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Izjava Hrvatske biskupske konferencije o ratifikaciji
Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv
nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Biskupi HBK protive se
ratifikaciji “Istambulske
konvencije”
Protivimo se ratifikaciji Konvencije i smatramo da Republika
Hrvatska svojim zakonskim okvirom i provedbom može sama – i
učinkovitije od mjera i načina predviđenih Konvencijom – urediti
pitanja suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

”

Zagreb, (IKA) – Hrvatski biskupi okupljeni na 56. plenarnom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije objavili su 10. travnja izjavu o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Izjavu HBK, koju je objavio Tiskovni
ured HBK, prenosimo u cijelosti:

K

ao dionici života hrvatskoga društva, sa svojom posebnom crkvenom odgovornošću, ali i
s odgovornošću hrvatskih građana u nastojanju oko dobra svoje domovine, obraćamo se
javnosti, a naročito odgovornima za donošenje političkih odluka koje za sobom neizbježno povlače ozbiljne posljedice za život naroda i za budućnost hrvatske države.
U službi predstojnika zajednica vjernika suočeni smo s pitanjima, potrebama i brigama
ljudi koji nam se obraćaju u zabrinutosti za vrjednote na kojima počiva identitet velike većine
hrvatskih građana. Sa svom ozbiljnošću uzimamo u obzir očitovanje i osjećaj vjernika (sensus
fidelium), ali i drugih ljudi kojima je stalo do očuvanja temeljnih odrednica judeokršćanske
antropologije, utemeljene na ljudskoj naravi.
Ponavljajući već više puta istaknutu, kako u zajedničkim tako i u pojedinačnim istupima,
svoju predanost u zaštiti svih ljudi od nasilja, upozoravamo da Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osim onoga što se pozitivno ističe
u njenom naslovu, svojim sadržajem otvara puno nedoumica i nejasnoća.
Protivimo se ratifikaciji Konvencije i smatramo da Republika Hrvatska svojim zakonskim
okvirom i provedbom može sama – i učinkovitije od mjera i načina predviđenih Konvencijom –
urediti pitanja suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
užni smo izravno i jasno napomenuti ponajprije svim članovima Katoličke Crkve, bez
obzira kojoj političkoj stranci ili opciji pripadali, koji trebaju dati svoj glas ZA ili PROTIV ratifikacije Konvencije da u njoj postoje ideološki elementi sukladni ‘rodnoj teoriji’
odražavajući rodnu ideologiju na temelju koje se gradi takozvana ‘gender kultura’, strana kršćanskim i općeljudskim vrjednotama te protivna nauku Crkve.
Dati svoj glas ZA ratifikaciju Konvencije značilo bi, između ostaloga, otvoriti vrata nečemu
što je u suprotnosti s ljudskom stvorenošću, s naravnim zakonom i s temeljnim vrijednostima
kršćanske vjere i kulture, a što smatramo pogubnim za obitelji, za demografsku obnovu naroda i za odgoj novih naraštaja. Stoga, pozivamo da se narodni zastupnici u Hrvatskom saboru
izjasne protiv ratifikacije Konvencije.
Isto tako, suočeni s naznakama pritisaka na savjesti pojedinaca, pozivamo na osiguravanje
slobode savjesti, izricanja vlastitih uvjerenja i stavova, jer bi nijekanje slobode bilo pokazatelj
skliznuća u totalitarni mentalitet.
Budući da nam je stalo do zajedništva, do mira i promicanja dostojanstva svakoga čovjeka,
zabrinuti smo zbog razdora, unošenja nemira i sukoba u hrvatsko društvo. Kao vjernici se
trebamo čuvati svakoga pokušaja političke manipulacije Crkvom, ne odobravajući nikakvo očitovanje prijetnja i uvrjeda usmjerenih prema onima koji zastupaju svoja stajališta.
Molimo za dar snage, poniznosti i mudrosti koja osjeća i poštuje bilo naroda, ne gledajući
tko iz sadašnjih prijepora može izaći kao ‘pobjednik’ ili ‘poraženi’, kako bi se snaga dobra
usmjerila prema boljitku hrvatske domovine spominjući se nesebičnosti i žrtava podnesenih za
slobodu i neovisnost. Pouzdajući se u Božju blizinu, zagovor Blažene Djevice Marije i svetoga
Josipa, te pomoć svetih i blaženih, a naročito blaženoga Alojzija Stepinca, za sve molimo mir i
blagoslov.
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U katedrali sv. Vida trajno izložene relikvija
krvi iz riječkog čudotvornog raspela i
relikvija Isusova križa iz Jeruzalema

Svete relikvije
u srcu grada
„Ono što do sada imamo potvrđeno, što su
pokazale i prijašnje analize, govori da čestica
drveta Kristova križa, koja je crne boje, potječe iz
Jeruzalema i da je stara oko dvije tisuće godina.
Za krv iz ampule potvrđeno je da je AB grupa,
kao što je to Torinsko platno i kao što su to sva
euharistijska čuda“, objasnio je rektor katedrale
mons. Matija Matičić.

Relikvija Isusova križa iz Jeruzalema

Piše: Mirjana Grce

U

prezbiteriju katedrale sv. Vida, u malim nišama s lijeve i desne
strane glavnoga oltara, svoje su stalno mjesto dobile dvije relikvije - relikvija krvi iz riječkog Čudotvornog raspela i relikvija
Isusova križa iz Jeruzalema. Relikvijari su tamo postavljeni na Veliki
četvrtak - nakon što su vraćeni s restauracije u Italiji - i već se u Velikom trodnevlju i u ophodu oko riječkog Čudotvornog raspela, moglo vidjeti vjernike kako mole pred njima. Obje se relikvije od davnina čuvaju
u riječkoj prvostolnoj crkvi, a posljednjih desetljeća u riznici katedrale,
na galeriji gdje su bile dio stalnoga postava Isusovačke baštine u Rijeci.
„Radi se o relikviji Kristovog križa iz 1. stoljeća iz Jeruzalema, s
Golgote. Po povijesnim spisima, po židovskim i kršćanskim povjesničarima i teolozima, Krist je raspet i umro od 7. travnja 30. godine, dakle
prije 1988 godina, i to je gotovo dokazano. Relikvije Kristovog križa su
u davnoj prošlosti iz Jeruzalema stigle do Rima, iz Rima u Veneciju, a
iz Venecije su zbog kuge i drugih bolesti brodovima dospjele i u naše
krajeve. Na taj način su male čestice toga križa stigle i u Rijeku, pretpostavlja se u 17. stoljeću. Relikvijar čestice sv. Križa, u obliku kakav
je sada, nastao je u 16. ili 17. stoljeću, a na njemu je latinski zapisano
»Drvo križa - stablo života«“, objasnio je mons. Matija Matičić, rektor
katedrale sv. Vida.
ovoreći o drugom relikvijaru, podsjetio je na riječku pobožnu
predaju koja prenosi da je riječko Čudotvorno raspelo prokrvarilo 1296. godine kada je, gubeći u kockanju, na njega kamen
bacio izvjesni Petar Lončarić. Tada se to gotičko raspelo nalazilo ispred
nekadašnje stare crkvice sv. Vida na Trgu Grivica.
„Na mjestu te crkvice isusovci su stoljećima kasnije sagradili veliku
sveučilišnu crkvu sv. Vida koja je riječka katedrala postala 1920. godine.
Kako je zabilježeno, sačuvane su tri ampulice krvi koja je potekla iz raspela. Jedna od njih je sačuvana u Rijeci zahvaljujući nekim plemićkim
obiteljima i nekim svećenicima, druga je ostala u Puli, a treća u Rimu.“
Obje relikvije smo prije restauracije - na koju su kod benediktinaca kod
Roviga relikvijari upućeni u dogovoru s našim restauratorima - poslali
u poseban institut u Vatikanu. U tom institutu su relikvije otvorene te
je iz njih uzet uzorak za analizu kojom je potvrđena i učvršćena pobožna predaja.“
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Vazmeno bdijenje u najstarijoj riječkoj župnoj crkvi

Krist - vječno svjetlo našeg života
“U Kristu uskrslome zakoračili smo na Božju obalu i Boga moramo moliti da
nam da snage da ustrajemo s njime u borbi protiv zla”, rekao je nadbiskup.
Riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić
predvodio je u subotu 31. ožujka vazmeno bdijenje u najstarijoj riječkoj župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice
Marije.
Govoreći o simbolici obreda paljenja vazmene svijeće i mračne crkve koju je obasjao njezin plamen, kazao je
da gdje nema Krista - vječna je tama. „Zato se kroz crkvu
unosi svijeća koja simbolizira vječno svjetlo našeg života
- Krista. S krštenjem smo postali djeca Božja, no kada griješimo zlo nas vuče u tamu. Zato je potrebno obnavljati
krsne zavjete i prisjećati se kako smo stvoreni i koji je smisao našeg života. Bog ne odustaje od svijeta i čovjeka bez
obzira na naše grijehe. U Kristu uskrslome zakoračili smo
na Božju obalu i Boga moramo moliti da nam da snage da
ustrajemo s njime u borbi protiv zla“, rekao je nadbiskup.
Na kraju je istaknuo da je do vječnog spasenja moguće
doći po poslušnosti Bogu i poštivanju Božjih zapovijedi.
Na kraju mise svim vjernicima čestitao je Uskrs te
podsjetio je na Godinu duhovnih zvanja u čijem znaku će
Riječka nadbiskupiji biti od jeseni. Potaknuo je mlade da
se odazovu Božjem pozivu, a sve vjernike na molitvu za
nova svećenička i redovnička zvanja. „Bez svećenika nema
ni Crkve, nema ni sakramenata. Molite za nova svećenička
i redovnička zvanja“, kazao je nadbiskup Devčić.
H. A.

U riječkoj prvostolnici svečano proslavljen najveći kršćanski blagdan

Uskrs je blagdan nade za sve
nepravedno osuđene, mučene i ubijene
nje najvažnijeg kršćanskog blagdana.
„Uskrs je blagdan nade za sve nepravedno osuđene, mučene i ubijene. Isusovo je
uskrsnuće Božje negiranje i odbacivanje
nepravednih ljudskih zakona i presuda
koje su po njima donesene.“ Propovjednik je u nastavku istaknuo kako je Isusovo uskrsnuće od mrtvih pobjeda Božje
ljubavi nad silama zla i tame. „Kao takvo ono je ohrabrenje svima onima koji
se, po uzoru na Isusa i njegova i našeg
nebeskog Oca, nesebično žrtvuju za druge, posebno za slabe i siromašne. Ono je
podrška i onima koji opraštaju nanesene
im uvrede i nepravde moleći s Isusom
na križu: ‘Oče, oprosti im, ne znaju što
čine!’ (Lk 23, 34).“
Zaključujući propovijed poručio je kako je Isusovo uskrsnuće
duboko povezano s našim svakodnevnim životom jer svakog smo
dana pozvani ljubiti, služiti, opraštati, kao što Bog nas neprestano
ljubi, služi nam i oprašta. „A da je to put pobjede nad smrću i put
dosezanja istinskoga života već ovdje, a u punini o uskrsnuću mrtvih u vječnosti, za to nam je najčvršće jamstvo Isusovo uskrsnuće
od mrtvih, koje danas slavimo i koje vam svima od srca čestitam,
jer njegovo je uskrsnuće i naše uskrsnuće“, zaključio je nadbiskup.
H. A.

Najveći i naradosniji kršćanski blagdan Uskrs svečano je u nedjelju 1. travnja proslavljen u katedrali sv. Vida u Rijeci. Euharistijsko slavlje predvodio je riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić
u zajedništvu s generalnim vikarom Riječke nadbiskupije mons.
Emilom Svažićem, rektorom riječke prvostolnice mons. Matijom
Matičićem te vlč. Mariom Frlanom.
„Uskrs je blagdan života, dan kad je jedan čovjek, koji je
ujedno bio Bog, uspio pobijediti smrt, iako je ona bila prije njega
svladala“, rekao je nadbiskup u propovijedi objašnjavajući znače-
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Vazmeno bdijenje u gospićkoj katedrali

Dan pobjede života nad smrću
“Ovom misom slavimo događaj koji je promijenio svijet i dao smisao
ljudskom životu”, rekao je biskup Križić
Vazmeno bdijenje, 31. ožujka
u Gospiću, počelo je Službom svijetla s blagoslovom ognja u parku
uz katedralu. Na tom ognju gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić, koji je predvodio obrede i misu bdijenja u zajedništvu
s gospićko-senjskim biskupom u
miru mons. dr. Milom Bogovićem, tajnikom i kancelarom preč.
Mišelom Grgurićem i župnikom
preč. Mariom Vazgečem, zapalio
je uskrsnu svijeću koja označava
uskrslog Krista, a zatim su svi u
procesiji ušli u katedralu. Nakon
obrednog pozdrava uskrsnoj svijeći slijedio je Vazmeni hvalospjev
za koji je Biskup rekao da je ispjevan ovoj presvetoj noći koja je jedina bila svjedokom Isusova uskrsnuća. Hvalospjev ovu noć naziva
blaženom: „O blažene li noći koja
je jedina bila dostojna znati vrijeme i čas u koji je Krist uskrsnuo
od mrtvih. Ovo je noć o kojoj je pisano: ‘I noć će sjati kao dan, i noć
mi je svijetlo u radosti mojoj’.“
Biskup je nakon biblijskih čitanja vjernicima objasnio kako
nema vjere u uskrsnuće bez iskustva jakog susreta sa živim Bogom. “Nitko od onih koji su našli prazan grob nije zbog toga povjerovao da je Isus uskrsnuo. Prazan grob nije im dokaz. Povjerovali
su tek kada su susreli živog Uskrslog Isusa. Čak i to na početku
nije bilo bez jakih sumnji. Bio je to za njih previše izvanredan, prevelik i prelijep događaj da bi u njega lako povjerovali. Otvarali su
se vjeri malo po malo. Vjerovati ne znači znati da je Isus uskrsnuo,
nego iskusiti njegovu blizinu, iskusiti njega kao uskrsnuće i život.”

Na kraju je istaknuo kako se ovom misom slavi događaj koji je promijenio svijet i dao smisao ljudskom životu. „To je dan pobjede života nad smrću. To je dan koji je dao smisao i svim našim životnim
patnjama. Čovjeku se otvara vječnost za kojom čezne svako ljudsko
biće. I ni s čim manjim od toga čovjek ne može biti zadovoljan.
Uskrs je tome navještaj i sigurno jamstvo,“ zaključio je biskup.
Na kraju sv. mise svima je zaželio blagoslovljen Uskrs i blagoslovio hranu. Pod misom je pjevao katedralni zbor pod ravnanjem
Franje Puškarića.

Biskup na Uskrs u Senju
U nedjelju Uskrsnuća Isusova, kada kršćani slave svoj
najveći blagdan, u senjskoj katedrali Uznesenja BDM na središnjem euharistijskom slavlju okupio se velik broj vjernika,
a misno slavlje predvodio je gospićko-senjski biskup mons.
Zdenko Križić u zajedništvu s tajnikom i kancelarom preč.
Mišelom Grgurićem i župnikom preč. Richardom Pavlićem
uz asistenciju bogoslova Josipa Tomljanovića i ministranata.
Biskup je svima zaželio blagoslovljen Uskrs te zahvalio
prisutnim vjernicima, posebno onima koji su došli s djecom
proslaviti najveći blagdan kršćanske vjere - Isusovo Uskrsnuće te nakon mise blagoslovio hranu koju će vjernici blagovati.
Na kraju misnog slavlja župnik preč. Richard Pavlić
zahvalio je preuzvišenom biskupu mons. Zdenku Križiću i
njegovom tajniku preč. Mišelu Grguriću, također pjevačima,
prisutnim vjernicima i svima onima koji su na bilo koji način
doprinijeli proslavi najvećeg blagdana naše vjere - Isusovog
Uskrsnuća - Vazma.
Tijekom svete mise liturgijsko je pjevanje predvodio katedralni zbor sv. Cecilije uz pratnju na orguljama gospodina
Milana Dučića, a pod vodstvom gospodina Ivana Prpića.
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Poruka
Urbi et orbi
pape Franje,
Uskrs 2018.

Kristovo uskrsnuće
je prava nada svijeta
Neka plodove novog
života uskrsli Krist donese
djeci koja, zbog ratova
i gladi, odrastaju bez
nade, bez obrazovanja
i zdravstvene zaštite;
kao i starijim osobama
koje su odbačene od
egoistične kulture, koja
ostavlja po strani one
koji nisu „produktivni”.
Plodove mudrosti
molimo se za sve one
u cijelom svijetu u čijim
je rukama politička
odgovornost, da
uvijek poštuju ljudsko
dostojanstvo, da
predano rade u službi
općeg dobra i osiguraju
razvoj i sigurnost svojim
građanima.

