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Velika Gospa
Nadbiskup Devčić:

Marijino uznesenje učvršćuje nadu da ćemo uskrsnuti
Biskup Bogović:

Marijine riječi najbolji su putokaz da ojačamo vjeru

Marijino uznesenje
učvršćuje nadu da
ćemo uskrsnuti
Čovjek je oduvijek težio nebu kao Božjem prebivalištu i u Svetom pismu često nailazimo
na molitve i vapaje prema nebu upućene Bogu, podsjetio je nadbiskup.
Nadbiskup je vjernike podsjetio kako
je blagdan Velike Gospe zadnja istina
i vjera koja je službeno proglašena
kao dogma čime je završen dug put
vjerničkog poniranja i udubljivanja
u otajstvo Marijina života i značenje
njezine uloge u povijesti našeg spasenja.
Nepunih sto godina ranije, 1854. godine,
proglašena je dogma o Marijinom
bezgrešnom začeću. Tako se dvije
najmlađe crkvene dogme odnose na
Mariju, jedna na početak, druga na kraj
njezina života, rekao je nadbiskup Devčić.

“D

anas slavimo svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Tu je istinu papa Pio XII. službeno proglasio
1950., što znači da je od tada obvezujuća za svakog katoličkog vjernika“, rekao je riječki nadbiskup Ivan Devčić u perivoju
Svetišta Majke Božje Trsatske predvodeći 15. kolovoza svečano
misno slavlje u povodu proslave Velike Gospe.
Tijekom cijeloga dana tisuće vjernika hodočastilo je ovo drevno marijansko svetište koje je jaka kiša okupala neposredno prije
početka središnjeg misnog slavlja. Čovjek je oduvijek težio nebu
kao Božjem prebivalištu i u Svetom pismu često nailazimo na molitve i vapaje prema nebu upućene Bogu, podsjetio je nadbiskup.
„Posebno dirljive vapaje prema nebu gdje Bog prebiva, nailazimo
u psalmima. Starozavjetni molitelj zna da Bog gleda s neba, gdje
je njegovo prijestolje, da odande sudi i kažnjava, ali pomaže i oprašta, što molitelja ohrabruje da zavapi: ‘Bože, nagni svoja nebesa
i siđi.’ (Ps 144,5)’“ Pozadinu dirljivih molitvi sačinjava svijest da je
nebo gdje Bog prebiva, grijehom zatvoreno, rekao je u nastavku
nadbiskup. „To znači da je čovjek od Boga koji ga je stvorio i kojega njegovo srce u svemu traži, definitivno odvojen i udaljen, zbog
čega mu je nakon smrti mjesto u podzemlju, a ne u nebu gdje Bog
prebiva. To je najdublji uzrok ljudskih strahova i tjeskoba, ali i trajan
poticaj za uporno obraćanje Bogu u nadi da će se smilovati i nebo
ponovo otvoriti.“

Govoreći o onima koji su smatrali da im molitva neće pomoći i
da se sami mogu spasiti i stići u nebo, istaknuo je da čovjek sa svim
svojim znanstvenim, tehničkim, kulturnim i drugim dostignućima
ne može sam sebe spasiti. „On sam ne može otvoriti nebo koje si
je jednom svojim grijehom zatvorio.“ Isus je odgovor na čovjekove
vapaje, poručio je nadbiskup. Podsjetio je da se nebo otvorilo kod
Isusova rođenja te krštenja kada je na njega sišao Duh Sveti i čuo
se glas nebeskog Oca: ‘Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!’
(Lk 3, 21-22)
o znači da se otvorilo ne samo nebo, gdje Bog prebiva,
nego se i sam Bog otvorio i u Isusu razotkrio kao Otac,
Sin i Duh Sveti, tj. kao jedan Bog u trima božanskim osobama. Na taj način čovjeku je otvorena mogućnost ulaska ne samo
tamo gdje Bog prebiva nego i u najdublje tajne Božjega bića.“
Stoga nam je po Isusu otvoreno nebo i pristup u njega, rekao
je riječki nadbiskup. Dodao je kako je s njime naša ljudska narav,
združena s njegovom božanskom osobom, već ušla u nebo. U njemu nam je dano više nego što smo tražili i očekivali, poručio je
propovjednik.
Marija, kao Isusova majka, najuže je povezana sa spasiteljskim
dijelom svoga Sina te njeno uznesenje na nebo učvršćuje i nas u
nadi da ćemo uskrsnuti i postati dionici te slave, zaključio je nadbiskup Devčić.
Helena Anušić
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Po završetku misnoga slavlja nadbiskup je vjernike pozvao da 30. kolovoza hodočaste u Udbinu u Crkvu hrvatskih
mučenika, koju su svojim milodarima gradili i vjernici Riječke nadbiskupije. Bit će to zadnje misno slavlje koje će
kao biskup predvoditi mons. dr. Mile Bogović prije odlaska u zasluženu mirovinu. Također, pozvao je vjernike da
se odazovu apelu pape Franje i mole za kršćane u Iraku i drugim zemljama u kojima su ugroženi, te podsjetio
na II. Nacionalni susret katoličkih obitelji koji će se u Svetištu Majke Božje Trsatske održati 19. travnja 2015.
Izdavač: RIJEČKA NADBISKUPIJA I GOSPIĆKO SENJSKA BISKUPIJA; Uređuje: Helena Anušić;
Tehnička priprema: Danijel Delonga; Grafička priprema: Alen Čar - Slim; Tisak: TISKARA ŠULJIĆ;
Uprava: Ul. Ivana Pavla II. br. 1, 51000 Rijeka; tel: 385 51 581 200; Uredništvo: tel: 385 51 651 006, fax: 581 221;
e-mail: mjesecnik-zvona@ri.t-com.hr; Žiro račun: Nadbiskupija riječka mjesečnik Zvona, ERSTE BANKA,
2402006-1100122753; Broj računa za uplate iz inozemstva: ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK IBAN:
HR 4124020061100122753; Cijena: 7 kn; Godišnja pretplata: 100 kn; Naslovnica: Velika Gospa

Marijine riječi
najbolji su putokaz
da ojačamo vjeru
Kako ojačati vjeru, zapitao se biskup Bogović. Tako da ne iskrivljavamo
povijest i ne lomimo grane narodnom stablu.

G

ospićko-senjski biskup mons. dr. Mile Bogović tradicionalno je 15. godinu za redom
od osnutka Gospićko-senjske biskupije
predslavio blagdan Uznesenja BDM u svetištu Majke Božje od Krasna. Suslavili su brojni svećenici
Gospićko-senjske biskupije kao i gosti iz Riječke
nadbiskupije. Uočnica blagdana koju je predslavio
kancelar biskupije mr. Marinko Miličević kao i središnja hodočasnička misa u 11 sati okupile su ove
godine zbog kišovitog i hladnog vremena oko 5
tisuća hodočasnika, što je manje nego prethodnih
godina čemu je kumovalo loše vrijeme. To ipak nije
onemogućilo brojne hodočasnike koji su prepješačili i preko stotinu kilometara iz Rijeke, Gospića i
Otočca da dođu po duhovnu potporu Majci Božjoj
Krasnarskoj. Nakon što je vjernike pozdravio upravitelj svetišta vlč. Šimo Božić, biskup Bogović je u
homiliji govorio o krizi i depresiji u društvu kao posljedici nedostatka vjere.
Marijine riječi „neka mi bude po tvojoj riječi“
najbolji su putokaz svima nama da ojačamo svoju
vjeru. Svaki posao započinjemo s vjerom: gradnju,
poslove na radnom mjestu, u obitelji, ali i ratu te
ovom prilikom zahvaljujemo nazočnoj policiji na
poslovima u stvaranju i obrani domovine. Kada
nestane vjere nastane kriza i depresija u društvu,
pogotovo kada se ljude zavarava neostvarivim ciljevima. Političarima je bitan osobni, a ne opći interes. Tada nastaje ljutnja na sve, državu, bližnje, a
mnogima takvima kuće propadaju u kupini. Ako se
samosažalijevaš utopit ćeš se u depresiji, istaknuo
je biskup Bogović te izrazio želju da probudimo
vjeru u sebe i svoj narod. Svatko se treba zapita-

ti može li nešto učiniti za svoju obitelj, naselje ili
narod. Tek ćeš tada osjetiti da si iz ropstva došao
na slobodu. Moramo povjerovati u takav put inače
će nas zahvatiti malaksalost i gubitak povjerenja u
institucije sistema. Bauk nevjere koji kruži Hrvatskom je štetan. Ne tražimo nove Bečeve, Budime i
Beograde već sačuvajmo vjeru u vlastito nacionalno biće. Osim toga širi se i nepovjerenje u Crkvu,
no ipak postoji stoljetna žilavost naroda koji ima
neugasivu nadu i koji je tri puta ugostio papu Ivana
Pavla II. To je taj isti narod za kojeg je Marks 1848.
rekao da smo za povijesnu ropotarnicu. Mi ipak
vjerujemo današnjem proroku Ivanu Pavlu II.
ako ojačati vjeru, zapitao se biskup Bogović.
Time da ne iskrivljavamo povijest i ne lomimo grane narodnom stablu. Nije nam idol
europski čovjek kojeg nije bilo nigdje dok su nam
palili kuće, već Isus Krist. Ne dopustimo da nam
nitko ne ukrade snagu vjere. Ne sumnjajmo u naše
nacionalne i vjerske ideale jer iz sumnje u Boga
jačaju se i ostale sumnje. Najbolji lijek od svekolike
depresije je Majka Božja od Krasna, zaključio je u
svojoj propovijedi biskup Bogović.
Prije toga biskupu su hodočasnici iz župe
Viškovo pod pokroviteljstvom Riječkog nadbiskupa Ivana Devčića uručili zavjetni dar povodom 10.
Obljetnice hodočašća kao i pripadnici Udruge specijalne policije Ajkule iz Rijeke u znak na 4. godinu
hodočašća. Misi su nazočili i najviši predstavnici
Policijske uprave Ličko-senjske i Primorsko-goranske. Popodnevnu misu u 16 sati predslavio je upravitelj svetišta vlč. Šimo Božić.
Zvonko Ranogajec
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Krasno - Velika Gospa

VELIKA GOSPA

Deseto zavjetno hodočašće
iz Viškova u Krasno
Ističu kako je cilj ostao isti svih deset godina: moliti, zahvaljivati, žrtvovati.

D

esetu godinu za redom
hodočasnici župe „Sv.
Matej“ iz Viškova hodočastili su Majci Božjoj Krasnarskoj od svoje župe pa do marijinog svetišta u srcu sjevernog
Velebita, a ove jubilarne godine pod pokroviteljstvom nadbiskupa riječkog mons. Ivana
Devčića. Udaljenost od blizu
120 km ove godine 12 hodočasnika prošlo je za tri dana, krenuvši u utorak 12. kolovoza od
župne crkve sv. Mateja odakle
su uz posjet Trsatskom svetištu došli prvog dana do Crikvenice uz prijeđenih 45 km.
Drugog dana hodočasnici su prošli dionicu od Crikvenice do Sv.
Jurja dužine 45 km. Trećeg dana 14. kolovoza su prošli završnih
30 km do svetišta u Krasnom gdje su nazočili Križnome putu dan
kao i uočnici blagdana Velike Gospe. Na blagdan Velike Gospe
sudjelovali su u procesiji pred početak Euharistije, a nakon misnog
slavlja biskupu Bogoviću su uručili zavjetni dar, fotografiju bl. Pape
Ivana Pavla II. ispred Trsatskog svetišta i majicu.
Voditelj hodočašća svih ovih godina bio je Luka Matanić, 50-godišnji umirovljeni bojnik HV-a i HRVI, ujedno i član ŽPV-a župe sv.
Mateja u Viškovu. Kako svake od zadnjih 10 godina ističu Viškovljani na čelu s Lukom, motiv za hodočašće je zahvala Majci Božjoj

od Krasna što čuva zdravlje
nas, naših obitelji i župljana.
Isto tako žele druge potaknuti
na takve čini u cilju očuvanja
naše vjere i prepoznatljivosti
i kao jamstvo opstojnosti hrvatskog naroda. Hodočasnici
iz Viškova ne zaborave svake
godine zahvaliti dragom Bogu
i Blaženoj Djevici Mariji, što su
im dali duhovne, fizičke i psihičke snage i moći, da realiziraju ovo hodočašće.
stiču kako je cilj ostao isti
svih deset godina: moliti,
zahvaljivati, žrtvovati. “Moliti za našu dragu domovinu Hrvatsku koja je u teškoj financijskoj i ekonomskoj krizi, da joj Majka
Božja pomogne na putu izlaska iz krize na put prosperiteta; moliti
za dragi, hrvatski narod koji je u raznim životnim teškoćama, da
nam Majka Božja dade snage i moći prebroditi sve teškoće i prepreke, da nam usliši sve naše molitve na putu ka boljem i ljepšem
životu.” Kada govorimo o hrvatskome narodu, posebno molimo za
obitelji svih poginulih u Domovinskom nametnutom obrambenom
ratu, za sve ranjene i oboljele, kao i sve koji su u raznim teškoćama
života, ističe jedan od sudionika hodočašća Luak Matanić.
Z. Ranogajec, H. Anušić
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Velika Gospa u Assunti

Njegovati duhovnu i
vjerničku budnost
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Želimo li stići u slavu u koju je Marija ušla, moramo se truditi ovdje živjeti kako je ona živjela. A ona
je u svom životu bez zadrške prihvaćala i vršila Božju volju, rekao je nadbiskup Devčić
Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je 14. kolovoza u najstarijoj
riječkoj župnoj crkvi, Uznesenja Blažene Djevice Marije, misu bdijenja u
povodu blagdana Velike Gospe. „Na temelju arheoloških ostataka koji se
nalaze oko tornja, a dijelom vjerojatno i ispod sadašnje crkve, možemo
zaključiti da se ovdje Marija štovala već od antičkih vremena, možda od
5. st. kada je na koncilu u Efezu proglašena Bogorodicom što je potaknulo
snažno širenje marijanske pobožnosti među kršćanskim pukom.“ Sve do
osnutka Riječke biskupije 1925. godine i Prvostolnog kaptola tri godine kasnije, u ovoj je crkvi bilo sjedište Zbornog kaptola s arhiđakonom na čelu,
rekao je nadbiskup Devčić. Dodao je kako je samu crkvu narod nazivao
‘Vela crkva’ te da je 1925. godina trebala postati katedralom, no prvi riječki
biskup, iz njemu poznatih razloga, odabrao je crkvu sv. Vida.
Govoreći o značenju bdijenja nadbiskup je istaknuo kako nam ono u
svijest doziva budnost s kojom vjernici trebaju ići u susret događaju koji
se slavi. „Ta budnost osobito je potrebna danas kada je sve prisutnija tendencija da se vjerske blagdane i slavlja profanizira dodavanjem svjetovnih
sadržaja ili ih se pretvori u svjetovna slavlja“, upozorio je riječki nadbiskup.
„Otajstvo utjelovljenja Isusa Krista s kojim je Bog počeo ostvarivati
dugo pripremani plan našeg spasenja, neraskidivo je povezano i s Mari-

jinim uznesenjem na nebo, poručio je nadbiskup Devčić dodajući kako je
njeno uznesenje ujedno jamstvo nama da ćemo uskrsnuti. Konačni Božji
poziv nama je da se pridružimo Mariji u njezinoj slavi, a to možemo ostvariti samo ako poput nje i Isusa slušamo Božju riječ i vršimo je. „U svijetu
u kojem nas sa svih strana zaglušuju tolike riječi i poruke, neophodno je
doista bdjeti i svjesno se truditi u toj buci čuti, razumjeti i prihvatiti Božju
riječ. To nije moguće bez traženja i stvaranja prostora tišine i sabranosti
u svakodnevnom životu, kako u našim kućama i stanovima, tako i čestim
zalaženjem u naše crkve koje nam nude taj prostor“, zaključio je nadbiskup
Devčić.
Po završetku misnoga slavlja predstavljeni su novi župni upravitelj vlč.
dr. Marijo Tomljanović i župni vikar Tomislav Miletić. S njima će i dalje u
župi djelovati i studenski kapelan vlč. Velimir Martinović. „Možemo reći
da od dokinuća Zbornog kaptola nije toliko svećenika bilo na usluzi u ovoj
drevnoj crkvi. Svi su oni mladi i poletni, a vi ih pratite svojim molitvama i
svakom pomoći i podrškom“, poručio je nadbiskup. Potaknuo je vjernike
na redovne dolaske u crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u kojoj će
sada biti moguća svakodnevna sv. ispovijed.
Helena Anušić

BLAGOVJESNICA

Obitelj je prostor u kojem
se učim ljubiti bližnjega
Obitelj je prostor najvećih kušnji, baš zato jer je škola ljubavi koju je utemeljila Sveta Obitelj.
Obitelj je prostor u kojemu učimo izdržati bol, da bi se obrezivala naša urođena sebičnost.
Piše: Vesna Drmić

U

Iz iskustva nedostatnosti znam da me često vlastita sebičnost
Godini smo obitelji. Vrijednosti koje se žele probiti opisuju
se glagolima koji u sebi sadrže proglas i naglasak uspješno- sputava da budem suosjećajna i unutar svoje obitelj. Kako onda
sti kao jedinoga mjerila čovječnosti: zaraditi, uspjeti, kupiti, govoriti s krovova o nužnoj solidarnosti među ljudima. Jeka onih
riječi: meni treba, što me briga - prošulja se mislima, i hvala Svepobijediti,usavršiti, zamijeniti...
Kako se ne prilagoditi obličju svijeta kad i unutar prostora koji višnjem, zaustavi se pred ustima jer se odazivam Imenu nad svim
Imenima.
bi nas trebao učiti šutnji, sav prostor odjekuje svijetom?
Kako ne vidjeti, i ne čuti oko sebe recepte za širi put (kamo
dje ti je muž tvoj? Gdje ti je sin tvoj? Gdje je tvoja mama?,
vodi taj put?)! Ako smo krenuli uskim putem, viču za nama da smo
uvijek me iznova pita Spasitelj. Njegov je pogled pun strkonzervativni i staromodni, skrenemo li, preplavi nas osobno nepljenja dok zatiskujem uši. Gdje je ljubav prema bližnjemu?
zadovoljstvo, gubljenje smisla i
Tako mi ponekad dobro dođe
poslanja .
mudrost ovoga svijeta koja me uči
Kad glasno izgovorim:
Pomozi sam sebi pa će ti i Bog po“Obitelj!“, u meni odzvanjaju
moći. Savjetuju mi da ne treba popojmovi koji mi se nameću s
moći slabijem jer ti to i onako ne
televizije, iz tiska, iz popularnih
cijene, da ne treba pomoći onome
samopomoć knjiga koje „kao“
tko pomoć ne traži, jer mu još nije
ne gledam i ne čitam… Obitelj
sazrelo vrijeme. Savjetuju mi da
je danas disfunkcionalna... Obimislim na sebe. Savjetuju mi da
telj je u krizi... Treba imati razuzaboravim na ljubav.
mijevanja... Nađite se na pola
Sva sreća pa bez nje ne mogu
puta.. . Razgovarajte... Nađite
živjeti. Sva sreća pa nitko bez nje
Kad glasno izgovorim: “Obitelj!“, u meni
vremena jedni za druge...
ne može živjeti.
odzvanjaju pojmovi koji mi se nameću s
Ako se uspijem sabrati i
Obitelj je prostor u kojem se
televizije, iz tiska, iz popularnih samopomoć
razmišljati o tome, čini mi se
učim ljubiti bližnjega (a time i onoknjiga koje „kao“ ne gledam i ne čitam…
da se, da, da se mnogo toga
ga, malo daljega). Obitelj je prostor
okrenulo protiv obitelji. Nema
najvećih kušnji, baš zato jer je škoObitelj je danas disfunkcionalna... Obitelj je u krizi... la ljubavi koju je utemeljila Sveta
sigurnih poslova, nema redovitih plaća, kod liječnika se dugo Treba imati razumijevanja... Nađite se na pola puta... Obitelj. Obitelj je prostor u kojemu
Razgovarajte... Nađite vremena jedni za druge...
čeka, ljudi su se otuđili, bake i
učimo izdržati bol, da bi se obrezidjedovi ne mare, djeca su agrevala naša urođena sebičnost.
sivna, mladi bez perspektive.
U obitelji se učimo i učimo druge odricati se i nalaziti put kako
Tako čujem, tako mislim i promišljam. Tako drugi čuju, misle i ulaziti u onu duhovnu stegu ako želimo nasljedovati nauk evanđelja
promišljaju. Nemir u meni otkriva mi zamku. Neka informacija izva- i postati Kristovi učenici.
na želi mi zasijana u srce dati ploda koji nije za jelo.
Kako? Vlastitim primjerom ustrajnosti u ljubavi unatoč svim
uno buke i galame ni za što! Što vrijedi čovjeku da sluša dija- preprekama. Obitelj je moguće zaštititi ako ustrajemo, ne toliko da
gnoze kad se ne nude rješenja, kad ne nazire putokaz kako ljubimo, već da se ljubavi predajemo. Tek ljubljeni možemo ljubiti i
naći ravnotežu, mir, ljubav. Kao da je trpeljivost i tolerancija odolijevati napastima koje je često i teško prepoznati.
Otkupitelj kaže svojoj obitelji i meni danas: "Zašto ste me tražirješenje! Tko želi da ga se trpi i tolerira? Svatko želi da bude ljubljen, da mu se vjeruje iako je prokockao povjerenje svojom nesa- li? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?" (Lk 2,49).
vršenošću, da ga se vrjednuje po onom što jednostavno postoji , Obitelj je put Crkve. Ako je put, bez duhovne stege, ozračja duha,
a ne po novčanom doprinosu, manekenskoj figuri, mogućoj vezi u nemoguće je služiti ni vlastitoj obitelji, ni braći ljudima. I meni je biti
u onome što je Oca mojega. Drugoga puta nema.
"zlu ne trebalo".

