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Na misi u prepunoj pulskoj Areni, simbolu mučeništva prve 
Crkve, biskup porečki i pulski Dražen Kutleša 
zamolio je Papinog izaslanika da progla-

si blaženim Miroslava Bulešića, nakon čega 
je ukratko predstavljen lik i životopis toga 
hrvatskoga mučenika kandidata za be-
atifikaciju. Biskup Kutleša je istaknuo, 
kako je jedini povod za nasilje koje 
je dovelo do Bulešićeve smrti bila 
činjenica da je Sluga Božji bio kr-
šćanin i svećenik. Drugih objaš-
njenja nema, ni političkih, ni et-
ničkih. Stoga njegovi progonitelji 
nisu imali nikakav drugi povod za 
opravdanje svoga zlodjela. Sveto 
je umro praštajući iz sveg srca 
svim svojim neprijateljima i pro-
goniteljima. Svoj je mučenički život 
prikazao kao dragovoljnu žrtvu za 
Crkvu Božju, rekao je biskup Kutleša. 

Kardinal Amato svečano je zatim 
pročitao apostolsko pismo pape 
Franje i proglasio vlč. Miroslava Bule-

šića blaženim. Nakon čitanja bule na latinskom 

i na hrvatskom jeziku otkrivena je velika slika Miroslava Bulešića. 
Relikvijar novoga blaženika, tkanina natopljena krvlju, 

na liturgijski prostor donio je blaženikov brat Josip 
Bulešić. Relikvijar je predao porečko-pulskom 

biskupu u miru Ivanu Milovanu, za čijeg je 
mandata dovršen postupak za proglaše-

nje blaženim Sluge Božjega Miroslava 
Bulešića. Biskup Milovan relikvijar je 

predao kardinalu Amatu, koji ga je 
potom blagoslovio, te mu iskazao 
čast, a narod je pjevao svečanu 
zahvalnu pjesmu “Budi hvaljeno”. 
Blaženikovu sliku je otkrio Petar 
Matika iz Žminja, a Marko Grgić, 
župljanin župe sv. Antuna na či-
jem se teritoriju i događa proslava 

beatifikacije, podignuo je zastavu 
u čast novom blaženiku. 

U koncelebraciji na svečanoj 
misi beatifikacije sudjelovali su svi hr-

vatski biskupi, biskupi iz susjednih ze-
malja, redovnički poglavari te više od 670 

svećenika i gotovo 20 000 vjernika.
Izvor: Ika

Na svečanom misnom slavlju u pulskoj Areni koje je predvodio Papin izaslanik prefekt 
Kongregacije za kauze svetih kardinal Angelo Amato 28. rujna blaženim je proglašen 
hrvatski svećenik i mučenik za vjeru, sluga Božji Miroslav Bulešić.

Kardinal 
Angelo Amato u 

propovijedi je istaknuo kako 
je ova beatifikacija „svetkovina mira 
nad ratom, bratstva nad podjelama, 

oprosta nad mržnjom, te božanske ljubavi 
nad ljudskom zlobom“. Bulešić je istinski 

junak Crkve u Hrvatskoj, rekao je kardinal, koja 
je četrdesetih godina prošlog stoljeća i kasnije 

pretrpjela žestoki progon. U tom vremenu barbarski 
su ubijena čak 434 svećenika, biskupijska i 

redovnička, 73 sjemeništarca i 30 časnih sestara.
Amato je podsjetio da je vlč. Miroslav bio čovjek 
vjere, “koji je poučavao malene i velike da žive 

od vjere. „Danas nas poziva da našu vjeru 
sačuvamo kao najveću dragocjenost 

i da se ne izgubimo u svijetu 
prolaznih ideologija“. 

Svećenik Miroslav 
Bulešić proglašen 
blaženim
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Sudionici slavlja u Areni bili 
su svjedoci crkvene povijesti
Lik novog hrvatskog blaženika osvijetlio je papa Franjo, dodatno odagnavši crne 
oblake nadvijene nad ne tako davnim, ali nikad krvavijim dijelom hrvatske povijesti, 
onim iz vremena neposredno nakon Drugog svjetskog rata kada je glavna meta 
za odstrjel komunističkog režima bila Crkva i njezini pastiri.

Papa Franjo o beatfikaciji
Vatikan, (IKA) - Nakon mise, koju je služio prigodom svjetskog kongresa katehista, papa Franjo 

se prije molitve Anđeoskog pozdravljenja 29. rujna osvrnuo na beatifikaciju Miroslava Bulešića i 
zahvalio Bogu, koji daje ljudima snagu za takvo svjedočanstvo. “S radošću podsjećam da je jučer 
u Hrvatskoj blaženim proglašen Miroslav Bulešić, dijecezanski svećenik, koji je umro mučeničkom 
smrću 1947. godine. Slavimo Gospodina, koji nedužnima daje snagu za najviše svjedočanstvo”, 
rekao je Papa okupljenim vjernicima.

Novi dokaz koliko Gospodin ljubi Hrvatski 
narod jest i beatifikacija Miroslava Buleši-
ća, događaj desetljeća za Crkvu u Hrvata. 

Punih deset godina je proteklo od posljednjeg 
Hrvata uzdignutog na čast oltara (bl. Marija od 
Propetog Petković 2003. u Blatu na Korčuli), a 
čak petnaest od zadnjeg mučenika, bl. Zagre-
bačkog nadbiskupa kardinala Alojzija Stepinca, 
iz prvih listopadskih dana 1998. i tog nezaborav-
nog događaja iz Marije Bistrice.

I dok nam je posljednja dva blaženika Bog 
podario po sada već blaženom, a uskoro i sve-
tom papi Ivanu Pavlu II., svetački lik ubijenog 
istarskog svećenika Bulešića osvijetlio je papa 
Franjo, dodatno odagnavši crne oblake nad-
vijene nad ne tako davnim, ali nikad krvavijim 
dijelom hrvatske povijesti, onim iz vremena ne-
posredno nakon Drugog svjetskog rata kada je 
glavna meta za odstrjel komunističkog režima 
bila Crkva i njezini pastiri. Koljaču u Lanišću i 
njegovim istomišljenicima nije bilo strano zaklati 
27-godišnjeg nevinog mladića blage naravi ali 
gorljivog srca za Krista i njegovu Crkvu. Dapa-
če, vlč. Miro je bio predviđen kao janje za klanje 
čime bi se prema planovima zločinaca njegovo 
stado trebalo razbježati...  

To su samo neki od razloga za biti dio epo-
halnog euharistijskog slavlja proglašenja bl. Mi-
roslava Bulešića u pulskoj Areni, biti dio crkvene 
povijesti koja je dobila novo svjetlo za nastavak 

koračanja ovim svijetom nad koji kao da se nad-
vijaju oni isti crni oblaci, koji su zamračili nebo 
prvih godina nakon 1945. Da je bl. Miro bio i tje-
lesno nazočan na ovom događaju, siguran sam 
da bi svima prvo rekao citirajući Isusa: „Ne bojte 
se! Ja sam pobijedio svijet“.

Slavlje je njemu u čast sabralo na tisuće 
Kristovih učenika, što Bulešićevi krvnici 
i njihovi sljedbenici zasigurno nisu mogli 

predvidjeti kada su svjesno odlučili ugasiti nje-
gov život. Uzrečica „Krv mučenika sjeme je no-
vih kršćana“ najočitije se mogla vidjeti na ovom 
događaju, privukavši tako mnoge vjernike iz svih 
krajeva Hrvatske i šire. Molitva i pjesma, zagovor 
novom blaženiku, nadahnuta homilija predvodi-
telja slavlja beatifikacije kardinala Angela Amata, 
učinili su nebrojeno mnoštvo hodočasnika du-
hovno ispunjenima te nadasve ponosnima što će 
svojoj obitelji, prijateljima i cijelome svijetu moći 
posvjedočiti istinsku radost zbog sudjelovanja 
na ovom jedinstvenom euharistijskom skupu.   

Zapravo, cjelokupni dojam nakon povratka 
iz Pule svodi se na odgovornost nasljedovanja 
životnog primjera ovog mladog svećenika, pro-
matrano kroz riječi iz njegove oporuke „Moja 
osveta je oprost“. Da ljubav temeljena na opra-
štanju pobjeđuje mržnju, Bulešić je potvrdio, a 
nama valja životom dokazati, bez obzira na nez-
godno vrijeme u kojem živimo. 