Draga braćo i sestre, sretan Uskrs!
sus je uskrsnuo od mrtvih. Ovaj proglas odzvanja u Crkvi diljem svijeta,
zajedno s pjesmom Aleluja: Isus je
Gospodin, Otac ga je uskrsnuo i trajno je
Živ među nama.
Sâm je Isus najavio svoju smrt i uskrsnuće sa slikom zrna pšenice. Rekao je:
„ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne
umre, ostaje samo; ako li umre, donosi
obilat rod” (Iv 12, 24). Evo, upravo to se
dogodilo: Isus, pšenično zrno koje je Bog
posijao u brazdi zemlje, umro je ubijen od
grijeha svijeta, ostao je dva dana u grobu; ali u toj je njegovoj smrti sadržana
sva snaga Božje ljubavi, koja se objavila i
očitovala trećeg dana, onoga koji slavimo
danas: Uskrs Krista Gospodina.
Mi kršćani vjerujemo i znamo da je
Kristovo uskrsnuće prava nada svijeta,
ona koja ne razočarava. To je snaga pšeničnog zrna, one ljubavi koja se spušta i
daje se do kraja, i koja stvarno obnavlja
svijet. Ova sila i danas donosi ploda u
brazdama naše povijesti obilježene tolikim nepravdama i nasiljima. Ona donosi
plodove nade i dostojanstva gdje su siromaštvo i isključenost, gdje je glad i nezaposlenost, među prognanike i izbjeglice
– s kojima današnja kultura odbacivanja
nerijetko postupa kao s otpadom –, među
žrtve trgovine drogama, trgovine ljudima
i ropstava našeg vremena.
I danas molimo plodove mira za cijeli svijet, počevši od ljubljene i izmučene
Sirije, čije je stanovništvo iscrpljeno ratom kojem se ne vidi kraj. Neka na ovaj
Uskrs svjetlo uskrsloga Krista rasvijetli
savjest svih političkih i vojnih vođa, da
se istrebljenje koje je u tijeku odmah pre-

I
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kine, da se poštuje humanitarno pravo i
olakša pristup pomoći koju ta naša braća
i sestre hitno trebaju, osiguravajući istodobno odgovarajuće uvjete za povratak
prognanika.
Plodove pomirenja zazivamo za Svetu zemlju, koja je čak i ovih dana ranjavana otvorenim sukobima u kojem se ne
štedi bespomoćne, za Jemen i cijeli Bliski
istok, da nad podjelama i nasiljem prevladaju dijalog i uzajamno poštovanje.
Neka naša braća u Kristu, koji često trpe
zlostavljanja i progone, budu svijetli svjedoci Uskrsloga i pobjede dobra nad zlom.
olimo plodove nade na ovaj dan
za one koji žude za dostojanstvenim životom, osobito u onim dijelovima afričkog kontinenta koje muči
glad, sukobi koji su postali nešto uobičajeno i terorizam. Neka mir što ga donosi
Uskrsli ozdravi rane u Južnom Sudanu:
neka otvori srca dijalogu i uzajamnom razumijevanju. Nemojmo zaboraviti žrtve
tog sukoba, posebno djecu! Neka ne izostane solidarnosti za mnoge osobe koje su
prisiljene napustiti svoju zemlju i lišene
su i onog najnužnijeg za život.
Plodove dijaloga molimo za Korejski
poluotok, da razgovori koji se trenutno
vode potaknu sklad i pomirenje u toj regiji. Neka oni koji u tome imaju izravne
odgovornosti postupaju mudro i razborito kako bi se promicalo dobro korejskog
naroda i izgrađivalo odnose povjerenja u
krilu međunarodne zajednice.
Plodove mira molimo za Ukrajinu,
da se osnaže koraci koji se čine u korist
sklada i olakšaju humanitarne inicijative
koje su potrebne stanovništvu.

M

PAPA FRANJO
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Plodove utjehe molimo za venecuelski narod,
koji – kako su napisali njihovi pastiri – živi u nekoj vrsti „tuđine” u svojoj vlastitoj zemlji. Neka
on, snagom uskrsnuća Gospodina Isusa, nađe
pravi, miran i human put da izađe što je moguće prije iz političke i humanitarne krize koja ga
muči, i neka ne izostane gostoprimstva i pomoći
onima od njegove djece koja su prisiljena napustiti svoju domovinu.
eka plodove novog života uskrsli Krist
donese djeci koja, zbog ratova i gladi,
odrastaju bez nade, bez obrazovanja i
zdravstvene zaštite; kao i starijim osobama koje
su odbačene od egoistične kulture, koja ostavlja
po strani one koji nisu „produktivni”.
Plodove mudrosti molimo se za sve one u
cijelom svijetu u čijim je rukama politička odgovornost, da uvijek poštuju ljudsko dostojanstvo,
da predano rade u službi općeg dobra i osiguraju
razvoj i sigurnost svojim građanima.
Draga braćo i sestre, i nama, kao i ženama
koje su pohrlile na grob, upućene su ove riječi:
„Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje,
nego uskrsnu!” (Lk 24, 5-6). Smrt, samoća i strah
više nemaju više posljednju riječ. Postoji riječ koja
seže dalje i koju samo Bog može izgovoriti: to je
riječ uskrsnuća (usp. IVAN PAVAO II., Obraćanje
na kraju Križnog puta, 18. travnja 2003.). Snagom Božje ljubavi ona „ništi grijehe, pere krivice,
i nevinost vraća palima, a radost tužnima. Dokida mržnju, uspostavlja slogu i svladava nasilje”
(Pohvala uskrsnoj svijeći).
Sretan Uskrs svima!

N

Papa Franjo u svojim je
molitvama posebno spomenuo
Siriju, Jemen, Južni Sudan,
Koreju, Ukrajinu i Venzuelu.
• I danas molimo plodove mira za cijeli svijet,
počevši od ljubljene i izmučene Sirije, čije je
stanovništvo iscrpljeno ratom kojem se ne
vidi kraj.
• Plodove pomirenja zazivamo za Svetu zemlju, koja je čak i ovih dana ranjavana otvorenim sukobima u kojem se ne štedi bespomoćne, za Jemen i cijeli Bliski istok, da
nad podjelama i nasiljem prevladaju dijalog
i uzajamno poštovanje.
• Molimo plodove nade na ovaj dan za one
koji žude za dostojanstvenim životom, osobito u onim dijelovima afričkog kontinenta
koje muči glad, sukobi koji su postali nešto
uobičajeno i terorizam.

5 godina pontifikata

Papa Franjo i
njegov odnos prema
ljudima i društvu
On je Papa koji priznaje da je grješnik i koji
moli za oproštenje grijeha Crkve te stalno
poziva na molitvu za druge i sebe
Piše: mons. mr. sc. Matija Matičić

N

akon povijesne odluke pape u miru Benedikta XVI. da podnese ostavku,
za poglavara Crkve je izabran Isusovac i nadbiskup Buenos Airesa, Jorge
Mario Bergoglio, koji je uzeo ime Franjo po sv. Franji Asiškom i već time
zacrtao kako želi Crkvu usmjeriti i svoj odnos prema svakome čovjeku i kakvu
poruku želi poslati društvu odnosno svijetu.
Papa Franjo je 13. ožujka obilježio petu obljetnicu papinskog služenja i bez
dvojbe rekao bih da se vidi ostvarenje vizije pape sv. Ivana XXIII. koju je on imao
još davne 1959. godine. Papa Franjo je potpuno ostvarenje te njegove vizije, jer
njegov način djelovanja i služenja je donio svojevrsnu obnovu Crkvi, a posebno u
neprestanom inzistiranju činjenja dobra prema čovjeku u potrebi odnosno bolesnima, utamničenima, gladnima, žednima, progonjenima. Upravo Krist nas uči:
„Što učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste“ (Mt 25,45).
Filozof Protagora rekao je: „Čovjek je mjerilo svih stvari.“ Način djelovanja
pape Franje odražava bit njegovog čovječanstva, kršćanstva i svećeništva, a to
možemo sažeti u dvije riječi u milosrđu i poniznosti.
n kao Kristov namjesnik na zemlji inzistira da su Isusovi učenici prvi pozvani svjedočiti i donositi Božje milosrđe i ljubav onima koji su na margini
društva zbog svoje rase, vjere, podrijetla, a posebno prema migrantima
i razvedenima itd. Sam papa Bergoglio je otvoren svima, iskren, ponizan i to je
osobnost tog posebnog čovjeka koja se pokazuje u svim djelima i riječima u osobi
pape Franje.
Njegova skromnost i siromaštvo vidi se i u vanjskim znakovima poput izbora
vozila u kojima putuje, izboru istoga prsnoga križa koji nosi otkad je posvećen
za biskupa, liturgijske odjeće, rezidencije i slično. Tim primjerom svjedoči kleru
i vjernicima jasno im pokazujući što se i od njih očekuje kao od Isusovih sljedbenika. Uzmimo za primjer i radikalne reforme unutar Vatikana i Crkve općenito.
Ako bi trebali zaključiti jednom riječju o njegovu papinstvu onda je to nadasve milosrđe koje najbolje opisuje i svjedoči o svemu učinjenome prema svakome
čovjeku i svijetu.
On je papa koji priznaje da je grješnik i koji moli za oproštenje grijeha Crkve
te stalno poziva na molitvu za druge i sebe, stoga što poželjeti svima nama o njegovoj petoj obljetnici pontifikata nego slušajmo i slijedimo ga posebno u milosrđu
prema svakome čovjeku i svjedočimo Kršćanstvo autentičnim životom.

O

• Neka mir što ga donosi Uskrsli ozdravi rane
u Južnom Sudanu: neka otvori srca dijalogu
i uzajamnom razumijevanju.
• Plodove dijaloga molimo za Korejski poluotok, da razgovori koji se trenutno vode potaknu sklad i pomirenje u toj regiji.
• Plodove mira molimo za Ukrajinu, da se
osnaže koraci koji se čine u korist sklada i
olakšaju humanitarne inicijative koje su potrebne stanovništvu.
• Plodove utjehe molimo za venecuelski narod, koji – kako su napisali njihovi pastiri –
živi u nekoj vrsti „tuđine” u svojoj vlastitoj
zemlji.
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Vrijedna knjiga dr. Slavka Zeca

Sjednica Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća

Komentar i
primjena reforme
u postupku za
proglašenje
ništavnosti
ženidbe

Nova pastoralna godina
u Riječkoj nadbiskupiji –
Godina duhovnih zvanja

Knjiga crkvenog pravnika doc. dr. sc. Slavka Zeca:
“Mitis Iudex Dominus Iesus. Blagi sudac Gospodin
Isus. Komentar i primjena” predstavljena je 20. ožujka
u Velikoj dvorani Nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci.
O knjizi koja analizira smjernice pape Franje koje se
odnose na parnice za proglašenje ništavnosti ženidbe, govorili su profesor kanonskog prava na Teologiji
u Rijeci generalni vikar Riječke nadbiskupije i sudski
vikar Interdijecezanskog ženidbenog suda mons. mr.
sc. Emil Svažić te pročelnik Katedre kanonskog prava
KBF-a u Zagrebu i sudski vikar Međubiskupijskih sudova prof. dr. sc. Josip Šalković.
Knjiga analizira promjene pri postupku proglašenja ništavnosti ženidbe u 21 kanonu Zakonika crkvenog prava koje je donio Motuproprio pape Franje
objavljen 8. rujna 2015. godine i naslovljen Mitis Iudex
Dominus Iesus (Blagi sudac Gospodin Isus). Promjene
se odnose na ubrzanje postupka proglašenja ništavnosti, davanje većih ovlasti biskupima, uključivanje laika
u crkvena sudišta i smanjenje troškova postupka. „Ova
knjiga uz analizu kanona i promjena koje je donio motuproprio donosi i komentar i upute za primjenu da bi
se lakše uočilo u čemu je novost pojedine reformirane
kanonske odredbe te će zasigurno biti dragocjena pomoć dijecezanskim sudovima“, ustvrdio je mons. Svažić.
„Knjiga je vrijedan znanstveni doprinos u domeni Kanonskog prava“, istaknuo je dr. Šalković. „Plod
je autorovog znanstvenog istraživanja, ali i iskustva u
praktičnoj primjeni. Ovu Papinu reformu još nitko nije
ovako temeljito obradio“, rekao je dr. Šalković.
Autor knjige dr. Slavko Zec, sudski vikar Krčke
biskupije i docent kanonskog prava na Teologiji u Rijeci, zahvalio je svima koji su sudjelovali u nastajanju
knjige, posebno Hrvatskom kanonističkom društvu i
Glasu koncila koji je kao izdavač knjigu objavio kao 10.
izdanje u pravnom nizu „Studia Canonica Croatica“.
„Svjesni smo da je kanonsko pravo u ovom području
vrlo dinamično i potrebno je stalno promišljati o tome.
Kanonski sudski postupak uvijek mora biti na tragu
nauka o sakramentalnosti ženidbe, ali s druge strane
moramo promišljati kako što bolje izaći u susret vjernicima koji trebaju pomoć“, rekao je dr. Zec. Knjiga je
predstavljena u okviru redovnih kulturnih tribina Teologije u Rijeci.
Danijel Delonga

U Velikoj dvorani Nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci 17. ožujka održana
je sjednica Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća na kojoj je odlučeno da će nova
pastoralna godina 2018./2019. u Riječkoj nadbiskupiji biti Godina duhovnih
zvanja.
Na prijedlog riječkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića, jednoglasno je
prihvaćen prijedlog, a kao razlog navedeno pomanjkanje duhovnih zvanja. To
nije problem samo Riječke nadbiskupije, nego je riječ o sveopćoj krizi. S tim u
vezi nužan je angažiraniji rad s ministrantima, osobito u župama u kojima ih
nema dovoljno, rekao je nadbiskup. Rektor Bogoslovnog sjemeništa “Ivan Pavao II.” u Rijeci vlč. dr. Mario Tomljanović upozorio je na zabrinjavajuće mali
broj kanidata za svećenike s ovog podneblja koji će nakon formacije ostati u
Riječkoj nadbiskupiji. Godina duhovnih zvanja u čijem znaku će biti iduća pastoralna godina u Riječkoj nadbiskupiji od izuzetne je važnosti i o ovoj temi
ovisi i sadašnjost i budućnost, kazao je Tomljanović. Podsjetio je na “Svećeničku godinu” koju je na razini opće Crkve 2009. godine proglasio papa Benedikt
XVI., istaknuvši kako je iste godine porastao broj duhovnih zvanja. Također, na
sjednici je odlučeno da će godina nakon Godine duhovnih zvanja biti posvećena
svećenicima i posvećenim osobama.
Na sjednici je iznesen izvještaj o dosadašnjem tijeku pastoralne godine Godine roditeljstva. Predstavio ga je vlč. Marijan Benković, tajnik Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća. Godinu roditeljstva obilježile su i dvije obljetnice: 25
godina vjeronauka u hrvatskim školama, te 15. godišnjica rada Ureda za obitelj
Riječke nadbiskupije. Nadbiskupovo pismo dalo je poticaj za bolju suradnju odgojnih čimbenika: obitelj – župa – škola, rekao je vlč. Benković. U nastavku je
iznio pregled dosadašnjih pastoralnih pothvata u Godini roditeljstva i na tragu
pozitivnih iskustava zajednica obitelji po župama istaknuo kako takve vjerničke
zajednice mogu biti pokretači i nositelji vrijednih projekata.
U raspravi koja je uslijedila izneseni su izvještaji po dekanatima o pastoralu
s obiteljima. Jedan od pozitivnih primjera onaj je iz delničkog dekanata kojega
je predstavila Božana Blašković. Posvjedočila je o radionicama za očeve i majke,
osobito o radionicama za očeve na temu sv. Josipa, te za majke na temu “Žena
u društvu i u Crkvi”.
H. A.

Svećenička skupština

Pastoral ministranATA
U Domu pastoralnih susreta u Lovranu u utorak 20. ožujka održana je
Svećenička skupština Riječke nadbiskupije sa središnjom temom pastorala ministranata. Gost predavač bio je preč. Josip Ivešić iz Đakova, tajnik za ministrante pri Vijeću za duhovna zvanja HBK. Skup je pozdravio riječki nadbiskup
mons. dr. Ivan Devčić koji je kao razlog za odabir teme istaknuo poteškoće u
pastoralu s ministrantima te Godinu posvećenog života u čijem znaku će biti
iduća pastoralna godina u Riječkoj nadbiskupiji.
Govoreći o ulozi ministranata kao pravim župnikovim suradnicima, preč.
Ivešić je istaknuo nužnost angažiranijeg pastorala ove skupine vjernika. „Ministriranje mlade priprema za kršćanski život i u ministrantima moramo prepoznati buduće članove župnih vijeća i aktivne vjernike laike“, rekao je predavač.
U raspravi koja je uslijedila istaknuto je da djeca koja dolaze ministrirati
nisu nužno iz vjerničkih obitelji. Osim toga, prisutan je negativan odnos javnosti prema ministrantskoj službi zbog čega neki roditelji ne dopuštaju djeci
ministriranje.
U drugom dijelu skupštine Barbara Brezac Benigar i Maja Šimičić Roksandić predstavile su inicijativu “Hod za život” koja će u Rijeci biti održana 19.
svibnja s početkom u 10 sati. Projekt je podržao nadbiskup Devčić, a župnici su
potaknuti na suradnju s volonterima koji će inicijativu predstaviti po župama.
H. A.
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11. godišnjica
Prihvatilišta za beskućnike
Voditeljica Prihvatilišta
Slađana Tuftan
istaknula je kako većinu
sadašnjih korisnika
muče zdravstveni
problemi i nisu radno
sposobni, a za takve je
osobe najteže pronaći
neko trajno rješenje.