G

„U školi Svete Obitelji mi shvaćamo zašto moramo održavati duhovnu stegu ako želimo
nasljedovati nauk evanđelja i postati Kristovi učenici. Ona nas u prvom redu uči šutnji. O, kada
bi se iznova u nama probudilo divljenje prema šutnji, tom divnom i nužnom ozračju duha, dok
smo u nemirnom i burnom životu našega doba zaglušeni silnom galamom, bukom i bučnim
glasovima. O, tišino nazaretska, nauči nas da budemo postojani u dobrim mislima, skloni
duhovnom životu, spremni dobro osluškivati tajna Božja nadahnuća i poticaje pravih učiteljâ.”
(sluga Božji, papa Pavao VI. tijekom posjeta Nazaretu 5. siječnja 1964.)
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GODINA OBITELJI

Pastoralni plan i
program 2014/2015
Godina obitelji u Riječkoj nadbiskupiji ujedno je i priprema za Drugi nacionalni susret
hrvatskih katoličkih obitelji 19. travnja 2015. na Trsatu. Važno je u našim pastoralnim
pothvatima širiti učenje Crkve vezano uz obitelj, te produbljivati stavove vezane za
obitelj i odgovorno roditeljstvo, kao i pratiti sve što će se reći na Izvanrednoj biskupskoj
sinodi o obitelji, koja će se ove jeseni održati u Rimu.
Uvod

Papa Benedikt XVI. u Zagrebu 2011. - Prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji

Nadbiskup u svojoj poruci za blagdan svetoga Vida pod nazivom Obitelj
put Crkve i naroda, koja nam je ujedno i
pastoralni poticaj za Godinu obitelji, ističe
da je Godina obitelji ujedno i priprema za
Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. travnja 2015. na Trsatu, te
poticaj za „promišljanje i moguće aktualiziranje poruke koje nam je Ivan Pavao II. s
naše Delte na Duhove 2003. uputio.“ Nadbiskup nam, nadalje u svojoj poruci ističe
potrebu razmatranja poruka koje nam je
Benedikt XVI. uputio u lipnju 2011. u Zagrebu na Hipodromu, povodom Prvog
nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih
obitelji.
Razna župna, dekanatska i/ili nadbiskupijska okupljanja trebaju imati svoje uporište upravo u porukama dvojica
Papa koje su nam uputili povodom svojih
apostolskih posjeta našoj zemlji, kao i u
drugim važnim dokumentima crkvenog
Učiteljstva o braku i obitelji, primjerice Familiaris consortio, „Gaudium et spes“ (br. 47 – 52), Humanae vitae i drugih o vrijednosti
obitelji prema nauku Katoličke crkve.
Važno je u našim pastoralnim pothvatima širiti učenje Crkve vezano uz obitelj, te produbljivati stavove vezane za obitelj i
odgovorno roditeljstvo, kao i „pratiti sve što će se reći na Izvanrednoj biskupskoj sinodi o obitelji, koja će se ove jeseni održati
u Rimu.“ Prije Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih
obitelji 19. travnja 2015. na Trsatu, u korizmi 2015. će se održati
Nadbiskupijski susret obitelji, o čemu će još biti riječi.
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1. Temeljne napomene
Da bi se poticaji mogli i ostvariti potrebno je na vrijeme (is)
planirati novu pastoralnu godinu 2014./2015. posvećenu pastoralu braka i obitelji na svim trima razinama - župnoj, dekanatskoj
i nadbiskupijskoj. Nadbiskupijski pastoralni kalendar (NPK) izlazi u prvoj polovici srpnja, a svaka župa ga dobije prije godišnjih
odmora.
U drugoj polovici kolovoza i /ili početkom rujna svaka župa
(župnik i župno pastoralno vijeće) treba razmotriti NPK te, na temelju njega, planirati svoj Župni pastoralni kalendar (ŽPK). Svaka župa je slobodna imati i svoje specifičnosti i kreativne ideje
gledom na svoj ŽPK.
Budući da je Nadbiskup tražio sažetak Župnog pastoralnog
plana i programa na proljetnoj svećeničkoj skupštini u Lovranu,
sažetak treba dostaviti u Ordinarijat (Kancelarija ili Pastoralni
ured), poštom, faksom ili e-poštom do kraja rujna.

MOLITVA ZA BRAK I OBITELJ
Gospodine, Bože naš,
Ti si već u stvaranju čovjeka odredio jedinstvo između muža i žene.
Htio si da brak bude nerazrješiv savez sloge, ljubavi i mira,
plodan djecom - sinovima i kćerima Tvojim.
U nazaretskoj obitelji povjerio si svoga Sina Isusa i njegovu Majku
Mariju odgovornosti svetoga Josipa.
Po njihovu zagovoru štiti i blagoslovi naše hrvatske obitelji:
čuvaj ih od obmana i iskrivljenih shvaćanja,
od pogrda i obeščašćenja,
od zanemarivanja i raspada.
Daj da u našim obiteljima vlada mir,
duh prave molitve
i pouzdanje u Tvoje upravljanje.
Udijeli nam mudrosti u promicanju uzvišenosti obitelji:
odvažnosti da je odlučno branimo,
spremnosti da se za nju žrtvujemo,
snage da u toj revnosti ustrajemo.
Vjeru nam umnoži - da ne posumnjamo u svetost obitelji,
nadu učvrsti - da se njenom dobru uvijek radujemo,
ljubav ražari - da neprestano nad njom bdijemo.
Tebi višnji Oče, sa Spasiteljem Isusom, u jedinstvu Duha Svetoga
neka bude slava uvijeke! Amen.

GODINA OBITELJI

2. Pastoralni pothvati
a)
b)
c)

Otvorenje Godine obitelji 14. lipnja 2014. na nadbiskupijskoj razini u katedrali uoči blagdana svetoga Vida
Otvorenje Godine obitelji na župnoj razini na početku pastoralne godine 2014./2015.
Sastanak župnih pastoralnih vijeća i predstavljanje Nadbiskupijskog pastoralnog kalendara za novu pastoralnu godinu
2014./2015. (krajem kolovoza/početkom rujna)
d) Izrada Župnog pastoralnog kalendara usklađenog s Nadbiskupijskim pastoralnim kalendarom (rujan)
e) Pismeno dostaviti e-poštom ili poštom na adresu Pastoralnog ureda do kraja rujna ili početka listopada 2014. sažetak pastoralno-katehetskih inicijativa u župi povodom Godine obitelji
f) Staviti naglasak u župnom pastoralu na ulogu i važnost kateheze obitelji i kateheze u obitelji
g) Suradnja s nadbiskupijskim Uredom za obitelj gledom na moguće daljne inicijative pastorala obitelji
h) Osnivanje obiteljskih zajednica u župi
i) Jača suradnja svećenika i laika u pastoralu i katehezi obitelji
j) Formacija župnih obiteljskih animatora na Metropolitanskom pastoralnom institutu
k) Proučavanje poruka dvojica papa Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. povodom posjeta Rijeci i Zagrebu
l) Proučavanje dokumenata crkvenog Učiteljstva na temu braka i obitelji, posebice dokumenata Familiaris consortio Ivana Pavla
II., Gaudium et spes, br. 47 – 52, Humanae vitae i drugih.
m) Staviti naglasak na pastoral rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih osoba
n) Sustavan mjesečni katehetski rad s roditeljima katehizanata, posebice s roditeljima prvopričesnika i krizmanika, te uključivanje
roditelja u život i djelovanje župne zajednice
o) Razni susreti/tribine/okupljanja posvećeni dozivanju svijesti važnosti uloge i poslanja obitelji u Crkvi i društvu
p) Iskoristiti medije (župni listić, župna web stranica, društvene mreže, župna panel ploča, lokalna radio postaja...) za dozivanje u
svijest važnost i ulogu kršćanske obitelji za Crkvu i društvo, posebice u sadašnjem aktualnom trenutku

3. Ostvarivanje plana i programa

•

Ostvarivanje plana i programa događa se na nadbiskupijskoj,
dekanatskoj i župnoj razini. Na kraju pastoralne godine svaka razina bi trebala dati svoj kritički osvrt na učinjeno, kako bi se vidjelo
što je bilo dobro, a što treba popraviti i poboljšati. Konstruktivna
kritika i autokritika neizostavni su dio svakog daljnjeg pastoralnog
poboljšanja i djelovanja.

•

Nadbiskupijska razina
• otvorenje Godine obitelji u katedrali uoči blagdana svetoga Vida
• izrada i tisak Nadbiskupijskog pastoralnog kalendara za
Godinu obitelji
• suradnja nadbiskupijskih ureda i povjerenstava sa župama s ciljem lakšeg ostvarivanja pastoralnih pothvata gledom na pastoral braka i obitelji
• svećenička jesenska skupština na temu Godine obitelji

3.2. Drugo razdoblje od siječnja do lipnja 2015.

Dekanatska razina
• tribine/okupljanja na temu proučavanja poruka obiteljima
dvojica papa u Rijeci 2003. i Zagrebu 2011., kao i na temu
analize dokumenata Učiteljstva s naglaskom na Familiaris
consortio, Gaudium et spes (br. 47- 52.), Humanae vitae i
drugih kao priprema za Nadbiskupijski susret obitelji i Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji
• dekanatski sastanci svećenika s predstavnicima ženidbenog suda o problematici rastavljenih i ponovno civilno
vjenčanih s pravnog aspekta – mogućnosti rješavanja problema na ženidbenom sudu
• susreti krizmanika na temu braka i obitelji
• susreti župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća
• mogućnost suradnje s Uredom za obitelj gledom na pastoral braka i obitelji

Dekanatska razina
• nastavak pastoralnih pothvata iz prvog razdoblja pastoralne godine
• bliže animiranje župnika/župa za sudjelovanje na Nadbiskupijskom susretu obitelji i Drugom nacionalnom susretu
hrvatskih katoličkih obitelji

Župna razina
• otvorenje Godine obitelji – kolovoz/rujan 2014.
• molitva za brak i obitelj prije ili poslije svete mise ili poslije
popričesne molitve
• sastanak župnog pastoralnog vijeća krajem kolovoza/početkom rujna, te upoznavanje s NPK-om
• izrada župnog pastoralnog kalendara
• naglasak na pastoralu i katehezi obitelji (rad s obiteljima u
župi)/osnivanje obiteljske zajednice

•

Nadbiskupijska razina
• svećenička proljetna skupština na temu aktualne pastoralne problematike
• Nadbiskupijski susret obitelji u korizmi
• prigodna anketa o ostvarivanju pastoralnih pothvata u župama u Godini obitelji
• zvještaj o provođenju Nadbiskupijskog pastoralnog plana
i programa

Župna razina
• nastavak pastoralnih pothvata iz prvog razdoblja pastoralne godine
• priprema za obilježavanje Dana života (prva nedjelja u veljači) i/ili Svjetskog dana braka (druga nedjelja u veljači)
– tribina i klanjanje
• bliža priprema i animiranje za Nadbiskupijski susret obitelji
i Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji
• Nadbiskupijski susret obitelji
• Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji na Trsatu 19.4.2015.
• kritički osvrt na tijek pastoralne godine
• sastanak župnog pastoralnog vijeća s osvrtom na učinjeno i pogledom unaprijed
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3.1. Prvo razdoblje od lipnja do prosinca 2014.

•
•
•
•

naglasak na katehezi u obitelji (zajednička molitva i poučavanje u vjeri u obitelji; zajedničko čitanje Svetoga pisma
i razgovor; razgovor o sadržaju i temeljnim istinama vjere,
sakramentima, zapovijedima, itd.)
rad s djecom, ministrantima i mladima s katehetskim naglaskom na vrijednost obitelji
proslava važnijih obljetnica braka (25. i 50.)
tjedna/mjesečna klanjanja za obitelji
pomoć siromašnim obiteljima i obiteljima s više djece
korištenje novih medija i društvenih mreža za pastoral braka i obitelji
poticaj i animiranje obitelji za Nadbiskupijski susret obitelji
i Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji

DOGAĐANJA
Zlatni jubilej biskupa Mile Bogovića

Ljubav i vjera su dva
ogledala kršćanskog života
Ljubav prema Bogu i braći ljudima bila je Vaša snaga i poticaj za velika djela, stoga ste uvijek našli
pravu riječ da biste bili Pastir po Srcu Isusovu, pastir slabih, siromašnih, obespravljenih, zakinutih.

N

a svetkovinu sv. Petra i Pavla29. lipnja, u gospićkoj katedrali
Navještenja BDM, proslavio je svoj zlatni jubilej - 50. obljetnicu svećeništva u koju je utkano i 15 godina biskupskog
služenja, mons. dr. Mile Bogović, gospićko-senjski biskup. Zaredio
ga je 28. lipnja 1964. g. u riječkoj katedrali, mons. dr. Viktor Burić, ondašnji biskup Senjske i Modruške ili Krbavske biskupije. U
Gospiću je sjedište biskupije i prvostolnica u kojoj je biskup slavio
u koncelebraciji sa župnikom i dekanom mons. Milom Čančarom.
Katedralu su ispunili župljani, među kojima su bili i nositelji civilne
vlasti, gradonačelnik Petar Krmpotić i župan Milan Kolić sa svojim
suradnicima.
Zlatomisnik je propovijed započeo riječima: „Na mojoj srebrnoj
misi propovijedao je Pero Bogut. Namjeravao sam ga pozvati i za
zlatnu misu, međutim, on je nedavno umro pa ću ga sam zamijeniti.
Današnja misna čitanja ne samo da odgovaraju blagdanu sv. Petra
i Pavla, nego daju obilje poruka za moju zlatnu misu. Evanđelje
nam govori o promociji Petra i određivanju posla kojim će se baviti.
Poslanica nam predstavlja drugoga apostola, Pavla, koji je također
poslan na isti posao, ali njega gledamo na kraju tog posla: Prispjelo
je vrijeme moga odlaska - poručuje on. Jedno i drugo uklapa se
skladno u slavlje moje zlatne mise. Ili bolje reći: to su dva ogledala
u koja se na dan svoje zlatne mise trebam pogledati: što je važno
za vodstvenu ulogu u Crkvi, kako danas trebam gledati na prijeđen
put? Prije 50 godina Gospodin me je svetim redom promovirao da
se bavim onim čime se Krist bavio. „Kao što je mene poslao Otac,
tako i ja šaljem vas,„ rekao je on apostolima, a tako kaže svakom
svećeniku. Tako je rekao i meni.“
iskup je dalje u propovijedi protumačio koja su to dva ogledala u koja se treba ogledati i osvrnuo se na svoje biskupsko geslo. „Ljubav je prvo ogledalo onima koji u Crkvi imaju
vodstvenu ulogu… Petar je ljubio Isusa, ali su dolazile do izražaja i
njegove ljudske slabosti. Tek kada je primio dar odozgo, dar Duha
Svetoga, mogao je krenuti svijetom… Tu poruku daje nam Crkva u
sažetom obliku nakon proslava Duhova, Presv. Trojstva, Tijelova,
Srca Isusova. - Odnosi u Presvetom Trojstvu : između Oca i Sina i
Duha Svetoga, između triju osoba, su odlični, savršeni - obuhvaćaju sav rad Isusa, apostola, Crkve. „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!“ - uzeo sam za geslo kad sam kao biskup krenuo u Liku.
Drugo ogledalo u koje se svaki svećenik treba ugledati na kraju svoga svećeničkog puta, su riječi apostola Pavla: „Dobar sam
boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac
pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan
sudac; (2 Tim 4,8).
I sada, kada je prispjelo vrijeme moga odlaska, pitam se: Jesam li dobar boj vojevao? Odgovor je ponovno u Kristovim kriterijima. I Petar i Pavao su više puta griješili, ali su i tražili put prema
svjetlu. U Isusu su i Petar i Pavao prepoznali da je on Put, Istina i
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Hvala, o vječni, Trojedini Bože, za Biskupa, Biskupiju,
Djela našeg Pastira vječnim plodovima zlati,
Na ovom tlu Hrvata i zemlji vladara slavnih,
Da vječno budemo s Tobom, mi Tvoji Hrvati!
Život… Nije sramota priznati da sam i ja griješio u životu. Tražio
sam Božje svjetlo i prepoznavao ga u Isusu i njegovim svjedocima.
Nije to bilo uvijek, niti je sada savršeno. Imam svaki dan razloga za
kajanje…
Sjećam se mnogih koji su me svojim primjerom upućivali na
taj put. Zahvaljujem Bogu što sam ih našao u krugu svoje obitelji,
među rodbinom, među svećenicima i časnim sestrama, među vjernicima…“
a kraju sv. mise pjevanim gromoglasnim „Tebe Boga hvalimo“ koji je uz orgulje popratila na trubi vjeroučiteljica
Snježana, zahvalili smo dragom Bogu za biskupa Milu i za
mnoge milosti koje smo po njegovom svećeničkom i biskupskom
djelovanju primili.
Članica zbora Ankica Rudelić recitirala je na kraju svoju pjesmu posvećenu Biskupu i njegovom zlatnom jubileju, zbor je otpjevao dvije skladbe. Mladi bračni par Ana i Marijan Jelić predali
su biskupu, u ime župe, na dar „ličku košaru“, članica malog zbora
Ana Vrban cvijeće, a Marko Krpan predao je zlatni kalež. Biskup je
zahvalio i odmah ga darovao katedrali. Ovo zlatomisničko slavlje
bilo je zahvalno, svečano, pobožno kakvo priliči našem biskupu
Mili.
s. Robertina Medven

N

Nakon župnika, čestitku je biranim riječima izrekla gospođa Maja Serdar. „Dok zajedno s Vama danas Bogu zahvaljujemo za dar
svećeništva i biskupskog služenja, čestitamo Vam zlatni svećenički jubilej te 15. obljetnicu biskupstva, u ime svih župljana. Kroz proteklih 50 godina slavili ste toliko svetih misa, podijelili mnogo sakramenata, a kao biskup, posebno sakrament sv. potvrde, izrekli ste
brojne propovijedi, obavili razgovore i susrete s ljudima širom svijeta, kao profesor izrekli nebrojena predavanja, napisali veliki broj
znanstvenih i prigodnih članaka u raznim časopisima i revijama, izdali veći broj knjiga, nastupali na radiju i televiziji, istraživali povijest
našeg naroda i Crkve u Hrvata, osobito na prostorima Like, Krbave i Korduna kuda se prostire Gospićko-senjska biskupija i dalje. Svoj
biskupski stav i ljubav izrazili ste knjigom: „Žao mi je naroda“, koja nosi podnaslov: „Biskupovih deset godina na medijskom poprištu“.
Ljubav prema Bogu i braći ljudima bila je Vaša snaga i poticaj za velika djela, stoga ste uvijek našli pravu riječ da biste bili Pastir po
Srcu Isusovu, pastir slabih, siromašnih, obespravljenih, zakinutih. Ljubav Vas je vodila do žrtava rata i poraća koje su u svom nevinom
stradanju zaslužile ljudsku počast i križem obilježen grob. Vaš život ugrađen je u Crkvu hrvatskih mučenika, ali i u mnoge crkve i kapele koje su gađane neprijateljskim granatama u Domovinskom ratu.“

JERONIM
Hodočašće u Santiago de Compostelu

Morate osjetiti da vas
Camino zove!
U srednjem vijeku kršćani su hodočastili na tri sveta mjesta: Jeruzalem,
Rim i Santiago de Compostelu u španjolskoj pokrajini Galiciji.

Piše: Siniša Pucić

“S

N

U mjestima uz put niču nove kapelice, crkve, samostani, utvrde,
mostovi - danas spomenici graditeljstva. Hodočaste pripadnici svih
staleža - od najmanjih do najvećih, jer oni koji su došli do cilja dobivali su oprost grijeha.
o, crna kuga, protestantska reformacija i politički nemiri u
16. stoljeću te na koncu francusko prosvjetiteljstvo 18. stoljeća jako su smanjili hodočašća. U drugoj polovici 20. stoljeća
broj hodočasnika bio je zanemariv, ali je zanimanje obnovljeno i
danas oko 200.000 ljudi godišnje hodi u Santiago de Compostelu s
različitih polaznih točaka u Španjolskoj i izvan nje.
Sjeverna Španjolska upravo je Caminu podredila svoj turizam.
Svakih 15-ak kilometara nalaze se jeftina prenoćišta za hodočasnike, organizirani su autobusi, a kažu da nema čega nema u trgovinama po putu, od svih mogućih lijekova za žuljeve do kuhanih jaja.
Prema predaji, Čudo sv. Jakova govori kako su Teodor i Anastazije,
učenici sv. Jakova koji je prvi od apostola umro mučeničkom smrću, uz pomoć anđela i povoljnog vjetra brodicom prevezli mrtvo tijelo svog učitelja do Galicije, gdje je bio duhovno najaktivniji, i tamo
ga pokopali. Grobnica pada i višestoljetni zaborav, no početkom 8.
stoljeća Arapi vrše snažan prodor u Španjolsku koju lako osvajaju
jer je u to vrijeme bila politički i vojno razjedinjena zemlja. I kad je
nakon stotinu godina njihove prevlasti ostalo slobodno tek nekoliko
katoličkih državica na sjeveru, događa se čudo u pokrajini Galiciji.