Siniša Pucić
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Polovicom lipnja, uoči našeg ula-
ska u EU, napisao sam u Večer-
njem listu kolumnu pod naslovom 

„Hoće li Njemačka provesti lustraciju 
u Hrvatskoj?“. Svi događaji do danas 
pokazali su da sam točno najavio što 
će biti, a ponovna, nadmoćna pobjeda 
Angele Merkel na njemačkim parlamen-
tarnim izborima još će samo osnažiti 
procese koji se događaju u Hrvatskoj. 
I tada sam napisao i sada tvrdim da je 
Njemačka posljednja ratificirala naš pri-
stupni ugovor s EU kako bi pokazala da 
nam je saveznik i partner od povjerenja 
ako učinimo ono na što se obvežemo, 
ali i da nas neće pustiti na miru, da će 
od 1. srpnja vrijediti neka nova pravila, 
da će se tek onda od nas očekivati pra-
va europeizacija Hrvatske! 

Kako su to Nijemci počeli činiti? 
Tako što u nas provode svojevrsnu lu-
straciju, ono što hrvatski politički vrh 
nije bio u stanju provesti zbog ratnog stanja i agresije, kad je trebalo, a kasnije je po-
stalo prekasno. I tada sam ustvrdio da će se slučaj Josipa Perkovića, posljednjeg šefa 
jugoslavenske tajne službe u Hrvatskoj, kojega Nijemci sumnjiče za povezanost u nizu 
ubojstava hrvatskih emigranata u Njemačkoj, ponovno aktualizirati. Nijemci preko toga 
neće prijeći, čvrsto su odlučili tu priču dovesti do kraja, pred njemačkim sudom, koji je 
jedina instanca gdje Perković treba odgovarati na pitanja. I ne samo Perković.

Sve se pokazalo točno! I očekivano! Udbaška mreža uzurpirala je politički sustav, 
zakonodavnu vlast, sudstvo, i to traje godinama. Samo se treba sjetiti suđenja za uboj-
stvo Brune Bušića. Ili se pitati zašto je tek sada dignuta optužnica protiv Josipa Bolj-
kovca, zašto nema kažnjavanja komunističkih zločina? I tko je zapravo uzurpirao gos-
podarstvo, medije, tko guši demokraciju, tko nas danas želi posvaditi s Europom? Sve 
nalikuje dobro uhodanoj udbaško-komunističkoj hobotnici. Stoga nije bilo ništa čudno 
da je    tri dana prije našeg ulaska u EU vladajući SDP hitno promijenio zakon koji je već 
bio usklađen s europskom pravnom stečevinom, koji na taj način izigrava dogovoreno 
i potpisano s EU, a Ivo Josipović brže bolje sve potpisuje, čime novi zakon priječi bilo 
kakvo postupanje prema Perkoviću i družini. Zoran Milanović i Josipović uzjogunjeno 
nastoje dokazati da zakon nema veze s Perkovićem, iako istovremeno odmah znaju da 
Perković ne bi bio izručen jer da je nastupila zastara, o čemu, koliko je poznato, nema 
sudske odluke. I zatim kreće prava nacionalna, državna, politička, međunarodna drama.

Danas je posve jasno zašto Angela Merkel nije bila u Zagrebu na proslavi ulaska u 
EU. To je bila prva politička poruka da nešto ne valja. Ali Milanović je sve to igno-
rirao. Uslijedile su nove poruke, upozorenja, domaća i strana javnost, stručna, 

pravna, politička, medijska, suglasna je u tome da je vladajući SDP izigrao EU, preko 
noći odbacio preuzete obaveze i da se postavio na stranu ljudi koji trebaju na sudu 
odgovarati za svoja (ne)djela. Nema tu nikakve veze tko je vani lijevi ili desni, jer su svi 
složni da se obveze moraju izvršavati, da se pravna država mora poštivati, i svi su vani 
složni da se svima koji su ogrezli u zločine treba suditi.

Gdje smo danas? Angela Merkel nova je, ili bolje rečeno, stara njemačka kancelar-
ka, najmoćnija politička osoba i državnica u Europi. Nadmoćno je ponovno pobijedila 
u Njemačkoj koja je motor europskog gospodarstva, ali i motor razvoja demokracije i 
pravne države. Nama takva Njemačka itekako treba, i za gospodarski razvoj, ali i za 
osnaženje naše krhke demokracije. Ili sad ili nikad! „Lex Perković“ je posljednja prilika 
demokratskoj Hrvatskoj da se otrgne udbaškoj hobotnici. Udbaši i njihovi zaštitnici osje-
titi će kako će Njemačka i EU sada još više povećati pritisak. Svi će oni do kraja života 
jako dobro zapamtiti “lex Perković” i mantrati sami sebi stalno - što mi je to trebalo?! Jer 
ništa više nije isto otkad smo ušli u EU! Pravila ponašanja mijenjaju se!

RAZMIŠLJANJA

Piše: Zvonimir Despot

EU uvodi red
Njemačka je motor europskog gospodarstva, ali i motor razvoja 
demokracije i pravne države. Nama takva Njemačka itekako treba, i za 
gospodarski razvoj, ali i za osnaženje naše krhke demokracije. Ili sad 
ili nikad!

Domaća i strana javnost, 
stručna, pravna, politička, 

medijska, suglasna je u tome 
da je vladajući SDP izigrao EU, 

preko noći odbacio preuzete 
obaveze i da se postavio na 

stranu ljudi koji trebaju na sudu 
odgovarati za svoja (ne)djela. 

Kada neki događaj u Hrvatskoj okupi 20 tisuća ljudi 
obično završi među glavnim vijestima. Čak i da se 
radi samo o kakvom pop koncertu. Da ne govorimo 

nogometnoj utakmici, o tome se piše danima. Ako taj do-
gađaj pak ima i međunarodno značenje, ako ga predvodi 
papin izaslanik, prefekt Kongregacije za kauze svetih kardi-
nal Angelo Amato, pa ako na njemu sudjeluju svi hrvatski 
biskupi i 670 svećenika, onda je svakako zaslužio puno oz-
biljniji tretman javnosti od onoga što je dobio. 

S druge strane, redovito viđamo da razne grupice i 
malobrojni bukači često dobivaju priliku objasniti svoje vi-
đenje široj javnosti. Što bi tek bilo da okupe 20 000 sljed-
benika. Ali ovo je bilo okupljanje nekih tamo, kako ono? - 
katolika, nebitne šacice ljudi. Koliko ih ono ima u Hrvatskoj? 
Tri-četiri miliona? Sitnica.

Tek štura izvješća u dnevnim novinama i pokoji spo-
men u TV dnevnicima nisu dotaknuli bit događaja u pulskoj 
Areni. Izuzetak je HTV koji je izravno pratio događaj i pri-
kazao dokumentarac koji je snimila njihova novinarka Irena 
Hrvatin, ali čak je i njima vijest o 20 000 tisuća ljudi u Areni 
ušla tek u drugi dio Dnevnika. Većina je ostalih medijskih 
kuća u drugi plan stavilo istinu da je blaženi Miroslav Bule-
šić žrtva komunističkog režima. Ne pobješnjele rulje, kako 
se brane oni kojima je glava još uvijek u pijesku. Da je taj 
čin tada bio podržan od samog vrha komunističke vlasti 
pokazuju i presude počiniteljima koje su bile tek simbolične 
kazne za tako okrutno ubojstvo.

Svjedoči to i mons. dr. Jakob Ukmar, delegat Svete 
Stolice kojega je Bulešić u kolovozu 1947. pratio kod 
dijeljenja krizme u Buzetu i okolnim župama. Krva-

va krizma u Lanišću održana je u nedjelju, na blagdan sv. 
Bartola apostola, 24. kolovoza. Govoreći o mučeništvu 
Miroslava Bulešića, dr. Ukmar je u službenom izvješću za 
Biskupski Ordinarijat u Trstu od 12. studenoga 1947. godi-
ne, napisao: „Nakon završetka krizme u crkvi i mise koju je 
služio vlč. Miroslav Bulešić, uputili smo se ka župnoj kući. 
Nakon četvrt sata, kad su bili krizmani i oni koji su naknad-
no prispjeli, bilo je to oko jedanaest sati, pobunjenici su ušli 
u kuću i ubili nožem vlč. g. Bulešića koji je bio kraj vratiju. 
Ja osobno izišao sam iz župnog ureda u predvorje i vidio 
ga mrtva kako leži na tlu među zlikovcima koji su zaposjeli 
kuću; povukao sam se u spavaću sobu, gdje sam nakon 
minute vremena i sam teško izudaran i ostao sam ležeći u 
krvi. Smatrajući da sam mrtav, ostavili su mene i potražili 
župnika, ali ga nisu pronašli jer se bio sakrio. Kroz dvadeset 
sati ostao sam u nesvijesti…“. Bulešić je ubijen ubodima 
noža u grlo, a njegova krv poprskala je zid predsoblja laniš-
koga župnog ureda. 

