom 
svagdanjom slikom. Na raznim is-
pitima teža pitanja  nose više bo-
dova, a lakša manje. Kada bi se 
bodovale neke životne situacije, 
mogli bismo reći da ići na utakmi-
cu, gledati Sulejmana Veličanstve-
noga, ići na skijanje i slično ne bi 
na ispitu za vječnost donosile neke 
bodove. Boriti se sa siromaštvom, 
trpjeti progone, nepravde, bolesti; 
posjetiti bolesnika, biti uz nepra-
vedno optuženoga - to itekako do-
nosi velike bodove. Hoću reći da 
se ispravnim odnosom u ovoj kući 
(bolnici) prema situacijama i prema 
potrebnima može steći velike bo-
dove, više nego na nekim drugim 
mjestima, pa i u Biskupskom ordi-
narijatu. Najviše bodova stekao je 
Isus svojim križem. Zato je on uvi-
jek pred nama, kao najveća patnja i 
najveća nada, rekao je biskup.

 Zvonko Ranogajec

Misa u Domu za starije i nemoćne

Vrijeme sazrijevanja u vjeri
Uoči proslave Svjetskog dana bolesnika, riječki nadbiskup Ivan Devčić 8. veljače predvodio 

je misu u Domu za starije i nemoćne na Kantridi. Brojni korisnici i djelatnici Doma okupili su 
se prepunoj dvorani gdje im je nadbiskup u propovijedi uputio riječi poticaja da smisao života 
pronađu u žrtvi po uzoru na Isusa Krista. Okupljenima se obratio i župnik župe na Kantridi don 
Ivan Kordić pozdravivši na početku mise ravnateljicu Doma Mariju Maras te predstavnike Grada 
Rijeke, Primorsko-goranske županije i zdravstvenih ustanova. Nadbiskup i svećenici, nakon pro-
povijedi, udijelili su sakrament bolesničkog pomazanja brojnim korisnicima Doma.

Nadbiskup je okupljenima objasnio da s vjerom u Krista i trpljenje dobiva novi smisao. „Po 
muci i trpljenju Isus je ušao u vječni život. Pa tako i svi oni koji se trude živjeti kao on ulaze u 
Kraljevstvo Božje. Muka i trpljenje tako mogu dobiti smisao, ali samo ako ih promatramo u svi-
jetlu vjere u Krista.“ Korisnike Doma potaknuo je da svoju situaciju, u kojoj su tjelesno oslabili, i 
vrijeme koje je pred njima iskoriste za upoznavanje i zbližavanje s Kristom. „Ovo je vrijeme kada 
ste u mogućnosti ispitati svoju savjest, pokajati se za ono loše i zahvaliti Bogu za sve ono dobro 
što ste u životu proživjeli. Stoga vam želim da vam ovo bude vrijeme sazrijevanja i jačanja u 
vjeri“, zaključio je nadbiskup. 

Misa u crkvi Gospe Lurdske 

Najviše možemo učiniti 
kada smo najslabiji

Svjetski dan bolesnika 11. veljače u Rijeci je proslavljen u kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske 
misom koju je predvodio nadbiskup Ivan Devčić. Najveću riječku crkvu i ove su godine 
ispunili stariji ili bolesni koji su došli u pratnji članova obitelji, njegovatelja, brojnih volon-

tera i medicinskog osoblja. Mnogi od njih nakon propovijedi primili su sakrament bolesničkog 
pomazanja kojega je s nadbiskupom dijelilo desetak svećenika. Za njih su brinuli članovi Udruge 
Vojske Bezgrešne, FRAMA-e i drugi volonteri, a donatori su se pobrinuli za prigodne darove koje 
su nakon mise ponijeli kućama.

Na kraju mise nadbiskup je 
svečano objavio da je iz Vatika-
na, iz Kongregacije za progla-
šenje svetih, došla potvrda da i 
službeno može započeti postu-
pak za proglašenje blaženom i 
svetom Majke Marije Krucifikse 
Kozulić, redovnice i utemeljite-
ljice Družbe sestara Presvetog 
Srca Isusova, autohtone riječke 
redovničke zajednice. 

U propovijedi je okupljeni-
ma objasnio razloge za prosla-
vu Svjetskog dana bolesnika 
kojega je prije 21 godinu usta-
novio papa Ivan Pavao II. „Papa 

je želio taj dan posvetiti bolesnima, da osjete da nisu zaboravljeni, ali i da ih ojača u njihovu tr-
pljenju. Ovaj ih dan poziva da pronađu smisao u svojoj patnji poistovjećujući se s Kristom koji je 
trpio te da patnju posvete za spas drugih. I Benedikt XVI. u svojoj ovogodišnjoj poruci poziva ih 
da rastu u samosvijesti i samopoštovanju“, rekao je nadbiskup objasnivši da vjerom i molitvom 
prihvaćeno trpljenje može puno dobra učiniti za druge.

„Ovaj je dan posvećen i onima koji o bolesnima brinu. Prilika je to za izraziti im zahvalnost za 
sve što čine, ali i poticaj da uvijek traže načine kako bi osigurali još bolju njegu za one u potrebi. 
Dan bolesnika posvećen je i obiteljima u kojima ima bolesnih, njima šalje poruku da nisu same i 
napuštene nego da je s njima cijela kršćanska zajednica. Sveti Otac ovim je danom želio poseb-
no potaknuti kršćane da čine najbolje što mogu u brizi za slabe i bolesne.“

Nadbiskup je podsjetio da kršćane na to poziva sam Isus svojim primjerom, a o tome izriči-
to govori u prispodobi o milosrdnom Samaritancu koji pomaže neznancu kojega je sreo 
na putu. „Taj Samaritanac je sam Isus, ali i svi oni koji brinu o ljudima u nevolji. Svojim je 

primjerom na prvom mjestu njegova majka Marija, a svetište u Lurdu najveća je potvrda njezine 
brige za trpećeg čovjeka. Primjera velikih ljudi koji su pomagali potrebnima u povijesti Crkve 
ima mnogo, među njima je svakako i riječanka Marija Kozulić, a sestre Presvetog Srca Isusova i 
danas nastavljaju njezinu humanitarnu misiju.“ Nadbiskup je podsjetio da iz tog razloga i novo-
otvoreni riječki hospicij nosi upravo njezino ime te pozvao sve vjernike i građane da i sami daju 
svoj doprinos u brizi za umiruće. D. Delonga
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Ponekad se moramo upi-
tati: što je to hrana? Jedan od 
odgovora glasi: Hrana su tvari, 
dakle ugljikohidrati, bjelančevine, 
masti, voda, vitamini i dr. koje 
unosimo u sebe kako bi poslužili 
za nadoknadu utrošene energije 
i za izgradnju tijela. A što je sa 
viškovima hrane, da li su nam oni 
potrebni? Iako je Mojsije na 
putu iz Egipta Izraelcima osigurao 
onoliko hrane „koliko im treba za 
jelo“, oni, bojeći da će prolazeći 
kroz pustinju pomrijeti od gladi 
stali su pod svaku cijenu osigu-
ravati viškove. I što se dogodilo 
reći će nam Mojsije: Viškovi  su 
se „ucrvili i usmrdjeli“ i završili 
na otpadu. Ništa bolje ne po-
našamo se ni mi danas, rasipajući 
hranu u ovo tipično potrošačko vrijeme.

U stalnoj kolumni - (pri)govor znanosti katoličko tjednika „Glas konci-
la“, koju priređuje prof. dr. Valerije Vrček, iznijeti su podaci o rezultatima i 
porukama europske konferencije o rasipanju hrane (Food Waste Conferen-
ci), koja je krajem prošle godine održana u Londonu. Da je riječ o pravom 
„prehrambenom skandalu“ rječito govori podatak da gotovo jedna trećina 
hrane proizvedene u svijetu završava na smeću! U državama Europske unije, 
čijom bi stalnom članicom uskoro trebala postati i Republika Hrvatska, svake 
godine 90 milijuna tona hrane završi u kantama za otpad. Kad se radi o ribi, 
izneseno je na konferenciji, svake godine oko 40-60 posto ulovljene ribe na 
Starom kontinentu propada, najčešće zbog nametnutih kvota. Između 25 i 
35 posto hrane servirane u školskim i studentskim menzama završi u otpadu.  
Ništa bolje nije ni s voćem i povrćem. Oko 20-40 posto ubranog voća i 
povrća završava u kantama za smeće ili  komposištima prije  nego stigne do 
krajnjeg potrošača. Troškovi bacanja hrane procjenjuju se na oko 180 miliju-
na eura, a bačenom bi se hranom moglo  nahraniti milijarda ljudi.

Jedan od sudionika londonske konferencije iz redova znanstvenika pri-
pomenuo je da tvrdnje da je svjetsko stanovništvo prekobrojno, da nema 
dovoljno hrane i da je potrebno osigurati nove zalihe, treba shvatiti kao priče 
za malu djecu. Mit o nestašici hrane stvorili su političari, a rješenje valja naći 
u tome da goleme viškove hrane treba samo pravednije podijeliti. I dok je 
razvijeni svijet suočen s problemom pretilih („debelih“) osoba, čiji se broj 
u svijetu procjenjuje većom od jedne milijarde (na spram oko 850 milijuna 
pothranjenih!), u mnogoljudnoj Kini i dalje je na snazi strogi zakon po kojem 
bračni parovi smiju imati samo jedno dijete. Kineske vlasti opravdavaju tu 
nimalo humanu mjeru u sklopu demografske politike kao vid borbe protiv 
siromaštva i gladi!

Ima li potrebe da Hrvatska uvozi hranu? Nema, reći će prof. Vrček i 
zaključiti: Hrvatska ima milijun hektara neobrađene plodne zemlje, stoga je 
potreba za hranom iz inozemstva rezultat nerada, loše poljoprivredne politi-
ke, ali i financijskih interesa uvoznog lobija.  

PRIRODA OKO NAS

Piše: Alojzije Frković

U državama Europske unije, čijom bi stalnom članicom 
uskoro trebala postati i Republika Hrvatska, svake godine 
90 milijuna tona hrane završi u kantama za otpad.

Od viška (treba da 
nas) boli glava

U stalnoj kolumni - (pri)govor znano-
sti katoličko tjednika „Glas koncila“, 

koju priređuje prof. dr. Valerije Vrček, 
iznijeti su podaci o rezultatima i 

porukama europske konferencije o 
rasipanju hrane

Svjetski dan bolesnika 

Tribina o Riječkom hospiciju
Hospicij, čiji je osnivač nadbiskupijski Caritas, započeo je s 
radom i primio prve korisnike početkom veljače ove godine

Palijativna skrb središnja je tema ovogodišnjeg obilježa-
vanja Svjetskog dana bolesnika u Rijeci, a 7. veljače u Nadbi-
skupskom domu održana je tribina o novootvorenom riječkom 
hospiciju. Ravnateljica hospicija s. Danijela Orbanić govorila 
je o hospiciju i etapama koje je projekt prolazio do konačnog 
ostvarenja i otvaranja 28. siječnja ove godine. Sa sociološkog 
aspekta rad hospicija predstavila je Tatjana Fink iznijevši i isku-
stva iz rada hospicija u Sloveniji, a medicinski aspekt palijativ-
ne skrbi osvijetlila je liječnica Marija Petković. 

S. Danijela je podsjetila na višegodišnji put od uočavanje 
potrebe za osnivanjem hospicija do konačnog ostvarenja. Po-
trebu su uvidjeli sami medicinari, a među začetnicima ideje va-
lja spomenuti prim. Blaženku Kozulić, liječnicu i dugogodišnju 
predsjednicu Odbora za obilježavanje Dana bolesnika u Rijeci 
te ravnatelja riječkog KBC-a dr. Hermana Hallera. S tom su se 
potrebom liječnici obratili mjesnim vlastima, ali i riječkom nad-
biskupu. Mogućnost za osnivanje hospicija otvorila se prese-
ljenjem Teologije u Rijeci u zgradu nekadašnjeg Pedagoškog 
fakulteta što se odigralo u okviru procesa povrata imovine odu-
zete mjesnoj Crkvi.

U v i d j ev š i 
potrebe gra-
đana, 2010. 
godine Riječka 
nadbiskupija, 
Primorsko-go-
ranska župani-
ja i Grad Rijeka 
pokrenuli su 
inicijativu za 
osnivanje usta-

nove za palijativnu skrb. Nadbiskup Ivan Devčić, župan Zlatko 
Komadina i gradonačelnik Vojko Obersnel 1. srpnja 2011. go-
dine sklopili Sporazum o međusobnoj suradnji pri osnivanju 
hospicija u prostorima koje daje na raspolaganje Riječka nad-
biskupija.  

Nakon završenog preuređenja prostora, dozvolu za poče-
tak rada dalo je Ministarstva zdravlja te je tijekom  prosinca 
2012. ekipiran personal za rad u hospiciju. 

„Hospicij je započeo s radom i primio prve korisnike po-
četkom veljače ove godine. Očekuje se da će financiranje ući u 
sustav zdravstvene zaštite, a do tada njegov će rad financirati 
Riječka nadbiskupija i donatori“, zaključila je s. Danijela.

Tatjana Fink govorila je o radu hospicija u Sloveniji ista-
knuvši da hospicij nije samo zgrada nego koncept o vrijednosti 
ljudskog života do samoga kraja i o dostojanstvu svakoga čo-
vjeka. Istaknula je specifičnosti medicinske brige u hospiciju 
koja se prilagođuje željama pacijenata, a pored toga uključuje i 
zadovoljenje socijalno-duhovnih potreba. „Umiranje nije samo 
medicinski proces nego vrijeme kada čovjek zaključuje svoje 
odnose s drugima. To mu hospicij želi omogućiti“ rekla je Fink 
zaključivši kako je duhovnost hospicija u ljubavi. 

Liječnica Marija Petković iznijela je podatke o smrtnosti 
stanovništva u Hrvatskoj koji govore da je osnivanje hospici-
ja nužnost zdravstvene skrbi. Pacijenti u hospicij dolaze u ter-
minalnoj fazi neizlječive bolesti, a godišnje u Hrvatskoj takvih 
umire 20 000 od ukupno više od 50 000 umrlih godišnje. Ista-
knula je da se medicinski pristup pacijentu u hospiciju razlikuje 
od onog u bolnici. „Naglasak je stavljen na ublažavanje boli i 
liječenje simptoma kao što su, gušenje, mučnina, napetost, loš 
apetit, a ne na uklanjanje uzroka bolesti“, objasnila je liječnica. 
U glazbenom dijelu programa svečani je ton dala ženska klapa 
„Luka“, a tribinu je moderirala novinarka HRT-a Irena Hrvatin. 

Danijel Delonga
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Izjava Benedikta kojom se odriče 
papinske službe

Zahvaljujem za svu ljubav
Došao sam do uvjerenja da mi moje snage, zbog 
poodmakle dobi, više ne dopuštaju vršiti na prikladan 
način moju papinsku službu.

Vatikan, (IKA) – Papa Benedikt XVI. najavio je 11. veljače svo-
je odreknuće od papinske službe. Učinio je to tijekom konzistorija 
povodom triju kanonizacija. Izjavu Svetog Oca prenosimo u cijelosti:

“Draga braćo, sazvao sam vas na ovaj konzistorij ne samo zbog 
triju kanonizacija, već i zato da vam priopćim jednu veoma važnu 
odluku za život Crkve. Nakon što sam se više puta preispitao pred 
Bogom, došao sam do uvjerenja da mi moje snage, zbog poodmakle 
dobi, više ne dopuštaju vršiti na prikladan način moju papinsku služ-
bu. 

Veoma sam svjestan da se tu službu, zbog njezine duhovne nara-
vi, mora obnašati ne samo djelima i riječima, već ništa manje patnjom 
i molitvom. No, u današnjem svijetu, izloženom brzim promjenama i 
potresanom veoma važnim pitanjima za život vjere, za upravljanje la-
đom svetog Petra i naviještanje evanđelja potrebni su također tjelesna 
i duševna snaga, koja se, posljednjih mjeseci, kod mene smanjila tako 
da moram priznati da nisam više sposoban dobro vršiti povjerenu mi 
službu. Zbog toga, duboko svjestan težine ovoga čina, u punoj slo-
bodi, izjavljujem da se odričem službe Rimskog biskupa, nasljednika 
svetog Petra, koju su mi 19. travnja 2005. povjerili kardinali, tako da 
će od 28. veljače 2013., u 20 sati, stolica Svetog Petra biti upražnjena 
i morat će se sazvati - od strane onih kojima je to zadaća - konklave 
za izbor novog pape. 