N

Godine 813. pustinjak po imenu Pelayo boraveći na brdu Libradon svake noći uočava tajanstvena svjetla poput
zvijezda iznad jednog nadgrobnog humka u polju. Od straha nije se mogao približiti humku, ali obratio mu se sam sv.
Jakov tražeći da iskopa njegov grob. Pelayo prvo odluči o neobičnim događajima izvijestiti svog biskupa Teodomira.
Pronađena je mramorna grobnica, a u njoj zemni ostaci čovjeka odrubljene glave. Uskoro je po odobrenju kralja, iznad
groba podignuta velika bazilika i svetište Santiago de Compostela (Sveti Jakov iz polja zvijezda). Glas o čudu brzo se
proširio širom porobljene kršćanske Španjolske i šire, pa već od 840. godine ljudi iz cijele Europe počinju hodočastiti
sv. Jakovu. Tome su pridonijele priče kako se taj svetac znao pojaviti u vojnim okršajima s Maurima te donijeti pobjedu
kršćanskoj vojsci onda kada su bitke već izgledale izgubljene, uključujući i Španjolcima važnu bitku u mjestu Las Naves
de Tolosa 1212. Upravo tada se u Europi obnavlja osjećaj zajedništva, stvaraju se savezi katoličkih zemalja u borbi protiv
muslimana. Zato sv. Jakov postaje zaštitnik kršćanstva u Europi, posebice u Španjolskoj. Godina u kojoj njegov blagdan
pada u nedjelju Španjolci proglašavaju godinom sv. Jakova.
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misao morate naći sami, morate osjetiti da vas Camino zove. Mogu vam odgovoriti samo zašto sam
ja otišao. Zato jer je to najveći izazov i posljednja
velika avantura našeg starog kontinenta. Izazov vjere. Vjere u
sebe. Vjere u Boga.“, objasnio je u hodočasničkom vodiču u
španjolski Santiago de Compostela njegov autor Andrej Brdar
dodajući odgovor na pitanje zašto se mnogi odlučuju krenuti
pješice na put dug 800 kilometara od granice Francuske do
ovog, jednog od najpoznatijih kršćanskih hodočasničkih svetišta. Na isti put nedavno se uputilo dvanaest hodočasnika iz
Hrvatske koji nam otkrivaju zašto je Santiago de Compostela
nezaobilazno mjesto hodočasnika iz cijele Europe.
Dvanaest hodočasnika (Marija M. iz Malog Lošinja, Dunja
iz Opatije, Hrvoje i Magdalena iz Slavonskog Broda, Antonija
iz Kloštar Ivanića, Anamarija iz Viškova, Monika iz Bibinja, fra
Tomislav, Marija J. i Gordana iz Pule, Ana iz Zagreba te Siniša
iz Rijeke) prošli su ovo hodočašće pronašavši smisao upravo
u Badereovim riječima. Krenuvši najpoznatijom rutom od francuskog mjesta Saint Jean Pied de Port, u Santiago de Compostelu stigli su na blagdan sv. Jakova 25. srpnja, nakon 26
dana pješačenja u prosjeku 30-ak kilometara po danu. Zašto?
Svatko zbog vlastitih molitvenih nakana kako bi se vratili (ob)
nov(ljen)i ljudi u svoje gradove, obitelj i Domovinu.
aime, u srednjem vijeku kršćani su hodočastili na tri
sveta mjesta: Jeruzalem, Rim i Santiago de Compostelu u
španjolskoj pokrajini Galiciji. Camino de Santiago je ruta
koju prelaze hodočasnici iz španjolske, cijele Europe i svijeta i koja
vodi u Santiago de Compostelu, grad u kojemu se nalaze moći
sv. Jakova apostola. Zbog toga se naziva još i Put svetog Jakova.
Tijekom cijelog Srednjeg vijeka Santiago de Compostela je bilo vrlo
popularno hodočasničko odredište te je na ovoj trasi izgrađeno
oko 1.800 građevina, vjerskih, ali i svjetovnih, od velikog povijesnog značenja. Put je u srednjem vijeku odigrao temeljnu ulogu u
poticanju kulturne razmjene između Iberijskog poluotoka i ostatka
Europe. On ostaje svjedočanstvo snage kršćanske vjere među ljudima svih društvenih slojeva iz cijele Europe. Kasnije je zanimanje
za ovo hodočašće bilo manje, ali u današnje vrijeme ponovo mu se
vraća popularnost.
Postoji nekoliko verzija Puta Svetog Jakova, ali klasična je francuski put. Vijeće Europe mu je 1987. dodijelilo titulu „Glavne ulice
Europe“. UNESCO je 1993. proglasio španjolski i francuski dio puta
za Santiago UNESCO-vom svjetskom kulturnom baštinom. Od početka 12. stoljeća ljudi u velikom broju hodočaste u Santiago. Uz
putove do konačnog odredišta, ljudi grade hospitale za prihvat hodočasnika, gostionice, poštanske postaje te mjenjačnice. Aymeric
Picaud 1139. godine piše prvi vodič za hodočasnike u Santiago.

CARITAS
Ivanica Vunić,volonterka Socijalne samoposluge i članica
Opere riječkog HNK „Ivana pl. Zajca“

Nevjerojatno je
koliko se molitve,
pjesme, smijeha
i radosti nađe u
jednom skladištu!
Nije teško odvojiti vrijeme, jer odeš kad si slobodan i ostaneš koliko možeš. Možeš izdvojiti i
samo sat vremena za volontiranje i već si puno napravio.

I

sus nam je poručio: „Neka ti ne zna ljevica što čini desnica da
tvoja milostinja bude u skrovitosti” (Mt 6,3-4). Tim tragom u skladištu Socijalne samoposluge početkom srpnja susreli smo članicu Opere riječkog HNK „Ivana pl. Zajca“, Ivanicu Vunić koja je
odlučila svoje slobodno vrijeme darovati potrebitima.

Volontiranje u skromnosti
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„Odlučila sam se za volontiranje u skladištu Socijalne samoposluge jer sam osjećala potrebu da nekom pomognem, da napravim
nešto korisno. Imala sam osjećaj praznine iako imam sretan brak,
obitelj, prijatelje te posao koji volim.“ O razlozima zašto nije htjela
da javnost dozna za njezin humanitarni rad, Vunić odgovara kako
smatram da su dobra djela najbolja ako su u tajnosti. „Postoji opasnost da čovjeka zahvati oholost kada ga drugi ljudi pohvale, a svako dobro djelo je Božje djelovanje kroz čovjeka. Tako, kad činimo
dobro djelo trebamo na tome Bogu zahvaliti jer naš Gospodin Bog
kaže da je dobro da ti ne zna ljevica što čini desnica.“
Volontiranje u skladištu ovisi joj o probama u kazalištu. Ponekad je tamo dva puta u tjednu, a ponekad jednom u mjesec dana.
„Nije teško odvojiti vrijeme, jer odeš kad si slobodan i ostaneš koliko možeš. Možeš izdvojiti i samo sat vremena za volontiranje i već
si puno napravio. Atmosfera među volonterima je vesela i prijateljska tako da ti par sati volontiranja proleti u tren!“
Ono što mi se osobito dopada je molitva na kraju odrađenog
posla, poručuje Vunić. „Ona nas još više poveže pa s Božjim blagoslovom i pjesmom odemo kući. Nevjerojatno je koliko se molitve,
pjesme, smijeha i radosti nađe u jednom skladištu!“
Vunić ističe kako je volontiranje i jedan vid svjedočanstva vjere
jer smo kao kršćani i ljudi pozvani pomagati onima koji su siromašni i nesretni. „Moramo biti svjesni da na svemu što imamo u životu
moramo dragom Bogu zahvaliti, te da nam se može dogoditi da
u nekom trenutku života možemo i bez toga ostati. Tada bi nam
bilo drago da nam netko pomogne! Svijet bi bio puno bolji da ne
zaboravljamo zapovijed ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe ‘.“
Govoreći o djetinjstvu, otkrila je kako su joj vjeru usadili roditelji, baka i časne sestre kod kojih je išla kao dijete na zbor. „Odrasla
sam u malom mjestu na otoku Ugljanu u mjestu Preko gdje smo mi
djeca imali sreću slušati vjeronauk kod časnih sestara i imati zbor.
Nakon toga bi se igrali vani, na ledini! Nedjeljna misa se nikad nije

propuštala i to mi je ostalo za cijeli život.“ Nedjeljom sam na misi u
svojoj župi sv. Franje Asiškog na Pehlinu, dok radnim danom volim
otići u kapucinsku crkvu Gospe Lurdske koja se nalazi u centru
grada u blizini Socijalne samoposluge. „Kod kapucina je moguća
ispovijed svaki dan, dovoljno je samo pozvoniti i to mi je odlično.“
Vunić dodaje kako smatra da je vjera važan oslonac u svakom poslu, osobito u onom gdje puno ljudi radi zajedno! Svi smo različiti,
potrebno je puno tolerancije i opraštanja čega često nema. Čini mi
se da je ljudima najteže nekome reći : ‘Oprosti!’ Mi kršćani smo prvi
na to pozvani.“

Sv. Rita može biti uzor svakoj ženi
Govoreći o molitvama, na osobit način ističe Gospin ružarij jer
joj nosi mir i osjećaj zaštićenosti. „Kada o nečem brinem i ne mogu
noću spavati, najbolji lijek je krunica! Rado molim i devetnicu sv.
Riti koja je puno puta uslišala moje molitve. Svojim životom ona
može biti uzor i nadahnuće svakoj ženi jer je bila majka, udovica
, časna sestra i teški bolesnik, a svoj život je predala volji Božjoj!
Ove godine sam posjetila s prijateljicama baziliku Sv. Rite u Cascii
gdje je izloženo neraspadnuto svetičino tijelo. Toliko Božje milosti
smo osjetile na tom hodočašću da ga neću zaboraviti za cijeli život!
Hvala sv. Riti i našem Gospodinu na tom predivnom putovanju.“
Ivanica Vunić ne propušta nedjeljne mise, a nerijetko ode i tijekom tjedna. Jako mi je važna svakodnevna molitva krunice jer je
to neiscrpno vrelo Božje milosti i snage koja nam je neophodna za
život, poručuje.
Kao glazbenoj umjetnici, najviše voli slaviti Gospodina pjesmom bez obzira radi li se o solističkom koncertu ili slavljenju Gospodina na misi. „Jedno od najljepših duhovnih djela za mene je
‘Requiem’ G. Verdija. Toliko je snage i veličanstva u tom djelu da se
čovjek stvarno osjeća malen pred Bogom! Isto tako se jako veselim
Mozartovom ‘ Requiemu’ kojeg ću kao solistica pjevati u Parizu za
desetak dana.“ Ovim duhovnim djelima dodaje i pučke napjeve od
kojih na misi najviše voli pjevati “Na gozbu kralja Jaganjca”.
Na kraju ističe kako joj u vjeri najveću pomoć daje molitva i sv.
pričest, dok o najtežim i najljepšim trenucima vjere kaže: „Najteže
mi je kada pogriješim i nemam onog slatkog Božjeg mira u duši,
a najdraže kada vidim da se moji prijatelji okreću Bogu i molitvi!“
Helena Anušić

Ivanica objašnjava kako su kršćani pozvani na svjedočanstvo vjere iako se ta tema izbjegava
u društvu. Danas nisu popularni pojmovi kao poniznost, skromnost, post i molitva, upozorava
Vunić. Objašnjava kako se više sreće doživi nakon molitve krunice ili učinjenog dobrog djela
nego najbolje zabave s najskupljim delicijama. „Mislim da bi se mi kršćani trebali još više
truditi molitvom i svojim ponašanjem postati nosioci Kristovog svijetla u svijetu!“

CARITAS

Za bolji svijet s Božjom ljubavlju
U posljednje dvije godine Udruga sa svojim volonterima iz različitih zemalja aktivno radi na
uređenje dvorišnih zidova dječjih vrtića grada Rijeke

S

a željom za uljepšavanjem prostora Dječjeg vrtića „Pehlin“
volonteri Udruge „Za bolji svijet“ s grupom mladih volontera
iz Italije (Mezzolombardo - Trento) krajem kolovoza uređivali
su stare i išarane zidove ovog riječkog vrtića kako bi mališanima
unijeli vedrije tonove u svakodnevni boravak na Pehlinu. „Cilj ovog
projekta je uljepšavanje depresivnih površina, gdje će uništeni zidovi vjerojatno dugo čekati popravak, kako bi djeca uživala u sretnijem djetinjstvu“, ističu iz Udruge. Dodaju kako su u projekt, osim
dječjih vrtića, uključili i druge ustanove, a sve u skladu s vremenskim mogućnostima. Kao primjere ustanova navode: Dom za nezbrinutu djecu „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran, Dom za odgoj djece
i mladeži Rijeka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić“
i mnoge druge.
„Udruga se bavi organizacijom volontiranja mladih, te uključuje mlade volontere u svoje projekte već od svog početka 2003.
god. Inicijativa oslikavanja derutnih zidova započela je 2007. godine s oslikavanjem zida u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka,
a uspješno se nastavlja i proširuje iz godine u godinu“, poručuju
volonteri.
ječji vrtić na Pehlinu nije jedini kojega su oslikali. U posljednje dvije godine Udruga sa svojim volonterima iz različitih
zemalja aktivno radi na uređenje dvorišnih zidova dječjih
vrtića grada Rijeke, pa je do sada uspjela oličiti i preobraziti zidove u vrtićima: “Maestral”, “Kvarner”, “Belveder”, “Delfin”, “Krnjevo”,
“Oblačić”, “Podmurvice”, “Turnić”, a sada i “Pehlin“. U zajedničkom
oslikavanju sudjelovali su volonteri iz: Hrvatske, Italije, Njemačke,
Švicarske, Francuske, Mađarske i SAD.
„Provođenje ove inicijative nastavit će se i u budućnosti jer je
potreba za radovima ovakvog tipa jako velika. Stoga je i volontiranje mladih poželjno i vrlo učinkovito u realizaciji promjena u lokalnoj zajednici“, ističu iz Udruge „Za bolji svijet“.
Udruga je usko povezana s međunarodnom organizacijom “The Family International”, koja volonterski djeluje u preko 100
zemalja svijeta. Sastavljena je od obitelji i mladih ljudi iz različitih
dijelova svijeta, koji posvećuju svoje živote pomaganju drugima u
pronalasku vjere, ljubavi i nade. „Od 1996. do danas radili smo u
Hrvatskoj s različitim skupinama ljudi: djecom, tinejdžerima, stari-
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jim ljudima i izbjeglicama opterećenim različitim problemima. Nije
važno iz koje zemlje osoba dolazi ili kojoj religiji pripada, ili koju
boju kože čovjek ima, njeno srce uvijek žudi za istim i jedinstvenim:
odgovor na sve naše probleme, bez obzira na našu dob i generacije, je Ljubav! Prava, istinska, Božja Ljubav! Ljubav je ono što svatko
treba!“
Helena Anušić

Stradali u poplavljenim područjima i dalje se bore s posljedicama poplave, a Hrvatski Caritas i dalje pomaže. Iz Riječke nadbiskupije uplaćeno je gotovo 250.000 kn za pomoć ljudima iz poplavljenih područja. Iz Caritasa Riječke nadbiskupije uplaćeno je 42.319
kn Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije, te 100.000 kn Hrvatskom Caritasu. Sredstva su prikupljena tijekom svibnja u župama
nadbiskupije te iz donacija nadbiskupijskom Caritasu, a brojni su
pojedinačni donatori upućeni da uplatu izvrše izravno na račun Hrvatskog Caritasa. Riječka nadbiskupija je iz svojih sredstava uplatila dodatnih 100.000 kn Hrvatskom Caritasu. Iz Rijeke se tijekom
rujna priprema još jedna pošiljka od 5 tona hrane i higijenskih potrepština prikupljenih tijekom ljeta u nadbiskupijskom Caritasu.
Hrvatski Caritas do sada je za stradala područja u Požeškoj i
Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji prikupio 6.103.357 kuna, za Bosnu i Hercegovinu 258.049 kn, a za Srbiju 128.270 kuna. Sredstva
će biti proslijeđena mrežom nad/biskupijskih Caritasa.
Iznos od dvanaest milijuna kuna, koji je dar biskupa Hrvatske
biskupske konferencije, proslijeđen je biskupijskim Caritasima preko Hrvatskog Caritasa: Caritasu Sisačke biskupije 250.000 kuna,
Caritasu Požeške biskupije 2.000.000 kuna, Caritasu Đakovačkoosječke nadbiskupije 5.850.000 kuna, Caritasu biskupske konferencije Bosne i Hercegovine 3.500.000 kuna te Caritasu Srbije
400.000 kuna.

Ravnatelj biskupijskog Caritasa Požeške biskupije vlč. Goran Lukić u izvješću navodi kako su svibanjske poplave pogodile 539 obitelji. Požeški biskupijski Caritas uz pomoć župnih volontera pomaže
stradalima u hrani, aparatima za isušivanje vlažnih zidova što je preduvjet za uređenje potopljenih prostorija, boji za zidove, laminatnim
podovima, keramičkim pločicama, pokućstvom i bijelom tehnikom.
Ravnatelj nadbiskupijskog Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije vlč. Ivica Rebić izvijestio je da su na području Županjske
Posavine, prema popisu župnika, stradale ukupno 1700 obitelji u mjestima Strošinci, Gunja, Rajevo Selo, Drenovci, Račinovci, Posavski
Podgajci, Vrbanja, Soljani, Đurići. Prema dosadašnjim procjenama
šteta na stambenim i gospodarskim objektima je oko 1,7 milijardi
kuna. Poplavljene župe najsiromašniji su dio Đakovačko-osječke
nadbiskupije gdje su ljudi pogođeni nezaposlenošću, na kojem se
odvija najveći odljev stanovništva, a sada su ugroženi zdravlje i životi
ljudi, stradali su stambeni i gospodarski objekti, zgrade javne namjene, poljoprivredna zemljišta i strojevi, okoliš, prirodna i gospodarska
dobra, infrastruktura i drugo. Caritas pomaže u hrani, higijenskim
potrepštinama, prijevozu, smještaju, nabavi isušivača i alata za saniranje manjih oštećenja stambenih prostora. U tijeku je koordinacija
s Županijskim stožerom za obnovu na terenu i planiranje konkretnih
projekata revitalizacije koje će biti moguće dovršiti tek nakon što državne službe i nadležna Ministarstva dovrše posao procjena šteta.
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Caritas pomaže u poplavljenim područjima

IZ POVIJESNE RIZNICE

Raymond Poincaré (18601934), premijer i francuski
predsjednik, putujući
početkom 20. stoljeća
našim krajevima, boravio
je i na Trsatu. Poincaré je
imao dojmljivu političku
karijeru. Bio je francuski
premijer u tri navrata,
a početak i kraj Prvoga
svj. rata dočekao je na
mjestu predsjednika Treće
Republike (1913.–1920).
Piše: Goran Moravček

Tragom dviju fotografija Trsata s početka prošlog stoljeća iz
albuma francuskog predsjednika Raymonda Poincaréa

Stube Petra Kružića
F

otografije crkve Majke Milosti i kapele sv. Nikole na Kružićevim stubama koje ovdje donosim iz Poincaréove su osobne
ostavštine. Fotografije su sačuvane u albumu “Voyages de
Raymond Poincaré en Italie et dans les Balkans” i potječu iz 1901.
godine. Prigoda je to da se prisjetimo Petra Kružića, graditelja Trsatskih stuba, jednog od najvećih junaka u hrvatskoj povijesti.
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JUNAKOVA GLAVA SAHRANJENA NA TRSATU
Petar Kružić je rođen 16. listopada 1491. godine, vjerojatno u
ličkom mjestu Nebljuhu u blizini Lapca, a Pavao Ritter Vitezović
je isticao Trsat kao mjesto rođenja kliškoga junaka dok je Andrija
Kačić Miošić vjerovao da je potjecao iz Poljica. Povjesničar i putopisac Johann Weikhard Valvasor navodi da je Kružić bio vlasnikom
istarskog Lupoglava.
Branitelj Klisa, utvrde iznad Splita koja je od turskih nadiranja
čuvala južnu Hrvatsku, poginuo je 12. ožujka 1537. Turci su mu
odrubili glavu nakon presudne bitke za klišku utvrdu, te su je za
1000 dukata prodali njegovoj sestri Katarini. Ona je bratovu glavu
sahranila u crkvi Gospe Trsatske pod oltarom sv. Petra. Na nadgrobnoj ploči latinskim jezikom je zapisano: “Ovdje se čuva sahranjena glava znamenitog kliškog junaka Petra Kružića†1537”
Padom Klisa, ratnici odlaze u Senj, gdje će od 1537. do 1618.
godine biti snažno uskočko gnijezdo. Obilježivši prostor koji poznajemo u to doba i kao “predziđe kršćanstva”, uskoci su zadavali
velikih muka Turcima i Mlečanima, a ostavili su traga i u povijesti
Rijeke gdje su trgovali pljačkaškim plijenom.
Na starim prikazima grada, uz ušće Rječine, prikazana je i
njihova gostionica. Zbog njihovih napada na mletačke brodove i
ozemlje kojim je upravljala Mletačka Republika, izbio je Uskočki rat
(1615.-1618.) nakon čega su uskoci protjerani iz Senja te su raseljeni u unutrašnjost Hrvatske.

STUBE NA NAJSTARIJEM PRIKAZU RIJEKE
Kružić se priključio braniteljima Klisa 1513. godine, a spominje se prvi put u povijesnim izvorima 1520. kao zapovijednik kliške
utvrde, koju je branio petnaest godina od osmanlijskih i mletačkih
napada. Bio je istovremeno i kapetan Senja od 1521. do ožujka
1529. Branio je Hrvatsku u teškom razdoblju njezine povijesti, nakon Mohačke bitke, odigrane 29. kolovoza 1526. godine, kad su
razbijene ugarsko-hrvatske vojne snage.
Nakon te bitke i gubitaka teritorija, Hrvatski sabor je u Cetingradu 1. siječnja 1527. izabrao Habsburgovca, Ferdinanda I., za
hrvatskog kralja. Otada će dinastija Habsburga vladati našim krajevima do konca Prvoga svjetskog rata.
Stube Petra Kružića prikazane su na najstarijem poznatom prikazu Rijeke iz 1578. godine, koji je izradio kartograf Ivan Klobučarić, augustinac.
Kružić je dao sagraditi 1531. godine o svome trošku 118 stuba. Te godine je od klesana kamena sagrađena i kapela sv. Nikole
nedaleko crkve Gospe Trsatske, koju je također dao podići Kružić.
Godina gradnje zapisana je glagoljicom iznad portala. Akadem-
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Ljubavni jadi našeg
rogatog ljepotana
Koliko su jeleni tih dana uzbuđeni i zaokupljeni „svadbenim
svečanostima“ svjedoči podatak da zbog neredovitog uzimanja
hrane tijekom razdoblja parenja znaju smršavjeti 20-30 kg težine.
Piše: Alojzije Frković

O

ski kipar Zvonimir Kamenar načinio je 1976. godine
reljef za tu kapelicu s portretom Petra Kružića, sv.
Nikolom i prikazom kliške bitke. Trsatski povjesnik
Clarus (Kajo) Pasconi piše kako je u njegovo doba,
u prvoj polovici 18. stoljeća, u kapeli bila slika s prikazom Raspeća i sv. Nikole zaštitnika mornara.

HODI NA POKORU
Prema trsatskoj fratarskoj kronici, godine 1628.
podiže riječki carski službenik Karlo Vassermann sa
svojom suprugom Ivanom, rođenom Schaurer, drugu kapelicu na stubama u čast sv. Karla, na mjestu
gdje se nekoć uzdizao kameni stup s kipom Marijinim.
Treću kapelu, najveću, dao je obnoviti 1641. godine Franjo Glavinić, trsatski gvardijan i povjesnik
Svetišta, na mjestu gdje je prema predaji ban Nikola IV., prvi koji se nazvao Frankopanom, sagradio
1410. kapelicu poslije svoga povratka s hodočašća
u Svetu Zemlju. Nikola je dao postaviti natpis, koji
spominju trsatski kroničari: “Dođe kuća Bl. Dj. Marije iz Nazareta na Trsat 10. svibnja 1291. i odavde
otputova dne 10. prosinca 1294.”
Barun Gabriel Franjo Aichelburg, zapovjednik
Brinja, nastavio je gradnju stuba te ih je 1726. godine bilo 412. On je također dao sagraditi četvrtu
kapelicu, trijem, u čast sv. Ignacija Lojolskog, utemeljitelja isusovačkog reda. Uređenje stuba i gradnja kapelice potaknuti su vjerojatno obilježavanjem
stote obljetnice od dolaska isusovaca u Rijeku.