P

rihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“ 27. ožujka proslavilo je 11. godišnjicu kontinuiranog djelovanja. Tim povodom prvostolni dekan vlč. mr. Mario Gerić predvodio je
misno slavlje u crkvi sv. Romualda i Svih Svetih na Kozali, odnosno
crkvi u čijim prostorima se nalazi ova riječka karitativna ustanova. Svećenik je okupljenim korisnicima, djelatnicima i volonterima
uputio poruku nade i ohrabrenja u njihovim nastojanjima da noseći svoje križeve pronađu svjetlo uskrsloga Krista.
Također, od ponedjeljka 26. ožujka do srijede 28. ožujka na riječkom Korzu bio je postavljen prodajni štand s radovima korisnika Prihvatilišta. „Bili su to ukrasni predmeti iz kreativne radionice“, objasnila je voditeljica Prihvatilišta Slađana Tuftan te dodala
kako je prisutnost štanda i beskućnika na Korzu način kojim žele
podsjetiti građane na probleme s kojima se ti ljudi suočavaju.
„U prihvatilištu je trenutno 12 osoba, 10 muškaraca i dvije
žene, u dobi od 35 do 60 godina“, izvijestila je voditeljica. „Većinu muče zdravstveni problemi i nisu radno sposobni“ dodala je te
objasnila kako je za takve osobe najteže pronaći neko trajno rješenje. „U Prihvatilištu mogu biti 6 mjeseci do godinu dana, a u tom
razdoblju trebali bi pronaći neki trajni smještaj. Onima s težim
zdravstvenim problemima potrebna je i njega. Mnogi od njih nemaju ni potrebne dokumente ni zdravstveno osiguranje pa je prvi
korak osigurati im pristup uslugama na koje kao građani Hrvatske imaju pravo.“ Nakon toga sljedeći je korak pronaći im trajni

smještaj. Tu pomažu Grad Rijeka s mogućnošću pružanja nužnog
smještaja ili Centar za socijalnu skrb s programom udomiteljskih
obitelji. „Oni koji nisu sposobni brinuti se o sebi moraju otići negdje gdje će im biti pružena nužna pomoć. Za takve slučajeve postoji
program udomiteljskih obitelji, ali takvih je na riječkom području
malo. Više ih ima u kontinentalnim krajevima Hrvatske.“
uftan je opisala posljednji slučaj čovjeka koji je s problemima na plućima otpušten iz bolnice i došao u Prihvatilište.
„Nije mogao ostati u bolnici jer je liječenje završeno, ali morao je koristiti bocu s kisikom. Nismo imali druge nego nabaviti taj
aparat i to je koristio za vrijeme boravka ovdje dok nije pronašao
mjesto u jednoj udomiteljskoj obitelji u Glini.“
S onima koji su radno sposobni ipak je lakše, objašnjava voditeljica. Za njih Prihvatilište traži posao, pretražuje burzu rada,
šalje životopise i molbe pa uglavnom nešto i nađu. „Šaljemo ih i na
dodatne edukacije. Kada se tako osposobe onda mogu potražiti nekakav najam stana ili sobe ili tražiti nužni smještaj Grada Rijeke.“
Dok su u Prihvatilištu, korisnici su prema svojim sposobnostima
uključeni u brojne aktivnosti, od edukacija do radnih akcija. S njima stručne osobe rade i na psihološkom planu, pokušavaju poboljšati stanje međuobiteljskih odnosa, povratiti im samopouzdanje.
„Trenutno su najveći problem psihički bolesnici i ovisnici. Za
njih nemamo pravo rješenje jer Prihvatilište nema mogućnosti baviti se s njima i pružiti im potrebnu pomoć“, zaključila je Tuftan.

T

Dobrotvori iz Belgije ustrajno pomažu
Na uskrsni ponedjeljak 2. travnja iz Belgije je dopremljen
pun kombi nove dječje odjeće i prehrambenih potrepština za
Udrugu svetog Vinka Paulskog iz Rijeke. Sredstva su, uz izdašan
novčani dar, dopremili Ann i Frans u ime Molitvene zajednice
Hemelveerdegem. To je zajednica koja njeguje pobožnost iz Međugorja i čiji članovi od početka Domovinskog rata do danas, na
razne načine, neumorno pomažu potrebitima u Hrvatskoj i šire.
Donatore je srdačno primila predsjednica Udruge Katelijn
Radić, upoznala ih s radom Udruge i načinom kako i kome će
njihova donacija biti dodijeljena.
Prije produžetka puta za Međugorje gosti su se uz okrjepu
družili s nazočnim članovima Udruge, pomolili u kapelici za sretan put i obećali nastaviti pomagati.
M. Radić
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Dan Caritasa
i podjela
zahvalnica

Na kraju mise
nadbiskup je svečano
uručio zahvalnice
dobrotvorima.
Zahvalnicu je dobilo
7 volontera župnih
Caritasa iz 7 dekanata
te još šest dobrotvora
ili institucija koje
su pomogle rad
nadbiskupijskog
Caritasa.
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Poput Josipa,
pomažimo dajući
sve od sebe

C

aritas Riječke nadbiskupije proslavio je 19. ožujka svojega zaštitnika sv.
Josipa te tom prigodom uputio zahvalu svim dobrotvorima i volonterima
koji pomažu karitativno djelovanje u nadbiskupijskim ustanovama i župama. Misu je u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja na Škurinju predvodio riječki
nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić te na kraju mise podijelio zahvalnice Caritasa
ovogodišnjim dobrotvorima. Kako je uobičajeno posljednjih godina, zahvalnicu
je dobilo 7 volontera župnih Caritasa iz 7 dekanata te još šest dobrotvora ili
institucija koje su pomogle rad nadbiskupijskog Caritasa.
„Vi ste Josipi ili Josipe naših dana“, rekao je nadbiskup u propovijedi zahvaljujući dobrotvorima te na taj način uspoređujući njihovo djelovanje s onime
što je činio zaštitnik Svete Obitelji, sv. Josip. „Josip se s trudnom zaručnicom
Marijom našao u teškoj dilemi, ali nije tražio nikakve izgovore. Znao je što treba
činiti, a to je brinuti za Mariju i Isusa i to je činio bez zadrške, dajući sve od sebe.
Zahvaljujem vam što pomažući potrebnima slijedite njegov primjer, ne tražite
izgovore nego svoju vjeru svjedočite na najbolji način i tako ukazujete na Božje
otajstvo ljubavi“, rekao je nadbiskup.
a kraju mise nadbiskup je svečano uručio zahvalnice dobrotvorima.
Bakarski je dekanat za dobitnicu zahvalnice predložio gđu. Elizabetu
Benić iz župe sv. Andrije ap. iz Bakra. U ime Crikveničkog dekanata
zahvalnicu je dobila gđa. Nada Rečan iz župe sv. Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom. Delnički dekanat predložio je Mariju Turk, iz župe sv. Antuna Padovanskog u Fužinama, a Kastavski gđu. Jelenu Beno iz župe sv. Jelene Križarice
u Kastvu. Na prijedlog Opatijskog dekanata zahvalnicu Caritasa dobila je župljanka Voloskog gđa. Sava Šepić. Trsatski dekanat predložio je gđu. Dariju Marinović iz župe sv. Lucije u Kostreni dok je iz Prvostolnog dekanata zahvalnicu
dobio Rino Levak iz župe sv. Josipa u Rijeci.
Nadbiskupijski Caritas zahvalnicu je ove godine odlučio dodijeliti g. Ivici Topiću i njegovoj tvrtki Elti, gđi. Gordani Toskić, gđi. Željki Palinić te gđi.
Branki Perman. Zahvalnica je uručena i Domu za starije osobe u Austrijskom
gradu Kufsteinu te Gradu Bakru koji već niz godina pruža pouzdanu podršku
Caritasu.
Danijel Delonga

N
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Obitelji za obitelj
Nakon svečanosti u crkvi, volonteri i dobrotvori
te kumovi u projektu Obitelji za obitelj okupili su se u
dvorani Caritasa i skromnom druženju. Ravnatelj Caritasa mons. Nikola Uravić posebnu je zahvalu uputio kumovima potaknuvši ih da svojim svjedočenjem
budu primjer drugima. „Vi ste najbolji promotori
ovog programa pa vas pozivam da svojim primjerom
potaknete i druge da se uključe.“ Program omogućuje da svaki kum ili više njih, redovitim donacijama uz
posredovanje Caritasa pomažu točno određeno dijete
i njegovu obitelj.
U proteklih nekoliko mjeseci u ovaj se program
javilo 7 novih kumova. Nažalost, neki od kumova koji
su se uključili prije dvije godine u međuvremenu su
izišli iz programa, pa se broj novih obitelji koje primaju pomoć nije znatno povećao jer su nova sredstva
preusmjerena na stare korisnike. Ipak, u program su
ušle 3 nove obitelji pa je sada ukupno 38 djece koja
su zahvaćena ovim programom pomoći. Ravnatelj je
istaknuo primjer župe Volosko u kojoj se udružilo nekoliko župljana koji svojim prilogom pomažu dva djeteta. Iz tog je razloga na prijedlog Opatijskog dekanata zahvalnicu Caritasa dobila župljanka Voloskog
gđa. Sava Šepić.
Isto su još prije dvije godine učinili župljani dvije
crikveničke župe. Nadbiskup Devčić uz zahvalu kumovima istaknuo je upravo ove primjere zajedničkog
djelovanja župljana te primjer svećenika Prvostolnog
i Bakarskog dekanata kao model koji bi trebali slijediti sve župe. „Takvim zajedništvom moguće je puno
dobra učiniti“, rekao je nadbiskup.

CARITAS
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Dobitnici
zahvalnice
Caritasa
2018.
Župni volonteri

Dobrotvori Caritasa

Bakarski je dekanat za zahvalnicu predložio gđu. Elizabetu Benić iz župe sv.
Andrije ap. iz Bakra. Ona je već godinama suradnica župnog Caritasa, ali i bakarskih
župnika. Brine kako za uređenje crkve, tako i za bližnje u potrebi. Prikuplja pomoć
za potrebne, obilazi starije i bolesne te im je i sama na usluzi kada im nešto treba.
U ime Crikveničkog dekanata zahvalnicu je dobila gđa. Nada Rečan iz župe
sv. Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom. Gđa. Rečan je već niz godina volonterka
župnog Caritasa. Vodi evidenciju potrebnih župljana te se brine da pomoć i stigne
do njih.
Delnički dekanat predložio je gđu. Mariju Turk, iz župe sv. Antuna Padovanskog u Fužinama. Gđa. Turk je već desetljećima aktivna u župi Fužine gdje uz poslove uređenja crkve, obnaša i dužnost sakristanke. Njezin život ipak je najviše obilježila zauzetost na području karitativne djelatnosti, pomaganje starijima, bolesnima
te potrebitima svih uzrasta, a sve to je popraćeno i duhovnim rastom u vjerskom
životu.
Kastavski dekanat predložio je gđu. Jelenu Beno iz župe sv. Jelene Križarice u
Kastvu. Jelena karitativno djeluje još od srednjoškolskih dana i na brojne je načine
pomagala potrebnima. Od akcija u župi i mjesnoj školi, do pomoći poplavljenima u
Gunji. Trenutno pomaže Kući utočišta sestara milosrdnica koja dnevno skrbi za 120
osoba.
Za dobitnicu zahvalnice Opatijski dekanat predložio je gđu. Savu Šepić, iz župe
sv. Ane iz Voloskog. Gospođa Sava jedan je od pokretača obnovljenog župnog Caritasa koji posljednjih nekoliko godina skrbi za dvadesetak osoba. Vodi evidenciju
potrebnih obitelji te ih zajedno s ostalim volonterima obilazi i brine za prikupljanje i
podjelu pomoći. Aktivna je i kao župni vijećnik i općenito u životu župe.
Trsatski dekanat predložio je gđu. Dariju Marinović iz župe sv. Lucije u Kostreni. Gđa. Marinović je članica socijalnog vijeća općine Kostrena i volonterka župnog Caritasa. Ove njezine dvije uloge omogućuju dobru suradnju Općine i Župe,
a sve na korist najpotrebnijima. Članica je župnog pastoralnog vijeća i molitvene
zajednice Zrno.
Prvostolni dekanat predložio je g. Rinu Levaka, iz župe sv. Josipa u Rijeci. G.
Levak je voditelj župnog Caritasa, posjećuje starije i bolesne, a aktivan je i u životu
župe. Župljani ga ističu kao primjer dobrog čovjeka i zauzetog vjernika.

Nadbiskupijski Caritas zahvalnicu je ove godine odlučio dodijeliti g. Ivici Topiću i njegovoj
tvrtki Elti. Kao serviser elektronike dragocjena
je pomoć Caritasu kada treba popraviti elektroniku na bolničkim krevetima. Čini to već godinama
i brojne je krevete osposobio kako bi mogli i dalje
koristiti ljudima u potrebi.
Jedna od dobitnica zahvalnice je i gđa.
Gordana Toskić. Gospođa se iz potrebe obratila
Caritasu koji joj je izišao u susret, a na kraju je
njezinim zalaganjem Caritas dobio vrijednu donaciju bolničkih kreveta i bolesničkih pomagala.
Zahvalnica stoga ide i Domu za starije
osobe u Austrijskom gradu Kufsteinu u kojemu
gđa. Toskić radi i koji je donirao Caritasu krevete
i pomagala.
Ovogodišnja dobitnica zahvalnice je i gđa.
Željka Palinić. Ona i njezina tvrtka već nekoliko godina riječkom Caritasu poklanjaju velike
količine mandarina.
Zahvalnicu je dobio i Grad Bakar, koji već
niz godina pruža pouzdanu podršku pri raspodjeli većih količina pomoći. Grad Bakar daje na
raspolaganje skladište, opremu i prijevoz robe do
krajnjih korisnika u župama Bakarskog dekanata.
Caritas je zahvalnicu odlučio dodijeliti i gđi.
Branki Perman. Ona je početkom ove godine,
potaknuta aktivnostima Caritasa i brojnim načinima na koje Caritas pomaže, odlučila donirati
veću svotu novca kako bi na taj način pomogla
rad Caritasa, a preko njega i one najpotrebnije.

Tvrtke dobrotvori
programa “1000 paketa“
Uoči Božića i Uskrsa, brojne riječke tvrtke pomažu Caritasov
program “1000 paketa“, kojim pomoć u prehrambenim proizvodima dolazi u 1000 domova u svim župama Riječke nadbiskupije. U
proteklih godinu dana ovu akciju novčanim donacijama je pomoglo 12 tvrtki:
Rijeka plov, BKS Banka, Erste banka, Jadrolinija, Rijeka projekt, Katarina line, Dezinsekcija, Ri petrol, ENIA, Zorović Maritime
Services i dvije tvrtke koje su željele ostati anonimne.
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Fašizam i komunizam po
istom obrascu

NASILJEM
PROTIV
SVEĆENIKA
Piše: Goran Moravček

Prognani svećenici
Franjo Krivičić i Pavao Sabalja

Promjene sustava nisu značile ukidanje nasilja i progona. Štoviše
jedno je zlo zamijenjeno drugim. Fašistički poredak zamijenit će u rujnu
1943. nacistička okupacija naših krajeva, a od proljeća 1945. godine
komunistička vladavina.
Predviđanja biskupa
Josipa Marušića, koji
je u svom protestnom
pismu riječkom
gradonačelniku
Riccardu Giganteu
među ostalim
poručio: “Kao biskup
ne mogu zatajiti ni
onog motiva, što ga
svijet rado ne ističe, a
taj je ‘da i Bog kazni
narode i gradove
koji progone njegove
sluge’.”, dobila su
povijesnu potvrdu.