Draga braćo, zahvaljujem vam od sveg srca za svu ljubav i rad 
kojima ste sa mnom nosili teret moje službe i molim oproštenje za sve 
moje pogreške. Povjerimo, sada, svetu Crkvu brizi Vrhovnog Pastira, 
Našega Gospodina Isusa Krista i zazovimo svetu Majku Mariju da 
svojom majčinskom dobrotom bude na pomoć ocima kardinalima u 
izboru novog pape. Što se mene osobno tiče, želim i ubuduće služiti 
svim srcem, čitavim životom posvećenim molitvi, svetu Crkvu Bož-
ju”, rekao je Papa u izjavi kojom se odriče papinske službe.

Izabran 2005. godine
Kardinali su Josepha Aloisa Ratzingera izabrali za papu 
(265. po redu) 19. travnja 2005. godine. S više od 78 godina 
starosti, Joseph Ratzinger je najstariji papa koji je izabran u 
zadnjih 275 godina, poslije pape Klementa XII. 

Prvi govor Benedikta XVI.
“Draga braćo i sestre, nakon velikog pape Ivana Pavla II. 
gospoda kardinali izabrali su mene, poniznog i jednostavnog 
radnika u vinogradu Gospodnjem. Tješi me činjenica da 
se Gospodin zna služiti i raditi i s nesavršenim sredstvima i 
nadasve se pouzdajem u vaše molitve. U radosti uskrsloga 
Gospodina, s pouzdanjem u njegovu trajnu pomoć, idemo 
naprijed!. Gospodin će nam pomoći, a njegova će Presveta 
Majka biti na našoj strani. Hvala vam!”

Riječki nadbiskup Ivan Devčić povodom najave 
povlačenja Benedikta XVI. 11. veljače. 

Kako nam je poznato ovo je drugi slučaj u povijesti Crkve da 
je Papa svojevoljno odstupio s dužnosti. Čin dakle nije uobiča-
jen, ali moramo poštovati i shvatiti razloge koje je papa Benedikt 
XVI. naveo i koji su ga potaknuli na taj korak. Odstupanjem od 
službe, papa Benedikt XVI. dao je veliko svjedočanstvo odgovor-
nosti, veoma potrebno našemu vremenu.

Živimo u svijetu koji se ubrzano mijenja, netko je rekao da u 
jednome svijetu uvečer liježemo, a u drugome se ujutro budimo. 
Zbog toga je doista zahtjevno, takvu veliku instituciju kao što je 
Katolička crkva, koja se prostire po cijeloj zemaljskoj kugli, voditi 
i biti sposoban odgovoriti na sve suvremene izazove. Za to se 
traži ne samo intelektualna i duhovna snaga, koja Benediktu XVI. 
nije nedostajala niti u poodmakloj dobi, nego i tjelesna pripre-
mljenost koja je s odmicanjem godina kod njega ipak bila sve 
slabija. O njegovim godinama dovoljno govori činjenica da je on 
jedan od najstarijih papa u povijesti. 

Njegov prethodnik, papa Ivan Pavao II. je svijetu, u kojem se 
sve više cijeni samo jako i zdravo, posvjedočio da i osobe koje 
su slabe, bolesne i u visokoj životnoj dobi mogu obnašati važne 
službe te je tako želio vrednovati dostojanstvo svakog čovjeka 
bez obzira na dob i zdravlje. Zato je do kraja ostao u svojoj službi 
dajući time suvremenom svijetu važnu poruku. 

Sadašnji Papa svojim odricanjem od papinske službe šalje 
svijetu ništa manje važnu poruku, a to je poruka odgovornosti. 

Podsjetio bih također da je Drugi vatikanski sabor odredio 
da se biskupi sa 75 godina trebaju povući iz aktivne službe. Sa 
činom ovoga Pape vjerojatno dolazi razdoblje kad će se i vrhovni 
svećenici, slijedeći njegov primjer, povlačiti iz službe kad im više 
tjelesne i duhovne snage ne budu dopuštale da ju primjereno 
vrše. 

U tom smislu to je znakovit, možemo reći čak proročki čin 
za samu Crkvu, koji će biti, kako je sam Benedikt XVI. rekao, na 
dobrobit Crkve. Koristim ovu prigodu da sve vjernike, u ovom 
važnom trenutku pozovem na molitvu za Crkvu i Papu, ovog i 
budućeg. 

Svjedočanstvo 
odgovornosti potrebno 
našem vremenu 
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Osam godina papinske službe
Kardinal Joseph Ratzinger izabran je za 

nasljednika pape Ivana Pavla II. na konklavi 
19. travnja 2005. godine. Papinsku inaugu-
racijsku misu slavio je 24. travnja, kada mu 
je predan palij i Ribarev prsten. U posjed 
svoje katedralne crkve velike bazilike Sv. 
Ivana Lateranskog stupio je 7. svibnja.

Za svoje papinske službe imao je 24 
inozemna putovanja. Prvo je bilo u 
Koeln u Njemačkoj za Svjetski dan 

mladih u kolovozu 2005. Posljednje putova-
nje bilo je u Libanon u rujnu 2012. Hrvatsku 
je pohodio u lipnju 2011. u prigodi Prvoga 
nacionalnog dana katoličkih obitelji. Osim 
europskih zemalja, posjetio je i Latinsku 
Ameriku, Afriku, Bliski istok, SAD i gostovao 
u Ujedinjenim narodima. Također je trideset 
puta pastoralno putovao unutar Italije. 

Prvu encikliku “Deus caritas est” obja-
vio je na Božić 2005, a drugu “Spe salvi” 2. 
studenoga 2007. Treću “Caritas in veritate” 
29. lipnja 2009. U studenome 2012. završio 
je svoju trilogiju o životu i učenju Isusa Kri-
sta “Isus iz Nazareta”.

Papa Benedikt XVI. napisao je 4 postsi-
nodske apostolske pobudnice “Sacramen-
tum Caritatis”, o euharistiji, izvoru i vrhun-
cu života i poslanju Crkve, u veljači 2007.; 
“Verbum Domini”, o Riječi Božjoj u životu i 
poslanju Crkve, u rujnu 2010; “Africae Mu-
nus” o Crkvi u Africi u studenome 2011. te 
“Ecclesia in Medio Oriente” o Crkvi na Bli-
skom istoku u rujnu 2012.

Na Svjetski dan bolesnika, 11. veljače 
2013. Benedikt XVI. kardinalima okuplje-
nima na konzistoriju u Vatikanu objavio je 
odreknuće od papinske službe koje je stu-
pilo na snagu 28. veljače 2013., u 20 sati. 

Joseph Ratzinger 
Joseph Ratzinger, papa Bene-

dikt XVI., rođen je na Veliku subotu, 
16. travnja 1927., u Marktlu na Innu, u 
biskupiji Passau u Njemačkoj, a isto-
ga je dana i kršten. Djetinjstvo i mla-
dost proveo je u Traunsteinu, gradiću 
na granici s Austrijom, 30 km udalje-
nom od Salzburga. 

Vjera i obiteljski odgoj pripremili 
su ga na suočavanje s teškim isku-
stvom tih vremena, kad je nacistički 
režim održavao ozračje snažnoga 
neprijateljstva prema Katoličkoj cr-
kvi. Posljednjih mjeseci II. svjetskog 
rata bio je unovačen u pomoćnu pro-
tuzračnu službu. 

Za svećenika je zaređen 29. lip-
nja 1951. Godinu dana kasnije 
započeo je s poučavanjem na 

Visokoj školi u Freisingu.
Godine 1953. postigao je dokto-

rat iz teologije na temu “Narod i Božji 
dom u Augustinovu nauku o Crkvi”. 
Nakon što je poučavao dogmatiku i 
fundamentalnu teologiju na Filozof-
sko-teološkoj visokoj školi u Freisin-
gu, nastavio je s poučavanjem na 
različitim sveučilištima.

Od 1962. do 1965. godine dao 
je značajan doprinos na Drugom 
vatikanskom saboru, u svojstvu teo-
loškog savjetnika nadbiskupa Kölna 
kardinala Josepha Fringsa. 

Godine 1972., zajedno s Hans 
Urs von Balthasarom, Henrijem de 
Lubacom i drugim velikim teolozima 
utemeljio je teološki časopis Com-
munio.

Kardinal Ratzinger
Papa Pavao VI. imenovao ga je 25. ožuj-

ka 1977. nadbiskupom Münchena i Freisinga, 
a 28. svibnja primio je biskupski red. Izabrao 
je biskupsko geslo “Suradnik istine”, te ga je 
sam i protumačio: “S jedne strane, činilo mi 
se da je takav bio odnos između moga pret-
hodnoga zadatka da budem profesor i novoga 
poslanja. Premda na različite načine, ono što 
je bilo ostaje u igri, bilo je traženje istine, slu-
ženje istini. S druge strane, izabrao sam ovo 
geslo jer je u današnjem svijetu tema istine 
gotovo sasvim prešućena; čini se doista kao 
da bi bila nešto preveliko za čovjeka, unatoč 
tome što se sve raspada nedostaje li istine”.

Na Konzistoriju od 27. lipnja 1977., Pavao 
VI. kreirao ga je kardinalom prezbiterom s na-
slovnom crkvom Santa Maria Consolatrice al 
Tiburtino. Godine 1978. kardinal Ratzinger su-
djelovao je na konklavi na kojoj je izabran Ivan 
Pavao I., a dva mjeseca kasnije na konklavi na 
kojoj je izabran Ivan Pavao II.

Ivan Pavao II. imenovao ga je 25. studeno-
ga 1981. godine Prefektom Kongregacije za 
nauk vjere i Predsjednikom Papinske biblij-

ske komisije te Međunarodne teološke komi-
sije. 

Bio je Predsjednik Komisije za pripremu 
Katekizma Katoličke Crkve, a nakon šest go-
dina rada (1986. - 1992.) predstavio je Svetom 
Ocu novi Katekizam. 

Papa ga je 5. travnja 1993. uzdigao u kar-
dinalski red biskupa te mu je dodijeljen subur-
bikarni naslov Velletri - Segni. Ivan Pavao II. 
odobrio je 30. studenoga 2002. godine njego-
vo uzdizanje u službu dekana Kardinalskoga 
zbora od strane kardinala biskupskoga reda. 
Od 13. studenoga 2000. godine bio je počasni 
akademik Papinske akademije znanosti.

Izvor: IKA

Biografija Benedikta XVI.

U svom posljednjem nedjeljnom Angelusu hodočasnicima 
okupljenima 24. veljače na vatikanskom trgu Benedikt XVI. 
rekao je: “Gospodin me zove ‘uspeti se na goru’, da se još 
više posvetim molitvi i razmatranju. Ali to ne znači napustiti 
Crkvu, štoviše, ako to Bog traži od mene to je upravo zato 
da joj mogu nastaviti služiti s istim predanjem i ljubavlju 
kojom sam to činio do sada, ali na jedan način koji više 
odgovara mojoj dobi i mojim snagama”.

Brojna pisana djela
Među njegovim brojnim izdanjima posebno mjesto zauzima knjiga “Uvod u kršćanstvo”, zbirka sveučilišnih predavanja o apostol-

skoj ispovijesti vjere, objavljena 1968. godine; “Dogma i propovijedanje” (1973.), antologija eseja, homilija i razmišljanja posvećenih 
pastoralu. 

Niz njegovih izdanja obilno je nastavljen tijekom godina, te je predstavljao smjerokaz brojnim osobama, posebno onima koji su 
htjeli dublje proučiti teologiju. Godine 1985. objavio je knjigu-intervju “Izvještaj o vjeri”, a 1996. “Sol zemlje”. Prigodom svoga sedam-
desetoga rođendana izdana je knjiga “U školi istine”, u kojoj različiti autori oslikavaju razne vidike njegove osobnosti i djela.

Brojni su i doktorati honoris causa koje je primio od raznih sveučilišta.

Teolog i znanstvenik
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MEDICINSKI KUTAK

U Europi danas većina ljudi ne oskudije-
vaju u hrani. U raznim supermarketima 
i na tržnicama nam se nudi raznovrsna 

hrana. No kvalitetna hrana ipak nije svima do-
stupna. Najčešće smo prisiljeni - i iz financijskih 
razloga - kupovati manje kvalitetnu, najčešće 
industrijski prerađenu hranu, bogatu škrobom, 
punu raznih aditiva i konzervansa. Zbog toga 
se osjećamo slabo, malaksalo i iscrpljeno - po-
nekad čak bezvoljno i melankolično. Osjećamo 
da moramo nešto promijeniti u načinu života i u 
načinu prehrane. Osjećamo da moramo očistiti 
tijelo od štetnih tvari koje su se vremenom u nje-
mu nataložile. Ili kratko rečeno osjećamo da se 
moramo aktivnije brinuti za svoje zdravlje.

Osnova svakog liječenja
Proljeće je najbolje vrijeme da nešto učini-

mo za svoje zdravlje. Dani postaju sve duži. Na 
svakom koraku je vidljivo da se priroda budi iz 
zimskog sna. Zelenilo i jarke boje proljeća za-
mjenjuju sivilo zime. Kao i priroda tako se i naš 
organizam u proljeće «budi». To nam daje novi 
optimizam, ali osjećamo i da moramo više učini-
ti da pomognemo organizmu steći novu snagu.

Da bi to postigli nije loše očistiti organizam 
od nataloženih štetnih tvari. To nam omogućuje 
post. Post se u medicini primjenjuje od davni-
na. Post je za drevne liječnike, oce medicine, 
predstavljao osnovu svakog liječenja. I u većini 
svjetskih religija je jednom ili više puta tijekom 
godine propisan duži ili kraći post.

Postiti pod kontrolom liječnika
Postiti treba oprezno. Svakako prije počet-

ka posta treba konzultirati svog obiteljskog liječ-
nika. On će Vam pomoći savjetom i prilagoditi 
način posta vašem specifičnom zdravstvenom 
stanju. Naime ne mogu svi postiti, tj. ne mogu 
svi postiti istim intenzitetom i jednako dugo.

Prije svakog ozbiljnog posta najbolje je 
očistiti probavni sustav. To ćemo postići uzima-

njem puno tekućine te uz to i uzimanjem sred-
stava za čišćenje crijeva (laksativa). Čišćenje ne 
smije biti drastično već umjereno i postupno. 
Najbolje je koristiti prirodna sredstva za čišće-
nje probave kao što su to neki biljni čajevi. Cilj 
ovog čišćenja je da se iz organizma ukloni što 
više štetnih tvari. Počinje tzv. «unutrašnje hra-
njenje» - postupno nestaje osjet gladi i organi-
zam troši vlastite zalihe (masti). To ujedno znači 
da se smanjuje prekomjerna tjelesna težina.

Post se ne smije naglo prekinuti
Najbolje je post provoditi u društvu - npr. 

više članova obitelji. No za djecu ne preporu-
čujem post. Postiti se može najbolje 3-4 tjed-
na - naravno uz kontrole kod vašeg obiteljskog 
liječnika. Post nema smisla ako iza njega ne 
slijedi usvajanje pravilnih prehrambenih navika. 
Prijelaz između posta i ponovnog uzimanja hra-
ne mora biti polagan i postupan. Zadnja trećina 
vremena posta treba biti posvećena ponovno 
privikavanju organizma na uzimanje hrane.

Mnogi čine grešku da odmah nakon pre-
stanka posta sjednu za stol i nekontrolirano se 
najedu - da bi se «nagradili» za uspješno prove-
den post. To može rezultirati značajnim kompli-
kacijama - od bolova u trbuhu do teških grčeva 
koji zahtijevaju bolničko liječenje. Naime za vri-
jeme posta organizam prestaje stvarati probav-
ne enzime (probavne sokove). Zbog toga se na-
kon posta organizam mora postupno potaknuti 
da ponovno stvara probavne sokove. Zato u pr-
voj fazi nakon posta jedite malo, najviše jednu 
ili dvije jabuke. I dalje pijte najmanje dvije litre 
tekućine na dan. Krenite polako sa juhama od 
povrća, salatama, mliječnim proizvodima i dru-
gom lako probavljivom hranom. Tako ćete orga-
nizam potaknuti da ponovno stvara probavne 
sokove. Tek ako ste uspješno privikli organizam 
da ponovno uzimanje hrane možemo govoriti o 
uspješno provedenom postu. 