Vjerojatno mnogima smeta priča o Miroslavu koja 
brutalno ogoljuje istinu, jednako kao što je brutalno bilo 
ubojstvo nožem. Zbog toga je tema marginalizirana u me-
dijima i državnim strukturama. Sve nam to pokazuje da u 
Hrvatskoj još uvijek ima previše onih koji uporno odbijaju 
izvući glavu iz pijeska. Trovani 50 godina komunističkom 
propagandom, mnogi još uvijek ne žele pogledati istini u 
oči i priznati da su Tito i njegov režim nakon Drugog svjet-
skog rata učinili brojne zločine. A takvih je nažalost i previ-
še u svim državnim strukturama, medijima, gospodarstvu...

Miroslav Bulešić prilika je i poziv svima da izvuku 
glave iz pijeska i konačno priznaju istinu o komunističkim 
zločinima.

Danijel Delonga

ZVONA ZVONE

Vjerojatno mnogima smeta 
priča o Miroslavu koja brutalno 

ogoljuje istinu, jednako kao što je 
brutalno bilo ubojstvo nožem.

Glava u pijesku
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Nisam više sigurna imaju li ova promišljanja  veze s hagiote-
rapijom. Prije bi se mogla zvati Na tragu hagioterapije. Više 
su probijanja jedne hagioasistentice na duhovnu razinu. Je-

dino što zaista nude, iskrenost je traganja. Pokušaji probijanja do 
ljepote svijeta, do dobrote Stvoritelja, do konačne nepodijeljenosti 
u sebi, do istinske riječi.

Ali kako? Kako izreći borbu 
da bude poticaj drugima, a isto-
vremeno ostati diskretno skriven 
od svijeta? Kako istovremeno biti 
glasnik, a ne biti vidljiv. Nikako, 
zar ne? Moja služba nije anđeoska, 
moje je poslanje biti slika Božja. 
Biti sveta. Zato je nastao u meni 
muk. Zbog toga poslanja. Točnije, 
ne zbog poslanja, već spoznaje da 
sam potpuno nemoćna. Nemoćni 
hagioasistent nije hagioasistent, 
razumijete? Zato sam ovaj put 
samo ja. Bez želje da budem pitka, 
lepršava,dopadljiva. Ovaj put ne-
mam što ponuditi osim jednog ju-
tarnjeg promišljanja, pa ako uz nje-
ga popijete kavu, možda se osluhnu 
srca. Možda.

Iznenadila me tišina u meni. Izne-
nadio me odgovor moje nutrine 
na spoznaju da sam nemoćna 

mijenjati se na dobro. Moji pokušaji 
da budem bolji čovjek, da nasljedu-
jem Krista nisu me pomakli ni mili-
metar. Odluka da  prihvatim ograničenost svijeta i sebe, pokazala 
se  spora u ostvarenju. „Predanost služenju?“  Nije me promijenila 
ni milimetar. „Susreti u sakramentima?“ Ni milimetar.

Svaki dan, baš svaki dan, borim se, kao Jakov (a tko se ne bori, 
šta ne?). Mislila sam da se Jakov borio jednu noć. Sad vidim da je 
borba dugotrajan posao. I što je najbolje, na prvi pogled ne izgleda 
kao borba. Izgleda obično. Moja  borba mi izgleda kao želja da 
vidim da sam napredovala, da sam otvorila srce, da su mi stavovi 
stameni. Ta se borba sastoji u želji da se radujem što me Vino-
gradar čisti da više roda donesem. Želja je isprepletena valovima 
zadovoljstva: Gledajte kako mi dobro ide!, pa navalom mrmljanja 

i  gunđanja što ne ide, a nakon toga opet požurivanjem cijeloga 
svijeta: Vidi, ja mogu,možeš i ti…

Tako je bilo do nedavno. Odjednom mi se sva moja promišlja-
nja čine nedostatna, sve što činim nepotrebno, a da pri tom nemam 
u sebi nemiri i negativnost. Ne! Samo muk. Je li moguće da je sveti 
Pavao na to  mislio kad je rekao da će jezici umuknuti, da će spo-

znanje uminuti? Događa li se to 
“umuknuti” i “uminuti” postepe-
no, kao kad imaš rupe u sjećanju 
nakon neke traume? Dobiješ li 
“umuknutost jezika” utihom misli  
u glavi? Je li  spoznanja presta-
ju  biti spoznanja, pa ti se čini da 
je nekako sve osivilo ? Događa li 
se to za ovoga života, kao što i 
Kraljevstvo Božje jest tu za ovo-
ga života? Preuzima te i počneš 
živjeti.

Čeznuti za višim darima! 
Znači li to pristati na vrijeme 
bez nadahnuća, bez znakova na 
putu, tek s povremenim odjekom 
pjesme iz nekih prošlih vremena? 
Znači li čeznuti za višim darima, 
suočiti se s istinom o vlastitoj gr-
ješnosti, o svojoj uronjenosti u 
svijet gdje se jedva razlikujemo. 
Ili ne razlikujemo. Ako se malo 
razlikujemo, krhki smo zbog  umi-
šljenih pola koraka dobrote ispred 
drugih.

Ne vidim ništa ni ispred, ni iza sebe, ni s desne, ni s lijeve. I 
kako da onda budem hagioasistent? Što bih sad rekla sa-
moj sebi? Da, to isto mogu reći čovjeku potrebitom smisla: 

život je borba. Mogu reći: Ma sve se magle dignu i pogled tada 
seže, seže, zar ne? Mogu reći ono što sebi ponavljam: dobro je. 
Zaista je dobro. Ako je nastao muk, ako je nastala praznina, mogu 
vjerovati da se ispraznilo od mojeg “mudrovanja”.

Čeznite za višim darima. Evo, čeznem. Vjera, ufanje i ljubav  viši 
su dari. Moja je čežnja molitva. Naslućujem… naslućujem… ono za 
čim čeznem je već tu.

Čim prođu magle…

Piše: Vesna Drmić

HAGIOTERAPIJA

Odjednom u meni neka tišina
Hagioterapija, jako, jako osobno

Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer 
djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo 
djelomično…Sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav. (1 Kor 13)

Mogu reći ono što sebi ponavljam: dobro 
je. Zaista je dobro. Ako je nastao muk, ako 
je nastala praznina, mogu vjerovati da se 

ispraznilo od mojeg “mudrovanja”.
Čeznite za višim darima. Evo, čeznem. 

Vjera, ufanje i ljubav  viši su dari. Moja je 
čežnja molitva. Naslućujem… naslućujem… 

ono za čim čeznem je već tu.

„Ti me pak, Gospodine Bože moj, usliši i pogledaj, vidi me, smiluj se i ozdravi me. U tvojim sam očima postao 
sebi zagonteka, mihi quaestio factus sum et ipse est languor meus, i upravo u tome je moja iznemoglost.”

Sveti Augustin
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GODINA ŽUPNE KATEHEZE

Piše: Marijan Benković

Od predškolske djece, pa do starijih osoba župa bi trebala 
osmisliti aktivnosti koje pogoduju prenošenju, odgajanju i 
življenju vjere. Svakako da u tome ključnu riječ ima katehet-

ski momenat. Godina župne kateheze nam prizivlje nezamjenjivu 
ulogu upravo katehetskog momenta. 