Š

to se zbiva kad neki iskusni jelen predvodnik krda osjeti prisuće rikajućeg jelena
suparnika? Ako se osjeti dovoljno snažnim, krenut će u smjeru zova pa uskoro možemo čuti kako se sudaraju rogovima. Ako je izazivač neki slabiji jelen, ubrzo biva
potjeran, a ako se sukobe dva jednako snažna jelena, borba će biti žešća i nemilosrdnija.
Pa ipak, u pravilu, ne odveć krvava. Brojni parošci na granama rogova štite sukobljene
mužjake da ne dođe do ozbiljnijeg ozljeđivanja. Izuzetak su stari jeleni „ubojice“ koji
nemaju uobičajeno razgranato rogovlje već naprosto dva „šila“ kojima mogu zadati protivniku ozbiljnije pa i po smrt duboke rane. Borba jednako snažnih parošcima bogatih
jelena ipak može ponekad imati tragične posljedice. Događa se da se njihovi koštani
ukrasi na glavama međusobno tako zapletu da se protivnici više ne mogu sami rastaviti,
već iscrpljeni padaju i jadno ugibaju (ako ih prije ne nađu i ne dokrajče vukovi).
Glavnina zdravih, spolno zrelih košuta, tjera se u redovitom roku parenja. Tele se
približno nakon 34 tjedana bremenitosti, obično u svibnju ili prvoj polovici lipnja, donoseći na svijet jedno, rijetko dva teleta. Jelenče se rađa dobro razvijeno i nakon nepunog
tjedna već može slijediti majku. Iz sigurnosnih razloga više tjedana nakon telenja košuta
ne vodi mlado sa sobom. Doji ga jednom na dan i to puna četiri mjeseca, kad ono stane
uzimati i meku zelenu hranu. Jeleni tek s pet godina počinju učestvovati u parenju, a sa
sedam godina uspijevaju skupit veći broj košuta.
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Ulaz na Trsatske stube Petra Kružića
uređen je 1744. godine. Nad portalom
se nalazi reljef Djeteta Isusa i Marije
Tješiteljice žalosnih uz latinski natpis
“Consolatrix Afflictorum”. Prema predaji,
na tome je mjestu stajala kapela s
natpisom “Hodi na pokoru”, koju je
sagradio Ivan Kučić, trsatski plovan
sv. Jurja. Nakon posljednje obnove
skala 1930. godine, hodočasnike
do Trsata vodi 561 stuba

ni koji se
vole, svim
silama nastoje da se združe,
sjedine i u tom sjedinjenju vide svoju
najveću sreću, smisao
postojanja. Iz sjedinjenja dvaju bića
koja se ljube, izrasta
radosno potomstvo.
To ne vrijedi samo
za Homo sapiensa,
nego i za sva bića na
Prema pučkom vjerovanju deveti mjesec u
Zemlji. To vrijedi i za
godini dobio je ime po tom glasanju. Naime,
našeg rogatog šumstaroslavenska riječ za riku glasila je „rjuj“.
skog ljepotana, jelena
običnog, čiji mužjaci
nose na glavama manje ili više razgranato rogovlje, ovisno o dobi života.
Dok se parenje jelena u Slavoniji i Baranji već primiče kraju, u našem gorskom zaleđu
udvaranje počinje polovicom rujna i traje do druge polovice listopada. Jeleni su divljač
krda i žive u mnogoženstvu. Tek u vrijeme parenja zreli jeleni mužjaci pristupaju krdima
ženki, nastojeći zaokupiti i zadržati što veći broj košuta u svom haremu. U vrijeme parenja
jeleni riču. Prema pučkom vjerovanju deveti mjesec u godini dobio je ime po tom glasanju. Naime, staroslavenska riječ za riku glasila je „rjuj“. Ljubavni zov jelena predstavlja
za svakog tko ga u jesen prvi puta čuje pravi doživljaj. Ona silna, praiskonska rika što
odzvanja Gumancem, Belom škaljom, Smrekovcem i drugim predjelima klanjske šumarije
ima samo tu svrhu da izazove protivnika, drugog snažnog jelena ili mladog nuzljuba koji
mu se vrzmaju oko njegovih košuta nastojeći oteti ako ne cijelo krdo, ono barem po koju
za parenje spremnu košutu. Koliko su jeleni tih dana uzbuđeni i zaokupljeni „svadbenim
svečanostima“ svjedoči podatak da zbog neredovitog uzimanja hrane tijekom razdoblja
parenja znaju smršavjeti 20-30 kg težine.
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Biskup Košić
predslavio Dan
hrvatskih učenika
Mučeništvo nije povezano s mržnjom prema drukčijem, već s ljubavlju prema Bogu i čovjeku.
Većina kršćanskih mučenika ubijeni su samo zato što vjeruju u Isusa Krista i što se iste vjere
ne žele odreći ni po cijenu prijetnje gubitka života, naglasio je.

O

vogodišnji predvodirektno mučenici za Krista,
ditelj euharistijskog
rekao je biskup i u tom konslavlja na Udbini
tekstu je imenom pobrojao
na proslavi Dan Dana hrsamo neke iz nepreglednog
vatskih mučenika u subotu
niza takvih hrvatskih mu30. kolovoza bio je sisački
čenika koji su pali za ideabiskup i predsjednik Kole slobode i domoljublja, a
misije HBK “Iustitia et pax”
koje naš narod s pravom
Vlado Košić. Biskup Košić
časti kao nacionalne heroje.
je istaknuo da “kada se
Mučeništvo nije pookupljamo ovdje u Udbini, u
vezano s mržnjom prema
nacionalnom svetištu Crkve
drukčijem, već s ljubavlju
hrvatskih mučenika, tada
prema Bogu i čovjeku. Vejednim blagdanom slavimo
ćina kršćanskih mučenika
hrvatske svece, blaženike
ubijeni su samo zato što
i sluge i službenice Božje,
vjeruju u Isusa Krista i što
ali i mnoge znane i neznase iste vjere ne žele odreći
ne tj. od Crkve (još) neproni po cijenu prijetnje gubitglašene Božje ugodnike na
ka života, naglasio je. U tom
našim oltarima a koji su dali
kontekstu podsjetio je, kako
svoje živote za Krista. Najje papa Franjo pozvao sve
prije to su sv. Nikola Tavelić,
biskupe svijeta da organiUz domaćeg gospićko-senjskog biskupa Milu Bogovića
sv. Marko Križevčanin, bl.
ziraju molitvu za kršćane
koncelebirali su predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir
Alojzije Stepinac, bl. Mirokoje se ubija i protjeruje iz
Puljić, predsjednik BK BiH banjolučki biskup Franjo Komarica,
slav Bulešić, blažene sestre
sjevernog Iraka, a apelu su
riječki nadbiskup Ivan Devčić, šibenski biskup Ante Ivas,
Drinske mučenice - bl. Jela
se pridružili i mnogi biskupi
porečko-pulski biskup Dražen Kutleša, umirovljeni porečkoIvanišević i četiri njezine suu Hrvatskoj.
pulski biskup Ivan Milovan, te preko stotinu svećenika među
sestre Kćeri Božje ljubavi,
iskup Košić osvrnuo
kojima i ravnatelj Hrvatske inozemne pastve fra Josip Bebić.
kao i službenici Božji Širose na progon hrvatkobriješki mučenici (fra Leo
skih katolika, koji trpe
Petrović i 65 subraće) i službenica Božja s. progonjeni zbog vjere, ali su oni iz vjere, a mučeništvo od različitih nepravdi i nasilja.
Žarka Ivasić. Oni su neposredni svjedoci ne iz mržnje branili svoju domovinu, obitelj Trebali bismo danas imenovati i drugu hrvjere jer su bili progonjeni in odium fidei, iz i svoje bližnje, dakle bili su žrtve progona vatsku ranu ili mjesto aktualnog mučeništva
mržnje na vjeru i živote dali za Krista”.
slično kao nevina dječica u Betlehemu i sv. hrvatskih katolika: to je BIH. U njoj je danas
Podsjetio je kako su drugotni mučenici Ivan Krstitelj. Stoga, naši su stradalnici i oni zaista teško biti Hrvat i katolik. Treća rana
za Krista i oni koji su poginuli jer su svje- koji su bili mučeni zbog vrednota i visokih našeg hrvatskog mučeništva danas je nedočili kršćansku ljubav, a nisu bili izravno ideala koje je Krist propovijedao također in- poštenje i lopovluk koji trpe naši ljudi zbog
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Nuncij D'Errico pohodio Crkvu hrvatskih mučenika
Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Alessandro D'Errico posjetio je 18. srpnja Udbinu i nacionalno svetište Crkve hrvatskih
mučenika u društvu mjesnog ordinarija gospićko-senjskog biskupa mons. dr. Mile Bogovića. U društvu prvog savjetnika nuncijature u
Zagrebu mons. Jeana Francoisa Lantheaumea visoke goste dočekao je domaćin, upravitelj svetišta i župnik i dekan udbinski mons. mr.
Tomilsav Rogić.
Biskup Bogović nuncija je proveo kompleksom svetišta te mu pojasnio tijek nastanka ideje motivirane porukom pape Ivana Pavla
II. na prijelazu u 3. tisućljeće da svi narodi popišu svoje mučenike kroz povijest koji su dali svoje živote za suvremenike čime bi im se
dao pijetet, ali i ideja vodilja za nove generacije. Biskup Bogović tu je ideju oživotvorio na Udbini, u što se nuncij D'Errico osobno uvjerio
obišavši crkvu, kriptu, muzej i memorijalni park. Sa zadovoljstvom se uvjerio da je ovo svetište u novije vrijeme postala prava meka za
hodočasnike koji su prepoznali značaj i snagu koja Udbina daje Crkvi u Hrvata.
Z. R.

neodgovornosti onih koji nas vode, a
koji ne vole ni hrvatski narod ni Katoličku Crkvu već samo svoj džep i nemoralno upravljaju našim dobrima, a za
sirotinju ne mare. Ipak mi kao katolički
narod nikada nismo zbog svojih rana
pali i ostali slomljeni, uvijek smo se dizali, pa je to i naš zadatak danas.
Zavapimo ovdje u Udbini svim
našim hrvatskim mučenicima, i svecima i blaženicima, i tolikima koji nisu
kao takvi proglašeni, a samo su Bogu
poznati po svojoj ljubavi i žrtvi, da zagovaraju za nas danas, da nam isprose ustrajnost u dobroti, istini, pravdi i
ljubavi, kako bi naša Domovina imala
budućnost. A to će biti po velikoj ljubavi prema Bogu i svome domu i rodu,
kako nas upravo uče svi naši hrvatski
mučenici
a kraju mise riječi zahvale izrazio je gospićko-senjski biskup
Mile Bogović, posebno spomenuvši trud članova Komisije HBK i BK
BiH za hrvatski martirologij za popisivanje svih žrtava II. svjetskog rata i poraća iz hrvatskoga naroda i Katoličke
Crkve. Biskup je istaknuo da će se na
taj način doći do istine koja se često
iskrivljavala i izbjeći manipuliranje žrtvama.
Proslava Dana hrvatskih mučenika
započela je u 9 sati Križnim putem s
Krbavskoga polja od crkve sv. Marka
Groba kojeg je predvodio župni vikar
u Ogulinu vlč. Dino Rupčić a molio se
križni put „Hrvatski mučenici“ na Udbini mons. dr. Mile Bogovića. Uz redovito nazočne sestre milosrdnice uz preko tisuću hodočasnika u križnom putu
su sa svojim stjegovima sudjelovali i
sudionici ovogodišnjeg hodočašća.
Ove godine u muzeju svetišta priređen
je prigodni pano u organizaciji Gradskog muzeja Senj i Blaženke Ljubović
o pektoralnom križu krbavskih biskupa
iz 13. stoljeća.
Zvonko Ranogajec
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Blaženi Bulešić je molio
za svoje mučitelje
Njegov primjer privlačio je mnoge, a njegov apostolat bio
čudesno plodonosan
Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je 24. kolovoza u rodnoj župi našeg najmlađeg
blaženika Miroslava Bulešića, župi Svetvinčenat, svečano misno slavlje u povodu 67. obljetnice njegove mučeničke smrti. Suslavili su porečki i pulski biskup Dražen Kutleša, porečki i
pulski biskup u miru Ivan Milovan i svećenici Porečke i pulske biskupije.
Osvrćući se na mjesto slavljenja mise, nadbiskup je istaknuo kako je u njoj bl. Bulešić
kršten, sazrijevao i odrastao u vjeri, osjetio svećenički poziv, zaređen za đakona i svećenika, slavio prvu misu i na kraju njegovi posmrtni ostaci u njoj su našli svoje počivalište.
„Ovdje je posijano sjeme koje će
uroditi plodom mučeništva, najprije
u dosljednom življenju prema vjeri
u kušnjama svakodnevnog života,
a zatim, kad je Gospodin to tražio,
i žrtvom vlastitog života koju je bl.
Miroslav prihvatio i prikazao bez
mržnje prema svojim ubojicama, ispunivši tako riječi iz svoje duhovne
oporuke: ‘Moja osveta je oprost!’“
Govoreći o značenju mučeništva riječki nadbiskup je ukazao na
dva stajališta: ljudsko i Božje. „Iz
ljudske perspektive, mučeništvo je nesreća, kazna, propast, a iz Božje pobjeda Božje milosti
nad ljudskim slabostima i posljedica nasljedovanja Krista i duboke povezanosti s njim koji
je rekao: ‘Ako su mene progonili, i vas će progoniti.’ (Iv 15,20)“ Dodao je da bezbožnici ne
razumiju odakle mučenici crpe snagu i odakle im tolika spremnost za prihvaćanje i podnošenje tolikih muka. „Oni koju tu stvarnost promatraju u svjetlu Božje riječi znaju da snagu daje
vjera u Isusa Krista.“ A ta vjera je Božji dar i u mučenicima sam Bog pobjeđuje, poručio je
nadbiskup Devčić.
„Iz evanđelja vidimo da je za prihvaćanje vjere u Isusa Krista, a time u mučeništvo radi
vjere, potrebno i posredovanje ljudi, onih koji su već upoznali Isusa i povjerovali mu. U tom
smislu vjera je sveta predaja, sveta tradicija, nešto što jedni drugima predajemo.“ Bog je htio
da ljudi surađuju u prenošenju vjere i želi nas za svoje suradnike što smatramo najvećom
čašću, ali i svetom obavezom, poručio je nadbiskup. Dodao je kako nijedan mučenik nije
‘samoproizvod’, pa ni bl. Bulešić. Svemu prethodi Božji dar vjere, a u toj vjeri bl. Bulešić nije
proklinjao svoje mučitelje, nego je za njih molio. „Svi su kršćanski mučenici prihvaćali i podnosili mučeništvo slijedeći primjer svog Učitelja Isusa Krista kojega crkvena liturgija naziva
Kraljem mučenika.“
Za mučeništvo treba zahvaljivati i onima koji su mučeniku pomogli upoznati Isusa. „Dužni
smo zahvaliti i obitelji bl. Miroslava i cijeloj ovoj župnoj zajednici, kao i tolikim drugima koji su
ga duže ili kraće vrijeme vratili na njegovom putu. Bez žive vjere onih koji su ga rodili, uz koje
je odrastao i koji su mu pomagali svojim molitvama, žrtvama i posebno vjerničkim primjerom,
mladi Miroslav vjerojatno ne bi stekao palmu mučeništva.“
Svaki član ove župne zajednice može biti ponosan, ali se i mora pitati kakva je njihova
vjera danas i može li uroditi plodovima svetosti, rekao je nadbiskup Devčić. Dodao je kako su
sveci i mučenici najbolji pokazatelji živosti vjere neke crkvene zajednice, kao i cijele Crkve.
Gospodin nas je stvorio slobodne čime je svakom njegovu sudbinu stavio u vlastite ruke. „To
nam ne smije biti izgovor odricanja od vjerničkog svjedočenja. Nikada ne znamo kako može
na nekoga, tko nema vjere, djelovati susret s autentičnim vjernikom.“
Helena Anušić

Važno je da stari pruže mladima svjedočanstvo prave vjere jer oni traže smisao
svoga života, ali su pritom kritični u pogledu onoga što im se s bilo koje strane
nudi kao smisao. Također, oni koju su poznavali bl. Bulešića svjedoče o njegovoj istinitosti i vjerodostojnosti, poručio je nadbiskup dodajući kako Bulešićevo
svjedočanstvo se očituje i njegovoj pisanoj ostavštini. „Njegov primjer privlačio
je mnoge, a njegov apostolat bio čudesno plodonosan.„ Zaključujući propovijed
nadbiskup Devčić je poručio da pred primjerima autentičnosti ljudi ni danas nisu
ravnodušni što je znak da svojim vjerničkim primjerom Kristu privučemo sve koje
susrećemo i s kojima živimo i radimo.
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Biskup Košić posvijestio je
i činjenicu da je 20. stoljeće
bilo je najkrvavije upravo
po ubijanju kršćana. Većina
građana Zapada u kojima je
kršćanstvo povijesna religija,
uključujući i Hrvate, uopće
ne zna kakve su se stravične
stvari dogodile kršćanima u
prošlom stoljeću i kakve im
se događaju još i danas.
O kršćanstvu se u medijima
danas može čuti uglavnom samo
po skandalima pa se stječe
dojam da je kršćanstvo, iz ove
perspektive i stvorene klime,
uzrok svih zala prošlih stoljeća,
ustvrdio je biskup, te se posebno
osvrnuo da današnji progon
kršćana u islamskim zemljama.

MEDICINSKI KUTAK

Jesen priprema
za zimu
Isto kao što završetkom ljeta iz lagane odjeće uskačemo u topliju robu, tako i u načinu prehrane
treba napraviti znatnije promjene. Na taj ćemo način moći i nadalje zadržati uglavnom dobro
zdravlje, odnosno možemo zaobići mnoge zdravstvene poteškoće.
Priredio: dr. Ivan Host

I

to je to. I ovo ljeto je pri kraju. Ove godine praktički i ne možemo
reći da je to bilo pravo ljeto. Lipanj, srpanj, kolovoz - iz dana u
dan kiša. Ne sjećam se da su se spojila dva tri sunčana dana
zaredom. Polako se približava jesen. Uobičajeno je mišljenje da
smiraj prirode koji dolazi u jesen uzrokuje i usporenje životnih ritmova kod čovjeka, te dovodi do pogoršanja smetnji kod kroničnih
bolesnika. Zbog toga za starost postoji izraz jesen života. No čini
se da je istina ipak malo drugačija. Jesen nije tako mirno godišnje
doba. Jesen ne treba gledati kao početak kraja već kao period obilja i mirisa boja. Uvijek se treba sjetiti da iza jeseni i zime ponovno
dolazi proljeće i ljeto. Jesen treba shvatiti kao razdoblje u kojem se
organizam priprema za izazove koje nosi hladna zima. K tome za
školarce i mlade ljude jesen predstavlja novi početak koji se ogleda
kroz novu školsku godinu, kroz nova prijateljstva, nove nade i nove
mogućnosti.
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Jesenska prehrana
Isto kao što završetkom ljeta iz lagane odjeće uskačemo u topliju robu, tako i u načinu prehrane treba napraviti znatnije promjene. Na taj ćemo način moći i nadalje zadržati uglavnom dobro
zdravlje, odnosno možemo zaobići mnoge zdravstvene poteškoće.
Istina za jesen vrijede iste preporuke za prehranu kao i za ostatak
godine. Međutim, ipak s malim odstupanjem. Kako nam jesen donosi zahladnjenja, moramo organizam prilagoditi na te uvjete koji
pogoduju razvoju bolesti i pogoršavanju zdravstvenog stanja. To
možemo postići upravo prehranom koja se temelji na namirnicama
koje prirodno dozrijevaju i mogu se jesti u to vrijeme. Općenito je
najbolja preporuka za pravilnu, uravnoteženu prehranu jesti sezonske namirnice.
Voće i povrće (svježe i/ili sušeno) u svako su doba nužni za
adekvatan unos vitamina i minerala u organizam. Ponajprije se tu
misli na cijeli niz svježega i sušenog voća: od jabuka, grožđa, mandarina, nara i drugih, kao i suhih smokava, šljiva, marelica, grožđica i drugog prerađenog voća. Priroda nam je omogućila da su nam
upravo te namirnice dostupne baš u ovo godišnje doba. Jabuke i
drugo voće bogato pektinom i vlaknima pospješuju detoksikaciju
organizma, a njihovi polifenoli sa svojim snažnim antioksidativnim
djelovanjem štite stanice od razaranja i tako ih prilagođavaju na sve
teže uvjete koji slijede dolaskom zime. Grožđe i drugo bobičasto
vode također je bogato polifenolima i mineralima koji upotpunjuju
antioksidativni učinak.

Vitamin C štiti organizam
Citrusi (naranče, limuni), kivi i nar su izrazito bogati vitaminom
C i drugim vitaminima, te vlaknima i mineralima. Njihovim unosom
u organizam jača se imunološki (obrambeni) sustav našeg organizma i pospješuje se izgradnja cijelog organizma. Suho voće poput suhe smokve, šljive ili marelice bogato je energijom i vlaknima,
kao i brojnim vitaminima i mineralima. Vitamin C je važan jer štiti,
regulira i ubrzava gotovo sve biološke procese enzimskih sustava
organizma, a ujedno i povećava broj enzima za detoksikaciju. Vjerojatno najvažnija uloga vitamina C je u reguliranju prilagođavanja
organizma na stres. Zato je stalan unos ovog vitamina prijeko potreban za očuvanje zdravlja.
U jesen su variva od povrća apsolutni favorit na jelovniku. Preporučuje se kupus (posebno kiseli kupus) i kupusnjače koje obiluju
vitaminom C, vlaknima, vitaminom A i drugim hranjivim tvarima kojima se pospješuje djelovanje stanica organizma. Brokula sa svojim
bioaktivnim komponetama sudjeluje u oporavljanju organizma od
teških bolesti. Nadalje kapula i češnjak nezaobilazni su u gotovo
svakodnevnoj prehrani, jer su osnova za uspješno jačanje oslabljenog imunološkog sustava.