Post - 
dobitak odricanjem
Postiti treba oprezno. Svakako prije početka posta 
treba konzultirati svog obiteljskog liječnika. On 
će Vam pomoći savjetom i prilagoditi način posta 
vašem specifičnom zdravstvenom stanju. Naime 
ne mogu svi postiti, tj. ne mogu svi postiti istim 
intenzitetom i jednako dugo.

Priredio: dr. Ivan Host

Usvojite zdrav  
način prehrane
Uspješan post nema smisla 
ako nakon posta ne počnete 
paziti na to što jedete. 
Trebate usvojiti zdrave načine 
prehrane, paziti na signale 
vlastitog tijela, te jesti laganu 
i dobro probavljivu hranu.

Pravila za post:
- nemojte ništa jesti samo pijte 
dovoljno tekućine. Treba piti 
najmanje dvije litre tekućine na 
dan i to ono što vam najbolje 
odgovara: čajeve, prirodne 
(iscijeđene) sokove, juhe 
od povrća (bez dodataka), 
sirutku (nikako ne mlijeko) ili 
najjednostavnije samo vodu. 
Nikako se ne smiju piti kupovni 
napitci tipa umjetnih voćnih 
sokova ili raznih gaziranih pića.
- izostavite sve što nije 
životno nužno kao što su 
npr. cigarete, kava i slatkiše 

- odmorite se od 
svakodnevnice: opustite 
se, uživajte u miru i 
sigurnosti, ograničite svoje 
svakodnevne obveze 
koliko je to god moguće

- ponašajte se prirodno slušajte 
organizam: odmarajte se ili se 
bavite fizičkom aktivnošću

- ovisno što organizam od 
vas traži. Tako se najbrže 
postiže tjelesna i duševna 
ravnoteža organizma.
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CRKVENA GLAZBA

Priredila: Andrejka Srdoč

Crkveni dokument Musicam Sacram zajedno su izradili litur-
gičari, crkveni glazbenici, biskupi i predstavnici pastoralnog 
klera. Govori o glazbi na taj način da naglašava njezinu pa-

storalnu ulogu, tj. aktivno sudjelovanje vjernika u svečanim liturgij-
skim slavljima i njihovu duhovnu korist. Umjetnička strana crkvene 
glazbe se prepušta više skladateljima, voditeljima i izvođačima. 
Sastavljena je od uvoda i devet poglavlja.

Prava svrha svete glazbe je Božja slava i posvećenje vjernika.

I. Neki opći propisi

5. Liturgijski čin poprima plemenitiji oblik kad se obavlja pjeva-
njem, kad zaređeni službenici svakog stupnja vrše svoju službu i 
kad u njemu sudjeluje puk (čl.113 Uredbe). Tim se, naime, oblikom 
ugodnije izražava molitva, jasnije se očituje otajstvo svetog bogo-
služja te njegov hijerarhijski i zajednici svojstven značaj, složnim 
se glasom dublje zahvaća jedinstvo srdaca, sjajem se svetih stvari 
duše lakše uznose k višim sferama i čitavo slavljenje ljepše iskazuje 
unaprijed ono bogoslužje koje se vrši u nebeskom Jeruzalemu.

Neka dakle pastiri duša ustrajno nastoje postići takav oblik bo-
goslužja. Dapače, tu razdiobu službi i uloga, koja je posebno svoj-
stvena svetim činima što se obavljaju s pjevanjem, neka prikladno 
prenose i na druge obrede bez pjevanja koji se vrše s pukom. Na-
ročito neka paze na to da se opskrbe potrebnim i prikladnim služ-
benicima te da se promiče djelatno sudjelovanje puka.

Uspješnu pak pripravu svakog liturgijskog obreda, neka pod 
vodstvom upravitelja crkve, složno vrše svi kojih se to tiče s obzi-
rom na obred ili na pastoralnu stranu ili na glazbu.

6. Uz dužnu razdiobu i vršenje uloga, kojom “svatko, bio slu-
žitelj ili vjernik, vrši svoju službu i čini samo ono i sve ono što na nj 
spada prema naravi obreda i prema liturgijskim propisima” (čl. 28 
Uredbe), ispravno uređenje liturgijskog obreda također traži da se 
čestito čuva smisao i svojstvena narav bilo koje uloge i bilo kojeg 
pjevanja. Da se to postigne, u prvom redu treba da se zaista pjeva 
sve ono što samo po sebi treba pjevati, i to onim načinom i oblikom 
koje traži njihova narav.

7. Između punog i svečanog oblika liturgijskog obreda u koji-
ma se zaista pjeva što treba pjevati i najjednostavnijeg oblika kod 
kojeg nema pjevanja može biti više stupnjeva, prema tome da li se 

pjevanju daje više ili manje mjesta. Ipak, kad se izabiru dijelovi koji 
će se pjevati, neka se ispočetka uzmu oni koji su po svojoj naravi 
važniji, naročito oni koje svećenik ili službenici pjevaju, a puk odgo-
vara, ili ih pak imaju pjevati zajedno svećenik i puk. Ostalo što pjeva 
samo puk ili samo zbor pjevača, dodaje se postupno.

8. Kad se god može vršiti izbor osoba za obavljanje liturgij-
skog čina s pjevanjem, prikladno je da se prednost dade onima za 
koje se zna da su vještiji pjevanju. Na to posebno treba paziti kod 
svečanijih bogoslužnih čina i kod onih kod kojih treba izvoditi teže 
napjeve, ili se prenose putem radija ili televizije (br. 95 Upute od 3. 
IX. 1958.).

Ako se takav izbor ne može izvršiti i svećenik ili službenik ne-
maju prikladan glas za pravilno pjevanje, smije se jedan ili drugi 
teži dio koji na njih spada izvesti bez pjevanja te ga jasno i glasno 
recitirati. Ali, neka se to ne čini samo zbog komotnosti svećenika 
ili službenika.

9. U odabiranju vrste svete glazbe, bilo za zbor bilo za puk, 
treba se obazirati na sposobnosti onih koji trebaju pjevati. Crkva u 
bogoslužju ne zabranjuje nijednu vrstu svete glazbe, samo ako od-
govara duhu dotičnog liturgijskog čina i naravi njegovih pojedinih 
dijelova (čl. 116 Uredbe), a ne ometa obvezno sudjelovanje puka 
(čl. 28 Uredbe).

10. Kako bi vjernici radije i plodnije sudjelovali u bogoslužju, 
dolikuje da se, koliko je to moguće, oblici bogoslužnih obreda kao i 
stupnjevi njihova sudjelovanja zgodno mijenjaju prema svečanosti 
dana i skupova.

11. Neka se ima pred očima da istinska svečanost liturgijskog 
čina više ovisi od dostojnog i pobožnog obavljanja koje se obazi-
re na cjelovitost dotičnog liturgijskog čina i koje vrši sve njegove 
dijelove prema njihovoj vlastitoj naravi negoli od vještijeg pjevanja 
i većeg sjaja ceremonije. Ti su koji put poželjni, kad postoje mo-
gućnosti da se izvedu dolično, ali bi bilo protiv istinske svečanosti 
liturgijskog čina, kad bi oni naveli da se neki sastavni dio tog čina 
ispusti, promijeni, obavi nedolično.

12. Samo Apostolskoj Stolici pripada pravo odrediti opća glav-
na načela koja su kao temelj svete glazbe, i to prema pravilima iz 
predaje i naročito prema Uredbi o svetom bogoslužju. To uređenje 
u određenim granicama spada također i na nadležne krajevne, za-
konito ustanovljene, biskupske skupove ili na biskupa (čl. 22 Ured-
be).

MUSICAM SACRAM

Uputa o glazbi 
u svetom 
bogoslužju

Dokument govori o glazbi na taj način da naglašava njezinu pastoralnu ulogu, tj. aktivno sudjelovanje 
vjernika u svečanim liturgijskim slavljima i njihovu duhovnu korist. Prava svrha svete glazbe je Božja 
slava i posvećenje vjernika.

Što je sveta glazba?
Svetom glazbom se zove ona glazba koja je stvorena za obavljanje bogoslužja i koju resi svetost i pravilnost 
oblika (sv. Pio X, Uputa “Tra le sollecitudini”, br.4, 1958.).
Ovdje se pod imenom svete glazbe podrazumijeva: gregorijansko pjevanje, stara i nova sveta polifonija sa svojim 
raznim vrstama, sveta glazba za orgulje i druga dopuštena glazbala te sveto pučko pjevanje, bilo liturgijsko, bilo 
uopće vjersko.
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Iz prošlosti Rijeke

OBITELJSKI PREDAH

Kerigma, Kika Argüella
Izdavačka kuća Verbum, u Biblioteci Posebnih izdanja, objavila je knjigu Kerigma, Kika Argüella, 
inicijatora Neokatekumenskoga puta.

U knjizi iz prve ruke možemo upoznati život Kika Argüella i rađanje Neokatekumenskog puta. 
Iako rođen u kršćanskoj obitelji, vjera koju je primio, za vrijeme studija pada u krizu, te se Kiko 
ozbiljno pita postoji li Bog. Susret s patnjom, sa stvarnim trpljenjem ljudi, onima koji podnose 
nasilje u obitelji, silovanima, Kika - gotovo paradoksalno - ne baca u sumnju, nego ga dovodi do 
Isusa Krista! 

Uvjeren da je Krist na poseban način prisutan u onima koji trpe, Kiko ostavlja sve i ide živjeti 
među siromahe u barake Palomeras Altasa u predgrađu Madrida. Polazeći od svog iskustva, ali 
i od iskustva »[tih siromaha koji] su me, na neki način, obvezali da govorim o Kristu« (57), Kiko 
shvaća da je čovjeku današnjice najvažnije navijestiti Radosnu vijest spasenja. Providonosan će 
biti susret s Carmen Hernández, teologinjom koja je bila upoznata s obnovom Drugoga vatikanskog 
koncila. Ona Kika upoznaje s obnovom, posebice s važnošću Pashalnog otajstva. Naviještanjem 
Krista siromasima, stvara se »jedan oblik propovijedanja, kerigmatsko-katehetska sinteza koja 
omogućuje formiranje male kršćanske zajednice«. Rađa se Neokatekumenski put, danas prisutan u više od 120 zemalja.

Knjiga Kerigma je pripovijedanje povijesti koju je Bog vodio s jednim čovjekom koji je u slobodi prihvatio Božji poziv i učinio se sredstvom u Božjim 
rukama kako bi ljubav koju je Bog objavio u Isusu Kristu, bila navještena i donesena ovom naraštaju.

Prevedena je na najvažnije svjetske jezike i već je rasprodana u milijunskim primjercima, ne samo neokatekumenima. Izdana je u renomiranim izda-
vačkim kućama, kako u Španjolskoj (Buenas Letras), Italiji (San Paolo), tako i u Hrvatskoj (Verbum). Time se potvrđuje njena univerzalna vrijednost. Ona 
nije upućena samo neokatekumenima, nego svima. U kontekstu nove evangelizacije i s obzirom na Godinu vjere, može svim čitateljima biti čvrsti oslonac i 
istinsko usmjerenje prema traženju Boga i obnovi krsne milosti.

Ova je knjiga izvrsna prilika za upoznati osnovne podatke o nastanku i naravi Neokatekumenskog Puta. Poslanje koje je primila od svoga božanskog 
utemeljitelja, Crkva u ovim vremenima ostvaruje, također i preko Neokatekumenskog Puta. I knjiga Kerigma je jedan od doprinosa tome poslanju!

IZDANJA VERBUM

Palača, ex Prva 
hrvatska štedionica

Jedna od znamenitijih zgrada u našem gradu koja zavre-
đuje pozornost, bivša je zgrada Prve hrvatske štedionice na Su-
šaku, uz Rječinu i portalni ulaz na Kružićeve stube koje vode 
prema Trsatu. 

Palača prevladava cijelim prostorom, a građena je na tlu 
uklonjene zgrade koje je tako stradala prilikom dizanja u zrak 
svih mostova za vrijeme „Krvavog Božića“ 1920. godine po 
nalogu D’Annunzia, koji je zauzeo grad 12. rujna 1920. godi-
ne. Njegova „komedija“ uspjela je izigrati saveznike, a kasnije 
Rapalskim ugovorom osigurati Rijeku Italiji. Proganjalo se sve 
što je Hrvatsko. Prisustvovao sam paljenju naših jedrenjaka u 
Mrtvom kanalu, gaženju hrvatske zastave, dizanju mostova u 
zrak.

Zgradu Prve hrvatske štedionice projektirao je arhitekt Fre-
udenreich, s ukrasnim lođama, istaknutim ulazima, modular-
nim prozorima. Nad vratima u naravnoj su veličini kipovi koji 
alegorički prokazuju trgovinu – dječak s vagom, bankarstvo 
– čovjek s kesom, industriju – kotač te radnika s nakovnjem. 
Cijelo podnožje zgrade izvedeno je od kamenih klesanaca. 

Često primjećujem da građani promatraju samo izloge, a 
zaboravljaju dignuti pogled prema pročelju, pa ne primjećuju 
zanimljive detalje.

Maks Peč

DODIJAVANJA STAROG PROFESORA

Jedno ti 
nedostaje
“On se na tu riječ smrkne i ode žalostan”... 

(Mk, 10,21) Ovaj čovjek kojega Marko ne opisuje 
detaljno (a Matej kaže da je mladić, a Luka da je 
uglednik), spreman je preuzeti još neku obvezu 
od Učitelja. Očekuje još kakvo djelo i postat će 
bolji. Na njegovo iznenađenje, treba izgubiti, a ne 
dobiti. To je bilo suprotno njegovoj dotadašnjoj 
izgradnji.

Kod Židova se bogatstvo tumačilo kao znak 
Božje prisutnosti u domu pobožnika. Gomilanje 
dobara na zemlji davalo je i sigurnost za nebo. 
Isus traži drugačije usmjerenje života. I mi bismo 
radije prihvatili novi dio tereta na putu kojim ide-
mo, a nismo baš spremni promijeniti smjer puta.

 Ova poruka izazovna je u ovoj Isusovoj re-
čenici: “Jedno ti nedostaje.” (Mk, 10,21) Ono što 
je za Isusa sve, možda nije naše sve, jer mi ima-
mo naviku ostaviti nešto izvan svega, mali sebični 
komadić oslona. I zbog toga zatajenog oslona u 
svojem životu imamo prazninu.  

Nitko tko je sve ostavio, izgubio radi evan-
đelja, neće ostati nenagrađen - već nagrađen 
stostruko! No, za to je potrebno svakodnevno 
umiranje, svakodnevna smrt da bi se zadobilo 
uskrsnuće. 

I ova je rečenica znakovita: “Isus ga pogleda 
i zavoli ga.” (Mk, 10,22) Ovdje nas Isus upozorava 
da trebamo samo Njegov pogled. Bog je “slab” 
prema ljudskoj slobodi: čovjeka zadržava samo 
pogledom ispunjenim ljubavlju! 

Priredio: Dario Miletić
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Lazarev grob - mjesto uskrsnuća
Betanija... radost... uskrsnuće... prve asocijacije na mjesto gdje su živjeli Lazar 

i sestre mu Marta i Marija.
Nada krijepost koja na ovom mjestu raste... jer život tu ponovo nastaje...
Gospodine... znam da ljubiš nas beskrajno i to si dokazao svojim predanjem 

na križu... ali ljubav koju si gajio prema svom prijatelju Lazaru uči i nas kako treba-
mo živjeti i mi takvu ljubav sada...

Ljubav tako silnu... da ozdravlja, nosi... uskrisuje svaku vrlinu duše, duha i 
tijela... ljubav koja nosi i uskrisuje naše bližnje, prijatelje... vraća vedrinu i radost 
života... oslobađa te brige... tjeskobe... tereta... postaješ sličan djetetu... raduješ 
se svjetlosti dana... kisiku kojeg dišeš... prirodi koja te okružuje... plavom nebu... 
vjetru u krošnji... šuškanju lišća... i nepoznatom čovjeku koji prolazi...