Z

avršetkom Prvoga svjetskog rata
prestala je postojati Habsburška
Monarhija. Novoosnovana Država
Slovenaca, Hrvata i Srba sa sjedištem u
Zagrebu, vojnički slaba i međunarodno
nepriznata, nije se mogla oduprijeti talijanskim osvajačkim težnjama. Stoga je
hrvatska vladavina u Rijeci trajala svega
nekoliko dana. Talijanske snage zauzele
su Rijeku i Sušak, a nevoljkost velikih sila
da riješe “Riječko pitanje” na pravedan
način, iskoristio je Gabriele D’Annunzio,
koji je zauzeo Rijeku/Fiume 12. rujna
1919.
Tada su na području današnje Rijeke
postojale župe sv. Jurja na Trsatu, kojom
je upravljao dr. Andrija Rački, Uznesenja
Marijina kod tzv. Kosog tornja sa župnikom dr. Ivanom Kukanićem te Gospe
Karmelske na Drenovi, gdje je župnik bio
Matija Polić. Sve tri župe bile su pod upravom dr. Josipa Marušića, biskupa Senjske
i Modruške ili Krbavske biskupije. Biskupiji je od pamtivijeka pripadao Trsat, a dijelom današnje Rijeke, naseljem na desnoj
obali Rječine, senjsko-modruški biskup je
upravljao od 1787. godine, kad je ukinuta
jurisdikcija pulskog ordinarija nad gradom. Stvaranjem apostolske administrature 1920. godine za područje uz desnu
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obalu Rječine ukinute su ovlasti senjskomodruškog biskupa u Rijeci (Fiume).
Gabriele D’Annunzio nagovijestio je
upravo u Rijeci vladavinu fašizma, pokreta koji je uz nacizam i komunizam, obilježio mračnu povijest 20. stoljeća. Njegova
vladavina okončana je nakon Krvavog
Božića 1920. godine. U pet dana Krvavog
Božića 1920. godine, Rijeka je razarana, a njezin komandant bio lakše ranjen
i poražen usprkos tomu što je proglasio
ratno stanje i pozvao Riječane na otpor.
D’Annunzio odlazi iz grada 18. siječnja
1921.
Povijesno kratkotrajna, vladavina
D’Annunzija bila je sve prije nego zanosno-pjesnička, kako bi to štovatelji njegovog lika i djela htjeli prikazati. Pohod
D’Annunzija na Rijeku imao je dugoročne
(geo)političke posljedice, a bitno je utjecao
na vjerske prilike. D’Annunziu se priklonio talijanski kler na čelu s don Luigi Torcolettijem.
Nasilnom talijanizacijom i progonom
“nepoćudnih”, među koje su bili uvršteni
i hrvatski svećenici, vjeroučitelji, redovnici i redovnice, D’Annunzio je provodio
sustavno etničko čišćenje. Nakon krvavih
zbivanja u Splitu 12. srpnja 1920., kad je
nakon sukoba s narodom ubijen zapovjed-
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Andrija Rački, portret 1920. godina

Josip Marušić, biskup, portret u crkvi Praputnjak

nik talijanskog broda “Puglia”, stanje za hrvatski živalj u Rijeci
postalo je dramatično.
“Pošteđena nije ostala ni kapucinska tiskara Miriam, koju su
(…) u noći 14. - 15. (srpnja, op.) uništili razbivši strojeve, rastresavši slova i izbaciv sav na skladištu se nalazeći papir, među kojem
je bilo 50.000 araka tiskanog molitvenika Ave Maria” – zabilježio
je kroničar.
Nasilje je ozakonjeno i pojačano, nakon fizičke podijele grada
kroz čije je srce probodena talijansko-jugoslavenskla granica temeljem Rapalskog ugovora 1920. godine. Ovim ugovorom beogradska
vlada je priznala Italiji poslijeratnim osvajanjem zaposjednuto ozemlje. U takvim okolnostima riječkome području bio je namijenjen
status nezavisne države, znane u povijesti kao Slobodna Država
Rijeka / Stato Libero di Fiume. Takva politička zamisao nije, međutim, bila provediva u stvarnosti. Slobodna Država Rijeka nije
uspjela opstati te je razdoblje nestabilnosti trajalo do 27. siječnja
1924. godine kad je grad s okolicom i formalno priključen fašističkoj Kraljevini Italiji.

heta Šporer (…) prognan iz Rijeke, a kako sam informiran, ista
sudbina ima stići i preostale svećenike Hrvate na Rijeci”. Biskup
Marušić, navodi u svom protestu kako “povjesnica uči, da se narodi ne mogu silom odnaroditi” te da se “svaki atentat na vjersko i
narodno čuvstvo teško osvećuje”.
Zbog D’Annunzijeve okupacije, te “raskola nastalog između
sestara Talijanki i Hrvatica”, iz Rijeke su 15. svibnja 1920. godine
otišle hrvatske časne sestre iz Družbe kćeri Presvetog Srca Isusova, koje su utočište pronašle najprije u Risiki i Vrbniku na otoku
Krku, a potom u Crikvenici, gdje su 1927. godine otvorile samostan. Duhovni začetnik Hrvatskog katoličkog pokreta dr. Antun
Mahnič, krčki biskup, preminuo je na glasu svetosti koncem 1920.
godine od posljedica koje je zadobio tijekom izgnanstva u Italiju.
Tijekom prosinca 1920. godine zbog neprijateljstava prema Hrvatima, iz Rijeke su prebjegli u Franjevački samostan na Trsatu i
ondje potražili sklonište izbjeglice - don Vitezić, kanonik iz Cresa,
Pavao Šabalja, župnik s otoka Suska te Franjo Krivičić, župnik iz
Malog Lošinja. Naposljetku je i gvardijan kapucinskog samostana
i jedan od prvaka Katoličkog pokreta fra Bernardin Škrivanić morao je otići iz Rijeke koncem 1922. godine. Primjeri bi se mogli i
dalje nizati…

S

većenici Andrija Rački, Ivan Kukanić i Matija Polić, među
prvima su osjetili talijansku čizmu, nakon što su bili zatočeni, zlostavljani i(li) smijenjeni. Iz Rijeke/Fiume, gdje je živio
s majkom, morao je pobjeći dr. Matija Pacher, gimnazijski vjeroučitelj na Sušaku. Lista progonjenih je bila tolika da je uoči Uskrsa
1920. godine, senjsko-modruški ili krbavski biskup dr. Josip Marušić uputio je prosvjed “Vele slavnom gradskom poglavarstvu na
Rijeci” na čijem čelu je bio gradonačelnik Riccardo Gigante. On je
napisao da “po pastirskoj dužnosti” podiže svoj glas i najenergičnije prosvjeduje “proti ovakvom postupku s hrvatskim svećenstvom
na Rijeci”. Biskup Marušić ističe kako “od časa kad su Rijeku okupirale talijanske čete, napose one D’Annunzijeve, postao je položaj
hrvatskih svećenika na Rijeci težak, nepodnošljiv.” Posebno navodi
slučaj dr. Ivana Kukanića, župnika župe Uznesenja Marijina, koji
je “morao kao sin grada Rijeke ostaviti svoje duhovno stado radi
nasilja” (…) “pa kad se nakon tromjesečnog izbivanja vratio, lišen
je po slavnom naslovu svih dohodaka bez saslušanja, bez ikakvog
opravdanog razloga…”
Marušić protestira i stoga što su duhovnim pomoćnicima
uskraćena sva beriva. Pored toga, piše dr. Marušić, “župnik drenovski već pol godine lišen svih dohodaka mora izbivati izvan svoje
župe”. Kateheta Volarić bez znanja biskupa je umirovljen, “kateheta Turina unatoč mojeg protesta (…) riješen je službe, a kate-

P

redviđanja biskupa Josipa Marušića, koji je u svom protestnom pismu riječkom gradonačelniku Riccardu Giganteu
među ostalim poručio: “Kao biskup ne mogu zatajiti ni onog
motiva, što ga svijet rado ne ističe, a taj je ‘da i Bog kazni narode i
gradove koji progone njegove sluge’.”, dobila su povijesnu potvrdu.
Na žalost, promjene sustava nisu značile ukidanje nasilja i progona. Štoviše jedno je zlo zamijenjeno drugim. Fašistički poredak
zamijenit će u rujnu 1943. nacistička okupacija naših krajeva, a od
proljeća 1945. godine komunistička vladavina.
Progoni klerika i vjernika, bez obzira na nacionalno podrijetlo,
nastavljeni su nemilosrdno u doba “narodne vlasti” kad je religija
proglašena “opijumom za narod”, a brojni svećenici “suradnicima
okupatora”. Koncem travnja 1945. ubijen je i bačen u krašku jamu
kod Kostrene, okrutno i bez suđenja, sušački plovan Martin Bubanj. Neki svećenici osuđeni su na višegodišnju robiju ili su pobjegli. Međutim, to je već druga, jednako bolna tema naše nevesele,
ali znanstveno nedovoljno istraživane povijesti, koja nas navodi na
zaključak da su svi totalitarni sustavi u svojoj suštini neljudski.
Zločinački.
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Ministranti su
prvi župnikovi
suradnici
Ususret Godini duhovnih zvanja u čijem
znaku će biti nova pastoralna godina u
Riječkoj nadbiskupiji, kao i nadolazeće
Biskupske sinode (listopad 2018.) na temu:
“Mladi, vjera i razlučivanje zvanja“, o
pastoralu ministranata razgovaramo s
preč. Josipom Ivešićem, tajnikom Odbora
za pastoral ministranata pri Vijeću za
duhovna zvanja HBK.
Razgovarala: Helena Anušić
valja pristupati ozbiljno, pripremljeno i s porukom da nam je ta
skupina važna. Na susretima treba pronaći mjesta za igru, druženje, spontana pitanja i rješavanje eventualnih poteškoća. Iznimno
je važno da svećenik (ukoliko on sam ne vodi ministrantsku skupinu), bude s vremena na vrijeme prisutan na ovim susretima. Djeca
i mladi trebaju znati da je svećenik tu za njih.

m Poštovani preč. Ivešiću, nedavno ste na Svećeničkoj skupštini svećenika Riječke nadbiskupije u Lovranu održali predavanje
o pastoralu ministranata u kojemu ste na početku istaknuli da
su ministranti prvi župnikovi suradnici. Što ste pod tim mislili?
Liturgija Crkve predviđa da se misna i druga slavlja obavljaju
uz prisutnost vjernika, među kojima posebnu ulogu imaju različite
laičke službe: kao što su poslužitelji kod oltara (ministranti), pjevači, čitači i drugi. Ne možemo niti zamisliti neka događanja - slavlja u Crkvi bez prisutnosti ministranta (poslužitelja). Ovih dana
proslavljamo veliki tjedan, ministranti tu imaju vrlo važnu ulogu.
U mnogim župama, osim službe u liturgiji, ministranti preuzimaju
i druge važne zadaće: dijeljena župnog pisma, različite akcije oko
uređenja okoliša crkve i same unutrašnjosti crkve, pripremaju darove za misnu u nekim župama, kroz druženje s djecom i mladima
vrše evangelizaciju istih, pozivajući ih na sakramente i na intenzivniji duhovni život. Ministranti sudjeluju u pučkim pobožnostima (npr. križni put), te u slavlju sakramentala i blagoslovina (npr.
blagoslov obitelji). Uzevši sve ovo u obzir nije teško zaključiti da su
ministranti vrlo važni, i prvi, župnikove suradnici.

m Svjesni činjenice da su u mnogim župama djeca sve manje
zainteresirana za ministriranje, što možete navesti kao razloge,
ali i poteškoće u pastoralu ministranata?
Prije svega trebamo postati svjesni da smo, već odavno, samo
jedna od ponuda na „tržištu ponuda“ za djecu i mlade. Različite
druge skupine na različite načine pokušavaju zainteresirati, te privući djecu i mlade u svoje redove. Oni nude zanimljiva druženja,
natjecanja, putovanja i slično. I mi možemo učiniti isto kad je u
pitanju ministrantska skupina. Poteškoće su sigurno zbog velike
i raznovrsne ponude: tko je zanimljiviji i privlačniji taj bolje prolazi. Djeca često nemaju dovoljno, ili čak nikakve, podrške od svojih roditelja i obitelji. Ima ministranta čiji drugi članovi obitelji ne
prakticiraju svoju vjeru. Ministrantska skupina je vrlo dinamična:
jedni dolaze, drugi završavaju svoju školu, započinju studij i odlaze. Potrebno je stalno prilagođavanje, na koje nismo uvijek spremni ni pripravni. Naše župne zajednice često su uvjetovane i nedostatkom kvalitetnog prostora, katehetskih pomagala i materijalni
sredstava. Dok se neke druge skupine pomažu od strane grada ili
općine, te kroz članarinu ili drugi vid participacije sudionika, u ministrantskoj skupini toga nema. Svakako ne treba izgubiti iz vida
ni promjene koje se događaju u našem društvu, te kako je sve teže
animirati djecu i mlade za bilo koju aktivnost. A osobito je teško
dobiti i zadržati članove u skupini koja nije privlačna, niti zanimljiva djeci toga uzrasta.

m Na koji način se treba odnositi prema pastoralu ministranata?
Ministranti su važna katehetska skupina u župi. Oni nisu tek
neka djeca i mladi skupljeni u crkvi, nego čine jednu zajednicu
unutra župne zajednice - ministrantsku skupinu. Dobro je da ta
skupina ima svoje mjesto okupljanja (crkva ili župna dvorana), da
ima svoje redovite susrete (tjedne ili rjeđe po potrebi, ali ne prerijetko), da ima neka svoja pravila ponašanja i djelovanja. Drugim
riječima potrebno je dati na važnosti ovaj skupini, te učiniti da se
djeca i mladi tu osjećaju ugodno. Kada ova skupina ima svoje redovite susrete, na kojima se trebaju svakako obrađivati teme liturgijskoga života župe i sama služba ministranta, onda tom susretu
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Ministranti u Selcu

m Što predlažete kao mogućnosti pastoralnog rada s ministrantima?
U naše vrijeme mogućnosti su uistinu velike. Prije svega redoviti župni susreti. Zatim međužupni susret (dvije ili više župa), dekanatski susreti, izleti ili hodočašća, te regionalni susreti. Hvale vrijedni su, osobito u perspektivi duhovnih zvanja: duhovne obnove ili/i
otvorena vrata sjemeništa i bogoslovija.
U mnogim nad/biskupijama održavaju se redoviti nad/biskupijski susreti, svake godine ili svake druge. Zadnjih desetak godina kao
Crkva u Hrvata sudjelujemo i na međunarodnom hodočašću ministranta u Rim u organizaciji CIM-a (međunarodnog saveza ministranta).
Dobro bi bilo da se uključi i veći broj nad/biskupija i župa. Ove godine sudjeluju na hodočašću 4 biskupije s 210 ministranta. Ono što
je djeci i mladima uvijek zanimljivo su različite sportske aktivnosti, katolička malonogometna liga, razni kampovi i ljetovanja ministranta.
Kao što se može primijetiti mogućnosti pastoralnog rada s ministrantima su velike i raznolike. Svjestan sam da u svakoj župnoj zajednici nije moguće ostvariti baš sve od navedenoga, ali moguće je pokušati i ostvariti barem nešto. Ipak, ne treba izgubiti iz vida da su
ministranti prvi župnikovi (naši) suradnici.
m Nova pastoralna godina u Riječkoj nadbiskupiji bit će Godina duhovnih zvanja. O buđenju duhovnih zvanja ne možemo govoriti bez pastorala ministranata jer su mnogi svećenici,
pa i biskupi, tijekom svog života bili ministranti. Kada je riječ
o buđenju duhovnih zvanja, današnje vrijeme ne ide u prilog
mladima u Hrvatskoj. Je li pastoral ministranata prilika da se
to promijeni?
Poznata je rečenica kako zvanja ima i kako Gospodin i danas
zove mnoge da ga nasljeduju, ali poteškoće danas osobito nastaju
kod odaziva. U svijetu koji nije naklonjen duhovnim vrijednostima,
pa ni onima koji te vrijednosti promiču i podržavaju, teško je prepoznati u sebi duhovni poziv i odazvati se.
Na žalost i naše obitelji više nisu u tolikoj mjeri mjesta prepoznavanja i prihvaćanja duhovnog poziva. Stoga se može primijetiti
da se u zdanje vrijeme sve više zvanja javlja u raznim crkvenim
pokretima i molitvenim zajednicama. Jedna od skupina koje su još
uvijek otvorene za duhovni poziv sigurno je ministrantska skupina. Neka, istina neslužbena, istraživanja kažu da su više od 80 %
današnjih svećenika i biskupa, nekad bili ministranti. Svet papa
Ivan Pavao II. u pismu svećenicima na Veliki četvrtak 2004. kaže
da, ministrantska skupina koja ima svoje pravo mjestu unutra župne zajednice, može biti rasadište novih duhovnih zvanja, čak što
više to je kao jedan vid predsjemeništa, kaže sveti Papa. Istina, kad
su u pitanju današnji ministranti i tu se puno toga promijenilo:
dolaze iz različitih obitelji, žive u okruženju kakvom žive druga
djeca i mladi, raspolažu sa svim oblicima virtualne komunikacije
itd. Ipak ako jedan, dječak ili djevojčice, svake nedjelje, a mnogi i
svakodnevno stoji kod oltara, ne može a da se ne zapita možda Bog
i mene zove na posebnu službu u Crkvi.
m Kako komentirate činjenicu da mnogi roditelji zbog negativnih izvještaja ili konotacija u javnosti ne puštaju svoju djecu
da ministriraju?
Razumljiva je i opravdana briga roditelja za svoju djecu. Dakako da je neophodno se raspitati i biti upućen u ono što nudimo
svojoj djeci. Međutim vrlo je važno i objektivno sagledavanje stvari.
Ljudi s osobito velikom pažnjom promatraju nas svećenike, te naš
život i rad. I uvijek je jako teško ako se dogodi neki događaj ili nešto
što uzdrma povjerenje ljudi u svećenika ili Crkvu.

S druge strane, trebamo biti svjesni toga da smo kao svećenici, i javno istaknute osobe, pod povećalom javnosti i osobito medija. No, ako se pojavi neki „loš“, „problematičan“ ili ne daj Bože
„sablažnjiv“ učitelj, zar zbog toga nećemo dopustiti djeci da idu
u školu? Naravno da svaki krivac koji bi počinio bilo kakvo zlo
djelo, bio to i svećenik, treba za to odgovarati. Ali moramo imati
dovoljno mudrosti da razlikujemo pojedinca od cjeline. Osobito da
uvijek tražimo pravu istinu, te da ne nasjedamo na poluistine i
dezinformacije.
m U kojoj mjeri je ministriranje odgoj za kršćanski život?
Angažman djece i mladi u Crkvi uvijek je odgoj za budući zreli
kršćanski rast i život. Dobro je da su djeca i mladi aktivni u župnoj
zajednici, primjereno njihovim sposobnostima i interesima. Zato
se bogatstvo jedne župne zajednice može mjeriti i po aktivnostima
raznih manjih skupina unutar te župe.
Jedan od skupina koja sigurno doprinosi rastu u vjeri je ministrantska skupina. Ona djecu i mlade odgaja za sakramentalni i
liturgijski život. Tako ministranti kada odrastu mogu biti članovi
župnih vijeća, pjevači, čitači, suradnici na svim područjima, a osobito u liturgiji Crkve. Djeca i mladi koji nose pozitivno iskustvo rasta i sazrijevanja unutar župne zajednice, kada osnuju svoju obitelj
nastojat će da i njihova djeca steknu isto iskustvo. Ministriranje
potiče djecu i mlade na redovitu nedjeljnu misu, pa i svakodnevna
misna slavlja, što pojedini od njih nastave živjeti i kad više nisu
ministranti.
m Kakav je Vaš stav o djevojčicama kao ministranticama?
Ministrantska služba nije i ne bi trebala biti pridržana samo
dječacima/mladićima. To je liturgijska služba koju jednako dobro
mogu vršiti i djevojčice i dječaci.
Ipak, postoje sredine gdje je tradicionalno ta služba pridržana
samo dječacima. U tim sredinama nije potrebno „na silu“ mijenjati
praksu koja već postoji i koja se pokazala dobrom. Vrlo čest slučaj
je u našim župama, kada se mijenjala praksa na način da se uvodilo
djevojčice u ministranstku službu, da su dečki odustali. Naravno
da valja kazati kako za to nisu krive djevojčice, nego nešto drugo.
Ali mora se priznati, da se s tim nije puno dobilo. Tamo gdje postoji ustaljena praksa da ministriraju i jedni i drugi, nije potrebno
također ništa mijenjati. Uglavnom djevojčice vrše ministrantsku
službu jednako odgovorno i dobro kao i dječaci.
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Proljeće
bez
alergija
Priredio: dr. Ivan Host

Dok većina jedva čeka sunce, oni koji
pate od alergija raduju se samo kiši.
Jedino tada mogu disati bez problema.