Med štiti dišne puteve
Žitarice isto tako imaju važno mjesto u jesenskoj prehrani.
Najbolje su integralne žitarice (sa ovojnicama) kao npr. integralna
smeđa riža. Raznolikost u žitaricama i umjerenost u mesu, mlijeku
i zasićenim masnoćama je prijeko potrebna da bi se očuvala dugoročna ravnoteža u organizmu, a time i zdravlje. Namirnice koje
dolaze u jesenskoj sezoni su i orašasti plodovi : orah, badem, lješnjak i drugi, koji sadrže prijeko potrebne esencijalne masne kiseline, vitamin E, fitosterole, kao i polifenole koji svi zajedno služe
pri reguliranju upalnih procesa u organizmu i izgradnji i popravku
oslabljenog imunološkog sustava.
U jesen treba smanjiti slatkiše u prehrani. Treba piti topliju tekućinu - vrijeme je za čajeve i kompote. Također se u jesensko doba
preporuča povećan unos meda i propolisa, kako bi se spriječilo
nadraživanje dišnog sustava, usta i ždrijela. Med bi trebao biti neizostavan sastojak svakog jutarnjeg obroka. Time se jača otpornost
na stres izazvanog niskim temperaturama. Najbolje smjernice za
očuvanje zdravlja daje nam priroda pa je ovoga puta malo bolje
promotrimo i uživajmo u plodovima koje nam daruje u ovom nadolazećem jesenskom razdoblju.

Voće i povrće (svježe i/ili sušeno) u svako su doba nužni za adekvatan unos vitamina i minerala u
organizam. Ponajprije se tu misli na cijeli niz svježega i sušenog voća: od jabuka, grožđa, mandarina,
nara i drugih, kao i suhih smokava, šljiva, marelica, grožđica i drugog prerađenog voća. Priroda
nam je omogućila da su nam upravo te namirnice dostupne baš u ovo godišnje doba.

CRKVENA GLAZBA

KONCERT NA MISI ILI… ZBOR
KOJI DIJALOŠKI PJEVA S PUKOM
Više puta se već spominjalo da je puk ili narod glavni sudionik u liturgijskom slavlju. To je
možda jedna od najrevolucionarnijih ideja koja je donesena u liturgijskoj reformi Drugog
vatikanskog koncila.
Priredila: Andrejka Srdoč
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UPISI U NADBISKUPIJSKU ŠKOLU ZA
CRKVENU GLAZBU
U tijeku su upisi u Nadbiskupijsku školu za crkvenu glazbu.
„Pozivamo sve zainteresirane osobe, a osobito župnike u Riječkoj nadbiskupiji koji nemaju svirača da pošalju na školovanje
nadarene kandidate“, poručuje voditeljica škole mr. art. Andrejka Srdoč Geraci.
Mogu se prijaviti i osobe koje nemaju glazbeno znanje, te
djeca, mladi i osobe zrelije životne dobi.
Cilj škole je polaznicima dati liturgijsko-glazbenu formaciju
za poboljšanje sviranja i pjevanja na liturgijskim slavljima u župnim zajednicama i crkvama.
Program glazbene škole predviđa formaciju u trajanju od
tri godine. Predmeti su sljedeći: teorija i solfeggio, klavir, orgulje, tehnika dirigiranja, vokalna tehnika, liturgijska muzikologija
i zbor.
Na kraju trogodišnjeg školovanja predviđa se specijalizacija iz sljedećih predmeta: tehnika dirigiranja, orgulje, harmonija,
gregorijanski koral, zbor i interpretacija gregorijanskog korala
samo za uspješnije kandidate i koji to zatraže.
U školu se mogu upisati svi oni koji su već u službi glazbenih animatora u liturgiji, te oni koji se namjeravaju posvetiti ovoj
zadaći. Isto tako mogu sudjelovati oni koji žele naučiti osnove
glazbe, bez prethodnog znanja pohađajući pripravnu godinu.
Dob nije ograničena

Upisi traju do 20. listopada, a nastava započinje
zadnji tjedan u listopadu prema rasporedu.
Nastava se održava u zgradi Teologije u Rijeci.
Za više informacija možete se obratiti na:
E-mail: crkvena.glazba@ri-nadbiskupija.hr
Facebook: Crkvena Glazba Rijeka
Mob: 091/97 52 909
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loga svećenika - predsjedatelja euharistijskog slavlja, redefinirana je
liturgijskom reformom Drugog vatikanskog sabora. On se u odnosu prema
puku ophodi ne kao onaj koji vlada, već kao
njegov poslužitelj. Sve ono što svećenik čini
za vrijeme svete mise, čini u funkciji prema
zajednici čiji je i on sastavni dio.
Jednako tako i zbor za vrijeme euharistijskog slavlja djeluje u odnosu prema
puku. Pjevači i zborovođa čine također sastavni dio s pukom, dakle nisu samo jedan
vanjski element, smještani na kor, otuđeni,
daleko od oltara i puka, pozvani da tu i tamo
uljepšaju mise sa svojim glazbenim izvedbama!
Zbor je jedan dio puka i ima nezamjenjivu ulogu. Naravno
zbor, ako je zaista pravi zbor, glazbeno je više obrazovan od
ostalih vjernika koji dođu na nedjeljnu svetu misu! Dakle, s pravom možemo reći da zbor podržava puk u pjevanju. Da, ali to
nije dovoljno!
jevati s pukom znači i dijaloški pjevati s njim, posebno u
pjesmama kao što su Slava ili Ispovijest vjere ili u onim
pjesmama koje imaju mnogo strofa, tako da strofe pjeva zbor, a u pripjev se uključi i puk. Zbor u ovim slučajevima
ima jako važnu ulogu: daje potporu s jednoglasnim ili višeglasnim pjevanjem u pripjevu s pukom, te također može varirati u
strofama tako da ih izvodi višeglasno unoseći svoje osjećaje i
umjetnički duh.
Na koncu, zbor može pjevati jednu solističku skladbu koja
je u skladu s liturgijskim činom: puk sluša u tišini i skladba može
pomoći u molitvi i meditaciji. Najprikladniji trenuci za izvođenje
solističkih pjesama su: za vrijeme prinošenje darova, pričesti,
te na kraju svete mise. Njihovo trajanje može varirati ovisno o
liturgijskom činu.
Doista, zbor pjeva u službi puka ili na korist puka i tako
ispunjava svoju svrhu. Sigurno, ono čemu moramo težiti je formirati zborove i zborovođe u razvijanju osjećaja za tu realnost:
nadilazeći subjektivizam u izboru pjesama, te prianjati na izvore liturgijske glazbe.
rkva neumorno poziva i preporučuje da svaka župna zajednica posjeduje jedan kvalitetan zbor, po mogućnosti
višeglasan, koji ima redovite probe, te se nadahnjuje
nad tekstovima koje pjeva na svetkovinama i nedjeljama kroz
godinu, i tako zajednički raste u duhu služenja.
Kao zaključak citirat ću jednu misao koja se odnosi na sve
župne zborove (tu mislim i na zborove mladih i na dječje zborove) uzetu iz knjige “Il Coro cuore dell’assemblea”, (prijevod:
“Zbor – srce liturgijske zajednice”), autor: MichelVeuthey.
“Zborno pjevanje, odnosno liturgijsko zborno pjevanje, je
jedna prekrasna životna škola koja istovremeno obogaćuje
svakog pojedinca, ali i društvenu zajednicu. Dati sve od sebe,
ali istovremeno biti nenametljiv, ponizan pretpostavlja duboku
duhovnu izgradnju svakog člana zbora.”

OBITELJSKI PREDAH

Adam Muchtin – umjetnik maloga puta
U župi sv. Terezije od Djeteta Isusa na Podvežici 21. kolovoza prigodnim programom obilježila se 20.
godišnjice od smrti mons. Adama Muchtina, graditelja crkve na riječkoj Podvežici. Ovim povodom
predstavljena je knjiga „Adam Muchtin – umjetnik maloga puta“, autora vlč. Ivana Šarića.
„Nije jednostavno objektivno opisati
život drugog čovjeka, osobito ako je on
nastojao da sve ono što radi ostane skriveno drugima, a poznato samo Bogu. U
tome se mons. Adam Muchtin jako trudio.“, ističe vlč. Šarić. Dodaje kako je uron
u dubinu duhovnog svijeta mons. Muchtina bilo pravo otkriće. „Bio je osoba ispred
svoga vremena i kao takav od mnogih
neshvaćen. Jednostavnost, skladnost i dinamičnost njegove nutrine, prelijevala se
na sve ono što je u svome životu ostvario.
Prikupljati i istraživati građu, pretraživati arhive, razgovarati s osobama koje su
ga za života poznavale, značilo je otkriti
jednog sasvim novog i nama nepoznatog
Adama: svećenika, župnika, slikara, pisca, poliglota, prevoditelja, arhitekta, kolekcionara, fotografa, profesora, novinara, radnika, prijatelja, sveca ...,
osobu rijetko nadmašivih sposobnosti i energije.“
Mons. Muchtin ostavio je dubok trag u svima onima koji su ga poznavali, s njim se susretali i voljeli ga. Bio je svećenik za druge, svećenik Crkve
kojoj je bio beskompromisno poslušan i odan i kao takav može biti svijetli
primjer i nama danas, istaknuo je vlč. Šarić. Dodaje kako je svojim životom
zadužio osobito našu mjesnu Crkvu koju je sinovski volio i kojoj je posvetio
čitav svoj život i djelovanje.
„Bio je svjetiljka i svjetlo koje je mnoge dovelo Bogu, a u razgovoru sa
župljanima, kao i onima koji nisu vjernici, o mons. Muchtinu čuo sam samo
lijepe riječi što puno govori o njemu.“, poručio je vlč. Šarić. Rođen je Slovačkoj, u mjestu Velike Rovne 4. prosinca 1908. S obitelji se seli na Trsat 1910. i
nakon završene Trgovačke škole upisao je bogoslovne znanosti u Zagrebu
da bi mladu misu služio u srpnju 1931. godine u crkvi Gospe Trsatske. Prije
nego je došao na Podvežicu i izgradio crkvu, bio je župnik u Senju te na
Trsatu u župi sv. Jurja.

Novi svezak u biblioteci Crkveni oci

Kada je nakon Prvog svjetskog rata Sušak postao najjači lučki grad
Kraljevine Jugoslavije čime se počeo širiti prema Trsatu, Podvežici i Kostreni, tada je mladi kapelan Muchtin rekao: „Podvežici je potrebna crkva.“, otkriva vlč. Šarić. Dodao je kako je unatoč brojnim protivljenjima ideju počeo
ostvarivati s nekoliko Podvežičana koji su do tada pješice dolazili na Trsat
na misu, te uz moralnu podršku svojih kolega. Zemljište na kojemu se tada
nalazio park i kapelica, darovala je podvežička Zemljišna zajednica. Idejni
nacrt prema Muchtinovoj zamisli izradio je zagrebački arhitekt, urbanist Velimir Jamnicky u suradnji sa sušačkim arhitektima Leom Babićem i Zdenkom
Kolaciom. Prema Muchtinovim riječima, crkva je posvećena sv. Tereziji od
Djeteta Isusa kako bi ‘jednostavnost i unutarnja veličina crkve bila protuteža
modernom vremenu, vremenu duhovne plitkosti i umišljene veličine’, otkrio
je vlč. Šarić.
Novčane priloge za izgradnju crkve dali su, ne samo vjernici Podvežice,
nego i mjesta poput Celja, Ljubljane, Splita, Ogulina, San Francisca itd., te
Gradska općina Sušak. Kamen temeljac blagoslovljen je 25. ožujka 1940.
godine, a crkva je blagoslovljena 8. prosinca iste godine iako je trebalo još
dograditi toranj, trijem i dovršiti radove na fasadi i prostoru oko crkve, otkriva
sadašnji župnik. Biskupijski ordinarijat 6. prosinca 1941. donio je Dekret o
osnivanju župe i Muchtin je imenovan župnikom. Župa je počela djelovati
1. siječnja 1942. Kako nisu imali orgulje, Muchinova majka Veronika 1964.
prodaje dio obiteljske kuće i novac donira za kupovinu orgulja.
Vlč. Šarić otkriva i kako je mons. Muchtin, osim gradnje crkve, od 1934.
do 1941. bio vlasnik dvotjednika „Istina“, glasila sušačkog naroda i katoličkog pokreta koje je uređivao Josip Blažina uz podršku Martina Bubnja.
Također, Muchtinova umjetnička strana odrazila se u slikarstvu i oslikavanju
ne samo podvežičke crkve, nego i svetišta Majke Božje Goričke u Baški na
otoku Krku te crkvi sv. Petra apostola u Bakarcu. Umro je 21. kolovoza 1994.
i do prijenosa u crkvu koju je izgradio na Podvežici, 19. ožujka 2013., njegovo tijelo ležalo je u obiteljskoj grobnici na Trsatu.
Knjigu „Adam Muchtin - umjetnik maloga puta“ izdala je župa sv. Terezije od Djeteta Isusa i bogato je opremljena fotografijama iz života mons. Muchtina i ove riječke župe zahvalne svom prvom župniku na izgradnji crkve.
Helena Anušić

IZDANJA VERBUM
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“Koji se bogataš spašava” Klementa Aleksandrijskoga
Da kršćanska literatura prošlih vremena, napose ona iz prvoga razdoblja kršćanstva, može biti neiscrpna riznica duhovnoga bogatstva, ali i danas primjenjivih poticaja za život, svjedoči i ovaj kratki spis
“Koji se bogataš spašava”, kršćanskog filozofa i učitelja s konca 2. stoljeća Klementa Aleksandrijskoga,
objavljen kao deveti svezak biblioteke Crkveni oci.
Napisan s prijelaza iz 2. u 3. stoljeće ovaj spis obuhvaća uvijek aktualnu tematiku općeg društvenog
morala, osobito u vidu odnosa spram bogatstva i onih koji ga posjeduju. Živeći u Aleksandriji, jednoj od
metropola staroga svijeta, kršćanski filozof i učitelj Klement koncem 2. stoljeća susreće se s okolnostima sličnim današnjima. Materijalno izobilje, zabave i hedonistički pristup životu bili su svakodnevica tog
velegrada. I sami kršćani, mnogi od njih imućni, imali su mnoštvo nedoumica oko stila života koji bi trebali živjeti, kao i upita vezanih za Isusov radikalni govor o vrijednosti siromaštva i pogubnosti bogatstva.
Klement stoga ovdje svima njima želi dati poduku polazeći od tumačenja smisla Isusovih riječi u
evanđeoskom odlomku o bogatomu mladiću. Izlažući svoj nauk Klement ističe kako je bogataš koji se
spašava onaj koji je pozvan na vjeru te se ne odriče svojih dobara, ali se isto tako ne pouzdaje u njih,
nego ih stavlja na raspolaganje zajednici vjernika, pokazujući da se oslobodio strasti i poroka kao jedinoga stvarno pogubna bogatstva koje šteti duši. Stoga se bogataši poput športaša trebaju vježbati u
odricanju kako bi osvojili nagradu – krunu života vječnoga.
Uz ovu središnju temu bogatstva nadovezuju se i druge važne teme kao što su kršćanska ljubav i
pokora. Klementova dubina promišljanja kojom sustavno i metodički razjašnjava nedoumice svojih slušatelja kao i istina na kojoj
gradi svoju misao osvojit će i suvremenog čitatelja i biti mu od velike koristi u suočavanju sa svakodnevnim životnim izazovima.
Klement Aleksandrijski (150.–215.), jedan od najpoznatijih kršćanskih autora s početka prvog tisućljeća, rođen je u Ateni od
poganskih roditelja, a u Ateni je primio i osnovno obrazovanje. Nakon obraćenja na kršćanstvo napušta Atenu u potrazi za naučavanjima poznatih učitelja. Oko 200. godine postaje učenikom Pantena, a potom i njegovim pomoćnikom, te ga kasnije nasljeđuje
na mjestu voditelja katehetske škole te po tom radu postaje posebno poznat. Odlikuje ga visoka erudicija, kako na polju kršćanskih
spisa, tako i profane literature. Širina njegove učenosti osobito do izričaja dolazi u njegovim spisima među kojima su “Protreptik”, knjiga nagovora u kojima se obraća Grcima pozivajući ih na obraćenje; “Pedagog”, praktično-moralno djelo u kojem donosi
asketske opomene, savjete i upute te knjige ćudoredne tematike “Quis dives salvetur?” (“Koji se bogataš spašava”), “Excerpta ex
Theodoto”, “Adumbrationes”.

OBITELJSKI PREDAH

Kada pjevamo osjećamo se bliže Stvoritelju
U okviru turneje po Hrvatskoj, kanadsko-hrvatski mješoviti pjevački zbor “Canadian Croatian Choral Society” gostovao je u ponedjeljak 18. kolovoza u crkvi sv. Ane u Voloskom gdje je pjesmom
animirao misno slavlje nakon kojega je održao prigodan koncert.
Zbor okuplja brojne Hrvate iz Kanade, ali i njihove prijatelje
koji nemaju hrvatsko podrijetlo, rekao je voditelj zbora, profesor
glazbe maestro Edward John Mavrinac. Njihov bogat repertoar u
većoj mjeri zaokružuje ozbiljna te crkvena, ali i zabavna glazba koju
su u dva bloka predstavili i vološćanskoj publici. Prvi dio koncerta
posvetili su Blaženoj Djevici Mariji, dok su u drugom dijelu izveli
domoljubne pjesme kojima je prethodilo paljenje svijeće i minuta
šutnje za sve poginule branitelje.
Canadian Croatian Choral Society osnovan je prije 17 mjeseci
na inicijativu maestra Mavrinca koji pripada petoj generaciji Mavrinaca u Kanadi. Cilj im je bio približiti hrvatsku pjesmu Kanađanima.
“Hrvati su svjesni svog glazbenog bogatstva. Zato našu pjesmu na
hrvatskom jeziku želimo približiti drugima.” Članovi zbora većinom

su Hrvati koji žive u Ontariju, no pojedini članovi zbora putuju i iz
drugih mjesta na probe i nastupe. “Otvoreni smo za sve koji žele s
nama pjevati, pa tako u zboru imamo Grka, Ukrajinca, a najstarija
članica ima 81 godinu.”
Osvrćući se na veliki val migracije koji se dogodio nedavno iz
Hrvatske u Kanadu, Mavrinac poručuje kako se pravi uzrok globalne ekonomske krize ne nalazi u nedostatku novaca, nego nedostatku duhovnosti. Nedostaje strpljivosti i svi žele preko noći
uspjeti, istaknuo je dodajući kako mnogi dolaze u Kanadu, ali se
i vraćaju.
Po završetku koncerta župnik župe sv. Ane, vlč. Perat Belanić
zahvalio se zboru kojega su organizirali Anna i Božidar Bob Stajrer koji već 22 godine priređuju brojne nastupe zborova i folklornih
skupina kroz Hrvatsku. U sklopu svoje sedmodnevne turneje zbor
je gostovao u Varaždinu i Zagrebu, a nakon Voloskog i Opatije, nastupit će u Šibeniku te Zadru.
H. A.

Braća Teofilović...
dvije polovice jedne jabuke

Zanima me nekoliko crtica o vašim počecima, kad je glazba
ušla u vaš život?
Prvi susret s nekim muzičkim žanrom bile su naše "tinejđerske"
godine. To je bilo vrijeme kada je u populističkoj muzici dominantna
bila rock and roll scena pa su se naši interesi okrenuli sastavima
poput SMAK-a, LEB I SOL-a koji su u svojoj muzici obrađivali narodne teme. Kasnije je naše pjevanje u zboru odredilo kojim ćemo
muzičkim smjerom krenuti.
Kako se osjećate na pozornici, imate li problema s tremom
pred prepunim dvoranama?
Pozornica je mjesto gdje umjetnik ima potrebu da sve ono što
je proživio u svom stvaranju daje ili emitira u ovom slučaju slušaocu. Trema se smatra stanjem uzbuđenja pred nastup. S godinama
ona nestaje ali odgovornost uvijek postoji.
Odajete dojam veoma sretnih ljudi /sigurno je to i zbog posla kojim se bavite/ pa me zanima da li biste ipak nešto promijenili da se možete vratiti dvadesetak godina unazad?
Svaki čovjek je sretan ukoliko se prepozna u tome što radi, pa
tako i mi. Da li bi promijenili neke stvari? Na mnoge nismo ni uticali
pa ih tako ne bi mogli ni mijenjati i zbog stoga smo sretni. Naš način
poimanja muzike ne bi voljeli stavljati u kontekst pojma posla.
Što smatrate vašim najvećim uspjehom?
Uspjeh je relativna stvar i ovisi što čovjek sebi postavi kao cilj...
naš cilj je ljubav koju kroz muziku želimo prenjeti. Ako smo u tome

dijelom uspjeli onda je to naš
najveći uspjeh.
Često putujete i kako to
uvijek biva susrećete se s vjerujem mnogim zanimljivim
ljudima, možete li možda izdvojiti nekog od njih koji je na
vas ostavio poseban utisak?
Svako putovanje rađa neko
novo iskustvo i upoznavanje nekih novih zanimljivih ljudi. Nepravedno bi bilo zaobići bilo koga
jer svako različito poznanstvo
kvalitetno na svoj način.
Vole li vas mladi ljudi i
kako reagiraju na vaše interpretacije?
Mada se radi o arhaičnoj muzici, mladi su je najviše i prihvatili.
Naša iskustva govore da je naša publika različitih godina i različitih
profila, a naš način tumačenja pjesama promijenilo je i shvaćanje o
toj muzici kod slušatelja.
Što vas je obilježilo kao osobe?
Možda se to može reći i u dvije riječi...etika i estetika, kao i
ustrajnost na našem putu koji nije nimalo lak. Nezahvalno je da mi
dajemo odgovor na ovo pitanje, o tome neki drugi ljudi trebaju reći
svoje mišljenje.
Da se na jedan dan možete zamijeniti s nekom važnom osobom te proživjeti taj dan u njenoj koži koga biste odabrali?
Izabrali bismo svoju kožu, u njoj se osjećamo najudobnije.
Nisam vas pitala kako je došlo do sjajne suradnje s Miroslavom Tadićem, vi čudesno pjevate a on čudesno svira. Planirate li u bliskoj budućnosti još neku suradnju s nekim poznatim
umjetnicima?
Sa Miroslavom se znamo već dugo, od 1999. god., spojio nas
je i upoznao Vlatko Stefanofski. Kao što vidite dugo se poznajemo
a prva naša ploča izašla je tek prije dvije godine. To samo po sebi
govori da je moralo proteći mnogo vremena da bi ploča "Vidarica"
ugledala svjetlo dana. Mi smo se prvo upoznali kao ljudi a onda
je sve krenulo svojim tokom. Za neku buduću suradnju s drugim
umjetnicima ne možemo još uvijek ništa reći ali ako do toga dođe
bit ćete na vrijeme obavješteni.
Dijana Sorić Dupor
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Čini mi se da su sve lijepe riječi
potrošene kako bi se opisao i objasnio jedinstven način na koji braća
Teofilović pjevaju davno zaboravljene pjesme i napjeve Balkana. Svojim se osobitim pjevanjem izdvajaju
od ostalih pjevača pa im je ta činjenica otvorila vrata svjetskih pozornica ali, na našu sreću i vrata pozornica našeg kraja............
Dvojica samozatajnih umjetnika predstavili su se na Krku /7.08/
i Kastvu /09.08/ u pratnji Miroslava
Tadića na gitari. Tri bića zaodjenuta
muzičkim plaštem na svoj će nam
način autentičnim dvoglasnim pjevanjem dočarati ljepotu mistične glazbene baštine.
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Biskup Bogović nazočio
komemoraciji žrtvama u
Jadovnom