Naime, to su sve emocije koje te ispune kada iziđeš iz Lazarevog groba... 
spilje vlažne s gotovo okomitim stepenicama kojima se spuštaš u vlažan i zagušljiv 
prostor... mjesto gdje je bio položen Lazar... u kojem od teškog mirisa ne možeš 
doći do daha...

.... spuštanje u tamu podsjeća te na prestanak života... ropstvo... zatvore-
nost... opterećenost nepotrebnim brigama i tjeskobama.. jedina misao... jedina 
želja ti je povratak na svjetlo... svježi zrak... toplinu dana... i tako i taj izlazak iz 
Lazarevog groba postaje i  tvoje uskrsnuće... postaješ svjestan koliko ti malo treba 
da budeš sretan...

Samo Tvoja ljubav Gospodine i svjetlo da mogu gledati tvoje ljepote za mene 
stvorene i predane..... 

Ivanka Lakota

Aida

Transcendentno finale
Opera Aida u potpunosti je posvećena ljubavi s kojom djelo počinje i za-

vršava. Egipatski običaj bio je da se osuđenici - krivci živi zazidaju u 
grobnicu. Verdi je postigao nevjerojatnu eteričnost zvuka - izvanzemaljski žar.

Premijera u Rijeci, nakon 25 godina  održana je 22. veljače 2013. u za-
jedničkoj produkciji s HNK iz Zagreba i 200. godišnjice rođenja skladatelja. 
U prilogu su korišteni citati iz Knjižice HNK “Ivan pl. Zajc”, urednika Branka 
Mihanovića. Kristina Kolar se definitivno potvrdila kao sopran, a u riječkoj 
postavi treba istaknuti Sinišu Štoka koji pjeva dvije uloge. Dirigent Antonello 
Allemandi je uspješno prenio talijanski osjećaj za lijepo pjevanje. 

Verdi u Aidi prikazuje i pobjednike i pobjeđene, a žrtvama daje pravo gla-
sa. Redatelj, Balazs Kovalik svojim je konceptom iskazao da je protivnik moći 
i vlasti koju tretira teatralno a na strani je pojedinca. Svojom avangardnom 
režijom potvrđuje stajalište da živo kazalište znači propitivanje. Ne postoji 
klasično i moderno kazalište.

Za Aidu klasična bi bila prva postava u Egiptu. Ozren Prohić, ravnatelj 
opere, izjavio je da suvremeno kazalište nastoji da stereotipi ne postanu nuž-
nost, ograničavajuća “bodljikava žica”.

Nitko nakon Wa-
gnerovih Tristana 

i Izolde nije tako uvjer-
ljivo, snažno i duboko 
pretočio snagu i pobje-
du ljubavi u finalu ope-
re. Dvopjev umirućih, 
Zbogom zemljo, kom-
poniran je s namjerom 
ekstatičkog prelaska u 
višu dimenziju. Verdi je 
bio svjestan kako Egi-

pat nije bio samo mrtva civilizacija nego i kultura smrti. Koncepcija  Aide je 
uvijek test kazališne kulture, nerijetko test malograđanštine. Opera, kreacija 
koja neprestano propituje nove kazališne mogućnosti, a time i sredinu i druš-
tvo. Različitim pristupima i načinima kazalište komunicira s publikom. 

U kazalištu je važno neprestano iznalaženje novih scenskih mogućnosti 
koji su u skladu s današnjim vremenom. Kada jednostavno poželimo pustiti 
da djeluje na nas kroz krute slojeve podsvijesti ta Aida snova je više kršćan-
ska nego li nubijska - etiopska zarobljenica u Egiptu. Kršćanski je i njezin 
viteški Radames. Egipćanka, autoritarna faraonka, u operi je pobijeđena i 
osuđena živjeti, a Nubijka je osuđena umrijeti. Prvu ponovno nalazimo među 
egipatskim bogovima, a druga, zahvaljujući dobroti neba, nalazi smrt.

Dragan Karlo Došen 

Godišnja skupština Nacionalnog 
vijeća Papinskih misijskih djela u RH

U Domu pastoralnih susreta „Sjemenišno dobro“ u Lovranu u uto-
rak, 5. i srijedu, 6. ožujka održana je Godišnja skupština Naci-
onalnog vijeća Papinskih misijskih djela u RH. Na skupštini je 

sudjelovalo dvadesetak sudionika na čelu s nacionalnim ravnateljem, 
vlč. Antunom Štefanom. „Analizirali smo sve što se radilo u protekloj 
godini, ali i donijeli smo zadaće.“, istaknuo je nacionalni ravnatelj i kao 
prvu naveo veće zalaganje za širenje djela sv. Petra apostola, odnosno 
pastoral po župama koji služi za pomaganje misijama. „Djelo sv. Petra 
služi da molitvama i žrtvama pomažemo školovanju svećeničkih i redov-
ničkih kandidata u misijskim zemljama. Dobiveni materijalni darovi šalju 
se najprije u Rim od kuda se usmjeravaju po cijelom svijetu gdje su bo-
goslovije i sjemeništa u misijskim zemljama.“

N a c i o n a l n i 
ravnatelj najavio je 
novu zadaću koju 
su si zadali čla-
novi Nacionalnog 
vijeća Papinskih 
misijskih djela, a 
rezultat je zanima-
nja vjernika za vo-
lontiranje za misi-
je. „Zbog njihovog 
zanimanja zadaća 
nam je u ovoj go-

dini organizirati grupice ili zajednice u kojima bi se vjernici upoznali s 
misijama, pomaganju i volontiranju za misije, a u tome će im pomoći 
njihovi svećenici. To nam je novi cilj u ovoj godini.“, poručio je vlč. Štefan. 
Istaknuo je kako je hrvatski narod posebno osjetljiv za misije. „Vjernici 
prepoznaju nužnost da se s vjerom upoznaju i drugi, a misionare prepo-
znaju kao prave heroje vjere i nije im teško za misionare moliti i žrtvovati 
se jer znaju da misionari narodima u zemljama u kojima djeluju daju i 
duhovnu i materijalnu pomoć.“, istaknuo je Štefan. On sam boravio je 18 
godina u Beninu, od 1986. do 2004. godine kada se vratio u Hrvatsku i 
kako je istaknuo, u misijama je rastao u vjeri. Primijetio je da unatoč si-
romaštvu, narod u Beninu nije toliko opterećen stjecanjem materijalnog 
bogatstva kao vjernici u Hrvatskoj. „Siromaštvo je ljude jako naslonilo na 
Boga i možda bi njima trebalo našeg novca, a nama njihove vjere.  Jedni 
bez drugih ne možemo“, istaknuo je Štefan. 

S njim se složio i Nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Bo-
sni i Hercegovini, Ivan Štironja, koji je boravio u Tanzaniji od 1988. 
do 1992. godine.  Od ovogodišnje skupštine očekuje kako će ista 

omogućiti bolje usklađivanje zajedničkih misijskih projekata. Govoreći 
o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ističe kako bi se trebalo više 
govoriti o prisutnosti Hrvata katolika u BiH. „Iako ih je samo 400 tisuća 
i ta brojka može puno učiniti jer ti vjernici nose Kristovo srce.“ Pritom je 
istaknuo kako je više od polovice misionara iz Hrvatske koji su trenutno 
u misijama širom svijeta, rodom ili podrijetlom iz BiH. Na kraju je za HKR 
izjavio da vjernici u BiH osjećaju ‘puls’ kojim služe misionari i koji imaju 
podršku katolika iz Bosne i Hercegovini. „Unatoč svojoj sirotinji katolici 
iz BiH imaju srce za one siromašnije.“

Okupljanje sudionika započelo je u ponedjeljak, 4. ožujka u večer-
njim satima u župnoj crkvi u Lovranu misom koju je predvodio riječki 
nadbiskup Ivan Devčić. Nadbiskup je ravnatelje i okupljene vjernike po-
taknuo da uzor za svjedočenje evanđelja pronađu u apostolima koje je 
Isus poslao da naviještaju svim ljudima svijeta. Objasnio je da su misio-
nari danas zaduženi za širenje vjere u zemljama koje nisu tradicionalno 
kršćanske, u kojima se kršćanstvo nije propovijedalo od samih početa-
ka. „Oni to čine ne samo riječima i propovijedanjem nego i djelima ljuba-
vi“, rekao je nadbiskup te pozvao sve vjernike da i duhovno i materijalno 
pomognu rad misionara i Papinskih misijskih djela. Podsjetio je i na sve 
teži položaj Crkve u kolijevci kršćanstva, Europi i Sredozemlju, istaknuv-
ši važnost usvajanja misionarskog duha i u zemljama koje su od davni-
na kršćanske. Boravak na Kvarneru sudionici skupštine iskoristili su za 
sudjelovanje u misnim slavljima u župama Riječke nadbiskupije, posjet 
katedrali sv. Vida, riječkom Hospiciju te Svetištu Majke Božje  na Trsatu 
gdje je vlč. Štefan predvodio misno slavlje čime je zaključena Godišnja 
skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela u RH.

Helena Anušić
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Josipdol

Misa u čast 150 
žrtava Cerovnika

 U nedjelju 27. siječnja služena je u 
župnoj crkvi u Josipdolu sveta misa u čast 
150 žrtava Drugog svjetskog rata i poraća 
s prostora župe Cerovnik na 70. obljetni-
cu njihova stradavanja. Misu je predslavio 
gospićko-senjski biskup Mile Bogović u 
suslavlju župnika Josipdola Petra Šporčića, 
Oštarija i Cerovnika i moderatora obilježava-
nja misnog slavlja popa Antuna Luketića te 
đakona Nikole Prše. Pred 70 godina, 1943., 
župljani Cerovnika trebali su svečano obilje-
žiti veliki jubilej u svojoj župi, stotu godinu od 
izgradnje župne crkve. Međutim, ratni vihor 
2. svjetskog rata baš početkom te, 1943., 
godine zavio je ovo mjesto u crno kada je za 
odmazdu zbog minirane pruge ubijeno kra-
jem siječnja oko 40 Cerovničana od strane 
talijanske vojske. Kasnije u svibnju, četnici 
su ubili Dragutina Fifku, zadnjeg rezidenci-
jalnog župnika Cerovnika i upravitelja župe 
Plaški. Ukupne žrtve 2. svjetskog rata i pora-
ća su oko 150 Cerovničana.

Obilježavanje ove tužne obljetnice 
obavljeno je u Josipdolu odakle potječe i 
najveći broj žrtava a na josipdolskom groblju 
je nakon mise i održana molitva odrješenja 
za sve žrtve pa tako i za ubijenog svećenika 
Dragutina Fifku. Na misi je nazočio veliki broj 
vjernika iz Cerovnika u narodnim nošnjama 
kao i članovi križarskog društva Dragutin Fi-
fka iz Josipdola sa svojim stijegom, u čemu 
ih nije spriječio niti veliki snijeg.

Biskup Bogović u svojoj je propovijedi 
poručio kako kada ljudi poslušaju upute su-
protne Božjem zakonu, dolazi do jačanja zla 
u svijetu i do nevolja za pojedinca i društvo. „ 
Danas je primjereno spomenuti dva zla koja 
su u prošlom stoljeću snašla svijet, kada su 
se nametale krive norme i zakoni pa je došlo 
do dvaju krvavih ratova u svijetu: prvi i drugi 
svjetski rat. Osnovna greška bila je name-
tanje neke druge slike o čovjeku koja nije u 
skladu s Božjim Duhom. Nacizam je govorio 
da nisu svi ljudi jednaki, postoje više i niže 
rase i normalno je da one više gospodare 
ovim nižima. Taj nadčovjek živi u jednoj naci-
ji koja je onda iznad svih drugih. Komunizam 
je postavio svoju viziju čovjeka po kojoj ima 
„nazadnih i zaostalih“ ljudi kojima ne pripa-
da nikakvo ljudsko dostojanstvo i mogu se 
poput uši, gnjida, štakora, štetočina, uništiti. 
Tim putem sto milijuna ljudi je stradalo. Ov-
dje se danas sjećamo stradalih zbog tih za-
bluda. Došli su ovamo „nadljudi“ i „napredni 
ljudi“ i htjeli su nas pokoriti, napraviti od nas 
sluge, da ne budemo ono što jesmo. Tko se 
nije s time složio, taj je trebao stradati. I stra-
dao je pred tom nepravdom.“

Biskup je podsjetio da je želja Crkve 
da svi koji su stradali zbog tih krivih poima-
nja čovjeka da budu bar popisani, a oni koji 
su bili žrtve zbog svoje vjere i zbog ljubavi 
prema bližnjima da ih se posebno izdvoji i 
časti. Zato je osnovana Komisiju za hrvatski 
martirologij. 

Z. Ranogajec

Kosinj

Biskup Bogović u poplavljenom Kosinju
Na blagdan Svijećnice u subotu 2. veljače, gospićko-senjski biskup Mile Bogović posjetio je po-

plavljeni Kosinj i ondje slavio blagdansku misu. Nakon mise je  zajedno sa župnikom Ivanom Hodakom, 
razgovarao s Kosinjanima o borbi s poplavama i najavljivanom trajnom poplavljivanju njihovih sela i nji-
hove crkve. Pred tri godine posjetio je poplavljeni Kosinj kardinal Bozanić zajedno s biskupima Riječke 
metropolije. Ove godine  opet je bila poplava, ali ne tako velika kao u to vrijeme, a momentalno su se 
vode povukle tako da se može preći preko mosta. 

Ono što Kosinjane sada najviše zanima jest što će biti s njima, jer iz medija gledaju i slušaju da će 
uskoro morati napustiti svoje domove i preseliti se nekamo drugamo budući da će se na mjestu njihovih  
sela (Gornji Kosinj i Mlakva) formirati još jedno akumulacijsko jezero. Začuđuje da se nitko ne osjeća 
pozvanim da to ljudima i protumači. Ljudi govore da se kod njih demokracija očituje svake četvrte godi-
ne, kad su izbori, a potom se izgubi kao ponornica, da bi u istom roku opet izronila, istaknuo je biskup.

Zvonko Ranogajec

Sjednica dekana i konzultora 

Plitvicama neophodna crkva
U Gospiću je u ponedjeljak 28. siječnja u biskupskom ordinarijatu pod predsjedanjem biskupa 

Mile Bogovića održana sjednica dekana i konzultora Gospićko-senjske biskupije. U dopodnevnim sati-
ma zasjedali su konzultori koji su na početku raspravljali o Pastoralnom centru na Plitvicama i izgradnja 
župne crkve. 

Pastoralni centar je profunkcionirao a u njemu su se zadnje dvije godine održali brojni duhovni 
susreti, duhovne obnove i predavanja na razini biskupije ali i čitave Crkve u Hrvata. Centrom rukovodi 
župnik župe Majke Marije Crkve na Plitvicama Josip Štefančić čijim radom su sudionici duhovnih susre-
ta u pastoralnom centru bili vrlo zadovoljni. Ono što i dalje nedostaje svjetskom biseru prirodne baštine 
je crkva. Nacionalni park godišnje posjeti oko milijun turista od kojih su mnogi vjernici, koji i dalje ne 
mogu za posjete ovom mjestu zadovoljiti i svoje duhovne potrebe, pa bi gradnja crkve trebao biti interes 
Nacionalnog parka i šire zajednice. 

O financijskom poslovanju biskupije izvješće je podnio ekonom vlč. Nikola Turkalj, dok je o Crkvi 
Hrvatskih mučenika na Udbini izvijestio je mons. mr. Tomislav Rogić. U pola godine CHM na Udbini 
posjetilo je 5-6 tisuća ljudi. U župi Udbina živi 165 katoličkih obitelji koji žive s crkvom i dolaze u velikom 
broju na mise.

Nije se mogao zaobići problem nametnutog zdravstvenog odgoja u školama. Pojedine biskupije 
već imaju posebni odbor za zdravstveni odgoj. Laici su se pokrenuli i postaju nezaobilazna snaga u 
društvu. 