Kateheza je živa stvarnost, živi dinamizam, događanje koje uz 
pomoć Božje riječi „pogađa“ današnjeg čovjeka. Božja riječ je ka-
dra promijeniti čovjeka. Tako ako je riječ o katehezi onda je riječ o 
djelovanju i Boga i čovjeka. Zato ne možemo govoriti da kateheza 
može biti „suha stvarnost“, jer kateheza, ako je kateheza u pra-
vom smislu riječi, oživljava duh. Kateheza sama po sebi plodna je 
Bogom. Jedan od problema, kako nam se čini, je i nepoznavanje 
terminologije s katehetskog područja, pa se izrazu „kateheza“ pri-
pisuju nemogući atributi. Kateheza čini da Bog „odjekne“ u srcu 
čovjeka. 

Tek kad se Božja riječ nastani u srcu čovjeka, može ga mijenjati 
ili poticati na djelovanje. Kako će se netko uključiti u djelo Crkve 
ako nije katehiziran? Kako će netko ispuniti ciljeve koje Crkva ispu-
njava ako nije poučen ili odgojen u vjeri? Kako će netko biti aktivan 
u Crkvi bez kateheze? Ne govori se bez razloga da je kateheza 
prvenstvena zadaća Crkve. Aktivnost proizlazi iz kateheze. Tek kad 
čovjek upozna i doživi Božje djelovanje u životu, tek tada će biti 
potaknut i na djelovanje u Crkvi i društvu. 

Možda bi trebalo dozvati u kršćansku svijest u Godini župne 
kateheze načelo da tek iz otajstva proizlazi aktivnost, tj. iz katehet-
skog poučavanja proizlazi djelotvornost. Sve ostalo je na kratkim 
stazama, pa s vremenom nestane. Na duge staze ide se ako se 
grade ispravni temelji. Na krhkim temeljima kuća se brzo uruši. A 
duge staze se grade polako i proračunato. 

Još neki od problema koji se mogu čuti je nedostatnost progra-
ma za pojedine dobi. Ovdje bismo odmah odgovorili da je zapravo 
riječ o nedostatnosti dobre volje i rada u župi. Može li biti neki bo-
lji program tjednog katehetskog susreta, bez obzira na uzrast, od 
nedjeljne biblijske i liturgijske poruke u kojoj upoznajemo otajstvo 
Isusa Krista? Zar naši animatori i teolozi nisu kadri pripremiti kate-
hetski susret na temelju liturgijske godine, nauka o sakramentima i 
vjerovanja? A otkuda proizlazi nauk Crkve? Zar ne proizlazi upravo 

iz istog evanđelja koje nam se 
svake nedjelje propovijeda? Zar 
je problem poučavati dijete od 
7 godina u vjeri? Zar ne znamo 
učiti djecu barem moliti, ako već 
nemamo programa? Ako nam je 
problem, onda moramo priznati 
da nam je još veći problem ne-
dostatak volje za rad. 

Riječ je o temeljnom poslanju i laika i svećenika. Evanđelje je 
prepuno Božjeg poziva za rad u njegovom vinogradu. U našem 
mentalitetu, kako god ga nazivali, nedostaje svijest odgovornosti 
za odgoj u vjeri. Govori se o vjeri nerazumljivim rječnikom. Današnji 
čovjek u dobroj mjeri ne čuje govor o Bogu. Čini nam se da današ-
nja kateheza ne prodire u srce suvremenog čovjeka. Što je tome 
razlog? Nerazumljivost, nedostatak duhovnosti, profesionalnosti ili 
svjedočenja? Nedostatak rada i angažmana u župnim zajednica-
ma? Koriste li se sva moguća sredstva kako bi se upoznalo evan-
đelje? Dovoljno je prisjetiti se dvojice učenika na putu u Emaus. 
U kakvoj su se situaciji nalazili? U isto u kojoj se nalazi današnji 
čovjek. Beznađe i mrak. A što je učinio Isus? Donio im je svjetlo, 
Sebe u njihove živote. 

Gospodin nas je pozvao da budemo oruđe pomoću kojeg će 
On nastaviti svoje djelo i svijetliti u današnjem mraku. Kada 
pogledamo oko sebe u medijima ili u tisku, vidimo koliko 

se netko trudi da postigne moć i slavu, da bude viđen ili pak da 
se stalno o njemu govori. Zašto ne bismo koristili istu metodu za 
naše pastoralno djelovanje? Zašto se svi zajedno ne bismo više 
potrudili u ovoj Godini župne kateheze da učinimo nešto više da 
se pomaknemo s ove točke? Zašto se ne bismo potrudili da Svjetlo 
koje je obasjalo tamu ovoga svijeta jače zasja u našim župama, da 
se o Njemu i s Njim više govori? Temeljni preduvjet da se poma-
knemo sa sadašnje točke je volja za suradničkim odnosima u župi. 
U temelju suradničkih odnosa je primjerena komunikacija. Bez ko-
munikacije i suradnje pomaka neće biti, ni u katehezi, ni u nečem 
drugom.  Navještaj da je Isus spasitelj svih ljudi ovisi isključivo o 
nama, dionicima Kristovog svećeništva.

Možemo li katehizirati?
Kateheza je živa stvarnost, živi dinamizam, događanje koje uz pomoć Božje riječi „pogađa“ današnjeg 
čovjeka. Božja riječ je kadra promijeniti čovjeka. Tako ako je riječ o katehezi onda je riječ o djelovanju 
i Boga i čovjeka

Predškolska dob Za odgoj u vjeri predškolske djece u župi potrebno je prilagoditi uzrastu biblijsku, liturgijsku ili drugu pouku u vjeri. Riječ je o jednostavnom govoru 
kojeg dijete može razumjeti. Potrebni su i radni materijali koji će pomoći djetetu bolje upoznati vjerski sadržaj, a koje će djeca koristiti u katehetskom 
susretu.

Djeca:
1.-4. razred
prvopričesnici

U prenošenju i odgoju vjere u župi pomoći će likovno, glazbeno i scensko izražavanje. Potrebno je prilagoditi vjersku pouku i odgoj uzrastu. Djeca se 
mogu uključiti u dječji zbor, pripremati igrokaze za posebne prigode ili pak likovno ostvariti vjerski doživljaj. Dobro je učiti djecu suodgovornosti za 
potrebite članove župne zajednice. Važan korak u katehezi je priprema djece na sudjelovanje u nedjeljnoj svetoj misi.

Predadolescenti:
5.-8.razred
Krizmanici

Dobro je pobuđivati kreativnost i stvaralaštvo kod predadolescenata, pri čemu također pomaže glazbeno, likovno i scensko izražavanje. Cilj katehetskih 
susreta je usmjeravanje predadolescenata prema nedjeljnoj liturgiji i životu župe. Ukoliko se uspiju uključiti u život župe, ostat će i nakon svete krizme u 
tom životu. Također je potrebno razvijati karitativnu i liturgijsku svijest, te ih poticati na djelovanje iz vjere. Uključivanje u ministrantsku zajednicu važan 
je korak za ovaj uzrast.

Adolescenti:
1.-4. srednje

Ukoliko su naučili sudjelovati u životu i radu župe u predadolescentnoj dobi, adolescenti će ostati u župi i nakon krizme. Kateheza će im pomoći osvi-
jetliti neka temaljna životna pitanja i uključiti se u razne župne aktivnosti: posjet starima i bolesnima i pružanje pomoći  snažno će djelovati na mladog 
čovjeka. Uređivanje župne web i facebook stranice, twittera i listića, scensko i glazbeno izražavanje, sudjelovanje u liturgiji ohrabrit će adolescente u 
vjeri.

Mladi:
studenti i  
mladi radnici

Riječ je o određenoj ozbiljnosti pri čemu kateheza pomaže mladima u izgrađivanju kršćanske svijesti koja je prijeko potrebna današnjem društvu. 
Sudjelovanje mladih u liturgiji, te produbljivanje evanđeoskog nauka na katehetskim susretima temeljni su preduvjeti kršćanske osobnosti. Što će 
župa ponuditi mladima od aktivnosti ovisi o samoj župi, na čelu sa župnikom. Dobro je da mladi imaju posebnu grupu na društvenim mrežama što im 
omogućuje lakšu i bolju međusobnu povezanost/umreženost.