D

olazi proljeće, a s njim i proljetna alergija. njavica u pravilu nije opasna, ali je veoma neugodna
Sada je pravo
Alergijski rinitis spada u najčešće kronične i nepovoljno utječe na kvalitetu života.
bolesti na svijetu. Učestalost alergijskih bovrijeme da se
Nekad je teško razlikovati prehladu od alergije,
lesti pokazuje značajan trend porasta zadnjih neko- jer u početku imaju slične simptome. Za alergiju je
svi, koji od ranije
liko desetljeća. Za to postoji više razloga: od promi- karakteristično da se tegobe uvijek pogoršavaju tijejenjenog načina života, prehrane, klime, infekcija do kom ili nakon boravka u određenom prostoru ili na
znaju da imaju
niza okolišnih faktora. Dolaskom toplih i sunčanih određenom području.
problema sa
proljetnih dana, stižu i problemi za sve one koji se
s proljetnim alergijama. Pelud biljaka sada bi- Jedva čekaju kišu
alergijama, jave bore
lježi najveće koncentracije, a to zadaje velike muke
Najbolje liječenje peludne hunjavice je izbjesvom obiteljskom osobama koje pate od alergija.
gavanje alergena (peludi) koja uzrokuje alergiju.
Međutim, to nije uvijek moguće. Ipak treba pokuliječniku. Nekada Kalendar cvjetanja biljaka
šati. Oni koji imaju tu mogućnost mogu promijeniTravanj je možda najkritičniji mjesec što se ti mjesto boravka i otići tamo gdje nema biljke na
je najbolje
tiče koncentracije peluda u zraku. To posebno muči koju su alergični. Alergije se pogoršavaju za vrijeme
lijekove protiv
osobe alergične na različite vrste peludi. Osobe u oblačnog i vjetrovitog vremena. Naime za vrijeme
primorju u ovom razdoblju posebno muku muče s oblačnog vremena dolazi do smanjenja volumena
alergije početi
peludom borova, a tu su još u nižim koncentracija- zraka i povećanja koncentracije alergena i zato su
uzimati prije nego ma i grab, jasen, maslina i razne trave. U ovom pak alergijske reakcije češće. Dok se za vrijeme vjetrou kontinentalnom području počinju cvjetati vitog vremena alergeni raznose po zraku i na veće
se jave simptomi. mjesecu
i breza, grab, hrast i platana. Općenito možemo reći udaljenosti. Najbolje je kišovito vrijeme, jer kapljice
da je najveća koncentracija peludi drveća od veljače kiše uklanjaju alergene iz zraka (“peru zrak”). KiOvi lijekovi ne
do svibnja, peludi trave od svibnja do srpnja, a pelu- šovito vrijeme je spas za one koji pate od peludne
liječe samu bolest di zeljastih biljaka od srpnja do listopada. Dakle više hunjavice
od pola godine razne peludi mogu izazivati alergije.
Koncentracija peluda u zraku je najveća u rano
već samo njene
Koncentracija peludi je najveća u prijepodnevnim jutro. Kako bi ublažili neugodne simptome alergije,
satima, a opada u poslijepodnevnim satima i nave- ne treba izlaziti iz kuće posebno za vrijeme te visoke
manifestacije
čer.
koncentracije peluda u zraku - naravno ako je to mokoje nastaju
Neposredni uzrok ove vrste alergije je pelud - guće. Pelud se osobito lijepi za đonove cipela. Zato je
sićušne čestice, koje biljke ispuštaju u zrak. Kada poželjno da se izujemo čim dođemo doma, a ispred
u kontaktu sa
pelud ulazi u nos alergične osobe, imunološki sustav vrata stavimo otirač kako se pelud nebi raznosila
reagira burno na njega, smatrajući ga napadačem po stanu. Za vrijeme sezone visokih koncentracija
alergenom.
i oslobađa protutijela (antitijela) - koja inače kori- peludi ne preporuča se robu sušiti vani na zraku već
Točnije rečeno
sti za obranu od virusa, bakterija i drugih mikroba najbolje doma u zatvorenom prostoru. Barem dva
(mikroorganizama). Antitijela napadaju alergen (u puta na tjedan treba brisati prašinu u stanu.
oni umanjuju
ovom slučaju pelud), što uzrokuje ispuštanje histaNastojte što češće prati lice i ruke kako biste
tegobe i dovode mina u krvotok. A upravo taj histamin uzrokuje otklonili čestice na koje ste alergični. Kada je konsimptome alergije: hunjavicu, svrbež nosa, bolne centracija peludi u zraku velika ne preporučuje se
do poboljšanja
sinuse, suzne oči i svrbež očiju, kihanje i kašljanje, provjetravanje prostorija u kojima boravimo. Koriotok kapaka i smanjeni osjećaj mirisa ili okusa. Zbog sno je nositi zaštitne naočale npr. naočale za sunopćeg stanja.
čega organizam nekih osoba tako burno reagira na ce koje smanjuju kontakt alergena s očima. Poslije
te inače bezopasne tvari iz našeg prirodnog okruženja, do danas nije sasvim poznato. Ako se tegobe
alergijske reakcije ne povuku u roku od četiri tjedna, onda se stanje smatra kroničnim. Alergijska hu-
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svake šetnje treba se odmah presvući, a kosu oprati
prije spavanja da bi se uklonio sav pelud koji se donio izvana. Nos se može svako toliko ispirati fiziološkom otopinom.

CRKVENA GLAZBA
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Čemu nas uči gregorijanski
koral i litugijska glazba
Glazba ne samo da
oplemenjuje liturgiju i
pisanu Riječ, ona čini
liturgiju, molitvu puka
upravljenu Svevišnjem.
Ona je posebna veza
Duha čovječjega s
duhovima Neba koji
slave ime Gospodnje
uz prijestolje Njegovo.

Katedralni zbor Cantores Sancti Viti

Piše: Michael Nikolić

U

liturgiji nema žurbe, nema sata, nema „koliko još traje…“.
Ako smo iskreno pristupili misnom slavlju, nećemo se nikad upitati koliko još traje jer to postaje nebitno. Ta, ipak
želimo s Gospodinom provesti što više vremena - s izvorom neopisivog mira i ljubavi. Zar nije predivno s Bogom i Isusom što duže prijateljevati u tom spoju liturgijske glazbe i promišljene Božje Riječi?

Liturgijska glazba, koliko god je jednostavna, toliko je i višedimenzionalna, ponajprije zato što uzvisuje Riječ u liturgiji, o kojoj
razmišljamo. Nju oplemenjuje Duh koji je glavni glazbeno-izvedbeni pokretač. Takvu suobličenu Riječ, veoma uspješno propovijedamo upravo glazbom tj. pjevanjem. Na taj način takva glazba, a
ponajviše Riječ Božja, najviše dolazi do izražaja.

Zapitajmo se koliko sati i s kakvim ovozemaljskim
stvarima hranimo Duh, a s druge strane zapitajmo se
zašto prigovaramo na dužu pjevanu misu.

Pjevanje u liturgiji, tj. molitva upravljena Svevišnjem,
je predivna Služba.
Pjevači u pjevanom izrazu postaju sjedinjeni u Duhu (kao jedno Tijelo). Zbor uzima Riječ i oblikovanu u glazbi usmjeruje (približava) puku pružajući mu ruku u zajedničkoj molitvi, olakšava
suoblikovanje molitvenog puka s dijelom liturgije koji se u tom
trenutku odvija.
Hrvatska glazbena liturgijska baština je zaista prava nacionalna duhovna bašina. Naši preci sjedinjeni u liturgijskoj glazbi,
utemeljeni u iskrenom bogoslužju i promicanju moralnih vrijednost danas nas podsjećaju da se, usprkos životnim teškoćama, s
Kristom, u Kristu i po Kristu sve može! Gregorijansko rano liturgijsko, a pogotovo pučko liturgijsko pjevanje najbolje ocrtavaju privrženost (rekao bih i intimu) puka koji želi biti suobličen s Njim,
trpećim Kristom.
Gregorijansko i pučko pjevanje sve se više istražuje, dokumentira i stvaraju se novi zvučni zapisi. Molitva, post i radost pjevanog
služenja neka budu temelj svima onima koji istražuju liturgijsku
glazbu po samostanima, knjižarama i župama, koju kasnije interpretiraju ili im služi za inspiraciju za novu liturgijsku glazbu.
Ne sumnjam da će tako utemeljena liturgijska glazba i život
s njom, ukazati da se i u novije vrijeme možemo oduprijeti logici
svijeta a sve više upijati logiku Duha! Jer ako je zdrav duh, zdravo
je i tijelo!

Glazba u liturgiji nam je danas postala umetkom, kako bismo
rekli „da razbije rutinu“. Žalosno je da takvo što možemo čuti. Kad
se Duh zanemari ili ne radimo dovoljno u podizanju i ispravnom
hranjenju toga Duha - glazba koju pišemo ili interpretiramo postaje samo glazbena „točka“ u dijelu mise.
Po mom mišljenju, upravo rana liturgijska glazba, gregorijanski koral, glagoljaško-pučko crkveno pjevanje nam nudi temelj i
inspiraciju za pisanje novih misa, zato što nam se čini nevinijom,
oslobođenom nekih tereta koje je nametnulo novije vrijeme. Ti
ovozemaljski tereti veoma lako odvlače Duh čovjeka te mu postavljaju nove centre života, a koji, ne samo da nisu temeljeni u Kristu,
nego ga nastoje i udaljiti od Njega-neprolaznoga.
Liturgijska glazba, poput gregorijanskog korala je
put povratka čovjeka na to ishodište od kojeg je i
potekao!
Bogoslužja u kojima se njeguje stara liturgijska glazba upravo
su nam podsjetnici da ljudska logika nije logika Duha. Liturgijske pjevače moramo učiti da o liturgijskoj glazbi promišljaju van
klasičnog poimanja općenite glazbe. To nije glazbena točka, to je
molitva. To nije „intermezzo“, to je oživotvorenje Riječi kroz kanal
Duha u nama!
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Prvi Koncert
duhovne
glazbe fra
Kvirina Orlića
Dio iz bogatog i opsežnog opusa duhovne glazbe
fra Kvirina Orlića bit će predstavljen 27. travnja u 18
sati u katedrali sv. Vida u Rijeci na prvom koncertu
duhovne glazbe ovog franjevca i skladatelja iz Punta
na otoku Krku (1890.-1969.). Najveći dio svoga života
proveo je u Cavtatu i Dubrovniku, no značajan trag
ostavio je i u Puntu. Zahvaljujući zalaganju gospodina Milana Vukušića, autora monografije o liku i djelu
fra Kvirina, javnost se pobliže upoznala s ovim, za
naše podneblje, značajnim franjevcem. Također, Vukušić je inicijator koncerta u riječkoj prvostolnici na
kojemu će biti izvedena djela fra Kvirina. Zbor riječke Katedrale “Cantores sancti Viti”, pod vodstvom
maestra Nina Načinovića, uspješno je do sada izvodio neka fra Kvirinova djela (Misa u čast sv. Klare
i dr.). Posebno je to došlo do izražaja u Puntu pred
dvije godine u povodu promocije monografije o ovom
franjevcu. Ljubitelji duhovne glazbe iz Riječke nadbiskupije te Krčke biskupije, a osobito Puntari i žitelji
otoka Krka, u jedinstvenom koncertu moći će uživati
u skladbama koje je skladao fra Kvirin.
Uz Katedralni zbor kojega će za ovu prigodu voditi Anđela Žica, nastupit će pjevači puntarskog i košljunskog crkvenog zbora, crkveni zborovi iz Viškova
i Vrbnika, ženska klapa Hreljanke, operna solistica
Iva Peračković , solist Kruno Pehljan te violinist Marko Graziani. Bit će to susret gotovo stotinjak pjevača
koji se predano trude da ljubitelje duhovne glazbe
obraduju izvođenjem duhovne glazbe još jednog skladatelja iz našega kraja i s našega otoka, oca fra Kvirina Orlića, fratra koji je pjesmom i skladanjem vjerno
služio Bogu i narodu, poručuje Milan Vukušić.
H. Anušić

Otvoren natječaj za
VIDFEST 2018. - Festival
duhovne glazbe
U organizaciji Ureda za pastoral mladih Riječke nadbiskupije, u okviru
proslave zaštitnika Riječke nadbiskupije i grada Rijeke - sv. Vida – u subotu
16. lipnja 2018. s početkom u 20 sati održati će se Vidfest – festival duhovne
glazbe.
Cilj festivala je širenje i promicanje kršćanskih vrijednosti među mladima
te poticanje glazbenog stvaralaštva solista, zborova i glazbenih skupina mladih Riječke nadbiskupije i njihovih gostiju s područja cijele Hrvatske. Festival
nije natjecateljskog karaktera.

UVJETI NATJEČAJA

Skladba treba biti:
• kršćanskog karaktera s jasnom vjerničkom porukom
• autorska skladba u trajanju do 4:00 minute
• skladba ne smije biti objavljena i javno izvedena prije Vidfesta
Prijava mora sadržavati:
• tekst skladbe u Word formatu
• notni zapis
• demo snimku skladbe (ne mora biti studijski i produkcijski
obrađena, ali treba biti što sličnija izvedbenoj verziji)
• kratku biografiju izvođača i uredno potpisane autore
(teksta, glazbe i aranžmana)
• broj izvođača i instrumenata koji se koriste
• napomenu hoće li biti izvedena uživo ili uz matricu
• kontakt osobu (ime i prezime, adresa, župa/zajednica, broj telefona,
e – mail)

Napomena: prije početka autorskog dijela festivala, održati će se revijalni
dio koji je otvoren za sve soliste, zborove i glazbene skupine. Kao i za natjecateljski dio potrebna je prijava koja mora sadržavati: naziv autora skladbe,
demo snimku skladbe (ne mora biti studijska, ali što autentičnija u konačnoj
verziji), broj izvođača i instrumenata koji se koriste, napomenu hoće li biti
izvedena uživo ili uz matricu, kontakt osobu (ime i prezime, adresa, župa/
zajednica, broj telefona, e – mail). Organizacijski odbor će izabrati do pet prijavljenih skladbi za revijalni dio festivala.

PRIJAVE

Zainteresirani prijave mogu poslati elektroničkim putem na e-mail adresu:
vidfest2018@gmail.com ili poštom na adresu:
Riječka nadbiskupija - Ured za mlade
Natječaj za Vidfest
Ivana Pavla II, br. 1, 51000 Rijeka
Kontakt za sve dodatne informacije: Marijan Lincmajer 098 801 189
Natječaj je otvoren do 1. lipnja 2018. Organizacijski odbor će razmotriti
prijave i odabrati izvođače koji će nastupiti. Odabrane skladbe biti će objavljene 8. lipnja 2018. na službenim mrežnim stranicama Riječke nadbiskupije.
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Rječnik
Jakova Mikalje
kamen temeljac
hrvatske
standardizacije

GOVORIM HRVATSKI

Piše: Zrinka Frković

Leksikograf Jakov
Mikalja autor je
izuzetno važnog
leksikografskog
djela, trojezičnog
rječnika s hrvatskim
kao polaznim
te talijanskim
i latinskim kao
ciljanim jezicima.
Zbog njegove
izuzetne vrijednosti
Institut za hrvatski
jezik i jezikoslovlje
u Zagrebu objavio
je 2012. godine
njegov pretisak.