Z. R. 

Brinje

Vjeronaučna olimpijada
U osnovnoj školi Luke Perkovića u Bri-

nju održana je u utorak 19. veljače  vjerona-
učna olimpijada za osnovne i srednje škole 
Gospićko-senjske biskupije koji je okupio 
19 osnovnih i 9 srednjih škola sa 112 su-
dionika-vjeroučenika i 28 mentora. Skup 
je otvorio predstojnik Katehetskog ureda 
Gospićko-senjske biskupije vlč. Nikola Tur-
kalj, sudionike su pozdravili mjesni župnik 
Brinja Pejo Ivkić, ravnateljica škole Marija 
Vičić, donačelnik općine Brinje Joso Vuko-
vić i biskup Mile Bogović.

Biskup je u svom obraćanju sudioni-
cima olimpijade u Godini vjere predstavio 
značaj  dominikanaca koji su bili tema ovo-
godišnje olimpijade. „Dominikanci se zovu i red propovjednika (Ordo praedicatorum) jer su osnovani 
da ljude poučavaju u vjeru po propovijedanju. Vidio je Dominik da mnoga zla u svijetu nastaju zbog 
slabog poznavanja vjere.  To je bilo i kod nas u Bosni pa su dominikanci došli u Bosnu (bosanska 
hereza, bogumili). Današnji Papa misli da ljudi premalo poznaju svoju vjeru pa je proglasio Godinu 
vjere. Preporučuje katekizam u kojoj je sažeto sve ono što kršćanin treba vjerovati“, rekao je biskup. 

Nakon održanih 3 kruga natjecanja kod osnovnih škola pobijedila je ekipa OŠ Slunj  ispred OŠ 
Zrinskih i Frankopana Otočac, PŠ Švica i Prve osnovne škole Ogulin, PŠ Zagorje. Pobjedničku ekipu 
sačinjavaju Katarina Turkalj, Marija Mulac, Kristina Vlašić i Lorena Bogović uz mentoricu Andreju Jur-
čević i pomoćnicu Maju Goldašić. Kod srednjih škola pobijedila je Srednja škola Pavla Ritera Vitezovi-
ća Senj uz učenike 3. razreda gimnazije Mateju Prpić, Josipa Nekića, Ivu Čandrlić i Tamaru Filipović te 
mentoricu Anu Tomljanović. Pobjednici će nastupiti na državnoj olimpijadi u Dubrovniku. 

Zvonko Ranogajec
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 U župi Zavalje nadomak Bihaća na obroncima Ličke Plješivice u snjež-
nim uvjetima u nazočnosti više stotina župljana te dvaju biskupa u srijedu 
13. veljače na blagdan Pepelnice pokopan je mučki ubijeni svećenik Mile 
Ivančić. Pogrebne obrede predvodio je 
gospićko-senjski biskup Mile Bogović, a 
između 40 svećenika Gospićko-senjske i 
Banjalučke biskupije kao i Riječke nadbi-
skupije nazočio je i pomoćni biskup ba-
njalučki Marko Semren. Na posljednjem 
oproštaju u prepunoj crkvi sv. Franje Asiš-
kog našli su se i predstavnici islamske za-
jednice i srpske pravoslavne crkve kao i 
najviši predstavnici grada Bihaća i Unsko-
sanske županije. 

„Danas slavimo žrtvu onoga  koji je 
od 1997. godine na ovom oltaru slavio 
žrtvu Isusa Krista. Sve nas je okupio ža-
losni poziv, ponajviše župljane prvih župa 
pokojnog Mile Jezerana, Stajnice, Lipica kao i Zavalja. Uznemireno je naše 
srce, no svoj mir nalazimo u Isus koji je jedina istina, put i život. Prvi puta 
susreo sam Milu u Pazinskom sjemeništu 1950. godine kada je Crkva bila 
jedini pratilac i nada hrvatskom čovjeku. Mile je slušao o brojnim župnicima 

ubijenima u vremenu rata od Zavalja do Blagaja te krenuo njihovim putem. 
Nakon što je Zavalje  1997. godine oslobođeno kao prorok Izaija je došao 
nadbiskupu Tamarutu i rekao evo me. Pristupio je obnovi uništene župne 

crkve i župnog stana. Mnogi su bili 
zaslužni, ali najviše on. Neki su mislili 
kad puno radi da ima i puno novca. 8. 
veljače dogodila se provala, ostalo je 
poznato. Ovih dana slušao sam u Bi-
haću brojna svjedočanstva o Mili i od 
Bošnjaka i pravoslavaca te sam u duši 
osjetio ponos. Ubojstvo nije izazvao, 
a  bio je vješt u stvaranju ozračja prija-
teljstva i zajedništva. Presudili su mu 
maloljetnici s ubilačkim namjerama, 
što nas je zaboljelo. Što na m se to do-
gađa u društvu, gdje smo zakazali“, 
zapitao je biskup. Izlaz je u spašava-
nju obitelji u odgoju za prave vrednote 

pri čemu je potrebna pomoć društva i Crkve.
Od vlč. Ivančića oprostio se i biskup Semren koji je za pokojnika rekao 

da je bio življujuće evanđelje a svima je bio put istina i život. 
Zvonko Ranogajec

GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA

Korizmeni susret svećenika 

Papina ostavština - 
Godina vjere

U ponedjeljak 18. veljače održan je u Gospiću korizme-
ni susret svećenika Gospićko-senjske biskupije. Susret je 
započeo u gospićkoj katedrali Navještenja BDM  molitvom 
Srednjeg časa, a pokorničko bogoslužje je vodio fra Nikola 
Bašnec iz kapucinskog samostana u Karlobagu. Nastavak 
susreta bio je u zgradi Ordinarijata.  

Prvo predavanje o Godini vjere održao je  župnik i de-
kan udbinski mons. mr. Tomislav Rogić. Na početku je ista-
knuo misao kako da je papa Benedikt XVI pri svome odlasku 
kao testament ostavlja Godinu vjere. Pri tome je govorio o 
vjeru kod biblijskih likova, s naglaskom na korizmeno raz-
doblje u kojemu se nalazimo. Bilo je riječi posebno o vjeri i 
slobodi kod biblijskih likova. Bog stvara čovjeka slobodna, 
i to je na poseban način odraz Božjega bića u čovjeku, za 
kojega knjiga Postanka pet puta spominje kako je stvoren 
na sliku Božju. Bog stvara čovjeka, ima u njega povjerenja i 
daruje mu stvoreni svijet. 

Drugo predavanje o potrebi popisivanje crkvenih običa-
ja imao je gospićko-senjski biskup mons. dr. Mile Bogović. 
Biskup je želio približiti svećenicima važnost vjerskih običaja 
koji su još ostali u puku. To su običaji koje je stvorila vjera 
naroda i bilo bi ih dobro registrirati - popisati. To se može 
prije svega preko školske djece koja mogu sa svojim bakama 
i djedovima razgovarati o tome kakvi su vjerski običaji bili u 
prošlosti. Tu prije svega treba uključiti vjeroučitelje koji s u 
stalnom u doticaju sa školskom djecom. 

U trećem dijelu vlč. Nikola Turkalj govorio je o novom 
„Zdravstvenom odgoju.“ Izlaganje je bilo informativnog ka-
raktera uz kompjutersku projekciju. Podijeljeni su i letci o 
toj temi kao i o Crkvenim običajima. Na kraju je kancelar 
spomenuo kako je u ovoj godini 2013., izišao Shematizam 
Gospićko-senjske biskupije, koji do sada nismo imali. Na 64 
stranice nalaze se podaci o svim župama u biskupiji, bisku-
pijskim tijelima, redovnicima, redovnicama, vjeroučiteljima i 
pastoralnim suradnicima. 

 Zvonko Ranogajec

U Zavalju pokopan mučki ubijeni svećenik Mile Ivančić

Dan života tradicionalno je Caritas Gospićko-senjske biskupije obilježio po-
sjetom porodnim odjelima Općih bolnica u Gospiću i Ogulinu. Tom prilikom da-
rovali su novčanim prilozima i poklonima mlade majke i trudnice koje su bile na 
odjelima.

U Gospiću su novčanim darovima od 500 kuna darovane dvije babinjače kao 
i 4 trudnice zatečene na odjelima koje je Caritas darovao prigodnim poklonima. 
U Općoj bolnici Ogulin darovane su 4 babinjače i 4 trudnice. Kako je istaknula 
tajnica Caritasa Ivana Bilen ovo je već tradicija da Caritas odaje poštovanje onima 
koji su izabrali život posjećujući ih i dajući im skromni doprinos u njihovom nasto-
janju da se u obiteljima čuje više dječjeg plača i smijeha.

I članice križarskog društva Dragutin Kukalj iz Ogulina posjetom rodilištu 
Opće bolnice Ogulin obilježile su kao i svake godine Dan života. Više članica druš-
tva na čelu s Marijom Džankić i njihovim duhovnikom župnim vikarom Dinom Rup-
čićem u društvu ravnatelja bolnice dr. Krune Cindrića posjetile su nazočne rodilje 
i trudnice da ih darovale prigodnim poklonima.

Ove godine u prva dva mjeseca ogulinsko rodilište je o riječima dr. Cindrića 
imalo 22 poroda što je na razini prethodnih godina.

Z. R.

Ogulin

Caritas obilježio Dan života
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Kulturna tribina

Znanost i stvaranje novih vrijednosti
Dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci dr. Pre-

drag Šustar 26. veljače bio je gost Kulturne 
tribine Teologije u Rijeci. U Nadbiskupskom domu 
Šustar je govorio o odnosu suvremene znanosti i 
vrjednota analizirajući pokušaje redefinicije vrjed-
nota koji se događa u društvu. Osnovno pitanje 
koje danas treba postaviti je, mogu li dostignuća 
empiričkih znanosti ponuditi neke nove vrjednote 
suvremenom čovjeku, odnosno promijeniti ili pre-
vrednovati stare. 

Šustar smatra da pri tome treba biti vrlo opre-
zan, jer neke od postojećih vrjednota u temeljima su suvremenog čovjeka i društva. „Osobno zastupam 
prudencijalni pristup, što nije konzervativni, ali smatram da, ako uopće treba preispitivati tradicionalne 
vrijednosti, to treba činiti vrlo oprezno.“ Dok s jedne strane vrjednote, odnosno filozofija, sociologija ili 
potrebe društva, mogu utjecati na razvoj ili barem smjer razvoja znanosti, sama empirička znanost ne 
može stvarati nove vrjednote. 

Govorio je i o odnosu vrjednota unutar znanosti dajući pregled razvoja znanstvene metode i definici-
je. Tradicionalno shvaćena znanost bila bi lišena vrjednota ograničujući se na puko objašnjavanje 

pojava. Temelje takve moderne znanosti postavio je Francis Bacon u 16. stoljeću. Njegovu je ideju zao-
kružio je Isaac Newton postavivši postulat da se znanost ne upušta u suvišna objašnjavanja, odnosno 
ne ulazi u metafiziku. „Danas je tradicionalno shvaćanje ipak prevladano. Očito je da i u samoj znanosti 
postoje vrjednote“, rekao je dr. Šustar. Vrjednote je podijelio u dvije skupine, a to su epistemičke, kao 
istina i objektivnost te ne-epistemičke odnosno društvene i moralne. „Znanstvenici su u biti konzerva-
tivni, uvijek se drže postojećih teorija dok se ne dokaže suprotno. Svaka znanstvena teorija u praksi na-
ilazi na pojedinačne probleme, ali ostaje važeća dok se ne pojavi neka prihvatljivija alternativa. Znanost 
je po definiciji otvorena promjenama, ali značajnije promjene u empiričkoj znanosti su rijetke. Za takve 
promjene nisu dostatni empirički dokazi nego je potreban i konsenzus drugih društvenih skupina. U 
tome ulogu imaju i filozofi i predstavnici humanističkih znanosti“, objasnio je Šustar. 

D. Delonga

Jubilej Sveučilišta u Rijeci 

Temelje sveučilišta postavila Crkva
Sveučilište u Rijeci 5. ožujka proslavilo 

je 40. obljetnicu osnivanja i 380. obljet-
nicu visokog školstva u Rijeci. Na simpozi-
ju u Gradskoj vijećnici jedno od uvodnih 
izlaganja održao je riječki nadbiskup Ivan 
Devčić podsjetivši da riječko Sveučili-
šte svoju tradiciju temelji na dolasku re-
dovnika  Družbe Isusove u Rijeku koji su 
1927. godine osnovali gimnaziju. Time se 
svrstava uz bok brojnim visokoškolskim 
ustanovama čiji su osnivači upravo institu-
cije Katoličke crkve. „Sveučilišta su čeda 
latinske kulture i Katoličke crkve”, rekao je 
nadbiskup. „Bez toga bi povijest Europe 
izgledala sasvim drukčije. Najstarija viso-
koškolska ustanova među Hrvatima jest dominikansko učilište u Zadru utemeljeno koncem 14. st. koje 
je akademsku razinu doseglo 1495. godine.” Riječki isusovački kolegij 1633., poveljom kralja Ferdi-
nanda II., dobio je građanska prava i povlastice koje su imali članovi drugih akademija i sveučilišta u 
Srednjoj Europi, poput onih u Grazu ili Beču. 

Čestitajući Sveučilištu i gradu Rijeci jubileje, nadbiskup je istaknuo kako je na primjeru isusovaca u 
Rijeci, pa sve do povijesti 20. st., uočljiv veliki doprinos Crkve, kako redovnika tako i dijecezanskih 

svećenika, obrazovanju i formaciji žitelja zapadno hrvatskog područja. „Međusobno prožimanje vjere 
i kulture obilježilo je našu prošlost, nadam se da će tako biti i u budućnosti“, zaključio je nadbiskup.  

Otvarajući simpozij akademik Petar Strčić istaknuo je da je Sveučilište u Rijeci najznačajnija struč-
na, kulturna i prosvjetiteljska institucija zapadne Hrvatske. Na simpoziju je govorio i akademik Danijel 
Rukavina, bivši rektor sveučilišta pod čijim je ravnanjem započeo projekt izgradnje sveučilišnog kam-
pusa na Trsatu. Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i v. d. župana Vidoje Vuić govorili su o među-
sobnoj povezanosti Sveučilišta i lokalne uprave, a glavni urednik Novog lista Branko Mijić ove dvije 
institucije predstavio je kao prepoznatljivi riječki brand. 

Simpozij je zaključio rektor Sveučilišta Pero Lučin najavivši nove projekte i razvoj. „Moramo po-
većati razinu istraživačkih aktivnosti koje za cilj imaju transfer tehnologija na Sveučilište. Ako želimo 
naprijed, moramo investirati u prostor, opremu i ljude. Grčevito se treba boriti i za projekt Sveučilišne 
bolnice jer otvara prostor za zdravstvenu industriju te za ostvarenje vizije Kampusa.“ Podsjetio je da 
je na Sveučilištu zaposleno 1.200 ljudi. „Ove godine na sveučilište dolazi 14 znanstvenika povratnika 
jer vjeruju da ovdje mogu ostvariti svoje karijere. To je koncept koji promičemo“, rekao je rektor Lučin.

Potpisivanje ugovora

Projekt gradnje 
društvenog 
centra i crkve na 
Gornjoj Vežici

Grad Rijeka i Riječka nadbiskupija 7. 
ožujka u Nadbiskupskom domu potpisali su 
ugovor s projektantskom tvrtkom Urbis 72 o 
izradi projektne dokumentacije za gradnju 
društveno-kulturnog centra i župne crkve na 
Gornjoj Vežici. Potpisnici ugovora, gradona-
čelnik Vojko Obersnel, nadbiskup Ivan Devčić 
te direktor Giankarlo Župić, istaknuli su kako 
je projekt rijedak primjer ovako tijesne su-
radnje dva investitora, Grada Rijeke i Riječke 
nadbiskupije. Ovim se ugovorom tvrtka Urbis 
72 obvezala da će izraditi projektnu dokumen-
taciju temeljem koje će biti izdana lokacijska 
dozvola i potvrda glavnog projekta, nakon što 
je na natječaju Grada Rijeke i Nadbiskupije 
njihovo idejno rješenje dobilo najviše ocjene.  