Odrasle i  
starije osobe

Katehetski susreti i kućni posjeti  s naglaskom na katehetskom poučavanju pomoći će odraslim i starijim osobama upotpuniti ili pak produbiti vjersko 
znanje. Kršćansko osvješćivanje i produbivanje vjere doprinijet će suodgovornosti odraslih i starijih za prenošenje vjere mlađim naraštajima, te aktiv-
nom angažmanu u liturgijskom ili karitativnom životu župe. Biblijske večeri pogodan su katehetski trenutak rasta u vjeri.
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Dekani 7 dekanata Riječke nadbiskupije 

sastali su se 10. rujna s nadbiskupom Iva-
nom Devčićem u Nadbiskupskom domu u 
Rijeci. Najava programa Godine župne kate-
heze i završetak Godine vjere bile su središ-
nje teme sjednice. Godina vjere koja je u pro-
teklih godinu dana obilježila cijelu Katoličku 
crkvu službeno će završiti 24. studenog, a 
njezin svečani završetak u Riječkoj nadbi-
skupiji bit će u znaku velikog susreta članova 
pastoralnih i ekonomskih vijeća iz svih župa 
nadbiskupije.

Govoreći o novoj pastoralnoj temi, nad-
biskup je dekane podsjetio na važnost žu-
pne kateheze i nužnost da župnici učine sve 
što mogu kako bi se ona sustavno provodi-
la. „Katehetska je služba jedan od ključnih 
segmenata svećenikova poziva i poslanja“, 
rekao je nadbiskup. Podsjetio je i da bi tre-
balo nastojati da župnom katehezom budu 
zahvaćeni svi slojevi župne zajednice te da 
se istovremeno što više članova zajednice 
uključi i u njezino provođenje, kako je naveo 
i u svojoj poruci za početak Godine župne 
kateheze. 

Dekani su izvijestili da se župna kate-
heza u svim župama provodi kao priprema 
za primanje sakramenata, ali tek u manjem 
broju župa katehezom su zahvaćene i druge 
dobne skupine vjernika. Razlozi su višestru-
ki, počev od pomanjkanja interesa vjernika 
za pohađanje kateheze do objektivnih pro-
stornih ili drugih nemogućnosti u samoj župi. 
Predloženo je stoga da tijekom godine po-
vjerenik za župnu katehezu Marijan Benković 
posjeti sve župe kako bi pomogao župnici-
ma u organizaciji i pripremio aktualni presjek 
načina provođenja kateheze u župama.

„Godina župne kateheze najbolji je 
nastavak Godine vjere“, rekao je nadbi-
skup. Podsjetio je da je Papa Benedikt 
XVI. otvarajući Godinu vjere, pozvao 
upravo na bolje upoznavanje i prouča-
vanje sadržaja vjere, svjestan slaba po-
znavanja vjerskih istina od strane vjer-
nika i posljedica koje to neznanje ima 
za samu vjeru. Kako su izvijestili dekani, 
edukacija vjernika i produbljivanje vjere 
te poticaji na čitanje dokumenata Dru-
gog vatikanskog sabora i Katekizma 

Katoličke Crkve bile su aktivnosti koje su se 
u župama provodile nadahnute Godinom 
vjere. 

Generalni vikar mons. mr. Emil Svažić 
i dr. Nikola Vranješ dekanima su govorili o 
njihovoj službi s crkveno-pravnog i pastoral-
nog aspekta. Dekan je tako po službi pozvan 
biti koordinator pastoralnog i duhovnog živo-
ta u župama dekanata te poveznica između 
župnika i Nadbiskupskog ordinarijata. Deka-
natski sastanci u ovoj godini bit će posve-
ćeni analizi provođenja kateheze u župama 
dekanata. 

Na početku nove pastoralne godine vijećnici Nadbiskupijskog 
pastoralnog vijeća sastali su se 14. rujna u Velikoj dvora-
ni Nadbiskupskog doma u Rijeci. Godina župne kateheze, 

upravo započela za Riječku nadbiskupiju bila je osnovna tema sjed-
nice, a vijećnici su promišljali o provedbi pastoralnog plana i pro-
grama za godinu koja bi trebala biti nastavak inicijativa započetih u 
Godini vjere koja će za cijelu Katoličku crkvu službeno završiti 24. 
studenog. 

„Godina vjere za našu nadbiskupiju tako ne završava potpuno 
nego se samo nastavlja na jedan drugačiji način u Godini župne 
kateheze“, rekao je nadbiskup Ivan Devčić istaknuvši da je upravo 
župna kateheza tema kojom se može nastaviti edukacija vjernika 
započeta u Godini vjere. Svečani završetak Godine vjere 23. stude-
nog na Trsatu okupit će članove župnih pastoralnih i ekonomskih 
vijeća.

Nadbiskupovu poruku za Godinu župne kateheze predstavio je 
biskupski vikar za pastoral Matija Matičić istaknuvši kako nadbiskup 
potiče da se kateheza posveti radu s mladima, ministrantima, obite-
ljima i zaručnicima te članovima župnih vijeća. Nadbiskup u poruci 
ističe važnu ulogu roditelja koji će, uz svećenika i župnog katehe-
tu, sudjelovali u radu s djecom u okviru župe, a napose svjedočeći 

djeci osobnu vjera u vlastitom životu. Objašnjava i ključnu ulogu 
svećenika koji je prvi odgovoran za župnu katehezu. „Katehetska je 
služba jedan od ključnih segmenata svećenikova poziva i poslanja, 
a to znači i njegova identiteta. Stoga smo, draga braćo svećenici, 
pozvani, svaki prema svojim mogućnostima, sudjelovati u katehet-
skoj službi Crkve i na sve ju načine unapređivati.“ 

Na kraju nadbiskup zaključuje kako župnom katehezom trebaju 
biti zahvaćeni svi slojevi župne zajednice. „Ali isto tako cijela župna 
zajednica i svaki njezin član pozvani su biti subjektom kateheze. 
Godina župne kateheze ima kao cilj jedno i drugo. Svi moramo biti 
učiteljima i učenicima u vjeri”, zaključio je nadbiskup Devčić u pi-
smu za početak pastoralne godine.

Povjerenik za župnu katehezu Marijan Benković predstavio je 
osnovne inicijative ovogodišnjeg pastoralnog plana i programa za 
Riječku nadbiskupiju istaknuvši kako je u mnogim župama teško 
započeti, ali važno je pokušati bez obzira na broj polaznika katehet-
skih susreta. „Potrebno je osmisliti aktivnosti, ponuditi ih vjernici-
ma, pa će ih tada netko zasigurno i prihvatiti. Vidljivo je da vjernike 
zanimaju odgovori na temeljna ljudska i teološka pitanja“, rekao je 
Benković.

U novoj pastoralnoj godini u župama Riječke nadbiskupije želi 
se nastaviti s proučavanjem Katekizma Katoličke Crkve, do-
kumenata Drugog vatikanskog sabora te nove enciklike pape 

Franje, započete od njegovog prethodnika Benedikta XVI., Svjetlo 
vjere. U ovoj je godini želja potaknuti osnivanje obiteljskih zajedni-
ca u župi, jačati međusobnu povezanost između župne kateheze i 
kateheze u obitelji, jačanje suradnje svećenika i vjernika laika u žu-
pnom pastoralnom i katehetskom djelovanju, te poticanje formacije 
župnih suradnika na Metropolitanskom pastoralnom institutu. 

U bogatoj raspravi vijećnici su iznijeli svoja razmišljanja o polo-
žaju vjere i vjernika u župama i društvu. Istaknuli su kako društveni 
okvir ne pogoduje svjedočenju vjere zbog čega se traži dodatni an-
gažman vjernika. Unatoč velikom broju deklariranih vjernika, malo 
je onih koji svjedoče, istaknuli su vijećnici, a to je nužno kako bi se 
u društvu osjetio kršćanski duh. Odgoj i naobrazbu, dakle roditelje 
i svećenike istaknuli su kao osnovne preduvjete za istinsko svjedo-
čenje i življenje vjere. 

Nadbiskupijsko pastoralno vijeće Riječke nadbiskupije

Nastaviti rast u vjeri

Sastanak dekana

Kateheza je neizostavan dio svećeničke službe 

GODINA ŽUPNE KATEHEZE
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Glavni tajnik Biskupske sinode u Rimu nadbiskup Nikola 
Eterović predvodio je ovogodišnje euharistijsko slavlje na 
Udbini 31. kolovoza na proslavi Dana hrvatskih mučenika 

u zajedništvu s 11 hrvatskih biskupa dva provincijala te stotinjak 
svećenika i redovnika. Svečanost su uzveličali predsjednik HBK 
zadarski nadbiskup Želimir Puljić, riječki nadbiskup Ivan Devčić, 
splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, domaći biskup Mile 
Bogović, porečko-pulski biskup Dražen Kutleša, vojni biskup Juraj 
Jezerinac, šibenski biskup Ante Ivas, sisački biskup Vlado Košić, 
bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, križevački vladika 
Nikola Kekić i biskup u miru Ivan Milovan kao i provincijali fra Joško 
Kođoman, OFM i don Pejo Orkić, SDB. 