U

ovoj rubrici pratimo težnju hrvatskih pisaca za stvaranjem svehrvatskog književnog jezika koji će obuhvatiti sva područja na kojima je živjela hrvatska kultura. Prisjetili
smo se autora prve hrvatske gramatike Bartola
Kašića, Glavinićeva puta prema standardizaciji
hrvatskoga jezika, prvog hrvatskog leksikografa
Fausta Vrančića i mnogih drugih. Na žalost, neki
su važni tekstovi ostali u rukopisu, kao Kašićeva
Biblija koja bi znatno pridonijela bržoj standardizaciji hrvatskoga jezika da je bila otisnuta.
Danas ćemo upoznati nepravedno zapostavljenog leksikografa Jakova Mikalju, autora
izuzetno važnog leksikografskog djela, trojezičnog rječnika s hrvatskim kao polaznim te talijanskim i latinskim kao ciljanim jezicima. Autor
je naslovio svoj rječnik Blago jezika slovinskoga
ili slovnik u komu izgovaraju se riječi slovinske
latinski i dijački. Rječnik je tiskan u tisuću primjeraka (Loreto-Ancona, 1649.-1651.). Osim
25 000 natuknica (na 864 stranice) rječnik
sadrži kratko razmatranje o ortografiji te talijansku gramatiku pisanu hrvatskim jezikom (na 62
stranice).
Dijalekatska pripadnost rječnika uglavnom
je dubrovačka i bosanska, s nešto štokavskih
i čakavskih ikavizama. Rječnik sadrži puno tuđica, a ima i dosta čeških i poljskih riječi. U
predgovoru Mikalja objašnjava da se odlučio za
štokavštinu („bosanski“ jezik) jer svatko zna da
je ona najljepša. Mikaljin rječnik ima preko 25
000 riječi od kojih je većina u jekavskom obliku.
Premda je zamišljen kao opći rječnik, on sadrži
različito nazivlje: medicinsko, glazbeno, pravno,
jezikoslovno, fitonime i zoonime, te nazivlje s
područja likovne umjetnosti i poezije. Rječnik je
prvenstveno namijenjen pouci učenika isusovačkog podmlatka u loretskom ilirskom kolegiju u
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učenju hrvatskoga jezika radi kasnijeg misijskog
djelovanja u južnoslavenskim krajevima pod Turcima.
U vrijeme kada je Mikalja boravio u Dubrovniku gdje je na isusovačkoj gimnaziji predavao gramatiku i hrvatski jezik, rektor gimnazije
bio je Bartol Kašić te je mogao upoznati Kašićeva stajališta o općem književnom jeziku u Hrvata. Možemo slobodno reći da je Jakov Mikalja
dostojan i predan nastavljač Kašićeva djela.
ikalja je rodom iz mjesta Peschici (hrvatski Pještica) u Apuliji i dugo se
mislilo da je Talijan, ali se onda otkrilo
da je Moliški Hrvat, jedan od onih što su pred
osmanlijskim nasrtajima izbjegli u južnu Italiju.
Kao isusovac bio je zauzeti djelatnik katoličke
obnove. Nakon kratkog boravka u Dubrovniku
(1630.-1633.) djelovao je kao misionar u
Temišvaru i Trnavi, a posljednje godine života u
Loretu kao ispovjednik za hrvatske hodočasnike.
S obzirom da je Mikaljin rječnik nastao u
17. stoljeću i da sadrži više od 25 000 natuknica, razvidno je da se radi o impresivnom
djelu. Po koncepciji taj je rječnik vrlo moderan.
Osim prijevoda nudi definicije, istoznačnice,
frazeme, primjere upotrebe. Npr. lekseme Hrvacija , Hrvatska zemlja Mikalja prevodi kao Illyris,
llyricum, Croatia, a Hrvat, Hervat kao Illyricus,
Croata. Ovo je prvi hrvatski rječnik u kojem je
hrvatski polazni jezik, a hrvatski stupac organiziran je kao da je rječnik jednojezični. Osjeća se
da autor želi da je njegov rječnik naddijalektalan
te je stoga Blago jezika slovinskoga ili slovnik u
komu izgovaraju se riječi slovinske latinski i dijački uzor nizu dopreporodnih rječnika. Zbog
njegove izuzetne vrijednosti Institut za hrvatski
jezik i jezikoslovlje u Zagrebu objavio je njegov
pretisak 2012.godine.
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Udbina

Biskupijski susret župnih pastoralnih vijeća
nam odgovara, već ono što od nas traži promjenu života. Bit molitve
nije izbjeći križ već ostati vjeran Bogu do kraja. Volja Božja nije uvijek
patnja ili križ jer Bog želi da budemo sretni više od nas samih. Biti
uslišan ne znači uvijek dobiti ono što mi tražimo, jer Bog vidi što nam
je potrebnije. Za molitvu vijek treba imati vremena jer to nije pitanje
vremena nego srca“, zaključio je biskup Križić.
U nastavku je sve nazočne pozdravio domaćin, čuvar svetišta na
Udbini vlč. Josip Šimatović te povjerenik za ŽPV-a u biskupiji mons.
mr. Tomislav Šporčić koji je podsjetio na povijest susreta župnih pastoralnih vijeća koji su se sve do 2015. godine održali pet godina za redom
a koji su tematizirali pastoralne teme biskupije.
Glavni predavač dr. Slavko Zec je govoreći o temi „Mjesto i uloga
ŽPV-a u djelovanju župe“ istaknuo:„Župno pastoralno tijelo je eminentno tijelo uz pomoću kojeg se ostvaruje ono što Bog želi s nama. Ono
ima pastoralnu suodgovornost i da privlači i nevjernike, što ne može
sam župnik već formirani vjernici laici. To je tijelo mjesto posebnog
dijaloga unutar Crkve a koje ima kontinuitet s kršćanskom tradicijom.
Dr. Zec je zatim predstavio statut ŽPV-a biskupije donesen 2. listopada 2006. godine kao vrlo temeljit dokument. U radu ŽPV-a važni
su odbori, njih šest, za evangelizaciju, liturgiju, mlade, obitelj, karitas
i medije. Jasno je da ne mogu zaživjeti svi odbori u svim župama jer
nemaju toliko vjernika niti vijećnika, već to ovisi o veličini župe i sklonostima vijećnika. U tom tijelu djeluje se bratski bez natjecateljskog
djelovanja.
Nakon dinamične rasprave u kojoj je bilo govora i o Istanbulskoj
konferenciji i demografskom pražnjenju, odgovor predavača je da je
izlaz u jakoj vjeri. Mons. Šporčić je zatim iznio konkretne prijedloge u
pripremi za 3. Nacionalni susret obitelji u Solinu.
Zvonko Ranogajec

U nedjelju 18. ožujka na Udbini je u Crkvi hrvatskih mučenika
održan biskupijski susret župnih pastoralnih vijeća Gospićko-senjske
biskupije koji je okupio oko dvije stotine vijećnika zajedno sa svojim župnicima. Susret je započeo u crkvi bogoslužjem riječi koje je predslavio
gospićko-senjski biskup Zdenko Križić, a nastavljen susretom u kripti
gdje je predavanje na temu „Mjesto i uloga ŽPV-a u djelovanju župe“
održao profesor crkvenog prava na Teologiji u Rijeci dr. Slavko Zec.
„Ovim susretom želimo dati posebno značenje vašoj službi jer vas
vidimo kao zahtjevne i uzorite kršćane,“ poručio je nazočnim članovima biskup Križić te u svom obraćanju istaknuo značaj molitve. „Nebo
se otvara kada se iskreno moli, a sam Isus što je bio izložen većoj patnji
jače je molio. Snaga neba dolazi snagom molitve, a ako želi biti autentična mora nam mijenjati život. Molitva je borba između prihvaćanja i
odbijanja volje Božje. Molitva nije ono što je manje zahtjevno i ono što

Otočac

Donji Lapac

Koncert pasionske baštine

Biskup Križić
po prvi put
u vizitaciji župe

U crkvi Presvetog Trojstva u Otočcu, 17. ožujka održan je 4. koncert korizmenih nota pasionske baštine „Sinac pod križem“ koji je ispunio mirom i toplinom probranu publiku i na isti
način posložene izvođače. Ove godine nastupili su: Župni zbor Župe Tijela Kristova, Sopot, Zagreb: časna sestra Ljubomira Lešić iz Župe Presvetog Trojstva, Otočac; „Zrnje Gospine krunice“
iz Župe sv. Ilije, Sinac; Dječji zbor „Anđeli“ iz Župe Presvetog Trojstva Otočac; Laura Tonković
i dječja skupina „ROŽICE“ KUD-a „Lipa“, župe Sinac; KUD „Lipa“ Sinac i ZD „Sinac“, Zagreb
Medijalna župa dekanata još jednom se pokazala kao maran i ljubazan domaćin. Sve prisutne duhovno je obnovila sveta euharistija koju je predvodio mons. Tomislav Šporčić. Odmah po
misnom slavlju pri kojem su zajedno pjevali svi zborovi vođeni časnom sestrom Ljubomirom Lešić
te pjevanjem „Zrnja“ uslijedila je glazbena priča koja se isprepletala sa anegdotama, biografijama
i drugim zapisima o ove dvije župe i pjevačima te sviračima.
Ideja koncerta je bila prikazati djelić crkvenog blaga u notama koje su živo tkivo u župama iz
kojih zborovi dolaze. Ovom prilikom čule su se skladbe svjetski poznatih skladatelja od ustaljenih
crkvenih arija do nešto novije crkvene baštine, ali i one koju su Hrvati ponijeli sa sobom u druge
zemlje (Gradišće) te je očuvali do danas. Izuzetno raduje i dječje pjevanje, zvonko i iskreno, sa
osmijehom. Uz tradicijsko pjevanje koje se naslanja na pučko uz pratnju tambura tu je i neizostavan glas orgulja i gregorijanskih korala.
Nota humanitarnog održana je i ove godine. Humanitarni dar prikupljen na koncertu predan je župniku Sinca vlč. Andriji Kekiću na skromnom zimskom domjenku na kojem su nazočili
i dekan otočki mons. Tomislav Šporčić te časna sestra Ljubomira Lešić.
Ivan Bižanović
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Gospićko-senjski biskup mons. mr.
Zdenko Križić pohodio je od 15. do 27. veljače župe Slunjskog i Udbinskog dekanata zajedno s tajnikom i kancelarom vlč. Mišelom
Grgurićem. Tako je po prvi puta izvršena
vizitacija najmlađe župe u Gospićko-senjskoj
biskupiji i Udbinskom dekanatu, župe sv.
Ivana Pavla II. Biskup Križić pohodio je uz
župe Korenicu, Udbinu, Gračac, Lovinac i
Sveti Rok i najmlađu župu Donji Lapac, koja
je osnovana dekretom biskup Mile Bogovića,
a koju je blagoslovio i posvetio biskup Zdenko Križić 8. listopada 2016. godine.
Biskupa je dočekao župnik Donjeg Lapca, susjednog Boričevca iz kojeg se izdvojila župa Donji Lapac kao i Zavalja vlč. Dino
Rupčić. On je upoznao biskupa sa stanjem u
župi,
biskup je zatim pregledao i potpisao župnu knjige, obišao crkva i groblja na kojima
je posebno molio za sve preminule župljane.
Biskup je u sklopu kanonske vizitacije obišao
i načelnika općine na čijem području župe
Donji Lapac i Boričevac djeluju, susreo se s
učenicima osnovne škole. Vrhunac svakog
pohoda bilo je misno slavlje koje je biskup
Križić, u zajedništvu sa župnikom, prikazao
za sve žive i pokojne župljane. Nakon svete
mise biskup se susreo s župnim pastoralnim
vijećem, najužim suradnicima župnika, s kojima je razgovarao o životu župne zajednice.
Zvonko Ranogajec
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Gospić

Plitvice

Vjeronaučna olimpijada za
osnovne i srednje škole

Duhovni susret
djelatnika u
odgoju
U subotu 10. ožujka u pastoralnom centru Marije Majke Crkve na Plitvicama održan je u organizaciji
Katehetskog ureda Gospićko-senjske biskupije duhovni
susret djelatnika u odgoju s područja biskupije. Susret
je okupio je preko dvadeset nastavnika, vjeroučitelja, odgajatelja i ravnatelja a središnji gost i predavač je bio salezijanac don Mihovil Kurkut koji je govorio o nužnosti
odgoja u našem društvu i stavu kršćana te odgovoru don
Bosca i salezijanaca na odgojne izazove.
Molitveni uvod održao je predstojnik Katehetskog
ureda biskupije preč. Nikola Turkalj. Don Mihovil Kurkut je u svom prvom obraćanju poručio kako živimo u
vremenu jake duhovne i tehničke transformacije društva kada temeljne vrijednosti postaju ekonomija i novac.
„Motor društva postaje zarada na što ne postaju imuni niti neki dijelovi crkve. Nameću se nove vrijednosti
pri čemu je važno biti poznat i imati puno sljedbenika,“
istaknuo je don Mihovil te najavio da se katolici na njih
moraju prilagoditi ili će izumrijeti. Čovjek je najveće bogatstvo i potrebno je stalno ulaganje u njega, po čemu
je prosvjetarski posao najvažniji i najplemenitiji. Našu
djecu treba naučiti da znaju svoje prednosti i vrijednosti.
U drugom predavanju don Mihovil je govoreći o Don
Boscovom odgoju istaknuo tri glavna principa: razum,
vjeru i ljubaznost. Odgajanje treba biti slobodno, uz motivaciju, bez prisile, a kod manifestiranja ljubavi treba
stalno prezentirati ljubaznost. Odgoj traži strpljenje a
preventivni sustav traži više truda i muke od represivnog sustava. Jednodnevni duhovni susret odgajatelja
završio je sv. misom u kapeli Marije Majke Crkve koju
je predslavio don Mihovil u suslavlju s predstojnikom
Turkaljem. Dobar domaćin bio je župnik Plitvica don
Goran Antunović.
Z. Ranogajec

Vjeronaučna olimpijada za vjeroučenike osnovnih i srednjih škola s prostora
Gospićko-senjske biskupije održana je u petak 9. ožujka u osnovnoj školi dr. Jure
Turića u Gospiću. Nastupilo je 20 ekipa iz osnovnih škola te osam srednjoškolskih
ekipa s ukupno 112 natjecatelja uz 28 mentora. Prije početka natjecanja održan je
kraći duhovni i umjetnički program uz nastup školskog zbora kao i folklorne skupine škole domaćina.
Sudionike je na početku pozdravio predstojnik Katehetskog ureda vlč. Nikola
Turkalj koji je poručio da je ova 18. godina kako biskupija organizira vjeronaučnu
olimpijadu uz ispriku zbog čega je ona morala biti odgođena. „Kršćani na putu dijaloga“ je tema čiji je interes nastao nakon Drugog vatikanskog koncila kada počinje
jači dijalog s drugim kršćanskim i nekršćanskim religijama. „Neka i ova olimpijada
bude u cilju jačeg približavanja među kršćanima i da bude mali kamenčić ujedinjenja
kršćana,“ zaključio je vlč. Turkalj. Sudionicima su se obratili domaći ravnatelj škole
Ivica Radošević, gradonačelnik Gospića Karlo Starčević, župnik Mario Vazgeč te
na kraju gospićko-senjski biskup u miru Mile Bogović. On je terminološki objasnio
pojam dijaloga koji je nastao iz grčke riječi logo koja znači sklad, mudrost i pamet
za razliku od dijaboličkog koji znači nesklad, nemir i koji ima sotonski predznak.
Predsjednica povjerenstva za srednje škole, ujedno i članica državnog povjerenstva, bila je Ana Stipetić, a za osnovne škole predsjednica županijskog stručnog
vijeća za osnovne i srednje škole Ivona Rendulić, dok je značaju ulogu imala i tajnica
KU s. Robertina Medven.
Nakon provedenih pisanih testova, tombole i milijunka kod osnovnih škola pobijedila je OŠ Zrinskim i Frankopana iz Otočca, ispred škole Prve osnovne škole
Ogulin, dok je 3. Mjesto osvojila također Prva osnovna škola Ogulin, PŠ Bernarda
M. Luketića iz Zagorje Ogulinskog. Za pobjedničku ekipu nastupile su Dražena Rubčić, Matea Grčević, Lucija Bižanović i Bernarda Doričić uz mentoricu Mariju Rubčić. Kod srednjih škola pobijedila je Gimnazija Bernardina Frankopana iz Ogulina
sa 46,5 bodova ispred Srednje škole Slunj sa 28 i Srednje škole Senja 24 boda. Za
pobjedničku ekipu ogulinske gimnazije nastupile su Marija i Jelena Galović, Luka
Krznarić i Doris Božičević uz mentoricu Anu Puškarić. Svi sudionici vjeronaučne
olimpijade posjetili su gospićki katedralu Navještenja BDM o kojoj im je govorio generalni vikar biskupije mons. mr. Marinko Miličević te Muzej Like.
Zvonko Ranogajec
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Ogulin

Misa zaDušnica
za generala
Petra Stipetića
U ponedjeljak19. ožujka u župnoj crkvi Sv. Križa na
blagdan sv. Josipa služena je u večernjim satima misa
zadušnica za Ogulinca, pokojnog generala Petra Stipetića, ujedno i počasnog građanina ovog grada. Misu je
predslavio župnik Ogulina vlč. Josip Štefančić u suslavlju župnog vikara Herberta Berishe, a služena s nakanama za brojne Josipe.
Biti pravedan danas u životu, dosta je teško, a upravo je takav bio sv. Josip koji nije htio podvrći ruglu svoju
ženu, jer je povjerovao anđelu. Zbog svoje vjere postao
je velik, svet i uzoran. Postao je moralna vertikala pa
ga je i hrvatski sabor izabrao 1687. godine za zaštitnika
hrvatske domovine, a u našoj je županiji i njemu posvećeno nacionalno svetište. I general Stipetić bio je malen,
ali i tako velik u svojim djelima za svoj narod. Za vrijeme
rata došao je iz JNA braniti svoju zemlju a činio je to
kako kaže političar Matić kao „oficir i gentleman“. Neki
kažu da nije bio veliki vjernik, no po kojim to ljudskim
vrednotama možemo reći? Borio se za svoju obitelj i zemlju baš kao i sv. Josip, i zato se danas za njega molimo.
Budimo ponosni na pokojnog generala i našeg Ogulinca
Petar Stipetića, zaključio je svoju propovijed vlč. Josip
Štefančić.
Z. R.
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Vjeronaučna olimpijada

Pobjednici:
učenici OŠ Srdoči i Prve riječke hrvatske GIMNAZIJE

natorica za natjecanja mr. sc. Manon Giron, ravnatelj OŠ Srdoči mr. sc.
Ivan Vukić i župnik župe Svetoga Križa vlč. Kristijan Zeba.
Natjecateljski dio programa održan je u OŠ Srdoči i osim natjecateljskog dijela, učenici su sudjelovali u programu kojega su pripremili
vjeroučitelji Boris Barbarić i Miroslav Radić sa svojim suradnicima. S
obzirom na ovogodišnju ekumensku temu, sudionici su imali prilike
upoznati se s poviješću Taize zajednice u Francuskoj u kojoj se svake
godine održavaju ekumenski susreti mladih iz cijeloga svijeta.
Uz čestitke pobjednicima organizatori su im poželjeli puno uspjeha
na Državnom natjecanju u Poreču od 18. do 20. travnja.