Ugovori se potpisuju istovremeno jer 
je Grad Rijeka, putem Odjela za urbanizam, 
preuzeo koordinaciju izrade idejnih projekata, 
o čemu je uoči ovog potpisivanja sklopljen 
međusobni Sporazum. Koordinacija je ne-
ophodna budući da projekt obuhvaća dvije 
međusobno povezane građevine koje dijele 
zajedničko mjerilo prostora, iste javne površi-
ne i infrastrukturu. Po izdavanju lokacijske do-
zvole svaki će investitor samostalno nastaviti 
s izvedbom projekata, a rok za izradu i uskla-
đenje idejnog projekta za lokacijsku dozvolu 
je lipanj 2013.

Nadbiskup Devčić podsjetio je da više 
od 6000 vjernika katolika na Gornjoj Vežici 
već dugo očekuju svoju župnu crkvu koja bi 
trebala postati duhovno središte župe sv. Ane 
koja je osnovana 1971. godine. Od crkvenih 
objekata župa posjeduje samo malu kapelu 
Sv. Križa  na brdu ponad Vežice i stan za žu-
pnika, koji je ujedno i župni ured, od šezde-
setak kvadrata u neboderu. Istaknuo je i da 
u napučenom naselju nije bilo lako pronaći 
primjeren slobodni prostor za gradnju crkve. 
Ipak, u suradnji s poglavarstvom Grada Rijeke 
i Mjesnim odborom koji je u ime građana Ve-
žice predložio aktualnu lokaciju, Riječka nad-
biskupija postignula je dogovor kojim se nada 
da će nova crkva biti prihvaćena kao vidljivo 
duhovno središte naselja. Izabrana lokacija 
uz novi društveno-kulturni dom i školu ujedno 
bi trebala postati i društveno središte naselja. 

Ur.
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Posjet pravobraniteljice za djecu

Važno je raditi na prevenciji
Mila Jelavić, pravobraniteljica za djecu, posjetila je 28. ve-

ljače riječkog nadbiskupa Ivana Devčića i nadbiskupijski Ured 
za obitelj gdje ju je dočekao predstojnik Ivan Nikolić i djelatnice 
Vedrana Blašković i Željka Frković. „Izuzetno je važno raditi na 
prevenciji i pružati potporu obiteljima. To je dio i mog  posla, jer 
djeca su dio obitelji. Drago mi je da Ured za obitelj Riječke nad-
biskupije ima upravo takve, preventivne, programe pa i zbog 
toga moramo surađivati. Važno je obiteljima ponuditi moguć-
nost učenja, pogotovo roditeljima. Nas u Ured pravobranitelja 
zovu kad se mora gasiti požar, kada problem već postoji, što 
je u tom stadiju puno teže rješavati“, rekla je pravobraniteljica. 

Nadbiskup Devčić pojasnio je kako Crkva uvijek, a time i riječka mjesna Crkva, nastoji biti dio društva, 
dijeliti probleme i želje ljudi. „Na tome se temelji i rad Ureda za obitelj, kako bi pomogli obiteljima u njihovim 
nastojanjima, jer obitelj i djeca su temelj društva. Kada bi se u takve programe više ulagalo sigurno bi i društvu 
bilo bolje“, rekao je nadbiskup. Zahvalivši pravobraniteljici na posjeti istaknuo je važnost suradnje, održavanja 
kontakata i uzajamnog učenja. „I vaš Ured i naše djelovanje, jednako su u službi ljudi kojima želimo pomoći.“ 
Djelatnici Ureda za obitelj predstavili su neke od projekata koji se provode za edukaciju budućih supružnika, 
mladih bračnih parova i roditelja, istaknuvši kako su u te edukativne susrete uključena i djeca. 

Dotaknuli su se i teškog gospodarskog stanja u društvu, koje sa sobom povlači i mnoge druge probleme, 
sve više ljudi traži pomoć, a u konačnici sve to loše utječe i na obitelji. 

Ur.

Susret sakristana

Župa je mjesto susreta
Sakristanke i sakristani iz župa Riječke nad-

biskupije okupili su se 16. veljače u velikoj dvorani 
Nadbiskupskog doma u Rijeci. Predavanje na temu: 
„Krsno svećeništvo - temelj crkvenog poslanja“, 
održao im je povjerenik za župnu katehezu Marijan 
Benković, a o sakristiji kao mjestu susreta, govorio 
je biskupski vikar za pastoral Matija Matičić. Godišnji 
susret sakristana dio je redovitog pastoralnog pro-
grama s ciljem da im se pruži potpora i edukacija za 
važnu službu koju obavljaju u svojim župama. 

Benković je podsjetio sakristane da su i sveće-
nici i laici, dakle svi vjernici, dionici istog Kristovog 
svećeništva koje proizlazi iz krštenja. Pozvao je sto-
ga sakristane da budu svjesni svojeg poslanja da 

djeluju poput Krista, da svjedoče i žive vjeru. „Danas je kod nas problem što vjeru često shvaćamo kao nešto 
privatno, samo u krugu obitelji ili u crkvi i nismo spremni svjedočiti tu vjeru svijetu. A kako ćemo se sami po-
staviti prema tome i kako ćemo živjeti to ovisi o tome kako shvaćamo Crkvu i vjeru.“ Benković je podsjetio da 
je već Drugi vatikanski sabor dao smjernice za život u vjeri i pozvao sve vjernike na svetost. Nedavno je o ulozi 
vjernika laika u životu Crkve izdan i dokument Hrvatske biskupske konferencije „Za život svijeta“. 

Biskupski vikar pozvao je sakristane da u svojim župama njeguju zajedništvo, otvorenost i solidarnost 
među vjernicima. „Naša je zadaća stvarati ozračje dobrodošlice u župnim prostorima. Potrudimo se stoga da 
sakristija, crkva, župni stan i drugi prostori budu zaista mjesta susreta, kako čovjeka s Bogom tako i čovjeka 
s čovjekom.“ Podsjetio je da će upravo na taj način najbolje evangelizirati, najbolje pokazati poruku Krista 
koji je došao svakome čovjeku. „I prve su kršćanske zajednice njegovale bratske odnose otvorenosti, pa zato 
nastojmo da i danas bude tako“, zaključio je Matičić. Na kraju susreta sudionici su imali priliku iznijeti situaciju 
u svojim župama. D. Delonga

Zagrebački muftija posjetio 
riječkog nadbiskupa 

Potvrdili suradnju 
i zajedništvo

Zagrebački muftija dr. Aziz ef. Ha-
sanović  s najbližim suradnicima posje-
tio je 15. veljače riječkog nadbiskupa 
Ivana Devčića. Posjet nadbiskupu te 
kasnije i gradonačelniku Rijeke popra-
ćen je najavom skorašnjeg otvorenja 
džamije i islamskog centra u Rijeci. „To 
će biti velika novost za islamsku zajed-
nicu. Očekujemo ugledne goste i jako 
mnogo ljudi“, rekao je muftija te za-
hvalio nadbiskupu za suradnju i njego-
vanje dobrih odnosa s islamskom za-
jednicom što je potvrdio i riječki imam 
Hajrudin ef. Mujaknović.

Nadbiskup i muftija istaknuli su 
nužnost suradnje predvodnika i vjerni-
ka dviju najvećih svjetskih religija, koja 
se u Hrvatskoj i ostvaruje. Muftija Hasa-
nović podržao je stavove Katoličke cr-
kve po aktualnom pitanju zdravstvenog 
odgoja podsjetivši da su u islamskoj 
zajednici ugostili predstavnike udruge 
Grozd na predavanju o zdravstvenom 
odgoju. „Katolička crkva zauzela je do-
bar stav, ona mora govoriti iako to mno-
gima ne odgovara. Nažalost i nama 
se često osporava pravo da izrečemo 
svoje mišljenje u javnosti“, ustvrdio je 
muftija. Izrazio je i zadovoljstvo surad-
njom u humanitarnoj akciji kojom su 
Hrvatski Caritas, Hrvatski Crveni križ i 
Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj 
pomogli stradalnicima u Siriji, istaknuv-
ši kako mu je poznato da su u promociji 
te akcije u Primorsko-goranskoj župa-
niji Caritas Riječke nadbiskupije, riječki 
Crveni križ i glavni riječki imam učinili 
poseban iskorak.

Nadbiskup Devčić potvrdio je važ-
nost suradnje i dijaloga istaknuvši da 
vjerske zajednice imaju mnogo toga 
zajedničkog te po tim pitanjima moraju 
pokazati zajedništvo i biti spremne na 
dijalog i suradnju s društvom.

Ur.

Stepinčevo u riječkoj katedrali

Budite živi članovi Crkve
Riječki nadbiskup Ivan Devčić na spomendan bl. Alojzija Stepinca i nedjelju uoči korizme, 10. veljače, 

u katedrali sv. Vida krizmao je četvoricu odraslih vjernika. Objasnivši krizmanicima da su po krštenju ušli u 
Kristovu lađu, Crkvu, a sakramentom krizme to potvrđuju i učvršćuju, pozvao ih je da budu čvrsti i postojani u 
vjeri. „Želim vam da budete živi članovi Crkve, da budete aktivni, slušate što Gospodin govori i odgovorite mu: 
na Tvoju riječ Gospodine.“

Kao uzor u svjedočenju vjere nadbiskup je istaknuo bl. kardinala Alojzija Stepinca koji je dao svega sebe 
za Krista, Crkvu i spasenje naroda. „Nije se bojao niti život žrtvovati. Vidimo da su i danas velike potrebe za 
takvim, istinskim svjedočenjem. A ono je moguće samo s vjerom u Boga i snagom Duha Svetoga“, rekao je 
nadbiskup te potaknuo vjernike da i oni budu posrednici u ostvarivanju Božjeg spasenja.

Nadahnut evanđeljem o Petrovoj lađi usporedio ju je s Crkvom, u kojoj plove svi kršteni. „Mnogi danas 
kažu da su vjernici, ali ponašaju se kao da nisu u toj lađi. Kao što nam evanđelje govori da je Isus s učenicima 
tada bio na lađi, tako je on i danas stalno prisutan u Crkvi. Vjerujemo da je vodi i po njoj djeluje. To čini na razne 
načine, ali redovito to čini preko onih koje je postavio da djeluju u njegovo ime. To su papa, biskupi i svećenici, 
po njima djeluje sam Isus.“ Nadbiskup je pozvao sve vjernike da se uključe u život Crkve i budu istinski dio nje. 
Pri tome je istaknuo važnost vjere u objavu Božje riječi, ali i važnost djela koja tu vjeru potvrđuju. 

D. D.
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Susret: Veronika Kik

Bez Boga se ne može
Provodeći redovitu pastirsku vizitaciju u župi Grobnik riječki nadbiskup Ivan 

Devčić 24. veljače susreo se i s dugogodišnjom članicom župnog zbora Veroni-
kom Kik. Iako ima 80 godina, Veronika je još uvijek aktivna u zboru i župi, a potvr-
dio je to i župnik Ivan Friščić. „Pjevam u zboru od svoje 12 godine, od malena. Bra-
tić Josip bio je orguljaš 
i svirao u crkvi pa sam 
tako i ja s njim dolazila 
na mise i počela pjevati. 
Zbor je tada bio puno 
veći, bilo je više ljudi i 
pogotovo više mladih“, 
prisjetila se Veronika 
prošlih vremena. Puno 
je lijepih uspomena, a 
bilo je i šaljivih zgoda. 
„Jednom je orguljaš 
zastao u pola Očenaša 
i nije znao nastaviti. Svi su stali, prestali pjevati, a orguljaš se nije mogao sjetiti što 
dalje odsvirati. Od tada na dalje uvijek je nosio knjižicu s notama.“

Na pitanje da usporedi župu nekad i danas, spremno odgovara. „Prije je bilo 
više mladih i djece. Danas mladi kao da imaju neke druge zanimacije. I roditelji 
su drugačiji, niti oni ne dolaze na mise, pa kako će mladi. Općenito, u mnogim se 
obiteljima izgubila vjera i manje je ljudi u crkvi.“ No, ipak ne brine za budućnost 
Crkve i župe na Grobniku. „Vjera će ovdje ostati. Tu su ljudi tvrdi, drže tradiciju i 
zato neće zaboraviti svoje korijene.“

Sjeća se mnogih župnika koji su upravljali župom na Grobniku. Josip Linić, 
Nikola Barić, Stjepan Porkulabić, Ivica Katunar, Milan Cvitković prethodili su da-
našnjem župniku u ovih 80 godina. Posebno pamti Josipa Linića, strica mons. Ivo-
slava Linića nedavno umirovljenog nadbiskupijskog ekonoma. „Bio je vrlo strog, 
ali je točno znao kome u župi treba pomoći, tko je gladan kruha. Mnoge je nahra-
nio i mnogima pomogao. Bio je i dobar propovjednik. Čak je znao i zaplakati na 
propovijedi kada bi govorio o Djevici Mariji“, prisjeća se Veronika.

Za kraj susreta s nadbiskupom i razgovora s njegovim suradnicima Veronika 
je poručila: „Bez Boga se ne može, to me je život naučio. S Bogom se sve može 
prebroditi.“

Misije u Godini vjere
U župi sveti Matej, Viškovo ožujak je započeo Svetim misijama koje su vodili 

isusovci, pater Josip Sremić i pater Zvonko Vlah. Susreti su započeli u nedjelju 3. 
ožujka simboličkom predajom križa misionarima. Misije su imale za cilj obraćenje 
vjernika, duhovnu obnovu župe, osobito onih koji su se udaljili iz života župe. 

Svakoga dana, kroz trajanje misija, misionari su se susretali s vjernicima: u ju-
tarnjim, popodnevnim   i večernjim satima. Kroz priču i pjesmu, nagovore i  razma-
tranja, kroz pobožnosti i ispovijedi, klanjanja i slavljenje euharistije, kroz osobne 
susrete, molitve i posjete bolesnicima obuhvaćene su sve dobne skupine u župi, 
od roditelja i djece, bolesnih i starijih do mladih -  i za sve pronašli put do njihovih 
srca. 

Posljednjeg dana, 
10. ožujka, misije je  po-
sebno  uveličao banja-
lučki biskup dr. Fanjo 
Komarica. U župi sveti 
Mateja u Viškovu svoj 
dom je našao veliki broj 
vjernika iz Bosne pa su 
imali prilike s pastirom iz 
svoje domovine obilježiti 
i tjedan solidarnosti i za-
jedništva s Crkvom u Bo-
sni i Hercegovini. Biskup 

Komarica naglasio je da samo onaj koji zahvaljuje Bogu za primljeno u životu, 
može očekivati darove Duha. Posvijestio je što znači biti katolik, što je kršćanski 
identitet, progovorio o sadržaju vjerovanja i potakao vjernike na praštanje.

Križ je vraćen župniku, velečasnom Ivanu Nikoliću. Pater Zvonko tom je ge-
stom pozvao na  početak misijskoga djelovanja svakoga župljana ondje gdje živi 
i radi. Misije su završene zajedničkom molitvom Presvetomu Trojstvu i posvetom 
Blaženoj Djevici Mariji, koju je svaki vjernik dobio za uspomenu na susrete sa mi-
sionarima.

v.d.

Tribine za studente i mlade

Zdravstveni odgoj
Redovita teološka tribina za studente i mlade u Assunti nastav-

ljena je 5. veljače. Niz predavanja koji je započeo na ovom susretu 
posvećen je pitanjima zdravstvenog odgoja, temi vrlo aktualnoj u 
našoj današnjoj situaciji. Predavači su studenti koji su završili teča-
jeve 'Teen Star' i Prirodno planiranje obitelji: Kristijan Lekić i Nikoli-
na Banić. Kroz niz predavanja predavači će obraditi bitna pitanja iz 
područja spolnosti i odgovornog roditeljstva. Upravo je temi odgo-
vornog bračnog života i roditeljstva bila posvećena ova prva tribina. 
Ovim putem želja nam je širiti autentične katoličke stavove o ovim 
važnim pitanjima u svijetu studenata i mladih.  