Posveta oltara
obnovljene katedrale

Gospićko-senjski biskup Mile Bogović nazočio je 23. kolovoza na obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih
režima i spomendana u Republici Hrvatskoj komemoracijom u Jadovnom na
Velebitu u organizaciji Hrvatskog sabora i Vlade RH. Komemoraciji su nazočili
predsjednik Hrvatskog sabora Ivan Leko, ministar branitelja Predrag Matić,
general bojnik Mato Ostović kao izaslanik predsjednika Josipovića, članovi
povjerenstva Vlade RH za
istraživanje uređenje i održavanje vojnih groblja žrtava Drugog svjetskog rata
i poraća na čelu s pukovnikom Ivanom Grujićem,
predstavnici Zagrebačke i
Ličko-senjske kao i predstavnici Veleposlanstava
stranih država u RH.
Biskup Bogović na
početku je u ime nazočnih
predstavnika SPC-a protojereja stavrofora Marka
Nogića iz Zagreba i Miće
Kostića iz Rijeke kao izaslanika episkopa zagrebačkog Porfirija i gornjekarlovačkog Gerasima izmolio molitvu Očenaša za sve žrtve Jadovnog. Vijence su
kod spomenika žrtvama položili i predstavnici diplomatskog zbora iz Indonezije, Austrije, Italije, Japana, Danske i Njemačke. Slijedilo je odavanje počasti
žrtvama kod Šaranove jame. Biskup je na kraju odgovarajući na novinarska
pitanja poručio: „Uvijek ćemo doći tamo gdje se odaje poštovanje prama žrtvama. Mi ih ne koristimo za raspirivanje mržnje. Ovdje smo došli odati počast
žrtvama s kojima se prije licitiralo i konstruiralo. Laž ubija istinu i prethodi
ubijanju ljudi te se borimo da se istinom ide naprijed“, Predsjednik SAB-a
Hrvatske Ivan Fumić pozdravio je dolazak biskupa Bogovića komemoraciji u
Jadovno kao prvom crkvenom velikodostojniku. Biskup je nazočnim novinarima podijelio svoj govor u pisanom obliku.
„Bio sam i ove godine na blagdan Marije Pomoćnice na Jadovnu da zajedno s vjernicima odam poštovanje svim žrtvama, bez obzira na vjeru i narodnost, koji su ovdje izgubili život. Rekoh tada da smo došli s pokorničkim i
pokajničkim osjećajima zbog zločina koje su ovdje naši ljudi počinili - i to nas
boli. Bilo bi nama katolicima i Hrvatima drago kad bismo mogli zaključiti da
ovdje nisu ubijani Srbi (pravoslavci) i Židovi i drugi, ali tada bismo i mi prihvatili
laž kao opravdano sredstvo, što ne valja. Laž je uvijek ubijanje istine, a ubijanje istine prethodnica je ubijanja ljudi. Stari Gospićani se sjećaju kolona koje
su išle od željezničke stanice kroz grad prema Jadovnom. Nisu mogli pratiti
što će se s tim ljudima dogoditi, ali nema sumnje da su mnogi od njih ubijeni.
Istina je, nažalost, da su u Jamama po Jadovnu naslagani slojevi ubijenih
žrtava zbog toga što su bili druge vjere ili nacionalnosti.
Istina je također da je uz ovo mjesto naslagan i debeli sloj laži koji treba ukloniti jer je svaka laž pucanj u istinu. Nažalost ti pucnji ni danas nisu
utihnuli pa zato se ni ljudi ne osjećaju sigurnima. Znademo kako prije vojnih
streljačkih vodova koji ubijaju ljude redovito kreću streljački vodovi koji ubijaju
istinu. Oni nastavljaju svoj perfidni posao i nakon što zašuti oružje. Ubijanja
istine vrši se lažnim nijekanje ili umnažanje žrtava. Neka to na svim stratištima
nadomjesti trijezni i pošteni sud o svemu što se dogodilo. Dakako, da bez
spremnosti na praštanje ni znanost neće biti naročito efikasna.
Mi imamo Komisiju za hrvatski martirologij i trudit ćemo se da popišemo
sve ubijene katolike prema njihovoj biskupijskoj i župnoj pripadnosti. Pozivamo i Srbe i Židove da to učine, iz poštovanja prema žrtvama. Mi ćemo raditi i
na tome da se osvijetle okolnosti stradanja svih žrtava. Nije nam cilj raspirivati
mržnju prema počiniteljima, nego poštovanje prema žrtvama. Kršćani nisu išli
za tim da se za Isusovu smrt proširi krivnja Pilata, Heroda i farizeja, nego da
se cijeni Kristova žrtva. Tako su i mučenike iz svoje zajednice uzdizali na razinu slavlja, ali bez ikakve mržnje prema mučiteljima. Osigurajmo miran prolaz
istini kroz sva stratišta na hrvatskim prostorima, neka joj se svi poklone, da se
nigdje u nju ne puca hicima laži, pa ćemo se svi osjećati zadovoljniji i sigurniji.
Neka i Lika postane prostor u kojemu više nikada susjed neće trebati bježati
od susjeda. Ako spasimo istinu poštedjet ćemo i nove naraštaje od zločina
sličnih onima koji su se ovdje dogodili.
To od nas traže i žrtve koje su ovdje stradale. Neka nam Bog pomogne!
Zvonko Ranogajec

U utorak 22. srpnja u Gospiću je na blagdan sv. Marije Magdalene koji se slavi i kao dan grada održano svečano misno slavlje s posvetom oltara obnovljene katedrale Navještenja BDM koje je predslavio
gospićko-senjski biskup Mile Bogović u suslavlju tridesetak svećenika
biskupije. Misi je prethodila molitva i polaganje vijenaca na groblju sv.
Marije Magdalene u nazočnosti kanonika senjskog kaptola nakon čega
je slijedila misa na kojoj su nazočili čelnici grada Gospića i Ličko-senjske
županije.
Danas slavimo trostruki blagdan, sv. Marije Magdalene, grada Gospića kao i posvete crkve a poruka je da u svemu tome ima kompatibilnosti, istaknuo je na početku biskup Bogović te pojasnio ulogu Marije Magdalene koja je pomazavši Isusa mirisnim uljem dala mu ono najvrijednije
što je imala. I mi smo danas došli sa svetom krizmom za posvetu oltara
koji je simbol Isusa Krista pri čemu je vidljivo međusobno darivanje. Kao
Marija Magdalena pronalazimo dobrotu oko sebe i pronalazimo uporište
u dobru, jer je to logika rasta, a ne gledati oko sebe samo loše, jer to
vodi zlu. Marija Magdalena ponajbolji nam je primjer predavanja dobru a
Isus osjeća da smo mi remek djelo božje stvaralačke dobrote pa nam se
predaje na oltaru u prilikama kruha i vina. Slijedila je pohrana dragocjenosti bl. A. Stepinca, pomazanje i kađenje oltara, prinos darova i potpis
povelje koju su potpisali biskup Bogović, župnik i dekan Gospićki mons.
Mile Čančar i gradonačelnik Gospića Petar Krmpotić. Na kraju je u ime
prezbiterijata biskupije generalni vikar biskupije mons. Tomislav Šporčić
prenio biskup čestitke povodom 50 godina svećeništva i 15 godina biskupstva te mu uručio poklon, kalež.
Zvonko Ranogajec

Udbina

Sv. Jakov - zaštitnik
drevne krbavske katedrale
Blagdan sv. Jakova apostola koji je zaštitnik drevne krbavske katedrale svečano je proslavljen na Udbini u Crkvi hrvatskih mučenika. Misno
slavlje predslavio je gospićko-senjski biskup Mile Bogović a uveličali su
ga dijelom članovi senjskog kaptola na čelu s mjesnim župnikom i dekanom udbinskim i čuvarem svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini
mons. mr. Tomislavom Rogićem, župnikom i dekanom gospićkim mons.
Milom Čančarom kao i španjolskim svećenikom don Giusepom iz Opus
Deia koji je s 15 volonterki tradicionalno boravio na Udbini. Misi su nazočili i svi sjemeništarci i bogoslovi biskupije na zadnjem danu svog ovogodišnjeg ljetovanja u kome su upoznavali Otočki dekanat. Biskup se
u svojoj propovijedi podsjetio na početke biskupije koja je osnovana na
današnji dan pred 14 godina kao i na razlog zašto je izabran baš taj dan.
„Kada su me iz Rima pitali koji datum ima neko značenje za crkvenu
povijest ovog kraja, odgovorio sam da je to blagdan sv. Jakova jer je
njemu bila posvećena krbavska katedrala. Tako je došlo do toga da je
upravo taj dan 2000. godine određen kada će nova biskupija zaživjeti.
Tada sam u Gospiću preuzeo onaj biskupski štap u ruke koji su nosili
krbavski biskupi, a donesen je i njihov križ iz 13. stoljeća. Na blagdan sv.
Jakova pred 14 godina zaživjela je Gospićko-senjska biskupija,“ istaknuo
je na početku biskup Bogović.
Prvi mučenik među apostolima itekako je jak poticaj za štovanje svih
hrvatskih mučenika.
Z. R.
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Kalendar u znaku
oproštajnih pisama
hrvatskih mučenika
Uoči proslave Dana hrvatskih mučenika na Udbini, Ordinarijat u Gospiću izdao je desetu godinu za redom Kalendar
hrvatskih mučenika koji je ove godine u znaku 12 oproštajnih
pisama hrvatskih mučenika za vjeru i dom. Time je nastavljena
tradicija izdavanja vrlo vrijednih kalendara započetih još 2003.
godine s temom Glagoljaškog blaga Like koju je biskupija izdala u suradnji s Maticom hrvatskom. Dvanaestlisni kalendar
hrvatskih mučenika izdaje se od 2006. godine a teme su bile:
2006. Mučenici s hrvatskih prostora, 2007. Mučenički sjaj na
licu Hrvatske, 2008. Vrednovanje mučeništva u hrvatskoj povijesti odnosno 10. obljetnica proglašenja blaženim kardinala
Stepinca, 2009. Hrvatski križevi-simboli, 2010. Poruke hrvatskih
mučenika, 2011. Hrvatski mučenici u Drugom svjetskom ratu i
ranom poraću, 2012. Pape i Hrvati kroz povijest, 2013. Duhovno
zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske te 2014. O govoru
Crkve hrvatskih mučenika.
Kalendar na naslovnici donosi kip bl. Pape Ivana Pavla
II. ispred Crkve hrvatskih mučenika na Udbini te njegov poziv
i upozorenje svijetu s praga trećeg tisućljeća u njegovom apostolskom pismu Tertio millenio adveniente br. 37 :“Potrebno je
da mjesne Crkve sve učine da se ne prepusti zaboravu spomen
onih koji su pretrpjeli mučeništvo!“
Osim toga kalendar kod svakog mjeseca donosi iscrpan
popis svih mučenika rođenih u pojedinom mjesecu, odnosno
hrvatskih svetaca, mučenika i stradalnika Spomenuti kalendar
kao i jednolisni mogu se nabaviti u Gospićko-senjskoj biskupiji
po cijeni od 8 kuna. Kalendar je tiskala i uredila OG-grafika iz
Ogulina.
Z. R.

Gospić

Nuncij biskupu uručio
poruku pape Franje
U petak 18. srpnja u Pučkom otvorenom učilištu „Dr. Ante
Starčević“ u Gospiću održano je predstavljanje najnovije knjige
biskupa Mile Bogovića „Lika i njezina Crkva u prošlosti i sadašnjosti“. To je inače 13. naslov edicije Prilozi za povijest Like koju
izdaje Državni arhiv u Gospiću a koji je bio uz Gospićko-senjsku biskupiju jedan od organizatora predstavljanja. Uz katedrali
zbor iz Gospića koji je bio zadužen za umjetničko-glazbeni dio
predstavljanja knjige, moderator skupa bio je don Anđelko Kaćunko a uz čelnike Gospića i Ličko-senjske županije predstavljanju je nazočio i nuncij u RH nadbiskup Alessandro D Errico.
Predstavljači knjige bili su povjesničar dr. Milan Kruhek, sveuč.
Profesor dr. Ante Bežen, ravnatelj DAG prof. Ivica Mataija i sam
biskup.
Biskup Bogović je podsjetio da je motiv za pisanje knjige
bio da se na jednom mjestu nađu do sada objavljivana poglavlja o povijesti Crkve u Lici u Kani njih 9 te uz kasnije napisano
poglavlje o pravoslavlju u Lici je dodao tri nova, o nastanku biskupije, o 6 posebnih župa koje simboliziraju lički prostor te
ratnim zapisima i stradanjima. Motiv i izazov za ukoričenje tih
članaka bio je jubilej zlatomisništva a još mu ostaje zadatak i
povijest Crkve na Kordunu.
Nuncij D Errico se zatim obratio biskupu izrazivši svoje
oduševljenje njegovim radom kao povjesničara koji pokazuje
ljubav za svoj kraj ali i kao biskupa s doprinosom u pastoralu
a posebno Komisije za martirologij zbog čega mu je osobno
došao iskazati povjerenje. Tom prilikom mu je uručio pisanu
poruku pape Franje kojim izražava poštovanje samom biskupu
vezano za njegov rad povodom 50 godina misništva i 15 godina biskupstva kao i posebni papinski blagoslov svećeništvu i
narodu biskupije. Nuncij je izrazio žaljenje da radi godina treba
razmišljati o njegovu nasljedniku što će biti za svakog vrlo delikatan zadatak.
Z. Ranogajec

Papinski blagoslov crkvenim
pjevačima u Senju
Gospićko-senjski
biskup Mile Bogović
tradicionalno je predslavio blagdan nebeske
zaštitnice starog biskupijskog središta Senja,
Uznesenje BDM. Suslavili su mjesni župnik dr.
Richard Pavlić, senjski
dekan i župnik sv. Jurja
Silvijo Milin, župnik i dekan udbinski i domaći
sin mons. mr. Tomislav
Rogić te župni vikar Nikola Prša. Liturgijskom
glazbom misu je animirao katedralni zbor pod vodstvom i uz orguljsku pratnju Ivana Prpića Špike.
Biskup je u svojoj blagdanskom obraćanju brojnom senjskom vjerničkom puku
progovorio o potrebi stvaranja zdravijih odnosa vjernika međusobno kao i prema društvu koje je zahvatila kriza apatija i depresija. Ona je posljedica prvenstveno gubitka
vjere u same sebe i svoj narod. Dok neki šire nepovjerenje i u samu Crkvu, ne dopustimo da nam netko ukrade snagu vjere. BDM stoljećima je a posebno i u drevnom Senju
ulijevala snagu u mnogim sudbonosnim trenucima. Ona je najbolji lijek protiv depresije
kojom smo izloženi jer je ona jasno rekla „neka mi bude po riječi Tvojoj.“
Na kraju mise župnik dr. Pavlić uručio je papinski blagoslov dvojici članova katedralnog zbora sv. Cecilije, orguljašu Milanu Dučiću za 40 godina službe orguljaša kao
i Ivanu Prpiću Špiki za 25 godina ravnanja katedralnim zborom i 35 godina pjevanja u
katedralom zboru. Biskup Bogović izrazio je veliku zahvalu Ivanu Prpiću na njegovom
doprinosu crkvenom pjevanju u biskupiji i vođenju združenog zbora kod proslave Dana
hrvatskih mučenika na Udbini. Njega nije potrebno puno moliti već on odmah razmišlja
kako nešto uraditi . On je jako potreban Crkvi i biskupiji kao i ona njemu . Posrijedi
je međusobno darivanje . Na kraju mu je uručio kao poklon više knjiga s tematikom
povijesti biskupije.
Z. R,

Senj

Gospa Ribarska u Senju
U četvrtak 16. srpnja u Senju je svečano proslavljen blagdan Gospe Karmelske ili
kako ju u tom drevnom biskupijskom središtu
zovu Gospe Ribarske. Misno slavlje i svečanu
procesiju s kipom Gospe Ribarske središtem
Senja predslavio je gospićko-senjski biskup
mons. dr. Mile Bogović u suslavlju brojnih
svećenika. Misno slavlje uzveličao je katedrali zbor pod vodstvom Ivana Prpića i uz orguljsku pratnju Milana Dučića, kao i Gradska
glazba Senj u procesiji.
Kao što je u današnjem čitanju Majka
Božja poručila učenicima da čine sve što im
Isus naredi, ona to i danas poručuje nama.
Ako se tako ponašamo, onda ćemo biti na
pravom putu, poručuje na početku svoje homilije biskup Bogović. U nastavku je pojasnio
etimologiju pojma škapular ili škapulir koji s latinskog prijevoda znači tkanina koja pokriva leđa, a upravo je BDM tražila od nas odgovornost da nosimo jaram Kristov na svojim leđima. Kroz povijest smo bili pod raznim jarmovima, od turskog do komunističkog.
Isus je jasno rekao, uzmite jaram moj na sebe, što znači da smo spremni preuzeti na
sebe obveze u društvu. Ako si bio dobar prema bližnjemu, ugodno ćeš spavati. Tek se
tada ima životni program nošnje životnog bremena uz smislenost. Tada smo i spremniji
preuzeti obveze u društvu i životnu odgovornost što je posebno važno u današnjem
vremenu koje promiče nenavezanost i slobodu.
Nakon mise održana je tradicionalna procesija središtem Senja u kojoj su sudjelovali brojni Senjani kao i hodočasnici pristigli s drevnog Modru i marijanskog svetišta u
Oštarijama kod Ogulina. U svom završnom obraćanju ispred senjske katedrale Uznesenja BDM, predvoditelj trodnevnice vlč.
Od strane prepozita mons. Mile Čančara, predstavljen je i novi član senjskog kaptola umjesto nedavno preminulog Petra Boguta, dr. Richard Pavlić, župnik Senja i profesor na riječkoj teologiji.
Zvonko Ranogajec
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Tečaj novinarstva na
Metropolitanskom pastoralnom institutu
Tečaj novinarstva od ove je jeseni novost u ponudi Metropolitanskog
pastoralnog instituta u Rijeci. Pored već poznatih Seminara za teološku
kulturu laika (TKL), Teološko - katehetskog seminara za odgojiteljice u vjeri
u predškolskim ustanovama (TKSO) i Teološko - katehetskog seminara za
pastoralne suradnike i župne animatore (TKSP), Pastoralni institut želi zainteresiranima ponuditi i odgoj za medije, odnosno naučiti ih kako stvarati
i tumačiti medijske sadržaje.
Ovim se programom želi polaznike podučiti osnovama novinarstva te
ih potaknuti na razumijevanje i korištenje medija, posebno interneta, u svrhu evangelizacije. Pored toga tečaj ima i edukativnu ulogu. Upoznavanjem
s načinom kako novinari rade i na kojim principima mediji funkcioniraju
vjernici će steći sposobnost ispravnog tumačenja medijskih sadržaja koji
im se svakodnevno nude.
Predavači će biti iskusni novinari i fotografi Novog lista i Radija Rijeke
te profesori s fakulteta u Rijeci i Zagrebu.
Po završenom tečaju polaznici će naučiti prenijeti poruku evanđelja
u novinarskoj formi - za tiskane medije, internet i radio. Na taj način moći
će djelovati kao dopisnici iz svojih župa za medije svojih (nad)biskupija,
(mjesečnik, internet, radio emisije), ali i biti pomoć župniku pri prezentaciji
i medijskoj promidžbi važnih događaja u župi.

Tečaj će se održavati tijekom 8 subota unutar jednog semestra. Svake
subote odradit će 4 sata, od 9 do 12 sati za ukupno 32 radna sata. U ponudi
je teorija i praksa: pisanje vijesti i druge novinarske forme, fotografiranje i
obrada fotografija, administracija web stranice i društvenih mreža, snimanje radio emisije.
Upisi u sve programe održavaju se tijekom rujna u sjedištu Instituta,
Omladinska 14 (nova zgrada Teologije u Rijeci, bivši Filozofski fakultet).
Svi zainteresirani detalje mogu doznati u Upravi Instituta na broju (051)
345-139.

Rijeka dobiva kršćanski Klub „InRi“
Generalni vikar Riječke
nadbiskupije, mons. Emil Svažić blagoslovio je u utorak, 8.
srpnja početak radova na budućem kršćanskom Klubu „InRi“.
„Ideja postoji nekoliko godina, no tek sada se pronašao
odgovarajući prostor za kršćanski klub. Na ovu nakanu grupa
entuzijasta okupljala se redovno
u isusovačkom Domu u Opatiji
na molitvi i nakon pet godina
kada smo pomislili da od ovoga
neće biti ništa, situacija se promijenila preko noći.“, otkriva nam
jedna od voditeljica budućeg Kluba, Milena Žitinić.
Cilj je u Rijeci otvoriti mjesto susreta u kojemu će vjernici moći slaviti Boga, a oni koji to nisu, moći
doći i vidjeti kako se to radi, sa smješkom dodaje druga voditeljica, Daria Perković koja je s Milenom
uzela ovaj privatan prostor u najam. „Katolici će biti srce Kluba, ali svi su dobrodošli. Imat ćemo raznolik
program prilagođen svim generacijama. Bit će tu svega, od nastupa glazbenika, svjedočanstava, prezentacija do ‘plesnjaka’.“
Ono po čemu će se ovaj Klub razlikovati od drugih bit će promicanje kršćanskih vrijednosti, poručuju
voditeljice Kluba. Sa smješkom dodaju kako se u radovima financiraju njihovim ‘mršavim’ financijskim
sredstvima i Božjom providnošću, a nadaju se i poticajima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prostor od 150 kvadrata, koji se nalazi u Zvonimirovoj ulici na Mlaki, sada treba urediti i svaka pomoć
dobrih ljudi nam je dobrodošla, poručuju. Nadaju se da će Klub svoja vrata otvoriti prvi vikend u rujnu
mjesecu. Na suradnju se pozivaju sve koji žele svojim programima oplemeniti prostor i večeri budućeg
kršćanskog Kluba.
Helena Anušić
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Duhovne vježbe za
svećenike na Krasnu
I ove godine duhovne vježbe za svećenike Riječke nadbiskupije i
Gospićko-senjske biskupije održavaju se u dva turnusa. Prvi je u tijeku i počeo je u Svetištu Majke Božje od Krasna u utorak 19. i završit će
u petak 22. kolovoza. Voditelj je p. Vatroslav Halambek DI, duhovnik
Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ u Rijeci. Uz svećeniku dvaju biskupija na duhovnim vježbama sudjeluju riječki nadbiskup Ivan
Devčić i gospićko-senjski biskup Mile Bogović.
Drugi turnus duhovnih vježbi bit će od ponedjeljka 1. do četvrtka
4. rujna u Domu pastoralnih susreta u Lovranu i vodit će ih p. Vatroslav Halambek.
H.A.