Domaćin, biskup Bogović uputio je na početku mise svoj po-
zdrav podsjetivši na posebnosti ovogodišnje proslave koja je u go-
dini obilježavanja 1700. obljetnice Milanskog edikta tolerancije iz 
313., što je  ovo godina proglašenja još jednog hrvatskog mučenika 
blaženim - Miroslava Bulešića, što je prošlo 520 godina od hrvatske 
tragedije ovdje na Krbavskom polju i 10. godina od blagoslova ka-
mena temeljca za CHM. 

 

„Kada je riječ o slobodi kršćana, valja reći da do nje nije 
došlo carskim oružjem nego križem Kristovim. Taj govor 
je prisutan u Crkvi Kristovoj kroz sve vjekove, ali ga ne 

čuju i ne razumiju svi jednako. Miroslav Bulešić je taj govor dobra 
razumio i proveo ga do svoga križa, pobjedničkoga. Samo u gra-
matici takvoga govora shvatljive su njegove riječi: „Moja osveta je 
oprost“. Na 500. obljetnicu krbavske tragedije (1993.) odavde su 
na slobodni hrvatski teritorij slani tenkovi i granate. Dva VBR-a bila 
su ukopana upravo na temeljima krbavske katedrale. 10 godina ka-
snije počeli smo se mi ukapati u ovo brdo, ovdje u zemljopisno i 
povijesno središte Hrvatske da na sve strane šaljemo osvetničke 
granate tipa onih Miroslava Bulešića - „Moja je osveta oprost!“ Vje-
rujemo pri tom u snažnu podršku brojnih četa hrvatskih mučeni-
ka i žrtava. Dakako i onih koji su pali od hrvatske katoličke ruke. 

Sve žrtve zaslužuju poštovanje 
bez obzira na vjeru i naciju. U 
temelje smo stavili kamen iz 
stare krbavske katedrale koji je 
blagoslovio u Rijeci papa Ivan 
Pavao II., koji je svojim učenjem 
i radom učvrstio mučeničke te-
melje Crkve. 

Današnjeg predvoditelja slavlja Dana hrvatskih mučenika po-
stavio je upravo spomenuti papa Ivan Pavao II. na mjesto glavnog 
tajnika Biskupske sinode u Rimu. Drago nam je da mons. Nikola 
Eterović kao Hrvat povezuje našu domovinu sa Svetom Stolicom, 
kao i to da kao visoki dostojanstvenik Svete Stolice povezuje sre-
dište Crkve s ovim slavljem i ovim mjestom“, poručio je biskup Bo-
gović istaknuvši u nastavku sve češća hodočašća  na Udbinu ra-
znih vjerničkih struktura a posebno branitelja pri čemu je pohvalio 
Udrugu Damir Tomljanović Gavran iz Zadra. „Mnogi branitelji već 
usmjeruju svoje korake prema ovom Svetištu, što su simbolički i 
stvarno izrazili i oni koji su pješačili od Gvozdanskoga do Udbine, 
176 kilometara u pet dana. Oni u stilu srednjovjekovnih hodočasni-
ka trasiraju hodočasničke staze prema CHM. Gvozdansko-Udbina 
je već peta takva staza koju je prema CHM trasirala Udruga „Damir 
Tomljanović Gavran“ iz Zadra. Pozdravljam i druge branitelje i nji-
hove udruge kao i predstavnike vojske, policije, raznih društvenih i 
državnih funkcija.

Nadbiskup Eterović je u svojoj homiliji istaknuo zadovoljstvo 
okupljanja oko Crkve hrvatskih mučenika kojom zahvaljuje-
mo Gospodinu na daru života osobnoga i narodnoga, kojim 

nas je u svojoj vječnoj ljubavi obdario, dar koji uskrsli Gospodinu 
udjeljuje i svim vjernim mrtvima, posebno mučenicima. Samo Isus 
Krist ima riječi života vječnoga. Samo nas On vodi milošću Duha 
Svetoga k Bogu Ocu, izvoru svega što postoji. Svoju je homiliju 
nadbiskup Eterović temeljio na četiri teme: okupljanje u znaku kri-
ža; spasonosno značenje križa; mučeništvo kroz povijest hrvatskih 
krajeva; poziv danas na mučeništvo.

„Prema vjerodostojnim podacima svake godine u svijetu biva 
ubijeno oko 100.000 osoba zbog kršćanske vjere. Taj zastrašujući 
podatak pokazuje da su kršćani danas u svijetu najnezaštićeniji 
od svih vjerskih zajednica. On ukazuje na samo na nepoštivanje 
nego i na grubo kršenje vjerske slobode i nakon 1700 godina od 
proglašenja Milanskoga edikta. Osim toga ta nam brojka poručuje 
da su mučenici u punom smislu među nama. To moramo cijeniti 
posebno kao nadahnuće za naš autentični kršćanski život. Drugi 
način, takozvano svakodnevno mučeništvo, vjerojatno je aktualni-
je nama u Hrvatskoj i u drugim demokratskim zemljama Europe. 
U tom se svakodnevnom mučeništvu “gubi život” za Isusa Krista 
“vršeći vlastitu obvezu s ljubavlju, prema logici Isusa, logici dara i 
žrtve“, rekao je nadbiskup Eterović. 

Zvonko Ranogajec

Nadbiskup Eterović predvodio proslavu 
Dana hrvatskih mučenika na Udbini

Mučenici 
su među 
nama

Proslava se održala u godini obilježavanja 1700. obljetnice Milanskog edikta iz 313., proglašenja 
još jednog hrvatskog mučenika blaženim - Miroslava Bulešića, nakon što je prošlo 520 godina od 
hrvatske tragedije ovdje na Krbavskom polju i 10 godina od blagoslova kamena temeljca za CHM 

Prije mise održan je križni put s Krbavskog polja kojeg je predvodio 
vlč. Stanko Smiljanić a sudjelovale su sestre milosrdnice, od kojih je 
s. Veronika prinijela svijeću na oltaru. Križni put sa svojim barjacima 
predvodili su branitelji hodočasnici od Gvozdanskog do  Udbine. 
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Nova poštanska marka

Sto godina Salezijanaca u Hrvatskoj
Salezijance kao rimokatoličku kongregaciju osnovao je u Torinu 1854. sv. Ivan Bosco, otac i 

učitelj mladeži, posebno one najsiromašnije, a potvrdila Sveta stolica 1874. Ime su dobili po biskupu 
Franji Saleškom. Na hrvatsko tlo prvi salezijanci dolaze ravno prije jednog stoljeća, točnije 1913., 
stigavši iz Verone u istarski gradić Rovinj, gdje su i službeno počeli svoje apostolsko i odgojno djelo-
vanje otvaranjem oratorija 12. listopada 1913. 

Ovu značajnu obljetnicu Hrvatske pošte obilježile su izdavanjem prigodne poštanske marke s 
motivom kipa don Bosca, rad slikarice Marije Ujević Galetović. Kako je to u promidžbenom listiću 
koji prati marku naglasio don Stjepan Bolkovac, proslava se događa istodobno sa skorom proslavom 
dvjestote godišnjice rođenja osnivača sv. Ivana Bosca (2015.). Salezijanci, njih preko 15 tisuća, da-
nas su organizirani u osam svjetskih regija i 89 provincija, među kojima i ona u Zagrebu s velebnom 
crkvom Sveta Mati Slobode na Jarunu.