Novi predsjednik Udruge sv. Vinka 
Godišnja skupština Udruge sv. Vinka Paulskog u Republici Hr-

vatskoj održana je od 8. do 10. veljače u Opatiji u isusovačkom sa-
mostanu. Udruga sv. Vinka Paulskog, koja djeluje preko 150 godina 
u Hrvatskoj i broji 600 članova, na ovoj je skupštini izabrala novog 
nacionalnog predsjednika, Igora Pranića, dosadašnjeg predsjedni-
ka Područnog vijeća „Sv. Petar i Pavao“ iz Đakovačko-osječke nad-
biskupije. Igor Pranić je član Udruge od 2002. godine, te je tijekom 
susreta istaknuo: „Udruga sv. Vinka Paulskog je postala moja druga 
obitelj prije desetak godina, a to je i danas. Počevši rad u Udruzi 
izgrađivao sam se i nastojao postati sluga siromasima i potrebitima 
što je nadam se najveći doprinos moga rada.“ 

Za dopredsjednicu je izabrana gospođa Anđelka Samardžić iz 
Splitsko-makarske nadbiskupije, dosadašnja članica Povjerenstva 
za pomirenje. Mnogo uspjeha u daljnjem radu i djelovanju, kao i 
čestitke na novoj funkciji, Igoru Praniću su uputili svi okupljeni, a 
posebice prethodna Nacionalna predsjednica gospođa Katica No-
žina Balić koja je na čelu Udruge bila posljednjih 8 godina. Udruga 
svetog Vinka Paulskog je prisutna u gotovo svim nadbiskupijama 
u Hrvatskoj, te okuplja svoje članove u ukupno 39 aktivnih konfe-
rencija. Također surađuje s konferencijama u Bosni i Hercegovini, 
Sloveniji i Makedoniji.

Mnoge konferencije ističu se svojim nesebičnim radom, pri 
čemu je vrijedno spomenuti posjete bolesnima, nemoćnima i siro-
mašnima, organiziranje hodočašća i duhovnih obnova, prikupljanje 
hrane, odjeće i obuće, zajedničko druženje sa svojim štićenicima, 
pomoć misijama u Beninu i Salomonskim otocima, pomoć u učenju, 
školovanju studenata i suradnju s raznim ustanovama na području 
na kojem djeluju.      

Katarina Kiš Badurina

Učenici pomažu djeci
Učenici Ugostiteljske škole Opatija započeli korizmu na način da 

su nahranili sedmero djece u sklopu projekta “Marijini obroci”. Uče-
nici su pod vodstvom vjeroučiteljice Maje Šimičić pogledali dokume-
tarni film “Chil 31” o Marijinim obrocima, te potaknuti filmom odlučili 
prikupiti priloge za djecu u najsiromašnijim zemljama čija godišnja 
prehrana u okviru obrazovanja iznosi 75 kn. Svojim prilozima dali su 
novu nadu nekoliko mladih života i tako ono o čemu uče pretvorili u 
djelotvornu ljubav prema čovjeku.

Marijini obroci su globalni pokret koji uspostavlja projekte pre-
hrane u nekima od najsiromašnijih zajednica svijeta u kojima glad i 
siromaštvo sprječavaju djecu da steknu obrazovanje. Ideja je nastala 
kada je 1992. godine područje oko Međugorja progutao rat, obitelj 
MacFarlane-Barrow reagirala je na patnje izbjeglica u Bosni, priku-
pljanjem pomoći u Škotskoj i dostavljanjem te pomoći u izbjegličke 
kampove blizu Međugorja. 

Globalni pokret Marijinih obroka započeo je 2002. godine. Da-
nas Marijini obroci svakodnevno hrane preko 700 000 djece, u 16 
različitih zemalja diljem Afrike, Azije, Europe, Južne Amerike i Kariba, 
a već sa 75 kn jedno se dijete može godinu dana hraniti Marijinim 
obrocima.

M. Š.
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RIJEČKA NADBISKUPIJA

Porinuće bez kobilice 
U riječkom brodogradilištu 3. maj 11. veljače porinut tanker za 

prijevoz asfalta, nafte i kemikalija za švedskog naručitelja Wisby 
Tankers. To je posljednji u nizu od četiri tankera za ovog naručite-
lja iz Švedske.

Uobičajeno je 
da se nakon porinu-
ća jednog broda sve-
čano polaže kobilica 
za gradnju sljedećeg. 
Toga dana, nažalost, 
u 3. maju nije bilo 
narudžbi za nove 
brodove, pa tako ni 
postavljene nove ko-
bilice.

Porinuće je bla-
goslovio povjerenik Apostolata mora Riječke nadbiskupije Luka 
Lučić, zaželivši mirno more posadi, ali i uputivši riječi nade i ohra-
brenja radnicima u škveru.

Brod nazvan “Palanca Singapore” nosivosti je 15.000 tona, 
duljine 133 i širine 23 metra, a pokreće ga motor snage 4.500 kilo-
vata. Vlasnik Švedske tvrtke je Jonas Engstrom, koji je, kao kato-
lik, i sam inzistirao na blagoslovu broda. Listajući Zvona, komen-
tirao je snježne pahulje u zraku koje su popratile porinuće i rekao 
da se to u kršćanskoj tradiciji u Švedskoj smatra dobrim znakom 
s neba. Poželio je stoga i škveru još posla i izgrađenih brodova, 
pohvalivši njihov dosadašnji rad i kvalitetu isporučenih brodova. 

Humanitarna izložba
„Nasmiješena lica Riječkog karnevala“

100 fotografija za 
hospicij

Humanitarna izložba „Nasmiješena lica Riječkog karnevala“ 
u organizaciji Foto Kurtija i Turističke zajednice Grada Rijeke svoj 
epilog dobila je 6. ožujka svečanom podjelom zahvalnica u hospi-
ciju „Marija Kozulić“ u Rijeci. Autor fotografija Riječkog karnevala 
Nikola Kurti u protekla dva tjedna u izlozima u središtu Rijeke izlo-
žio je 100 fotografija, a oni koji su ih htjeli kupiti uplaćivali su 150 
kuna izravno na račun hospicija. Tako je u ovoj humanitarnoj akciji 
prikupljeno 15 000 kuna.

Na završnoj svečanosti, ravnateljica hospicija s. Danijela Or-
banić, fotograf Nikola Kurti te Petar Škarpa ispred TZ Rijeke uru-
čili su zahvalnice brojnim donatorima, skupinama i pojedincima 
koji su se uključili u akciju pomoći hospiciju. Organizatori, Kurti 
i Škarpa potvrdili su da akciju fotografija Riječkog karnevala žele 
ponoviti i sljedeće godine, a i svi koji su svojim doprinosom po-
mogli ovu akciju odlučili su to i ponovno učiniti. Među donatorima 
su karnevalske skupine i dječji vrtići koji su sudjelovali u karneval-
skoj povorci, mladi nogometaši Rijeke, ali i brojni pojedinci koji su 
svojim doprinosom željeli pomoći rad hospicija koji je svoja vrata 
otvorio prije tek nešto više od mjesec dana. 

Prihvatilište dobilo kombi
Sredstvima Zaklade Adris i uspješnom suradnjom s tvrtkom Adria P. A. Renault, u 

srijedu, 6. ožujka u riječkom Prihvatilištu za beskućnike ‘’Ruže sv. Franje’’ izvršena je 
primopredaja rabljenog kombi vozila marke Ford s devet sjedećih mjesta, koje će ovom, 
još uvijek jedinom domu za ljude bez krova nad glavom na širem riječkom području, 
uvelike pomoći u prijevozu korisnika u aktivnostima s ciljem njihove resocijalizacije. 

„Zahvaljujemo Zakladi Adris što su prepoznali naš projekt, te tvrtki Adria P.A. Rena-
ult koja nam je izišla ususret, omogućivši nam kombi vozilo za potrebe radne terapije ko-
risnika i projekta Hrvatske nogometne reprezentacije beskućnika,.“,  rekla  je voditeljica 
Prihvatilišta Vilma Mlinarić. Njoj je ključ vozila uz Borisa Banderu, direktora tvrtke Adria 
P.A. Renault, koja i na ovaj način obilježava 15. godišnjicu djelovanja, predao dr. Josip 
Grbac, izrazivši zadovoljstvo što je Zaklada Adris putem natječaja nagradila uspješan 
projekt s riječkog područja, čime su uz kombi vozilo uređene dodatne radne prostorije 
u Prihvatilištu.

Helena Anušić

Problem nisu 
beskućnici, nego sustav

„U Hrvatskoj deset tisuća ljudi živi u neljudskim uvjetima!“, istaknuo je 
u Rijeci dopredsjednik Nacionalne mreže za beskućnike, Zvonko Mlinar do-
dajući kako brojka nije službena i da je riječ o procjenama. O problematici 
beskućništva i Zakonu o socijalnoj skrbi u riječkoj Gradskoj vijećnici 26. ve-
ljače održana je tribina koju je organizirao Franjevački  svjetovni red Trsat u 
povodu 6. godina djelovanja Prihvatilišta za beskućnike „Ruže sv. Franje“ čiji 
su inicijatori i voditelji. Tribini su se odazvali predstavnici lokalne vlasti, Centra 
za socijalnu skrb, članovi nadležnog Ministarstva, te brojni volonteri, ali i bivši 
te sadašnji korisnici Prihvatilišta. 

U proteklih šest godina kroz riječko Prihvatilište prošlo je četiristo kori-
snika, od toga 74 prošle godine. Veliki broj je onih koji su radno sposobni, a 
koji su nesretnim životnim okolnostima završili na cesti. Zabrinjavajuća je či-
njenica kako su u Zagrebu u Prihvatilištu i djeca, mahom domska, kao i osobe 
starije od 80 godina. „Nisu problem beskućnici, nego sustav socijalne skrbi.“, 
istaknuo je Mlinar ističući samo neke od problema s kojima se korisnici suo-
čavaju u ostvarivanju svojih zakonskih prava. „Pomoć za uzdržavanje čeka se 
i do 17 mjeseci. Zamislite kako je tim ljudima. Drže se za nas jer nemaju gdje 
i nemaju drugog izlaza. Nitko ih ne pita imaju li što za jesti i gdje prespavati“, 
upozoreno je na tribini. 

Voditeljica riječkog Prihvatilišta Vilma Mlinarić te predsjednik Nacionalne 
mreže, Drago Lelas, istaknuli su kako će beskućnika biti sve više ako Pri-
hvatilišta nastave raditi po principu na kojemu danas rade, a to je da nisu 
privremeni smještaj, nego da za neke postaju stalni.  S tim u vezi programi 
resocijalizacije od izuzetne su važnosti jer povratak radnih navika, podizanje 
samopouzdanja, okupiranost radom te povratak osjećaja korisnosti ključ su 
za uspješno socijalno uključenje, a svega toga nema bez podrške lokalne 
samouprave. Važno je napomenuti nedostatak Prihvatilišta u Hrvatskoj te da 
je u posljednje vrijeme tek nedavno otvoreno jedno u Puli s kapacitetom od 11 
kreveta. Ukazujući na problematiku financiranja Prihvatilišta, iz Ministarstva 
su poručili kako istome nije cilj preuzeti financiranje takvih prihvatnih ustano-
va, nego tu zadaću decentralizirati, dok su iz Grada Rijeke najavili otvaranje 
novog Prihvatilišta čiji su osnivači, ali i nadaju se boljoj komunikaciji s posto-
jećim Prihvatilištem. 

U Republici Hrvatskoj trenutno je otvoreno deset prihvatilišta u kojima se 
može smjestiti maksimalno 450 osoba, a upozoravajuća je činjenica kako je 
na ulici veliki broj hrvatskih branitelja s PTSP-em, ali i radno sposobnih koji su 
igrom sudbine završili na ulici, upozorila je Vilma Mlinarić. 

Helena Anušić

D. D.



26
 B

ro
j 2

/4
59

 2
01

3.

Vjeronaučna olimpijada

Sveti Dominik i Red propovjednika
Učenici 37 osnovnih i 15 srednjih škola s po-

dručja Riječke nadbiskupije sudjelovali su 19. 
veljače na Vjeronaučnoj olimpijadi. Pobijedili 

su predstavnici OŠ Srdoči i Prve riječke hrvatske 
gimnazije.

Drugo mjesto u konkurenciji osnovnih škola 
osvojili su učenici OŠ Trsat, a treće OŠ Vladimir Gor-
tan. Gimnazijalci iz Prve sušačke hrvatske gimnazi-
je drugi su u poretku srednjih škola, a treće mjesto 
osvojili su učenici Salezijanske klasične gimnazije. 

Županijsko natjecanje učenika osnovnih i sred-
njih škola Riječke nadbiskupije pod nazivom Vjero-
naučna olimpijada 2013. održano je u Trsatskom 
svetištu i OŠ Trsat na temu „Sveti Dominik i Red 
propovjednika.“ 

Svečani program natjecanja započeo je u 9.30 
sati u Auli Ivana Pavla II. pri franjevačkom svetištu 
Gospe Trsatske gdje su svoju pozdravnu riječ uputili 
uzvanici: riječki nadbiskup dr. Ivan Devčić, predstoj-
nica Katehetskog ureda Ksenija Rukavina Kovače-
vić, predstojnik Agencije za odgoj i obrazovanje 
Podružnica Rijeka dr. Oleg Đaković, ravnateljica OŠ 
Trsat Sonja Damašek-Padjen, a svojim su dolaskom 
također popratili program glavna koordinatorica za 
natjecanja u Primorsko-goranskoj županiji mr. Ma-
non Giron, viši savjetnik za vjeronauk Tomislav To-
masić, kao i ostali gosti iz grada Rijeke. 

Nadbiskup Devčić je u svojoj pozdravnoj riječi 
naglasio da su svi natjecatelji zapravo pobjednici 
ako sadržaje o kojima uče na vjeronauku ujedno i 
žive u svom svakodnevnom životu. Sve je natjecate-

lje podsjetio da se nalazimo u Godini vjere koja nam 
je dobar poticaj da što više rastemo u vjeri. 

Predstojnica Katehetskog ureda naglasila je da 
ovo natjecanje ima, uz obrazovnu, i snažnu odgojnu 
dimenziju jer promiče kulturu zajedništva i dijaloga 
među učenicima različitih uzrasta i stvaralačkih spo-
sobnosti, jača kod učenika sposobnost prihvaćanja 
osobne odgovornosti za vlastite odluke, potiče na 
primjenjivanje uljudbenog ponašanja i etičkih princi-
pa u situacijama postizanja vlastitog uspjeha.

Nakon pozdravnih riječi voditeljica programa 
vjeroučiteljica Ines Turković upoznala je na-
tjecatelje s pravilima natjecanja, a potom je 

premijerno izvedena nadbiskupijska vjeronaučna 
himna.  Točno u 10 sati u OŠ Trsat natjecatelji su u 
pojedinim učionicama započeli rješavati testove za 
koje je bilo predviđeno 60 minuta. 

Nakon prvog dijela uslijedila je okrjepa, a po-
tom kulturno-edukativni program u Auli Ivana Paval 
II. za čiju su animaciju bili zaduženi članovi Franje-
vačke mladeži (Frama) pod vodstvom mladog fra-
maša i studenta Teologije u Rijeci Darija Perkovića. 

Specijalni su gosti programa bili mladi domini-
kanci iz Dominikanskog samostana iz Zagreba koji 
su natjecateljima iznijeli svoja svjedočanstva o pozi-
vu i životu u samostanu. 

Natjecatelji su osobito bili oduševljeni kada 
su dominikanci na jednostavan, pristupačan i za-
nimljiv način predstavili svoju redovničku odjeću i 
njezino značenje kroz povijest. Nakon objavljivanja 
privremenih rezultata, uslijedio je drugi dio natjeca-
nja - Tombola koja je još više podigla natjecateljsku 

atmosferu u Auli, nakon čega su se profilirale one 
ekipe koje su imale pravo sudjelovati u završnom 
dijelu natjecanja - Milijunaku. 

Do posljednjeg je trenutka bilo neizvjesno koje 
će to osnovnoškolske i srednjoškolske ekipe pred-
stavljati Riječku nadbiskupiju na državnom natjeca-
nju u travnju u Dubrovniku.

I konačno, prvo mjesto pripalo je ekipi iz OŠ 
Srdoči pod vodstvom vjeroučitelja Borisa Barbarića 
te ekipi iz Prve riječke hrvatske gimnazije pod vod-
stvom vjeroučitelja Miroslava Radića. 