U Osnovnoj školi „Srdoči“ 9. ožujka održano je Županijsko-nadbiskupijsko natjecanje iz vjeronauka učenika osnovnih i srednjih škola
na temu: „Kršćani na putu dijaloga“. U kategoriji osnovnih škola, 1.
mjesto osvojili su učenici OŠ „Srdoči“ s mentorom Borisom Barbariće,
a u kategoriji srednjih škola, pobjedici su učenici Prve riječke hrvatske gimnazije s mentorom Miroslavom Radićem. Uvodni dio programa
održan je u župnoj crkvi Svetog Križa na Srdočima. Nazočili su mu:
predstojnica Katehetskog ureda i Ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije Ksenija Rukavina Kovačević, viši savjetnik za vjeronauk pri
Agenciji za odgoj i obrazovanje Tomislav Tomasić, županijska koordi-

SEMINAR NOVE Velika salezijanska obitelj
EVANGELIZACIJE  100 godina u Rijeci
Od 16. do 18. ožujka u Rijeci, u
Samostanu sestara milosrdnica, u organizaciji Zajednice “Molitva i Riječ”
iz Rijeke održan je Seminar nove evangelizacije na temu “Učinit ću vas ribarima ljudi”. Na seminaru je sudjelovalo
preko 120 sudionika, a voditelji su bili
članovi Zajednice „Molitva i Riječ“ Ivica
Lulić, vjeroučitelj iz Zagreba i ravnatelj
Matične vrhovne uprave te teologinja i
hagioasistentica Silvana Vrdoljak. U
svom izlaganju voditelji su obrađivali temeljna pitanja o čovjeku, smislu njegova
postojanja, o pitanju zla u svijetu, spasenju i otkupljenju u Isusu Kristu, o vjeri,
Duhu Svetom i Crkvi.
Osim nagovora voditelja program je
bio protkan meditativnom glazbom koju
su animirali glazbenici Tomislav Prpić
i Kristijan Ilić. Seminar je završio u nedjelju 18. ožujka misnim slavljem, koje je
predvodio Dragutin Detić, SDB.

Stota obljetnica dolaska salezijanca u Rijeku bila je povod
susretu brojnih članova salezijanske obitelji koji su se 22. ožujka okupili u pastoralnoj dvorani
župe Marije Pomoćnice. Na okruglom stolu govorili su predstavnici raznih pastoralnih ogranaka
koji su aktivni u dvjema riječkim župama kojima upravljaju
redovnici salezijanci, župi Marije Pomoćnice i župi sv. Josipa.
Okupljene su pozdravili don Pejo
Orkić, provincijal hrvatskih salezijanaca te don Dragutin Detić,
ravnatelj riječke salezijanske zajednice i povjerenik za salezijanske suradnike. Don Detić je podsjetio koliko je dragocjena raznolikost
djelovanja brojnih ogranaka velike salezijanske obitelji, a najvažnija je njihova međusobna suradnja.
Šestero govornika okupljene je upoznalo s dugačkom poviješću provođenja salezijanske karizme
u radu s mladima koja se u Rijeci ostvaruje na razne načine. U provođenju tih programa bez sumnje
najvažniji su salezijanci suradnici, osobe koje su posvećene radu u zajednici, dale su svečana obećanja, a imaju i priznat službeno-pravni status unutar zajednice. O povijesti tog oblika salezijanskog
djelovanja govorila je Adri Žele predstavivši djelovanje riječkih salezijanaca suradnika tijekom ovih
100 godina, njihov rad danas, i njihovo ustrojstvo na svjetskoj razini. Istaknula je kako su salezijanski
suradnici u Rijeci djelovali i prije dolaska redovnika salezijanca.
O djelovanju na tragu don Bosca u Rijeci govorila je Rokenija Mežnarić, koordinatorica salezijanskih suradnika. S. Adela iz Družbe Kćeri Marije Pomoćnice izlagala je o prisutnosti ovih redovnica u
Rijeci, a prikazan je i višedesetljetni rad župnog zbora o čemu je govorio Anđelko Kos. Vjeroučiteljica
Ana Laco govorila je o zajednicama obitelji u salezijanskim župama, a mogla su se čuti i sjećanja o
riječkim salezijancima i njihovom radu s mladima iz prve polovice prošloga stoljeća, pa tako i svjedočanstvo Bruna Petralija, polaznika oratorija još tridesetih godina prošlog stoljeća. Petrali se prisjetio
kako je salezijanski oratorij u to vrijeme bio važna institucija u gradu Rijeci, okupljao veliki broj mladih i pružao im mogućnost da se okušaju u različitim područjima, od sporta do drame i glazbe. Skup
je zaključen svečanom misom koju je u crkvi Marije Pomoćnice predvodio don Danijel Dragičević.
Danijel Delonga
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Mons. Matija
Matičić magistrirao
međunarodne
odnose i diplomaciju

Pitaj
svećenika

U petak 9. ožujka mons. mr. sc. Matija Matičić uspješno je izvršio sve studentske obveze prema University of
UAE i stekao akademski naziv magistra znanosti međunarodnih odnosa i diplomacije za države Bliskog Istoka i
Perzijskog zaljeva. Uspješno je magistrirao na temu: „Međureligijski dijalog u službi međunarodnih odnosa i diplomacije“, u kojoj mu je stručnošću, strpljenjem i zauzetošću
pomogao profesor komentor u Zagrebu prodekan prof. dr.
Goran Bandov.
Mons. mr. sc. Matičić obavljao je diplomatsku praksu
pod vodstvom NJ.E. Pjera Šimunovića tada Veleposlanika Republike Hrvatske u Izraelu, a danas Veleposlanika u Washingtonu u SAD-u i pod vodstvom
Nadbiskupa mons. dr. Petra Rajiča, tada Apostolskog nuncija u Kuvajtu, Kataru, Bahreinu, Omanu, Jemenu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a danas Nuncija u Angoli i Sv. Tomi i Principeu.
Također tadašnji predsjednik Papinske Diplomatske Akademije, a danas prefekt Kongregacije za
kler kardinal Beniamino Stella, dao je stručno mišljenje i izvrsnu preporuku za područje kojim se
mons. Matičić bavi, a potrebno u studiju radi istraživanja odnosa između Vatikanske diplomacije i
spomenutih zemalja.
Čestitamo novom magistru znanosti, koji je i rektor riječke katedrale, začasni kanonik, biskupski vikar te povjerenik za ekumenizam i dijalog Riječke nadbiskupije.
H. A.

Američki studenti na
predavanju u Katedrali
Na molbu rektorice Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija i prof. dr. sc.
Christine Lai sa Sveučilišta u New Yorku, 27. ožujka u prostorima katedrale sv. Vida rektor mons.
mr. sc. Matija Matičić održao je predavanje studentima Sveučilišta u New Yorku na engleskom jeziku na temu “Multireligijska zajednica”.
Nakon zanimljivih pitanja i rasprave slijedio je razgled katedrale uz stručno vodstvo rektora
te druženje u katedralnom stanu uz domaće autohtone proizvode koje je pripremila katedralna domaćica gđa. Danila Vidak. Mladi američki gosti bili su oduševljeni susretom pa su izrazili želju za
skorim povratkom. Studenti su do Uskrsa odrađivali svoj studijski program na Sveučilištu u Rijeci.

Pastoral ministranata i mladih
“Pastoral ministranata i mladih” bila je tema permanentne formacije svećenika Riječke metropolije do 10 godina službe koja se u Domu pastoralnih susreta u Lovranu održala 6. i 7. ožujka.
Podršku mladim svećenicima svojim dolaskom dali su riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan
Devčić, krčki biskup mons. dr. Ivica Petanjak i generalni vikar Gospićko-senjske biskupije mons.
Marinko Miličević.
Pozdravnu riječ uputio je nadbiskup Devčić istaknuvši važnost trajnog obrazovanja s ciljem
kvalitetnijeg izvršavanja svećeničkog poslanja. U tom smislu nužan je rad s mladima, a pastoral s
ministrantima neizostavan je dio odgoja mladih u vjeri, kazao je nadbiskup.
O pastoralu mladih u župnoj zajednici govorio je vlč. doc. dr. sc. Nikola Vranješ, a o radu s ministrantima doc. dr. sc. Richard Pavlić. O primjeru iz prakse drugog dana susreta govorio je voditelj
Centra za mlade “Bl. Miroslav Bulešić” vlč. Marko Šarić. U odsutnosti vlč. mr. sc. Luke Paljevića
iz župe Rođenja BDM (Polje, Krčka biskupija), njegovo predavanje na temu rada s ministrantima –
primjeru dobre prakse, pročitao vlč. Anton Budinić.

Dan
očeva
na
Pomeriu

Tridesetak muževa i očeva okupilo se 19. ožujka u kapeli Družbe Presvetog Srca Isusova na Pomeriju na proslavi
blagdana sv. Josipa. Misu je predvodio dominikanac o. Ivan
Dominik Iličić, a nakon euharistijskog slavlja u dvorani vrtića “Mima” održano je prigodno druženje povodom “Dana
očeva”. Nakon uvodne molitve sv. Josipu, nebeskom zaštitniku muževa i očeva, slijedilo je uvodno razmišljanje o svecu
kojeg se postavlja kao uzor i poticaj očevima koje je pripremio teolog Nenad Barić.
“U mnoštvu blaženika i svetaca, koji su nam tu da slijedimo njihov primjer, današnji svetac je jednostavan, ponizan
te čovjek iz pozadine. Sveti Josip je imao tu čast da bude
hranitelj Isusa Krista i Blažene Djevice Marije. Život ovoga
čovjek nije obilježen velikim govorima, napisanim knjigama,
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Poštovani, zanima me kakav je
stav Crkve kada je riječ o tetoviranju?
Htio bih si istetovirati jedan redak iz
evanđelja, a neki mi kažu kako tetoviranje nije uopće u duhu nauka Katoličke Crkve pa me zanima što činiti?
Fran

Odgovara vlč. MR. SC.
Marijan Benković

Dragi Fran,
Crkva službeno nije zauzela stav
protiv ili za tetoviranje, tako da je odluka o tetoviranju prepuštena savjesti
pojedinca. S tim u svezi, ako redak iz
evanđelja koji si želiš istetovirati ima
duboki smisao za tebe, a pretpostavljam da ima, onda si ga možeš dati istetovirati.
Odluka za ili protiv tetoviranja
mora biti vođena unutarnjim motivom,
tj. zbog čega si netko želi nešto istetovirati? Ako odgovor na to pitanje ima
duboki smisao, primjerice neki vjerski
motivi koji podsjećaju osobu na Božju
prisutnost u životu ili pak na vjernost
Kristu sve do mučeništva, kao što je to
slučaj u današnje vrijeme kada kršćani u Egiptu imaju istetovirani križ na
ruci te se i po pitanju smrti ne odriču
vjere, onda tetoviranje s moralnog gledišta nije upitno.
Tetoviranje bi za katolika bilo
upitno i nedopušteno kada bi taj čin bio
izričaj modernog poganstva protivnog
ljudskim i kršćanskim vrijednostima.

vođenjem karitativnih ustanova niti pokretanjem reformi.
Sv. Josip prema vjeri Crkve u svojoj poniznosti i predanju
Bogu, sluša ono što mu Bog nalaže. Drugim riječima, sv. Josip je čovjek duboke kontemplacije i akcije. Današnji čovjek
izgubio je tu sposobnost jer u svoj užurbanosti i neprestanoj
buci nema vremena za bitno, odnosno Bog i njegova poruka su zauzeli posljednje mjesto na životnoj tablici. Sv. Josip osim slušanja, prihvaća ono što ne razumije, on potpuno
vjeruje Bogu. To ne znači da nije imao sumnje i strahove,
koji su ga htjeli pokolebati. Ako u naše živote dođu strahovi,
sumnje, problemi oni su tek trenutačni te ako svoj život u
potpunosti povjerimo Bogu, oni nestaju.“, rekao je Barić u
poticajnom razmišljanju o sv. Josipu.
N. B.
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Donja Drenova

Župne
kreativne
radionice
Početkom školske godine župnik
župe BDM Karmelske Kristijan Malnar
na Donjoj Drenovi, u suradnji sa vjeroučiteljima koji žive i rade na području župe,
pokrenuo je program dječjih radionica sa
željom da se održavaju vikendima kroz
jaka vremena liturgijske godine, ali i prigodno. Tako je do Uskrsa u župi održano
6 radionica, a sudjelovala su djeca koja
pohađaju OŠ Fran Franković i žive na području Donje i Gornje Drenove. Radionice
su se održavale subotom, a sudjelovale je
oko 120 djece. Djeca su se upoznala s različitim metodama i načinima kreativnog
rada i razvijala duh župe u zajedničkom
nastojanju oko pomoći potrebitima.
Roberta Kelava, vjeroučiteljica

Zamet

Humanitarna akcija djece
Pri župi Presvetog Srca Isusovog na Zametu u Rijeci već dugi niz godina djeluje vjeronaučna skupina “Ribice” namijenjena djeci predškolskog uzrasta, ali nije rijetko da su članovi
Ribica i osnovnoškolci jer prestati biti Ribica uistinu nije lako. Ribice unazad nekoliko godina
vode župljanke Romina Srok i Zorica Srdoč.
Jedna od aktivnosti na koju su s pravom vrlo ponosni jest humanitarna akcija Ribica
koja je ove godine održana treći put za redom. Zajedno s roditeljima mališani su kod kuće
radili kolače te ih u nedjelju prije Cvjetnice ispred župne crkve Presvetog Srca Isusova na
Zametu dijelili župljanima u zamjenu za dobrovoljni novčani prilog. U izradi kolača uključili
su se i drugi župljani, osobito članovi ‘Velikog’ župnog zbora. Novčanim prilozima pridružili
su se i djelatnici PIK-a Rijeka.
Prikupljena je znatna količina novčanih sredstava koju su organizatori akcije namijenili
korisnicima Socijalne samoposluge “Kruh sv. Elizabete” u Rijeci. U ovom koraku pomogao
je PIK Rijeka gdje su i nabavljene namirnice za samoposlugu, a djeca su pakete dostavila 27.
ožujka
Ana Baraka Ribinski
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Naši pokojni

VIDA RANDELJ

Nakon teške bolesti 2. ožujka u 84.
godini preminula je dugogodišnja kukuljanska mežnarica Vida Randelj koja
je tu službu, zajedno sa svojim suprugom Jerkom, vršila 46 godina. Pogreb
je bio u subotu 3. ožujka, a obred i misu
zadušnicu predvodio je župni vikar
župa Kukuljanovo i Škrljevo vlč. Ivan
Marković. Bili su prisutni neki od bivših
župnika Kukuljanova: vlč. Petar Belanić, vlč. Tadija Tomkić, vlč. Anto Aračić,
vlč. Marko Šarić i vlč. Ivan Milardović
koji je u župi Kukuljanovo, prije svog
svećeništva, djelovao kao vjeroučitelj i
orguljaš. Na misi zadušnici prorpovijedao je župnik Kukuljanova vlč. Đuliano
Trdić.
Pokojna Vida sa svojim suprugom
Jerkom došla je 1955. god iz Brestove
Drage u Gorskom kotaru živjeti u Kukuljanovo. Nastanili su se pored crkve
i uskoro su postali mežnari i tu službu
vršili do 2014. godine. Bili su najstariji
bračni par u Kukuljanovu sa 63 godine
braka, a svim svećenicima s kojima su
surađivali bili su dobri suradnici, njihov
dom je svima bio otvoren. Vlč. Patar
Belanić koji je u Kukuljanovu bio župnik
26 godina, u toplim riječima oproštaja
naglasio je kako su ga Vida i Jerko, kao
mladog svećenika na početku njegove
službe, prihvatili kao vlastitog sina, brinuli o njemu, kuhali mu, poštivali ga i
s radošću i ljubavlju pomagali u njegovom pastoralnom radu.
Pokojna Vida preminula je, okrijepljena svetim sakramentima, dan nakon
svog 84. rođendana, baš na prvi petak
u mjesecu, a sahranjena je prve subote
u mjesecu. Te pobožnosti Presvetom
Srcu Isusovom i Blaženoj Djevici Mariji
mnogo puta je u svom vjerničkom životu obdržavala.
Na pogrebu je bilo puno prijatelja i
poznanika iz Kukuljanova i okolnih mjesta. Vidu su mnogi znali. O crkvi se lijepo brinula, znala je praviti lijepe cvjetne
aranžmane za blagdane, sudjelovala je
na brojnim hodočašćima a njezin dom
bio je svima otvoren, kao i svećenicima
i mnogi su u njezin dom dolazili nakon
misnih slavlja na ‘čašicu razgovora’ i
kavu. Za svoj predani rad u župi pokojna Vida dobila je i Medalju sv. Vida.
Gordana Fumić
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Nove skautske
prostorije
U