A. Frković

50 godina  
Glasa Koncila

Glas Koncila, nacionalni tjednik i najvaž-
nije novine Crkve u Hrvatskoj proslavio je 
50 rođendan. U prigodi nacionalne proslave 
zlatnog jubileja Glasa Koncila u dvorani “Vije-
nac” Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta 
u Zagrebu, 1. listopada održan je akademski 
čin. Svečanosti su uz sadašnje i nekadašnje 
djelatnike, brojne suradnike, čitatelje, podupi-
ratelje i prijatelje Glasa Koncila, nazočili i za-
grebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, 
predsjednik Odbora HBK za sredstva druš-
tvenih komunikacija riječki nadbiskup Ivan 
Devčić, predsjednik Biskupske konferencije 
Bosne i Hercegovine banjolučki biskup Fra-
njo Komarica, đakovačko-osječki nadbiskup 
Đuro Hranić i još desetak biskupa, izaslanik 
apostolskog nuncija u RH, predsjednik HAZU 
akademik Zvonko Kusić, rektor Hrvatskoga 
katoličkog sveučilišta dr. Željko Tanjić i dekan 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu dr. Tonči Matulić. Prije same 
svečanosti euharistijsko slavlje u zagrebačkoj 
prvostolnici u sklopu nacionalne proslave zlat-
noga jubileja Glasa Koncila predvodio kardi-
nal Josip Bozanić.

Provincijalni ministar Hrvatske franjevač-
ke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Željko Že-
leznjak podsjetio je na početke Glasa Koncila, 
koji je kao bilten “Glas s koncila” nastao u okri-
lju kaptolskoga samostana. Prvi broj je objav-
ljen 4. listopada 1962. godine, a uz početak se 
vežu imena članova Provincije fra Zorislav Laj-
oš, fra Bonaventura Duda i fra Gabrijel Đurak, 
te kapucin fra Tomislav Šagi Bunić.

U prigodi proslave jubileja dodijeljeno je i 
jedanaest zlatnih plaketa, koje su dobitnicima 
uručili kardinal Bozanić i glavni urednik mons. 
Ivan Miklenić.

Apostolski nuncij iz Kuvajta 
posjetio riječkog nadbiskupa

Nadbiskup Petar Rajič, apo-
stolski nuncij u Kuvajtu i papinski 
delegat za Arapski poluotok, koji 
je zadužen za države: Kuvajt, Ba-
hrein, Katar, UAE, Jemen, Oman i 
Saudijsku Arabiju, 22. rujna u po-
slije podnevnim satima posjetio je 
riječkog nadbiskupa Ivana Devči-
ća. 

Dvojica nadbiskupa razgo-
varala su o aktualnim temama i 
pitanjima u domovinskoj Crkvi, 
a napose o Crkvi i kršćanima na 
Arapskom poluotoku kojih je sve 
više, a najviše iz Indije i Filipina. 
Nuncij Rajič istaknuo je primjere 
dobre suradnje iz osobne prakse 
u duhu dijaloga s braćom musli-
manima na Arapskom poluotoku, 
a nadbiskup Devčić se nadovezao 
na tu temu ističući dobru i prija-
teljsku suradnju između Crkve i 
Islamske zajednice u Hrvatskoj, a 
posebno u Rijeci gdje je nedavno 
otvoren novi Islamski centar i dža-
mija.

Prisjećajući se nedavnih stra-
hota i žrtava iz Sirije i Egipta, sugovornici su istaknuli da je nužno potrebno nepresta-
no moliti za mir u svijetu, a posebno na Bliskom Istoku.

Mons. Petar Antun Rajič  rođen je u Torontu u Kanadi i podrijetlom je iz Bosne i 
Hercegovine. Naslovni je nadbiskup Sarsenteruma, a od 2. prosinca 2009. apostolski 
je nuncij u Kuvajtu te istodobno apostolski delegat na Arapskom poluotoku. U diplo-
matsku službu Svete Stolice stupa 1. srpnja 1993. Osim hrvatskog i engleskog jezi-
ka, koji su mu materinji jezici, služi se također talijanskim i francuskim jezikom. Prva 
diplomatska iskustva stječe u diplomatskim predstavništvima, odnosno apostolskim 
nuncijaturama u Iranu i Litvi.

Više je godina radio u Odjelu za opće poslove Državnoga tajništva u Vatikanu, 
poglavito u uredu zamjenika za opće poslove Državnoga tajništva. Istodobno je od 
srpnja 2001. do prosinca 2009. bio i članom Upravnoga vijeća Vatikanskoga televizij-
skog središta (Centro Televisivo Vaticano, CTV). 

U lipnju je 2003. bio i član službene pratnje pape Ivana Pavla II. za njegova pastir-
skoga pohoda Hrvatskoj (od 5. do 9. lipnja 2003.).  Boravio je kod nas u Rijeci te u Bo-
sni i Hercegovini 23. lipnja 2003. U srpnju iste godine povjerena mu je važna  služba 
prelata predvorja pape Ivana Pavla II. Istu mu službu povjerava i papa Benedikt XVI. 
nakon svojega izbora 19. travnja 2005.
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Sestra Miroslava Vugdelija, dvostruko svjedoči svoju sestrin-
sku službu. Kao časna sestra dio je Družbe sestara Milosrd-
nica sv. Vinka Paulskog, a kao medicinska sestra 39 godina 

radila je u bolnici na Sušaku. Završila je medicinsku školu za sestre 
u koju ju je, kako kaže, poslala Družba. „Naša družba ima kariz-
mu njegovanja bolesnika. Zbog toga su me poslali na edukaciju. 
Naravno, i ja sam to htjela i prihvatila.“ Nakon 40 godina rada s 
bolesnima odlazi u mirovinu i sa sobom nosi brojne dobre, i 
lijepe i teške, uspomene. „Moram reći da mi je drago 
što sam svoj rad posvetila njima, bolesnima, lijepo 
je bilo pomagati ljudima u potrebi. Nekad je bilo 
i teško, ali u životu je potrebna žrtva i moli-
tva. Treba imati ljubavi, tada je sve lakše, a 
najljepše je kad svoju ljubav, volju i znanje 
darujete drugima“, skromno sažima svojih 
40 godina službe u nekoliko rečenica.  

„Što sam radila? Sve što i druge me-
dicinske sestre rade. Njegovala bolesnike, 
previjala im rane, tješila ih… moja zaduže-
nja u bolnici nisu se razlikovala od zadaća 
drugih medicinskih sestara. Do 15. listopada 
‘91 godine u bolnicu sam morala dolaziti u civi-
lu, ne kao časna sestra. Tek nakon toga neke su se 
stvari promijenile, mogla sam dolaziti kao časna sestra, 
mogli smo npr. staviti križeve u sobe, ali meni se zapravo i nije puno 
promijenilo. Idalje sam radila isto, pomagala bolesne kao medici-
nar i molila za njih kao časna sestra.“ 

Dolaskom demokratskih promjena situacija se ipak promijenila 
na bolje. „Sada možemo moliti krunicu u bolnici. Oni koji to žele, 
naravno. Ima jako pobožnih ljudi koji sa sobom nose krunicu i stare 
molitvenike. A neki to odbijaju. Ali isto je tako bilo i vrijeme komu-
nizma. Tko je bio vjernik taj je želio moliti. Čak mi se čini da prije bilo 
više iskrenih vjernika. Danas mnogi nešto vjeruju, traže, ali tu često 
nema prave vjere, pouzdanja u Boga. Ipak, moram reći da je za 
vrijeme rata bilo mnogo dirljivih trenutaka, bilo je puno obraćenika 
koji su iskreno doživjeli vjeru“, priča s. Miroslava. 

Jednostavno i kratko opisuje svoju brigu za bolesne i potrebite 
kao nešto što se samo po sebi razumije. „Rad i molitva, pomoć 
bližnjemu po uzoru na Krista, pomoć svakome u potrebi bez obzira 
tko je on… To je dužnost svih nas kršćana. S druge strane, vjera 
je ta koja daje snage. Da nije vjere i bez Boga ne bi bilo ništa.“ 
Priznaje kako je često molila za bolesne, posebno teže slučajeve. 
„Brojne sam ljude i ljudske sudbine upoznala. S nekima sam ostala 

povezana i nakon što izišli iz bolnice. Bilo je i slučajeva da su 
ljudi iz zahvalnosti donirali bolnicu.“

Kao medicinska sestra brinula je i za 
redovnike, franjevce u Rijeci, na Trsa-
tu i Žabici. Posebno joj je u sjećanju 

ostao fra Ante Tomičić, brat kapucin za 
kojega je pokrenuta kauza za njegovo 
proglašenje blaženim. „To je bio čovjek 
koji je neobično živio i isto tako neobič-
no umirao. Tako umire samo svetac“, 
posvjedočit će s. Miroslava. 