Svi su natjecatelji dobili za uspomenu prigodne 
kemijske olovke s natpisom o logom Riječke nad-
biskupije, kao i priznanja, a prve tri ekipe i prigod-
ne šalice. Prvoplasirani su, uz navedeno, dobili i 
nagradni vikend boravak u Driveniku u organizaciji 
katoličkih skauta.

Svim natjecateljima, a napose prvoplasira-
nima, Katehetski ured od srca čestita i želi puno 
uspjeha u daljnjim pripremama!

VJEROUČITELJI

Trideset i pet vjeroučitelja i dvije odgojiteljice u vjeri Riječke nadbiskupije 
prisustvovalo je godišnjim korizmenim duhovnim vježbama koje su se pod 
vodstvom preč. Marinka Miličevića, kancelara Gospićko-senjske biskupi-

je, održale od 22. do 24. veljače u Domu pastoralnih susreta u Lovranu na temu 
„Korizma s Marijom, majkom vjere.“ 

Susret je započeo u petak navečer zajedničkom večerom na kojoj je prisu-
stvovao i riječki nadbiskup Ivan Devčić koji je potaknuo sve okupljene da mole 
za svu predškolsku i školsku djecu koja 
su im povjerena na način i s onim rodi-
teljskim senzibilitetom s kojim se brinu za 
svoju vlastitu obitelj. Nadbiskup je ujedno 
zahvalio voditelju na predvođenju ovih 
vježbi i zaželio svima obilje Božje milosti 
kako bi hrabro svjedočili svoju vjeru u obi-
telji, na radnom mjestu, u svakoj zgodnoj i 
nezgodnoj prilici (usp. 2Tim 4, 2).

Nakon molitve zaziva Duha Sveto-
ga voditelj je predstavio program i dao 
kratka pojašnjenja o razlozima odabira 
marijanske teme. Sve je bilo popraćeno 
duhovnim pjesmama uz glazbu za koju 
su bili zaslužni mladi vjeroučitelji Zlatan Kupčak i Emanuel Crnjac.

Tom je prilikom voditelj naglasio da je Marija majka i učiteljica vjere na či-
jem su se primjeru nadahnjivali mnogobrojni blaženici i sveci poput bl. Ivana Pa-
vla II. Voditelj je pozvao sve prisutne na razmišljanje o Marijinoj ulozi u njihovom 
životu i naglasio da je vjernik izgubljen ako u svom životu nema izgrađen odnos 
s Marijom, o čemu danas svjedoče mnogobrojna pogrešna predstavljanja Isusa 
Krista. Budući da je početak svake duhovnosti iskustvo Božje ljubavi, voditelj je 
zamolio prisutne da se u tišini obrate Mariji i zapišu svoje molitvene izričaje, ali i 
sve ono što ih udaljuje ili ograničava u primanju i širenju Božje ljubavi.

Program se nastavio u subotu prijepodne razmatranjem tema: Navještenje 
Isusova začeća (Lk 2, 1-7) i Svadba u Kani (Iv 2, 1-13) te poslijepodne na teme: 
Čišćenje Hrama (Iv 2, 13-22) i Susret na Golgoti (Iv 19, 25-30). Voditelj je u 
izlaganju stavio naglasak na poimanju Marije kao Hrama Gospodnjeg u kojem 
se susreću Bog i čovjek. Uzevši od Marije čovještvo za svoga Sina, njoj je za 

uzvrat dao Bogo-majčinstvo i zato je važno utjecati se Mariji da nas primi u svoje 
Bezgrješno Srce i tako nam omogući susret sa samim Bogom koji je ljubav (1Iv 
4,16), naglasio je voditelj i potaknuo prisutne na važnost kontemplacije jer je ona 
ikona molitve u vjernikovu srcu. 

Svi su sudionici bili pozvani tijekom vježbi meditirati nad riječima pape 
Benedikta XVI.: „Božja ljubav prema nama temeljno je pitanje za naš život i 
pokreće važna pitanja o tome tko je Bog i tko smo mi“ (Deus caritas est) i mo-

liti Mariju za ozdravljenje i obnovu vjere i za 
dar čistoga srca. Točno u 15 sati uslijedila 
je u kapeli zajednička molitva sv. krunice 
Božanskog milosrđa. 

U pauzi između prvog i drugog dijela 
programa vjeroučitelji su iskoristili snježne 
vremenske prilike i uživali u snježnim rado-
stima.

U poslijepodnevnim je razmatranjima 
voditelj savjetovao sudionike da zamole 
Gospodina da on snagom svoje ljubavi i 
milosrđa očisti u njihovim srcima sve što je 
nečisto, bolesno, navezano, ali isto tako da 
im udijeli snagu borbe protiv zla i grijeha.

Budući da je izuzetno važno prihvatiti borbu protiv grijeha, a nikako kom-
promis s grijehom, voditelj je naglasio da je najbolje sredstvo obrane od zla 
sakrament ispovijedi koji je ujedno i druga daska spasenja poslije sakramenta 
krštenja. Nakon slavljenja sv. mise, program je završio višesatnim klanjanjem 
pred Presvetim i pristupanjem sv. ispovijedi.

U posljednjem petom razmatranju o Osobi i darovima Duha Svetoga (Iv 20, 
19-29; Dj 2, 1-24) u nedjelju prijepodne voditelj je pozvao okupljene na 
molitvu za milost dara Duha po Marijinu zagovoru, napose za dar neu-

strašivosti (usp. Lk 10,19). Pri tome je savjetovao vjeroučitelje da svakodnevno 
razmatraju svetopisamsku riječ, imaju uvijek određeno vrijeme za molitvu i da 
ne budu bojažljivi u vjeri

Susret je završio misnim slavljem u kojemu su vjeroučitelji zahvalili Gospo-
dinu i iznijeli svoja svjedočanstva o milostima koje su primili tijekom boravka na 
ovim duhovnim vježbama.

Duhovne vježbe
K.R.K.

K.R.K.



Početak službenog postupka za proglašenje blaženom i sve-
tom službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić, Sestre 
Presvetog Srca Isusova, koje je Krucifiksa utemeljila, prosla-

vile su misom zahvalnicom 14. veljače u kapeli samostana u ulici 
Pomerio. Riječki nadbiskup Ivan Devčić na početku mise pročitao 
je pismo iz Vatikana kojim mu je potvrđeno da postupak može i 
službeno započeti. Dekret je potpisao kardinal Anđelo Amato, pro-
čelnik Kongregacije za proglašenje svetih. „Ovaj je dekret razlog 
našeg okupljanja večeras. Zahvaljujemo Gospodinu i molimo ga 
da nam podari svoj blagoslov u provedbi ovog postupka. Svjesni 
da se uzalud muče graditelji ako Gospodin kuće ne gradi, molimo 
za njegovu pomoć i potvrdu da službenicu Božju Mariju Kozulić 
Crkva proglasi blaženom i svetom“, rekao je nadbiskup uvodeći u 
misno slavlje. 

U propovijedi je podsjetio na razloge za pokretanje kauze. Po-
svetivši svoj život Bogu i bližnjemu, Marija Kozulić bila je velika hu-
manitarka, riječka dobrotvorka, kako su je još za života zvali. „Ona 
se zaista dala voditi od Isusa. A za to je potrebno, kako sam Isus 
nalaže, odreći se sebe, kako bi se posvema mogli posvetiti Bogu i 
čovjeku u nevolji. Dok traje ovaj proces za beatifikaciju imat ćemo 
još više prilike uvidjeti koliko se svojim djelovanjem zaista suobličila 
s Kristom“, istaknuo je nadbiskup. 

Marija Kozulić rođena je u Rijeci 20. rujna 1852. godine u kr-
šćanskoj i dobrostojećoj brodovlasničkoj obitelji. Žena široke na-
obrazbe i kulture, bila je učiteljica glazbe i poznavala strane jezike.

Kao zauzeta laikinja i franjevačka trećeredica 1895. u Rijeci je 
utemeljila Zavod Presvetog Srca Isusova za djecu i mladež 
te dječji vrtić. U Zavod se smjestilo 60 djece, na prehrani ih 

je bilo još 300, a primani su bez obzira na vjeru i nacinalnost. Go-
dine 1899. Marija Kozulić utemeljila je Družbu sestara Presvetog 
Srca Isusova i položivši zavjete uzela ime Krucifiksa. Sestre danas 
nastavljaju njezino humanitarno poslanje, u Rijeci vode dva dječja 
vrtića te ženski učenički dom, a iznimno su cijenjene njihove jaslice 
„Mima“. 

Kardinal Bozanić blagoslovio  
novi Križni put na Trsatu

Vatikan odobrio početak postupka 
za beatifikaciju Marije Kozulić

Prva korizmena nedjelja u svetištu Majke Božje Trsatske bila je i prigoda za blagoslov novog 
Križnoga puta u Marijinom Perivoju. Njega je 17. veljače  blagoslovio  zagrebački nadbiskup 
kardinal Josip Bozanić u zajedništvu s riječkim nadbiskupom i metropolitom Ivanom Dev-
čićem. Kardinal je predvodio i svečano euharistijsko slavlje te se osvrnuo na odlazak pape 
Benedikta XVI. 

Papin stav odgovornosti „U Papinoj odluci želimo spoznati  tragove Božje 
providnosti i ljudski odgovor u vjeri, stav odgovornosti, kršćanske slobode i ljubavi prema 
Crkvi“, istaknuo je kardinal Bozanić dodajući da smo zahvalni Bogu za Papino služenje, 
kao i za obilje darova što ih je po njemu kao Petrovom nasljedniku dao svojoj Crkvi u ovom 
našem turbulentnom vremenu. „Posebno smo mu zahvalni za njegov apostolski pohod 
Hrvatskoj u lipnju 2011. prigodom Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Tijekom 
tih dana učvrstio nas je u ljepoti vjere, njegova nazočnost među nama bila je vidljiv znak 
Božje blizine prema svakom narodu“, istaknuo je kardinal Bozanić. 

Vjera podrazumijeva javno svjedočenje i djelovanje Kardinal Bozanić govorio 
je i o smislu korizme i četrdesetodnevnog boravka Isusa u pustinji koja je u Svetom Pismu 
označena kao mjesto Božje blizine, ali i čovjekove kušnje. „Tko ne prihvati takvu samoću, 
taj bježi od istine vlastitog života i igra se skrivača sa samim sobom. Tko nema svojih 
40 dana za ispitivanje vlastitog života, ponašanja i djelovanja, taj ne dolazi nikada do 
pomirenja sa samim sobom, sa stvorenjima oko sebe i konačno s Bogom, takav čovjek 
uvijek ostaje agresivan u svojim obranama“, poručio je kardinal Bozanić. 

Helena Anušić

Uoči svete mise u Marijinom Perivoju kardinal Bozanić blagoslovio je novi Križni put, rad 
akademskog kipara Ante Jurkića, postavljen  zajedničkim darovima: Hrvatske franjevačke provincije 

sv. Ćirila i Metoda, svetišta Majke Božje Trsatske i trsatskih donatora. Radovi su počeli u srpnju, 
a dodatni povod njegove izrade visoki su jubileji:  800 godina od dolaska franjevaca u Hrvatsku, 

500 godina provincija Bosna -Hrvatska i 300 godina krunjenja slike Gospe Trsatske. 

Posvetivši svoj život Bogu i bližnjemu, Marija Kozulić bila je velika humanitarka, riječka dobrotvorka, 
kako su je još za života zvali.



Već je u pozdravnom govoru istaknuo kako Hrvatska, po svojoj 
vjeri i tradiciji, pripada Europi te joj, na poseban način, daje 
doprinos u duhovnim i moralnim vrijednostima, koje su kroz 

stoljeća oblikovale svakodnevni život kao i osobni i nacionalni iden-
titet njezine djece.

Prvi je susret održan u Hrvatskom narodnom kazalištu, gdje je 
Benedikt predstavnicima društvene i političke elite govorio o savje-
sti i odgovornosti, a Crkvi u Hrvatskoj ostavio je zadaću da bude 
graditelj te savjesti u društvu.

Svetog Oca posebno se dojmio susret s mladima na Trgu bana 
Jelačića 4. lipnja. Mladi iz cijele Hrvatske, njih 800 iz Rijeke, u Za-
greb su pristizali tijekom dana te su se, nakon smještaja na Ve-
lesajmu, u kolonama slijevali prema glavnom Zagrebačkom trgu. 
Nakon uvodnih pozdrava i aplauza, pristupilo se molitvi i klanjanju 
kako bi mlade blizina Pape potaknula da osjete blizinu Boga. U 
jednom je trenutku Trg zanijemio, 30 000 duša u tišini se poklonilo 
Bogu i molilo. Deset minuta tišine odjeknulo je kao gromoglasno 
svjedočanstvo mladih da su i uz mladenačku razigranost spremni 
ozbiljno produbljivati svoj odnos s Bogom. Papa ih je potaknuo da 
smisao svog života stave u ruke Gospodina, da se odupru raznim 
ovisnostima, prolaznosti materijalnih dobara, tražnju lakšeg puta i 
bijegu od istinskog života.

Veličanstveno misno slavlje koje je papa Benedikt XVI. pred-
vodio na zagrebačkom hipodromu 5. lipnja bilo je vrhunac 
papina posjeta. Sudjelovalo je oko 400 000 vjernika, među 

kojima i veliki broj obitelji s malom djecom te 30 000 mladih koji su 
večer prije bili s Papom na molitvenom bdijenju. „Danas sam ovdje 
da vas učvrstim u vjeri; i to je taj dar koji vam nosim: Petrovu vjeru, 
vjeru Crkve! Ali istodobno, vi darujete meni tu istu vjeru, obogaće-
nu svojim iskustvom, radostima i trpljenjima. Napose mi darujete 
svoju vjeru življenu u obitelji, da bih je očuvao u baštini sveopće 
Crkve“, rekao je Sveti Otac u kratkom nagovoru uz molitvu Kraljice 
neba. Okupljeni u povodu Prvoga nacionalnog susreta hrvatskih 
katoličkih obitelji, vjernici su u susretu sa Svetim Ocem potvrdili 
spremnost nasljedovati njegove poruke i nauk Crkve.

U zagrebačkoj katedrali u nedjelju navečer, biskupima, sveće-
nicima redovnicama i redovnicima, govorio je o potrebi dijaloga, 
ali i nepokolebivom svjedočenju vjere. Pozvao je na zajedništvo i 
budno služenje u dijalogu punom ljubavi, ali i jasnoće i čvrstoće. 
Poručio im je da se trajno zauzimaju za pomirenje među podijelje-
nim kršćanima, kao i među kršćanima i muslimanima, nasljedujući 
Kristovu poruku mira. 

Molitvom na grobu bl. Alojzija Stepinca osudio je sve totalita-
rizme jer u njima se ne promiče kultura života i društvo po mjeri 
čovjeka, od fašizma preko komunizma do relativizma naših dana.

Sveti otac u Hrvatskoj, 4. i 5. lipnja 2011.

Zajedno u Kristu
Sveti Otac Benedikt XVI. 4. lipnja 2011. sletio je na zagrebački aerodrom, započevši tako svoj prvi 
pastirski pohod Hrvatskoj. Na taj se način i Hrvatska našla na popisu zemalja koje je Papa posjetio u 
svoja 24 apostolska putovanja u kratkom osmogodišnjem mandatu. 

Svetog Oca posebno se dojmio susret s mladima 
na Trgu bana Jelačića 4. lipnja. U jednom je 

trenutku Trg zanijemio, 30 000 duša u tišini se 
poklonilo Bogu i molilo. Deset minuta tišine 

odjeknulo je kao gromoglasno svjedočanstvo 
mladih da su i uz mladenačku razigranost spremni 

ozbiljno produbljivati svoj odnos s Bogom.

Na susretima s Papom u Zagrebu sudjelovalo je oko 5000 hodočasnika iz Riječke nadbiskupije. U Zagreb 
su došla 52 autobusa s hodočasnicima, a procjenjuje se da ih je još oko 2000 pristiglo vlastitim prijevozom 

ili vlakom. Prvi su hodočasnici krenuli u subotu 4. lipnja na bdijenje mladih sa Svetim Ocem na Trgu 
bana Jelačića. S riječke Žabice krenulo je 9 autobusa te još 6 autobusa i 3 kombija iz drugih župa. 