utorak, 3. travnja katolički skauti otvorili su svoje nove
prostorije u samom centru grada, na adresi Užarska 3 u
samom prolazu uz Croatia Records preko puta Assunte.
Prostorije je blagoslovio riječki nadbiskup i metropolit dr. Ivan
Devčić praćen jakim snagama Riječke nadbiskupije: mons. Nikolom Imbrišakom, kancelarom, mons. Matijom Matičićem rektorom
katedrale, mons. Sanjinom Francetićem župnikom najstarije riječke župe Uznesenja BDM, don Micheleom Cittadinom, župnikom
sv. Ane na Gornjoj Vežici i dominikancem o. Dominikom Ilčićem.
Otvorenju je nazočio pročelnik Ureda županije Goran Petrc,
kastavski gradonačelnik Matej Mostarac, Irena Kačić ispred udovica branitelja iz Domovinskog rata, Perica Prpić predsjednik udruge specijalne policije Domovinskog rata, Alen Fućak glasnogovornik NK Rijeke, Denis Povh glasnogovornik KN Armada Rijeka i
brojni drugi.
Nadbiskup nije krio zadovoljstvo novim prostorijama katoličkih skauta. “Radostan sam što smo danas ovdje i svjedočimo iznimnom radu katoličkih skauta. Posebno me raduje što su katolički
skauti krenuli iz Rijeke i proširili se u devet biskupija diljem Hrvatske. Marin Miletić je naš vjeroučitelj, on je pokretač, vrsni motivator koji ne prestaje u intezitetu djelovanja sve ove godine. Marin
je srce katoličkih skauta i primjer predanja koji se ne umara. Kao
nadbiskupa me veseli što su skauti otvoreni i primaju svakog u
potrebi i svjedoče konkretnu kršćansku ljubav. Mi kao nadbiskupija smo prije dvije godine dali prostor Nadbiskupskog doma za
Radio Skaut i susrete katoličkih skauta otvorivši im svoja vrata.
Sada smo im samo dali mogućnost korištenja novog prostora, a oni

su vrijedno i kako vidimo jako, jako lijepo uredili ove prostorije.
Neka im služe na dobro svih ljudi kojima skauti svakodnevno izlaze u susret. Preporučam mladima da se uključe u pokret katoličkih
skauta i tako rade na boljitku cijelog društva”, istaknuo je riječki
nadbiskup Devčić.
jeroučitelj Marin Miletić objasnio je kako su katolički skauti
volonterski utrošili 3.270 sati u radove, budući su prostori
bili vrlo derutni. Posebnost ovog projekta obnove prostorija
je u tome što su članovi katoličkih skauta sami vodili i priveli kraju
oko 90% svih radova. Projekt je izradila mlada arhitektica Sabina
Marov, a sam studio na željeznoj konstrukciji je dizajnirao mladi
inženjer i umjetnik Jure Lisak. Profesor iz Doma mladih Josip Kovačić je vodio organizaciju radova. Desetak skauta je prije i poslije
svog posla sve dane u tjednu osim nedjelje dolazilo u prostorije i davalo svoje vrijeme u ovaj projekt. Tako su katolički skauti sami ne
samo dizajnirali cijeli prostor nego su i postavili kompletno novu
struju, vodu, sanitarije, pločice, betonirali pod, postavljali laminat,
knauf, tapetarske poslove i sve ostale radove.
Miletić je istaknuo da ovaj reprezentativni prostor obiluje sadržajem: svaki dan u tjednu novinari i voditelji na Radiju Skaut
imaju program do 13 sati, a onda ponedjeljkom se navečer okupljaju skauti svetog Mihaela, utorkom srednjoškolci, srijeda je rezervirana za robotiku i programiranje, četvrtak za video produkciju
i ekumenske susrete, petak za obiteljsku zajednicu. Subotom navečer su druženja, a nedjeljom večernje novinarske radionice. Po
potrebi u prostorijama se organiziraju i instrukcije za siromašnu
djecu.

V

Blagoslovljen križni put u Hrvatskom
Sagrađena 1735. kapela sv. Floriana u Hrvatskom, malom mjestu u Gorskom kotaru,
na samoj granici sa Slovenijom, oduvijek je zauzimala osobito mjesto u srcima vjernika goranskog kraja. Zub vremena učinio je svoje, no zahvaljujući organiziranosti vjernika laika
ona je obnovljena i 22. ožujka u njoj je pod misom blagoslovljen križni put, dar čabarskog
slikara Andrije Zbašnika. Misu je predvodio rektor Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao
II.“ u Rijeci vlč. dr. Mario Tomljanović u zajedništvu sa župnim upraviteljem župe Turke
na čijem teritoriju se nalazi mjesto Hrvatsko i kapela sv. Florijana, vlč. Josipom Tomićem.
Kapelica sv. Florijana u Hrvatskom pravi je primjer zajedništva Gorana u kupskoj
dolini. Inicijator obnove bio je župljanin i član crkvenog odbora Anton Štimac koji je kazao
da je priča oko obnove kapelice krenula od njegovog oca koji danas ima 90 godina. Štimac
je 2012. godine pozvao riječkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića da pogleda u kakvom
stanju je kapelica i odobri obnovu s obzirom da crkva nije pod zaštitom. Dvije godine trajale
su pripreme i 2014. g. krenulo se u obnovu ruševne kapelice. Obnova još uvijek traje, ali
zahvaljujući trudu i donacijama vjernika, mise se povremeno slave u kapelici. Velike svečanosti su za sv. Florijana u svibnju te sv. Roka u kolovozu i tada se u Hrvatskom na misi
okupi i više stotina vjernika, rekao je Štimac te pozvao vjernike na proslave koje svjedoče
o zajedništvu mjesne Crkve.
Helena Anušić

Uskrsfest na Vežici
U župi sv. Ane na Gornjoj Vežici 2. travnja po prvi je put održan St. Ana Fest
u sklopu humanitarne priredbe Srce na dlanu. Novac prikupljen od dobrovoljnih priloga namijenjen je potrebitim obiteljima župe. Na koncertu su nastupali
Frama Trsat, dječji župni zbor Iskrice župe sv. Matej Viškovo, VIS Agape župe
Gornja Drenova, župni zbor Assunta/Kosi toranj, 1. razred Osnovne škole Gornja
Vežica te kao gošća večeri pjevačica Maja Tadić. Nadamo se da će se tradicija održavanja ovog koncerta i dalje nastaviti te da ćemo svake godine biti sve uspješniji.
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14. riječki planinarski križni put

Pod kišobranima i u kabanicama Rijeka
hodočasnika sudjelovala na križnom putu
Rijeka hodočasnika u kabanicama i pod kišobranima sudjelovala je
u subotu 17. ožujka na 14. riječkom planinarskom križnom putu kojega
su organizirali Akademsko katoličko društvo “Jeronim”, Ured za pastoral
mladih i Zdrug katoličkih skauta Riječke nadbiskupije u suradnji s nadbiskupijskim Uredom za obitelj.
Nakon uvodne molitve koju je u katedrali sv. Vida predvodio riječki
nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić, procesija se uputila prema riječkoj Kalvariji na kojoj su članovi Bratovštine Čudotvornog raspela u 17. stoljeću
sagradili kapelice, a koje danas vape za obnovom. U povijesti su vjernici hodočastili samo do Kozale te je s ciljem oživljavanja ove pobožnosti i
očuvanja pasionske baštine prije 14 godina pokrenut Riječki planinarski
križni put uz prošireniju trasu kojom iz godine u godinu hoda sve više
vjernika. Bratovština Čudotvornog raspela nedavno je obnovljena te su
prvi puta njeni članovi sudjelovali u ovoj pobožnosti.
Svake godine hodočasnici se, predvođeni nadbiskupom Devčićem, penju riječkom Kalvarijom na Pulac do kapele sv. Katarine ispred koje ih
dočekaju župljani ove župe s okrjepom, zatim do Velog vrha s kojega se
spuštaju na Donju Drenovu i slave misu u crkvi Majke Božje Karmelske s
kojom završava križni put.
Svatko sa svojim molitvama, prošnjama i nakanama koračao je do Velog vrha do kojega je rijeku hodočasnika i kiša prestala pratiti, te je silazak
strmim, šumovitim i skliskim dijelom do Donje Drenove mnogima zbog
toga bio malo lakši. Križni put zaključen je u crkvi Majke Božje Karmelske u kojoj je misu predvodio nadbiskup Devčić u suslavlju sa župnikom
vlč. Kristijanom Malnarom, mons. Gabrijelom Bratinom, župnim vikarom
vlč. Tomislavom Miletićem, vlč. Ivanom Markovićem te svećenicima koji
su pratili hodočasnike na križnom putu. Liturgijsko pjevanje animirao je
Zbor mladih Riječke nadbiskupije.
Nadbiskup je u propovijedi kazao da je korizmeno vrijeme prilika za
obnoviti vjernost Bogu, ali i da korizmeno i uskrsno slavlje poziva na novu
evagnelizaciju. „To znači – biti zainteresiran za čovjeka i osluškivati njegove težnje. Kao vjernici, svakoj osobi trebamo biti blizu jer svi su potrebni
Božjega spasenja“, rekao je nadbiskup. Na kraju prigodnu riječ uputio je
župnik vlč. Malnar koji je na kraju sve hodočasnike pozvao na okrjepu koju
su pripremile sestre Presvetog Srca Isusova i župljani.
Helena Anušić

S obzirom da je Riječka nadbiskupija u znaku
Godine roditeljstva, tekstove postaja čitale
su obitelji Riječke nadbiskupije. Za njih je
ovo bio i jedan od pripremnih događaja za
Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih
obitelji koji će se u rujnu održati u Solinu. Uz
hodočasnike svih generacija, najbrojniji su
bili mladi kojima je ovogodišnji križni put bio
priprema za Nadbiskupijski susret mladih koji
će se 21. travnja održati u Bakru. S tim u vezi,
uz nadbiskupa Devčića kao predvoditelja,
križni put predvodio je i povjerenik za pastoral
mladih vlč. Marko Šarić.

Križni put PO SNIJEGU
Planinarski križni put čabarskog kraja koji se već četvrtu godinu u kontinuitetu održava u organizaciji župnog upravitelja župa čabarskog kraja vlč. Mate Berišića, održan je
24. ožujka. Mjesto okupljanja i ujedno polazišna točka svake godine je Žalosni vrh, kapelica Marije od sedam žalosti koja pripada župi sv. Vida, Prezid.
Na dan planinarskog puta sudionici se okupljaju na Žalosnom vrhu gdje ih sumještanka Dušanka Turk dočeka s pićem dobrodošlice i toplim riječima ohrabrenja. Ove godine
okupilo se 60-tak vjernika raznih dobnih skupina, od najmlađih prvopričesnika do najstarijih koji broje već više od sedam desetljeća. Na putu dugačkom približno 29 kilometara
kolona vjernika, hodajući kroz zaboravljene zaseoke i po šumskim putovima kojima su
mještani nekada redovito hodali, prolazi kroz veća naselja čabarskog kraja Prezid, Tršće,
Plešce i Čabar. Kolonu vode svećenik i nositelj križa koji se izmjenjuje. Dragovoljaca za taj
čin pokore i poniznosti ne nedostaje.
Četrnaest postaja križnog puta predstavljaju kapelice i križevi na opisanom putu. Nakon primljenih blagoslova, okupljeni vjernici predvođeni vlč. Berišićem, prvim nositeljem
križa, i vlč. Markom Gregićem krenuli su u koloni, sabrani u molitvi i tišini, prema susjednoj Župi sv. Andrije u Tršću. Unatoč hladnoći i obilju snijega kojeg još uvijek ima na
velikom dijelu čabarskog područja, vjernike je tijekom puta ipak pratilo mirno vrijeme.
Oko 17 sati, nakon hoda uz rijeku Čabranku stigli su do zadnje postaje, Župe sv. Antuna u Čabru gdje su ih dočekale sestre iz Zajednice sestara „Marija Pomoćnica“. Planinarski križni put zaključen je euharistijskim slavljem kojega je predvodio vlč. Berišić.
Vera Malnar
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Održana
prva riječka
“Visita
Iglesia”
Mladi Riječke nadbiskupije, predvođeni
povjerenikom za mlade vlč. Markom
Šarićem, posjetili su 7 riječkih crkvi u
kojima su razmatrali 7 postaja muke
Isusove: od uhićenja i suđenja do
raspeća.

N

u riječku prvostolnicu, katedralu sv. Vida iz koje su se spustili u
crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije. Uslijedilo je uspinjanje
trsatskim stubama uz pjesmu i molitvu krunice prema Majci Božjoj Trsatskoj.
akon molitve u Trsatskom svetištu i kratkog predaha, zaputili su se prema crkvi sv. Ane i posljednjoj postaji - crkvi
sv. Terezije od Djeteta Isusa. Tamo su u 18 sati zajedno sa
župljanima slavili Misu večere Gospodnje koju je predslavio župnik
ove župe vlč. Ivan šarić. Svećenici spomenutih riječkih crkava radosno su dočekivali mlade i rado se s njima zadržali u razmatranju
i molitvi. Po završetku pobožnosti, čiji vrhunac je bio slavlje mise
Velikog četvrtka, uslijedila je okrjepa i druženje koje je za njih pripremio vlč. Ivan Šarić sa svojim župljanima.
Petra Štokić

a Veliki četvrtak, 29. ožujka u Rijeci se po prvi puta održala
“Visita Iglesia”, pobožnost kojom su mladi Riječke nadbiskupije, predvođeni povjerenikom za mlade vlč. Markom
Šarićem, posjetili 7 riječkih crkava u kojima su razmatrali 7 postaja muke Isusove: od uhićenja i suđenja do raspeća.
Ovu je prekrasnu pobožnost pokrenuo sv. Filip Neri u 16. st
i ona se održala sve do danas u Rimu, ali i u drugim dijelovima
Italije i svijeta. Na tom tragu Ured za mlade Riječke nadbiskupije organizirao je ovu pobožnost u Rijeci tijekom koje su sudionici
hodočašća, obilazeći riječke crkve, zajedno razmatrali muku Gospodina Isusa Krista.
Pobožnost je započela u 14 sati u crkvi Gospe Lurdske. Zatim su mladi u procesiji krenuli prema crkvi sv. Jeronima i potom

N

MISE ZA MLADE U RIJECI
U organizaciji Ureda za pastoral mladih Riječke nadbiskupije na čelu s povjerenikom za studente i mlade vlč.
Markom Šarićem u travnju i svibnju kroz 6 tjedana, svakog
petka, bit će slavljene mise namijenjene mladima u jednoj
riječkoj crkvi. Svakog petka u 20:30 sati misu će predvoditi
drugi svećenik i animirati različiti zborovi.
Raspored župa i predvoditelja misnih slavlja:
•
•
•
•
•
•

13. travnja - Uznesenje Blažene Djevice Marije
(Assunta), predvoditelj: mons. Sanjin Francetić
20. travnja - Marija Pomoćnica,
predvoditelj: don Danijel Dragičević
27. travnja - katedrala sv. Vida,
predvoditelj: vlč. Marko Šarić
4. svibnja - Sveti Jeronim,
predvoditelj: fra Ivan Dominik Iličić
11. svibnja - Svetište Majke Božje Trsatske,
predvoditelj: fra Tomislav Faletar
18. svibnja - Sveta Terezija od Djeteta Isusa,
predvoditelj: vlč. Ivan Šarić

27

Broj 3/510 2018.

Prvi „Hod
19.5.2018. za život“
Split, Rijeka, Zagreb u Rijeci
Pogledaj website:
www.hodzazivot.hr
Facebook: HodZaZivot

U subotu, 19. svibnja 2018.
godine Rijeka se po prvi put
pridružuje Hodu za život.
Ovo je treći Hod za život u Hrvatskoj,
u kojem će u Rijeci, Zagrebu i Splitu hrvatski građani, sada već tradicionalno treću
subotu u mjesecu, hodati pod nacionalnim geslom: “Za život, obitelj i Hrvatsku”.
Građansku inicijativu podržali su u gradu
na Rječini vjernici svih vjeroispovijesti.
Okupljanje građana započet će na
Jelačićevom trgu u 10 sati, a hodat će
Korzom do Trga 128. Brigade. Pozornica će biti kod robne kuće Ri. „Na Hod
za život organizatori pozivamo obitelji s
djecom, djedove i bake, muškarce žene,
mlade... sve koji žele iskazati radost i
ljubav prema životu, obitelji i Hrvatskoj“,
poručuje članica Organizacijskog odbora
Maja Šimičić Roksandić.
Dodala je da su hrvatski biskupi na
prošlogodišnjoj sjednici HBK podržali
inicijativu i pozvali na molitvu za Hod za
život. Papa Franjo je u više prilika uputio
riječi ohrabrenja organizatorima Hoda za
život. „Važno je zajedno raditi kako bi se
štitio i promicao život”, riječi su pape Franje.
Hod za život organizira građanska
inicijativa Život biraj i Organizacijski tim u
Rijeci. Dodatne informacije možete pronaći na:
www.hodzazivot.hr
www.facebook.com/HodZaZivot
www.facebook.com/HodZaZivotRijeka

Cilj Hoda za život je svratiti pozornost na znanstvene činjenice koje izvan svake sumnje potvrđuju da život
čovjeka započinje začećem, podsjetiti na dostojanstvo ljudskog života od začeća do prirodne smrti, izraziti
očekivanje da se pomogne ženama koja zbog ekonomskih razloga ili pritiska okoline razmišljaju o pobačaju.

Fotografije s prošlogodišnjeg “Hoda za život” u Zagrebu
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