Susret
bogoslova
Bogoslovi Riječke nadbiskupije boravili su od petka 4. do ponedjeljka 7. srpnja
u Crikveničkom dekanatu na ljetnom susretu.
Predvođeni rektorom Bogoslovnog
sjemeništa „Ivan Pavao II.“ mons. Sanjinom Francetićem bogoslovi su susret počeli posjetom župama Crikveničkog dekanata te osobnim razgovorima s rektorom.
U subotu, 5. srpnja tijekom posjeta župi
Presvetog Srca Isusova u Križišću posjetio ih je i pozdravio riječki nadbiskup Ivan
Devčić koji im je tom prigodom uputio poticajne riječi za promišljanje tijekom susreta
i boravka u Crikveničkom dekanatu.
Isti dan bogoslovi su sudjelovali na
duhovnoj obnovi koju je vodio vlč. dr. Mario Tomljanović. Misu su slavili u crvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici,
a isti dan posjetili i župu u Dramlju, rekao je
mons. Francetić. Dodao je kako su bogoslovi posjetili i župe u: Bakarcu, Kraljevici,
Jadranovu, Driveniku, Triblju, Grižanama te
Bribiru gdje su zaključili susret. Također, u
nedjelju, 6. srpnja sudjelovali su na mladoj
misi vlč. Đuliana Trdića u Velom Brgudu.
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Rektor Zavoda Santa Maria dell’ Anima u Rijeci
Riječki nadbiskup Ivan Devčić susreo se u utorak, 8. srpnja u Bogoslovnom sjemeništu „Ivan Pavao II.“ s rektorom Zavoda Santa Maria dell’Anima u Rimu, mons. dr. Franz Xaver Brandmayrom.
Tom prigodom upoznao je mons. Brandmayrea s pastoralnim prilikama
u Riječkoj nadbiskupiji te povijesnim okolnostima njenog osnutka i razvitka.
Rektor Zavoda Santa Maria dell’ Anima običava posjetiti zemlje iz koje dolaze njegovi studenti, pa je tako u njegovoj pratnji bio don Mario Popović, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije koji studira u Rimu i živi u istoimenom
kolegiju. Ovom prigodom mons. Brandmayr je posjetio katedralu sv. Vida,
Svetište Majke Božje Trsatske i župu Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Ljubav prema Domovini treba prenositi
na buduće naraštaje
U povodu obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti i Dana branitelja župnik župe sv. Mihovila u Jelenju vlč. Ivan Milardović predvodio je u utorak, 5.
kolovoza na jelenjskom groblju misu za Domovinu i poginule hrvatske branitelje.
U prigodnoj propovijedi vlč. Milardović je ukazao na važnost obitelji kao temelja društva i Crkve. Roditeljima je poručio da djeci usađuju pripadnost
i ljubav prema Domovini i narodu. „Ta ljubav prenosila se u našim krajevima s koljena na koljeno i onda kada je to bilo zabranjeno. Ta duboka usađena
ljubav naših predaka ne može se pobijediti jer je utemeljena u velikom Božjem
daru - ljubavi i slobodi.“
Podsjetio je na vrijeme komunizma kada se ta ljubav prema svom narodu
branila i htjela iskorijeniti iz hrvatske tradicije, no biti na strani istine i ljubavi
znači biti na strani Isusa Krista. „Danas se spominjemo svih onih koji su tiho i
ustrajno stvarali Republiku Hrvatsku, svih branitelja koji su bili spremni žrtvovati sve za obitelj i Domovinu. U tome se očituje Božja ljubav.“
Govoreći o aktualnom trenutku ekonomske krize istaknuo je da je za istu
uzročnik čovjek i ideje koje se protive Božjim zakonima i koje razaraju obitelji.
Poručio je da drugog puta nema od onoga kojim nas vodi Isus, a to je ljubav
prema Domovini i Bogu. Tu ljubav potrebno je prenositi na buduće naraštaje, a
na današnji praznik trebamo biti ponosni, zaključio je vlč. Milardović.
Program obilježavanja koji je počeo polaganjem cvijeća i svijeća na Mostu hrvatskih branitelja u Rijeci organizirala je Zajednica Udruga Domovinskog
rata Primorsko-goranske županije te udruga članica kao nosioc programa
(UHDDR - Grobinštine).
Helena Anušić

Generalni vikar Riječke nadbiskupije mons. Emil Svažić predvodio je 14. kolovoza u samostanu Družbe Presvetog Srca Isusova na Drenovi misu u povodu proslave
zlatnog jubileja prvih redovničkih zavjeta s. Bonislave Vrdoljak, s. Tadeje Nikolić i s.
Vinke Paulić.
U prigodnoj propovijedi istaknuo je kako
su jubileji znak sjećanja
na proteklo vrijeme, ali i
izazov za budućnost te
duhovna obnova. Prije
pedeset godina sestre
jubilarke zavjetovale su
se na zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti i ti isti zavjeti putokaz
su i danas kako slijediti
Isusa. Govoreći o zavjetima u konkretnoj zajednici, Družbi Presvetog Srca Isusova i karizmi koja je osobito usmjerena na odgoj
siromašne djece i mladeži, mons. Svažić je naglasio kako su se kroz povijest i zbog
političkih prilika sestre morale prilagođavati i svoje djelovanje proširiti na karitativnu
djelatnost i služenje u župama, no danas se opet vraćaju na put kojega je utemeljiteljica, Marija Krucifiksa zacrtala. Utemeljiteljica Družbe u potpunosti se bila posvetila
odgojno-pastoralnom radu sa siromašnom i napuštenom djecom i mladeži kako bi im
se vratilo ljudsko i kršćansko dostojanstvo, a sestre danas vode Učenički dom na Pomeriu koji nosi ime utemeljiteljice, podsjetio je generalni vikar. Po završetku misnoga
slavlja čestitao je slavljenicama 50. godina redovništva zaželjevši im nove jubileje u
redovničkoj zajednici.
H. A.

Ono što smo
spremni Bogu
žrtvovati, to
posjedujemo!
U povodu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana branitelja te godišnje proslave Gospe Lurdske u
vrtu samostana Presvetog Srca Isusova na Pomeriju u Rijeci
generalni vikar Šibenske biskupije Marinko Mlakić predvodio je
u utorak, 5. kolovoza svečano misno slavlje. Ovom prigodom
obilježena je 103. godišnjica kako je u znak zahvalnosti za čudotvorno ozdravljenje službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić u vrtu samostana dala izgraditi spilju Gospe Lurdske koja i
danas tamo stoji.
Generalni vikar Šibenske biskupije u svojoj propovijedi naglasak je stavio na značenje zahvalnosti i poslušnosti. Polazište
zahvalnosti je u životu kao Božjem daru. Zahvalnost ima čudesnu moć i čini pretvorbu, stvara novu vrijednost koja nam danas
treba više no ikad, rekao je mons. Mlakić. Potrebno je uzeti ono
što imamo, uprijeti pogled u Nebo i zahvaliti Bogu. Zahvalna
žrtva nas jedina približava Bogu, rekao je mons. Mlakić.
Zavjetna špilja Gospe Lurdske koja se nalazi u vrtu Samostana Presvetog Srca Isusova, a od 2006. i Učeničkog doma
Marije Krucifikse Kozulić, izgrađena je u znak zahvalnosti za
potpuno ozdravljenje službenice Božje Majke Marije Krucifikse
Kozulić 5. kolovoza 1911. godine, otkrila je postulatorica kauze,
s. Dobroslava Mlakić. Dodala je kako špilja spada među najstarije špilje Gospe Lurdske u našoj domovini u Hrvatskoj i Bosni
i Hercegovini.
H. A.
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Zlatni jubilej prvih
redovničkih zavjeta
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Volosko

30. godišnjica misništva

M

isom zahvalnicom u crkvi sv. Ane u Voloskom,
vlč. Petar Belanić, župnik
Voloskog 6. srpnja obilježio je
svoju 30. godišnjicu misništva.
Koncelebrirali su vlč. Franc Šiško i mons. prof.dr. Milan Šimunović, koji je i propovijedao. Na
misnom slavlju bili su župljani
Voloskog, župljani Kukuljanova, Krasice i Škrljeva, iz župa u
kojima je vlč. Belanić upravljao
26 godina. Bili su prisutni brat
i rođaci iz Amerike i prijatelji iz
drugih mjesta.
Misno slavlje pjesmom su
pratili zbor župe Volosko i udruženi zbor Trisagion iz Bakarskog
dekanata. Časne sestre Kćeri
kršćanske ljubav, koje djeluju u
župi Volosko, pripremile su sa
župnim suradnicima prigodni recital i ukrasile liturgijski prostor
kako bi ova misa zahvalnica bila
što dostojanstvenija.
Istaknuvši neke naglaske iz
prijemisnog programa, pozdravnih govora i recitala, te posebno
dirljivu gestu kada je brat svečaru darovao kalež, uz zagrljaj,
mons. Šimunović (inače svečarov negdašnji odgojitelj, profesor i savjetnik u pastoralnom radu) usredotočio
se na poruku nedjeljnog evanđelja, odnosno na Isusovu hvalu Ocu nebeskom što je mnoge 'stvari' Kraljevstva nebeskoga sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, ne zato da bi ljude dijelio već jednostavno
što neki, poput ondašnjih farizeja, nemaju osnovne otvorenosti, jednostavnosti i skromnosti da priznaju
kako nam od Boga, milosrdnoga Oca sve dolazi. To je ta radost evanđelja koju danas naviješta i pokazuje
današnji papa Franjo, izazivajući i crkvene redove na nove načine evangelizacije, zapravo one Isusove.

“V

lč. Belanić okuplja ljude bez razlikovanja i dijeljenja, na crti evanđeoskog usmjerenja, na nedjeljna
'druženja' s Isusom, kako misna tako i ona poslije mise u župnim prostorima, s urođenom gostoljubivošću, čime je stekao simpatije velikoga broja ljudi. Ne 'glumi' neku pastoralnu strogost, već
prihvaća sve kakvi jesu i upućuje ih milosrdnome Isusu, makar nekada ne nailazi na razumijevanje. U nesebičnom radu vlč. Petru očito je dugi niz godina najviše pomogla i njegova majka Marija, nedavno preminula,
koja je bila na svoj način i majka mnogima od nas svećenika.” istaknuto je mons. Šimunović.
Vlč. Belanić rodom je s otoka Ilovika. Sjemenišnu gimnaziju završio je u Zadru, a teologiju u Rijeci. Za
svećenika je zaređen 15. 6. 1984. god. a svoju mladu misu slavio je 8. 7. 1984. god. na Iloviku. Župama Kukuljanovo, Krasica i Škrljevo upravljao je 26 godna a od 2010. god. upravlja župom Volosko.
Gordana Fumić

Obilježena
stota
obljetnica
crkvice
„Žitelji Gornjih Žagari već od davnine željeli su podignuti kapelicu, ali
se nisu mogli dogovoriti o pogodnom
mjestu gdje bi ona bila sagrađena, sve
dok Antun Ožbolt nije ponudio kao dar
svoj komad zemljišta u Potoku kod mosta. Svi su se složili, te obvezali sebe
i svoje nasljednike da će je održavati.
Nakon što su od Prečasnog biskupijskog ordinarijata i kraljevske kotarske
oblasti zatražili i dobili dozvolu, blagoslovljen je kamen temeljac i počela je
gradnja koju je vodio poduzetnik Dominik Tomazini. Odlučeno je da kapelica
bude podignuta u čast Blažene Djevice Marije Lurdske, dovršena je 1914.
godine a blagoslovljena 28. lipnja iste
godine“,kao jedina crkvica podignuta u
čast Blažene Djevice Lurdske u ovom
kraju“ rekla je Vazmenka Rajšel na svečanosti prigodom obilježavanja stote
obljetnice crkvice.
Misno slavlje umjesto oboljelog
riječkog nadbiskupa i metropolita dr.
Ivana Devčića, koji je svim vjernicima
uputio iskrene čestitke, predvodio je
vlč. Nikola Gajić župnik župa Čabar i
Plešce uz sudjelovanje Mješovitog pjevačkog zbora kojeg su sačinjavali članovi župnih zborova čabarskog kraja.
Govoreći o samom značaju obljetnice vlč Gajić istaknuo je kako je ova
crkvica dokaz opstojnosti vjere na ovim
prostorima, dokaz ljubavi vjernika prema Bogu ali i očiti primjer kako se mnogo toga može učiniti ukoliko se vjeruje.
Pokrovitelj ove obljetnice bio je
Grad Čabra, a nakon svete mise svi su
se zadržali na platou oko crkvice, gdje
su bili počašćeni gulašom uz domaću
muziku i slastice koje su pripremile vjernice.
Željko Malnar
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Svečano u Lividragi
Iako vrijeme nije bilo naklonjeno vjernicima i posjetiteljima tradicionalne manifestacije u Lividragi posvećene svečanosti
obilježavanja blagdana Gospe Snježne,
Dana drvara i šumara grada Čabra, Dana
pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana
hrvatskih branitelja, na platou podno crkvice Majke Božje Snježne okupio se zavidan
broj vjernika. Uz sudjelovanje Mješovitog
pjevačkog zbora župe svetog Hermagora
i Fortunata i kolega svećenika - vlč. Ivana
Trohu, Vjekoslava Kovaća, Ivoslava Linića,
svečanu koncelebriranu misu predvodio
je vlč. Tadija Tomkić mrkoplajski župnik a
istoj je nazočio i Luka Lučić duhovnik Apostolata mora. A tu su bili u ime
organizatora Hrvatskih šuma d.o.o., drvara i pilanara grada Čabra i Grada
Čabra Kristijan Rajšel gradonačelnik Čabra, Vesna Kovač zamjenica gradonačelnika, Josip Malnar predsjednik Gradskog vijeća grada Čabra, Marijan
Filipović te Srećko Petranović voditelj Uprave šuma Delnice, Herman Sušnik
iz Šumarije Klana, Denis Štimac iz Uprave šuma Delnice i Damir Delač tajnik
Hrvatskog šumarskog društva.

„Posebno mi je drago što mi je pružena mogućnost da ovdje u prelijepoj dolini Lividrage predvodim sveto euharistijsko slavlje posvećeno Majci
Božjoj Snježnoj i prisjetimo se značajnih događanja
iz naše ne tako dalje prošlosti,“ rekao je vlč. Tadija
Tomkić i nastavio “Majka Božja je tijekom Domovinskog rata pratila naše branitelje i brinula o njima, a
oni su nerijetko odlazili u teške borbe za oslobođenje domovine noseći ako vrata krunicu a u mislima
Majku Božju. Velika je i neopisiva ljubav koju nam
naša nebeska majka pruža stoljećima unazad a posebice danas, u ovim teškim trenucima. Svaka majka zna koliko ljubi svoje dijete i uvijek je spremna
žrtvovati se za svoje dijete. „Na kraju je istaknuo zadovoljstvo što u ovim krajevima ima toliko kapelica i crkvi posvećenih Majki
Božjoj, što rječito kazuje da je ovaj kraj pod njezinom zaštitom.
Nakon svete mise prisutnima se u ime organizatora obratio gradonačelnik Čabra Kristijan Rajšel. Uoči slavlja u Lividragi Kristijan Rajšel gradonačelnik Čabra i njegova zamjenica Vesna Kovač položili su cvijeće i upalili
svijeću na spomeniku hrvatskim braniteljima u centru Čabra,
Željko Malnar
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Nadbiskup Devčić predvodio
blagdansku misu u Krmpotama

Blagdan sv. Jakova, zaštitnika župe Krmpote poseban je u dugogodišnjoj povijesti te župe jer
je prvi puta svečanu blagdansku misu predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić. Stariji mještani ne
pamte, a niti u crkvenoj kronici piše da je ikad biskup na taj dan pohodio ovu župu Riječke nadbiskupije.
Druga posebnost mise koja je slavljena u petak, 25. srpnja u Krmpotama je dolazak župana
Primorsko-goranske županije Zlatka Komadine i gradonačelnika Novog Vinodolskog Olega Butkovića što je također neuobičajeno za ovu župu. Nadbiskup je misu služio uz koncelebraciju župnika
vlč. Matije Žugeja i vlč. Marija Tomljanovića.
U prigodnoj propovijedi mons. dr. Devčić je protumačio značenje apostolske službe u Crkvi te
se posebno osvrnuo na život sv. Jakova koji je prvi od apostola podnio mučeničku smrt. Istaknuo
je kako su Jakov i njegov brat Ivan bili veoma ambiciozni i željeli su imati prva mjesta uz Isusa, ali
nakon Kristova uskrsnuća i primitka Duha Svetoga shvatili su, kao i drugi apostoli, da im je dužnost
nasljedovati Isusa u trpljenju, služenju pa i u smrti kao putu do proslave s Isusom. Potaknuo je
vjernike da se poput njihovih predaka utječu zagovoru sv. Jakova.
Župna crkva sv. Jakova bila je srušena 1947. godine, ali zahvaljujući velikim naporima nadbiskup Josipa Pavlišića obnovljena 1972. Dolazak nadbiskupa Devčića na središnje župno slavlje
vjernicima je bio od osobitog značaja te je na početku mise, član župnog vijeća, pozdravljajući
nadbiskupa istaknuo njegovo krasnačko i bunjevačko podrijetlo rekavši da je da je nadbiskup
Devčić jedini živući biskup bunjevačkog roda.
Nakon mise u dvorištu ispred crkve predstavljena je knjiga Ivice (Ivana) Butorca „Pogled na
četiri stoljeća povijesti Bunjevaca Krmpoćana“. Budući da sam autor zbog zdravstvenih razloga nije
mogao nazočiti predstavljanju knjige, o djelu je govorila Blaženka Ljubojević, kustosica Gradskog
muzeja u Senju. Nakon predstavljanja sadržajne knjige napisane s puno ljubavi prema rodnom
zavičaju i s mnogo dokumentarnih fotografija, nastupio je pjevač Joso Butorac koji je otpjevao više
pjesama zavičajne tematike. Neke od njih napisao je autor knjige, a glazbu je za iste skladao Boris
Bizetić.
Helena Anušić

550 godina
kapele sv.
Jakova
„Ne smijemo zaboraviti povijest jer ona predstavlja identitet jednog naroda.“, rekao je vlč. Michele Cittadino predvodeći u petak, 25. srpnja misno slavlje u u kapeli sv. Jakova u Dragi u povodu
proslave 550 godišnjice kapele i proslavi istoimenog blagdana.
Govoreći o povijesti kapele istaknuo je kako
su svi svećenici koji su bili u Dragi ostavili svoj trag
i sudjelovali u izgradnji kapele i sv. Jakova i crkve
sv. Antuna opata. Dodao je kako je kapelu potrebno
obnoviti unutra, ali i istaknuo da u tim željama se
treba osloniti na Božju providnost koja nas nikada
neće iznevjeriti.
U prigodnoj propovijedi istaknuo je nužnost
razmatranja Svetog pisma. „Božja riječ nije obična
knjiga. Ona je i dalje aktualna, svježa, ima moć, ali
ju treba znati primiti. Božja riječ je kao sjeme koje
u sebi nosi vječni život, mudrost, strpljenje, jakost i
ljubav prema drugima.
Liturgijsko pjevanje animirao je župni zbor
župe sv. Antuna opata iz Drage s Ivanom Pribanićem na orguljama, a nakon koncerta prigodan koncert na harfi održala je Jasna Štiglić.
Kapela sv. Jakova nalazi se u draškoj dolini na
163 nadmorske visine i podigla ju je obitelj Kalegari 1464. godine. „Ta časna obitelj podiže kapelu, a
bakarski kaptol, jer tada je to bila bakarska Draga,
godišnje je imao služiti četiri mise za pokoj duša
naših fundatora.“ (A. Rački), stoji u kronici koju je
prije pedeset godina pisao Anton Sironić. Dodaje
kako je kanonik Rožmanić dao kapelu popraviti i
urediti 1661. godine, a senjski biskup Juraj Ratkaj ju
posvetio o čemu svjedoči godina 1716. koja je urezana u kamenu na začelju crkve. Kapela je služila
za liturgijske službe 315 godina prije nego je osnovana draška župa, jer prve matične bilješke su tek
iz 1779. godine.
Helena Anušić

Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je u
subotu, 16. kolovoza svečano misno slavlje u crkvi
Uznesenja Blažene Djevice Marije u Lukovdolu u
povodu 410. obljetnice osnivanja župe. Suslavili su
župnik, vlč. Branko Dragojević i vlč. Tadija Tomkić,
župnik Mrkoplja, dok su se proslavi odazvali gradonačelnik Vrbovskog Dražen Muhvić i Katolički skauti
Riječke nadbiskupije s vjeroučiteljem Marinom Miletićem.
Nadbiskup se u prigodnoj propovijedi osvrnuo
na ustrojstvo Crkve, od Pape do župne zajednice te
trajnim vrijednostima radi kojih je župa opstala svih
tolikih godina. Krist je naša stijena kojoj moramo
ostati vjerni unatoč pomodarstvu današnjeg vremena kada neki misle kako
se treba mijenjati ono što je nepromjenjivo, poručio je.
Okupljene je upoznao s poviješću župe rekavši kako se mjesto Lukovdol prvi puta spominje 1450. godine u Modruškim Urbanima u kojima se
navodi crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. „Drugi put crkva se spominje u Lukovdolu 1558. godine u zapisniku povjerenstva koje je izašlo na
procjenu štete počinjene od Turaka 1557. i 1558. i spominje se crkva bez
zvonika.“ Turci su crkvu opet srušili 1604. i tada je osnovana župa Lukovdol
i počela izgradnja nove crkve na temelju porušene. Današnji oblik crkve
sagrađen je 1620. godine.“
Najpoznatija je ipak sv. Franje Ksaverskog koja ej sagrađena 1715. godine. Sveta Stolica dala je potpuni oprost dva puta na godinu onima koji uz
obične uvjete pohode tu crkvu, rekao je nadbiskup. Dodao je kako je u 18.
stoljeću tu crkvu posjetilo do 10.000 ljudi. „Ove podatke o ovoj crkvi ostavili
su isusovci misionari koji su 1725. u Lukovdolu držali mise. U tom izvješću

iz 1726. godine naziva se sv. Franjo Ksaverski čudotvorcem ovog kraja, a
1735. Ova crkva naziva se miraculis percelebris - slavna po čudesima jer je
dobivala čudesne milosti“, rekao je župnik župe Uznesenja Blažene Djevice
Marije vlč. Branko Dragojević.
Župa Lukovdol 1769. godine imala je 2.267 duša i u 18 st. dala je devet
duhovnih zvanja od kojih je poznati Isusovac Josip Slivec, dr. kanonskog
prava doktorirao u Salzburgu bio magistar na isusovačkoj gimnaziji u Varaždinu. Dodao je kako je župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u novije
vrijeme dala dva župnika: Josipa Kraša koji je umro 2006. i pokopan je u
Gospiću i Vladimira Krizmanića koji je u mirovini. Danas župa ima samo oko
680 stanovnika, upozoreno je. „Jedino kao vjernici poučeni poviješću i u
najtežim trenucima molimo se našoj zaštitnici župe Blažene Djevice Marije
da ona koja je prije 410. izabrana za patrona ove župe čini čudo obraćenja
mnogih koji su odlutali od Boga i crkve da se vrate spoznajući da je Bog
ljubav i milosrđe.“, poručio je župnik.
Helena Anušić
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410. obljetnica župe Lukovdol
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Djeca Srebrenice posjetila Gimnazijalci s
nadbiskupa Devčića
poplavljenih područja na
ljetovanju u Driveniku

Riječki nadbiskup Ivan Devčić susreo se u utorak, 15. srpnja u Nadbiskupskom domu u Rijeci s djecom Srebrenice koja su 14. srpnja stigla u Dom
„Alojzije Stepinac“ u Drivenik na ljetovanje koje im sedmu godinu u kontinuitetu organiziraju Katolički skauti Riječke nadbiskupije. Voditelj, vjeroučitelj
Marin Miletić istaknuo je kako je većina djece muslimanske vjeroispovijesti,
ali ima i pravoslavaca i katolika. „Svi smo jednaki u očima Stvoritelja i Dom
u Driveniku primjer je i svjedočanstvo da se unatoč različitosti može zajedno
živjeti.“
O nužnosti zajedništva mladim Srebreničanima govorio je nadbiskup
Devčić poručivši djeci da nikada ne pomisle na mogućnost ratovanja, osobito
jer dolaze iz grada koji je na najtragičniji način rat osjetio. „Vi ste nova generacija koja mora graditi novi svijet, novu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svi
živjeti kao braća. Svaki čovjek je jedinstven. Bog nas je stvorio različite i zato
se moramo učiti poštovati i prihvaćati svakoga.“
Govoreći o globaliziranom svijetu u kojemu živimo nadbiskup je poručio
kako je važno zajedno raditi, poštivati se i surađivati. „Ljubav je jača od svega
i uvijek je ljepše kada jedni drugima pružimo ruku pomirenja i zajedništva.“
Nadbiskup Devčić djeci je poželio ugodno provedeno vrijeme u Domu „Alojzije Stepinac“ dodavši kako će nakon malih Srebreničana, na ljetovanje u
Drivenik doći djeca iz poplavljenih hrvatskih područja.
Vjeroučitelj i voditelj katoličkih skauta Marin Miletić je istaknuo kako se
u ovoj grupi Srebreničana nalazi veliki broj djece iz obitelji u kojima se suočavaju s obiteljskim nasiljem, kao i djece iz izbjegličkog naselja „Ježevac“. U
njihovoj pratnji su dvije socijalne radnice, prihoterapeut i voditeljica Udruge
„Snaga žene“ iz Tuzle, dok o svima, njih 41, brinu katolički skauti Riječke nadbiskupije.
Nekima je ovo bio prvi dolazak u Drivenik, drugi se vraćaju, ali svi ističu
kako najviše vole kupanje u moru što je potvrdila i trinaestogodišnja Irma Hrustanović iz centra „Ježevac“. Njen vršnjak iz Tuzle, Antun Antić, kojemu je ovo
četvrti dolazak u Drivenik, dodaje kako im katolički skauti omogućavaju sve
što požele, a za Vanu Maksimović iz Srebrenice ovo je prvi dolazak u Drivenik.
„U školi sam slušala od prijatelja kako im je bilo lijepo i radujem se što sam i ja
ove godine ovdje. Super nam je i jedva čekam otići na plažu.“
Djeca će u Driveniku boraviti do utorka, 22. srpnja i do tada posjetiti
Islamski centar u Rijeci, susresti se s pravoslavnim parohom, posjetiti predsjednika RH Ivu Josipovića, ali i otići na nogometnu utakmicu HNK Rijeka:
Ferencvaros.
Helena Anušić

Župa sv. Bartola
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Uspješno provela akciju
„MIVA Hrvatska“
Župa sv. Bartola na Cerniku 27. srpnja uspješno je provela akciju „ MIVA
Hrvatska“ koja se već petu godinu provodi u Riječkoj nadbiskupiji na nedjelju
sv. Kristofora, zaštitnika vozača. Geslo „Moj dar slavi Boga za sve prijeđene
kilometre“ ove godine na misi izgovorio je i blagoslov udijelio mladomisnik
Marijan Žderić. Riječ Božja u župi sv. Bartola pada na plodno tlo. Akciji se kao i
prošle godine odazvao veliki broj vjernika. U srcima vjernika žive Isusove riječi:
„Što god učiniste jednomu od moje najmanje braće, meni učiniste“ Mt 25,40
Prošle su godine prikupljena sredstva omogućila kupnju četiri automobila
(dva u Tanzaniji, jednog u DR Kongu i jednog u Haitiju) kojima je olakšano
misionarima činiti djela koja propovjedaju Evanđeljem.
Ivanka Lakota

Riječki nadbiskup Ivan Devčić susreo se 25. srpnja u Nadbiskupskom
domu u Rijeci s gimnazijalcima Županje, učenicima s područja pogođenih
poplavama koji borave u Domu “Alojzije Stepinac” u Driveniku, ljetovanju
koje su im organizirali Katolički skauti Riječke nadbiskupije.
Nadbiskupa su pozdravili prof. Ljiljana Bilbija i učenik III. razreda Gimnazije Županja, Ivan Zovak izrazivši zahvalnost Riječkoj nadbiskupiji koja
im je omogućila boravak na Kvarneru. “U poplavama smo izgubili sve i da
nije bilo Vas, ne bismo mogli ljetovati”, poručio je Zovak.
Riječki nadbiskup upoznao je gimnazijalce s povijesnim okolnostima
nastanka kaštela u Driveniku i okolnim mjestima te ulozi Frankopana koji su
zaslužni i za dolazak franjevaca na Trsat. Dodao je i kako se Riječka nadbiskupija nalazi na području od izuzetne važnosti za pismenost hrvatskog
naroda. “Glagoljica i mise na staroslavenskom svjedoče o našem slavenskom podrijetlu, našim korijenima i nigdje nećete pronaći toliko kamenih
spomenika na glagoljici kao ovdje.”
Osvrćući se na nedavne poplave zbog kojih su mnogi izgubili domove,
a veliki broj gimnazijalaca sudjelovao je u obrani svojih kuća od nabujale
bujice, poručio je da se tu pokazalo kakvi smo ljudi. “Gradeći za vremenito,
ne smijemo zaboraviti vječno jer s ovoga svijeta ćemo povijeti samo ljubav
i dobra djela. Lijepo je bilo vidjeti kako se cijela Hrvatska solidarizirala,
osobito siromasi i mladi koji su pomagali u prikupljanju i slanju pomoći.”
Trudite se biti nesebični u svijetu u kojemu je sebičnost na svakom koraku, poručio je nadbiskup dodajući kako su u nedavnim poplavama položili pravu životnu maturu. “Nemojte zaboraviti ni duhovne bujice zbog kojih
dolazi do sukoba. Pazite i na te mostove da ih mržnje i nesloge ne sruše.
Neka vas ove fizičke katastrofe podsjete da postoje i duhovne katastrofe.”
39 gimnazijalaca došli su u pratnji dviju voditeljica, ravnateljice Prve
sušačke hrvatske gimnazije Đudite Franko i voditelja Katoličkih skauta Riječke nadbiskupije Marina Miletića.
Helena Anušić

U SPOMEN

Marija Belanić

1921. – 2014.

U KBC- u Rijeka na Klinici za neurologiju 17. lipnja preminula je Marija Belanić,
majka župnika Voloskog, vlč. Petra Belanića. Sahranjena je u subotu 21. lipnja na
svom rodnom otoku Iloviku.
Na pogrebu je uz sina Petra bio i pokojničin drugi sin Aldo koji živi sa svojom
obitelji u Americi, brat Franko, koji također
živi u Americi, rođaci i Ilovčani, a došlo je i
140 župljana iz Voloskog, te iz Kukuljanova, Škrljeva i Krasice - župa kojima je do
prije četiri godine upravljao vlč. Belanić.
Pridružili su se vjernici iz Praputnjaka, Hreljina, Zlobina, Kostrene i Rijeke. Bile su prisutne i časne sestre Kćeri kršćanske ljubavi koje djeluju u
Voloskom i koje su se brinule za pokojnicu.
Kao delegat riječkog nadbiskupa sprovodne obrede vodio je
mons. Sanjin Francetić, rektor Bogoslovskog sjemeništa Ivan Pavao II.
u Rijeci, uz župnika Ilovika mons. Ivana Brnića, delegate krčkog biskupa preč. Franja Velčića i desetak svećenika iz Krčke biskupije i Riječke
nadbiskupije.
Pokojna Marija Belanić od 1991. godine živjela je sa svojim sinom
svećenikom i brinula se za njegovo domaćinstvo. Svi su ju poznavali
kao dobru, dragu, pobožnu i skromnu ženu koja nije bila samo majka
svoje djece, nego preko sina svećenika i majka mnogim župljanima.
Tkogod je došao u župni stan bio je dočekan s osmjehom i radošću a
molitvenik i krunica uvijek su bili na stolu. Molila je često a osobito za
duhovna zvanja.
Pogreb na otoku Iloviku je neobičan jer je groblje na susjednom
manjem otoku te se pokojnika do posljednjeg počivališta prevozi barkom. Pokojna Marija Belanić otpraćena je s dvanaest barki i glisera a
ilovičko more otpjevalo joj je posljednju uspavanku.
Neka joj Gospodin Isus Krist, kojem je cijeli život ostala vjerna i u
toj vjeri odgojila svoje sinove, bude milostiv.
G.F.

Thompson pomaže
dovršetku izgradnje
crkve u Podhumu
Pomaganje ljudima je ono na što smo svi pozvani, a glazbenici imaju priliku više
koristiti javni prostor za konkretne korake

N

a poziv župnika župe sv. Mihovila arkanđela u Jelenju, vlč. kipića u našem domu, otkrio je Thompson. „Imam silnu potrebu s
Ivana Milardovića, glazbenik Marko Perković Thompson obitelji moliti. Kad sam bio mlađi, molio sam iz navike. Danas molim
održao je u subotu, 16. kolovoza na stadionu u Dražicama i osjećam da me molitva ispunja. Što se čovjek više predaje molitvi
koncert. Prihod od prodanih ulaznica bit će doniran za dovršetak to ona više utječe na njega i oblikuje ga.“
crkve sv. Maksimilijana Kolbea u Podhumu.
Marko Perković Thompson otac je petero djece. „Mislim da je
„Ovo nije prvi, a nadam se ni posljednji put da sudjelujem u to istinski blagoslov imati veliku obitelj“, ističe dodajući kako svojim
ovakvim akcijama. Moj poziv je da glazbom ne samo promoviram najvećim uspjehom smatra svoju djecu koju s puno ljubavi prati u
naše vrijednosti, nego i pomažem na konkretan način.“, rekao je njihovom razvoju. „Ljubav prema djeci je neopisiva. Gledati ih kako
Thompson. Dodao je kako ga sudjelovanje u ovakvim akcijama čini rastu, sudjelovati u njegovom životu... Oduvijek sam želio imati više
sretnim i duhovno jačim. „Pomaganje
djece i sada se osjećam blagoslovljenim.“
ljudima je ono na što smo svi pozvaMlade parove ohrabrio je da u vremenu
ni, a glazbenici imaju priliku više korikada im mnogi govore da su djeca velika
stiti javni prostor za konkretne korake.
obaveza, se odluče na više djece koja su
Osim toga, imam sreću i osjećam se
najveće bogatstvo koje čovjek može imati.
blagoslovljenim da radim ono što vo„Djeca imaju tu ljubav koju roditelji mogu
lim te da od toga mogu živjeti, ali i da
dodirnuti. Kad ti je teško oni mogu u srce
mogu pomagati.“
donijeti optimizam i sreću. Djeca nisu obaKroz glazbu nastoji svjedočiti svoveza, ona su ljubav.“, poručio je Thomson.
ju vjeru, osobito nakon osobne životne
hompson se ne odvaja od medaljona
prekretnice. „U životu sam doživio prosv. Benedikta kojega nosi oko vrata,
mjenu koja je mene iz temelja promijea kojega je dobio na duhovnom senila i učinila drugim, boljim čovjekom.
minaru
2000. godine kada se i dogodilo
To je osjetila moja obitelj, prijatelji i
njegovo duhovno obraćenje. „Vidio sam
okolina. Kroz glazbu nastojim taj osjega oko vrata jedne desetogodišnje cućaj Božje prisutnosti prenositi. Imam
rice i u meni se rodila silna želja da ga i
sreću da je veliki broj ljudi prepoznao
imam. Pitao sam je gdje je nabavila i nato u mojim pjesmama.“
kon pola sata već sam ga držao u rukama.
Govoreći o svom duhovnom zaTakođer, imao sam potrebu prema svome
okretu, istaknuo je kako je nakon dusrcu okrenuti lik sv. Benedikta, njegov pohovne promjene imao osjećaj kao da je
ziv, njegovu svetost, a križ prema ljudima.
do tada bio slijep, gladan, bos i žedan.
Želja mi je bila da njegov lik bude u mom
„Danas se čudim kako sam preživio.
Po završetku koncerta vlč. Milardović
srcu, a križ prema narodu. Medaljon je
Spoznaja koju sam u tom trenu osjetio
bila je toliko jaka da sam ju imao potre- Thompsonu je darovao sat s ugraviranom postao prepoznatljiv i počeli su ga nositi
i drugi. Drago mi je ako se nosi zbog znabu podijeliti s drugima. Imam osjećaj
slikom crkve sv. Mihovila u Jelenju,
čenja koje sv. Benedikt ima.“
kao da mi je Bog otvorio vrata i rekao:
rad župljana Roberta Lopca. Istaknuo
Na kraju je poručio kako kroz glazbu
‘Ajde sada malo proviri. Onda ih je zaje kako prihod od prodanih ulaznica
nastoji
pjevati o vrijednostima koje su mu
tvorio i rekao da živim ovaj život na zepomoći
u
dovršetku
uređenje
crkve,
bitne
u
životu: ljubav prema Bogu, obitemlji pa ćemo se kasnije sresti.“
lji i Domovini. „ To su najveće vrijednosti
prije svega u radovima oko tehničkih
nastavku je otkrio kako je odrabez kojih čovjek ne bi imao smisla živjeti.
instalacija i grijanja te stolarije. Dodao
stao u tradicionalnoj vjerničkoj
Te vrijednosti nam je Bog darovao i kroz
je kako su u organizaciji koncerta
obitelji u kojoj je molitva bila priSveto pismo potiče nas da ih slijedimo.
pomogli župljani i Općina Jelenje
sutna. „Ranije, pored zdravih očiju, niJa sam u vjeri pronašao sebe i spreman
kojima je izrazio zahvalnost.
sam vidio koliko su moja baba i mama
sam, dok god mi Bog daje zdravlje i rabile u vjeri. Međutim kad sam doživio
zuma, istinski ga slijediti.“, zaključio je
promjenu shvatio sam kolika je snaThompson.
„Hvaljen Isus i Marija!“ je
ga molitve. Kad imam vremena uvijek
Crkva sv. Maksimilijana Kolbea bit će
najljepši pozdrav
nešto čitam. Ljudi su to prepoznali pa
prva crkve u Hrvatskoj posvećena ovom
mi često i daruju neke duhovne knjige
svecu koji je na osobit način povezan sa
Publiku je Thompson na koncertu
i molitve koje nerijetko nosim sa sostradanjem stanovništva Podhuma. Napozdravio: - Hvaljen Isus i Marija! „To je
bom na putovanjima.“ Dodaje kako je
ime, podhumske žrtve bile su žrtve fašinaš stari hrvatski pozdrav kojega volim.
molitva svakodnevno prisutna u njestičkog zločina, civili ubijeni nakon jutarNastojim njegovati našu baštinu i nema
govoj obitelji. Molimo iz ljubavi prema
nje mise, a Kolbe je bio katolički svećenik
životu, našem Spasitelju, Gospi, Majci ništa ljepše nego pozdraviti na taj način. To koji je dao svoj život u Auschwitzu spasivkoju štuju osobito moja djeca koja joj
radim jer je to najljepši hrvatski pozdrav.„ ši tako život oca šestero djece.
Helena Anušić
se rado mole ispred jednog Gospinog
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Sv. Ignacije nas uči
da Boga promatramo
u svim stvarima
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zadarski nadbiskup Želimir Puljić u zajedništvu s
riječkim nadbiskupom Ivanom Devčićem i gospićko-senjskim biskupom Milom Bogovićem predvodio
je 31. srpnja u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije u Opatiji svečano misno slavlje u povodu
proslave blagdana sv. Ignacija Loyole, utemeljitelja Družbe Isusove.

O

vom prilikom obilježena je 200. godišnjica ponovnog uspostavljanja Družbe te 70 godina redovništva p. Ivana Fučeka.
Uz mnogobrojne svećenike i vjernike, proslavi se odazvao
i provincijal p. Anto Tustonjić. Okupljene je na početku pozdravio
superior isusovačkog samostana u Opatiji, p. Zvonko Vlah dok je
prigodnu propovijed uputio p. Vatroslav Halambek.
„O osnivaču Družbe Isusove može se govoriti samo kao o njegovom putu od predanog vojnika odanog kralju, do uzornog izgaratelja za Krista i to sve od obraćenja do dubokih mističnih Božjih
pohoda u Manrezi, na Cardoneru pa do pustinjačkog iskustva duhovnih vježbi“, rekao je p. Halambek. „Tako je na svoj način Ignacije ostavio Crkvi svoj mistični put poniranja u Božje tajne u kojima
prepoznaje i dublje upoznaje sebe i svoje poslanje.“ Njegov put i
studiranje u Parizu nije bio bez teškoća od strane inkvizicije i kako
je onda čudno, da oni koji o njemu ništa ne znaju, o isusovcima
govore kao o inkvizitorima, upozorio je.
U nastavku je istaknuo da Bog svoje izabranike vodi različito, a
slično: kroz pustinju, kroz uvid u sebe, kroz gubljenje sebe, s usredotočenjem na jedinu, valjanu, trajnu i sigurnu uporišnu točku sve
stvarnosti i duhovne i materijalne, na Krista. „Tko to, poput Ignacija otkrije, ne može biti indiferentan pred nevoljom i izgubljenošću
mnogih. Taj od Boga dobiva povlasticu da s Njim izgara za spasenje svijeta i tim žarom će biti privlačan i drugima da dospiju do iste
radosti suživota s Kristom.“
Sv. Ignacije nas uči da Boga promatramo u svim stvarima, a ne
svoj jad i bijedu, poručio je p. Halambek. Dodao je kako naš jedini
uspjeh bi imao porast kraljevstva Božjega u dušama i svijetu. Do
tog uspjeha dolazi se tek u vjeri otvorenim srcem za potpunu stvarnost Kristove trajne nazočnosti u Njemu, istaknuo je propovjednik.
„Snaga unutarnjeg čovjeka je tolika koliko je sposoban prihvatiti
i zahtjevnosti kraljevstva Božjega, osobito u nasljedovanju onoga
koji nam je jedini uzor. On nas šalje često na otvoreno more, u ne-

poznato, a mi smo možda otežali svakojakim imanjem, uspjehom,
komotnošću... A ima li što zahtjevnije od naviještanja, produbljivanja i življenja kraljevstva Božjega?“.
ošeni Bogom u sebi, snagom bratske potpore možemo bez
straha susretati se s teškoćama koje nam se često čine nepremostivima, poručio je p. Halambek. Družba je više od
450 godina svoje povijesti prošla različite uspone i padove, a najpoznatije je njezino ukinuće 1773. godine da bi ponovo bila uspostavljena 1814. „U dvjestotu obljetnicu ponovnog uspostavljanja
Družbe Isusove po cijelome svijetu utkao je svojih 70 godina i p.
Fuček svojim redovničkim životom i svojom djelatnošću kao dušebrižnik posebice studenata i klera, kao poglavar u Provinciji, kao
profesor i bliski suradnik Svetoga Oca. Također, važno je spomenuti njegovo zauzimanje za to da na molbu biskupa Burića isusovci
preuzmu i ovu kuću i crkvu u Opatiji nakon što su benediktinci otišli
u Tkon.“, rekao je na kraju p. Halambek čestitajući p. Fučeku visoki
jubilej njegovog redovništva u Družbi Isusovoj.
Helena Anušić
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p. Ivan Fuček

Gospodin me je učio da ljubavi
nema bez križa i žrtve
„Gospodinu dugujem zahvalnost što me je vodio na neobičnim putevima.“, rekao je p. Fuček
zahvalivši se svima na čestitkama za 70. obljetnicu redovništva. Otkrio je i kako njegov put nije
bio lak. S ulaskom u novicijat obolio je od tuberkuloze i bolovao šest godina prije nego se bolest
počela povlačiti. „Gospodin me je učio da ljubavi nema bez križa i žrtve. Uvijek je bilo po Božjoj
želji. On me uvijek vodio iako me nije štedio, ali shvatio sam da tako mora biti. Gospodin me učio
da mu se dam i još uvijek me tome uči.“ Neobičnim, ali znakovitim smatra dolazak trojice biskupa
na ovo misno slavlje istaknuvši zahvalnost svima, a osobiti Družbi Isusovoj čiji je član i za koju se
još uvijek daje radeći kao duhovnik u Biskupijskom misijskom sjemeništu „Redemptoris Mater“ u
Puli. „Ne želim još u mirovinu, želim raditi za Gospodina. Počeo sam s mladima, a tako izgleda i
završavam. Nemojte vikati na mlade, oni moraju sazrijeti. U tom sazrijevanju ne mogu sami i kad
vas ne slušaju, znajte da vas čuju. Oni te riječi pamte i ako su rečene u Gospodinu, jednog dana
će Gospodin na njima s njima graditi.“, zaključio je p. Fuček.