Kao časna sestra u svoje je djelova-
nje uvijek unosila i znak duhovnosti. To su 

osjetili mnogi za koje je brinula. Uz molitve 
i krunicu s bolesnima, s. Miroslava brinula je i 

za bolničku kapelicu Gospe od Zdravlja. Kapeli-
ca je uređena još u studenom 1991. godine, a prvi je 

kapelan bio don Fabijan Košćak, salezijanac. Danas je bolnički 
kapelan Michele Cittadino, svećenik Riječke nadbiskupije i župnik 
župe sv. Ante Padovanskog u Dragi. O sestri ima samo riječi hvale, 
ali „to govore drugi, pacijenti, bolesni, nije to samo moje mišljenje. 
Sjećam se da je jedan rekao kako mu nitko nije tako previjao rane 
kao s. Miroslava. Dakle činila je uobičajeni posao kao i druge se-
stre, ali čovjek je osjetio da ona pruža nešto više.“ 

S. Miroslava na ovakve riječi samo slegne ramenima. Kao da 
želi reći, nemojte me hvaliti, jer činila sam ono što moram, najbolje 
što mogu. Govori skromno, brzo i kratko, ne veličajući priču o svoje 
dvostruke sestrinske službe. „Ništa posebno“, rado će ponoviti kao 
da poručuje da bi svi trebali tako živjeti.

Sestra Miroslava Vugdelija, nakon 40 godina radnog staža u bolnici, odlazi u mirovinu 
i sa sobom nosi brojne dobre, i lijepe i teške, uspomene.

„Moram 
reći da mi je drago 

što sam svoj rad posvetila 
njima, bolesnima, lijepo je bilo 

pomagati ljudima u potrebi. Nekad 
je bilo i teško, ali u životu je potrebna 

žrtva i molitva. Treba imati ljubavi, 
tada je sve lakše, a najljepše je kad 
svoju ljubav, volju i znanje darujete 

drugima“, skromno sažima 
svojih 40 godina službe u 

nekoliko rečenica.

Kao časna sestra u svoje je djelovanje uvijek unosila i znak duhovnosti. To su osjetili mnogi za koje je 
brinula. Uz molitve i krunicu s bolesnima, s. Miroslava brinula je i za bolničku kapelicu Gospe od Zdravlja.

Treba imati 
ljubavi, 
tada je sve 
lakše

S. Miroslava Vugdelija, medicinska časna sestra

Danijel Delonga
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O. John Maronic O. M. I. ili Ivan Marohnić iz gra-
dića International Falls, država Minnesota u 
Americi porijeklom je iz Zlobina, male župe u 

Riječkoj nadbiskupiji, i kandidat je za blaženika. Uteme-
ljio je  red “Misionara žrtve” 1964. godine koji je kasnije 
preimenovan u “Misionari pobjede” koji vode duhovnu i 
materijalnu brigu o hendikepiranim osobama koje kroz 
svoje patnje i boli svjedoče vjeru te tako pomažu sebi i 
drugima.

I otac i majka o. Maronica rođeni su u Zlobinu. Ivan 
Marohnić i supruga Jovana otišli su početkom 20. st., 
kao i mnogi Zlobinjari i ljudi iz primorskih krajeva, u Ame-
riku potražiti bolji život. Ivan je bio najstariji od troje dje-
ce. Rođen je 30. srpnja 1922. godine u gradiću Internati-
onal Falls. Bio je bistro dijete, nadareno te su ga roditelji, 
koji su još živjeli u teškim materijalnim uvjetima, poslali 
u sjemenište. O. Ivan posjetio je svoju očinsku i majčin-
sku župu Zlobin 1969. i 1973. god. Tih posjeta sjeća se 
njegov daljnji rođak Josip Marohnić čija nona Antonija 
je bila tetka fra Johna, a nono Grga Kalafatić koji je od 
1921. - 1947. god. odlazio na rad u Ameriku bio je vodič i 
prevoditelj tijekom tih posjeta.

Josipa Marohnića i njegovu suprugu Silvanu posjetili 
smo u njihovoj kući  na Vojaku gdje Josip još čuva uspo-
mene i slike iz tih dana kada ih je posjetio o. John. Nona 
Tonka održavala je pismene kontakte sa svojom sestrom 
Jovanom do svoje smrti.

O. John posjetio je svoju tetu Tonku i cijelu njezinu obi-
telj prvi puta 1969. god. kada se vraćao s hodočašća 
iz Rima. Prošetao je Zlobinom, vidio rodnu kuću svoje 

majke i oca, na groblju se pomolio. Govorio je sedam jezika, ali 
hrvatski nije znao. No, obećao je da će ga naučiti do svog drugog 
dolaska. I 1973. god. kada je došao, mogli su s njim govoriti hrvat-
ski. I te godine došao je u Zlobin opet na povratku iz Rima. Donio 
je sa sobom posvećene hostije i prije ručka pričestio svoju obitelj. 
Drugi dan služio je ranu jutarnju misu u 7 sati u Trsatskom svetištu. 
Bili su prisutni nono Grga i nona Antonija, Josip Marohnić i njegova 
pokojna supruga. Taj dan razgledao je i Opatiju.

Josip Marohnić rekao nam je: “To je velika milost Božja što 
smo u obitelji imali takvog svećenika. Vjerujem da je to radost i za 

Svećenik zlobinskog 
porijekla kandidat 
za blaženika

Otac Ivan posjetio je svoju očinsku i majčinsku župu Zlobin 1969. i 1973. god. 
Tih posjeta sjeća se njegov daljnji rođak Josip Marohnić

S. Miroslava Vugdelija, medicinska časna sestra

Josipa Marohnića i njegovu suprugu Silvanu posjetili 
smo u njihovoj kući  na Vojaku gdje Josip još čuva 
uspomene i slike iz tih dana kada ih je posjetio o. 
John. Nona Tonka održavala je pismene kontakte 

sa svojom sestrom Jovanom do svoje smrti.

O. John umro je 11. rujna 1985. godine od maligne bolesti krvi. Iz svog svetišta Gospe Snježne u Bellevill-u “ 
Pobjednici misionari” proširili su se cijelim svijetom i imaju oko 2000 članova. O. John znao je komentirati kako 
kontinuirano osjeća strahopoštovanje prema ljudima koji su u stanju nadići teškoće te pronaći veliku radost i 
vrijednost u njihovim životima. “ Vidio sam više ljubavi na djelu među našim divnim osobama s teškoćama nego 
što sam bilo gdje drugdje u mojim mnogim godinama svećeničkog rada.” – rekao je jednom.
A poznate su njegove misli: “Milost i suosjećanje onih koji nas vole, čini nas da volimo još više. Struja dobrote 
prisutna je u svima. Sve što je potrebno kako bi ona izašla na površinu je iskra.”
Postulator kauze je o. Francis Sullivan kojeg je 2004. godine imenovao belvilski biskup Gregory Wilton. Biskup 
Edward Braxton, nasljednik biskupa Wiltona je 2007. god. izdao  dekret o osnivanju povjerenstva od 3 člana za 
postupak beatifikacije i kanonizacije fra Ivana koji će pregledati sve njegove spise i dokumentaciju.

sve Zlobinjare. Bio je lijep čovjek, mio i drag. Sjećam se kako je s 
ljubavlju šetao Zlobinom, gledao kuće, promatrao ljude. Šetali smo 
zlobinskim livadama. Uz njega se osjećao spokoj i mir. Znali smo 
da je poznati propovjednik, da se brine za hendikepirane. Nona je 
od njega dobila krunicu, križ i uspomenu iz župe Gospe Snježne. 
Nono Grga pitao ga je zašto je izabrao svećenički poziv, a on je 
odgovorio da ga je Bog pozvao i da je Bogu odgovorio i da na tom 
Božjem putu služi kako najbolje može, a da je nas Bog opredijelio 
za nešto drugo i da neka u tome budemo što bolji”,  prisjetio se 
Josip Marohnić priče o susretu. Dodao je da mu je želja ponovo se 
povezati s rođacima u Americi i da vjeruje da će se to dogoditi jer 
imaju zagovornika na nebu.

Gordana Fumić
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BUDUĆI RIJEČKI BLAŽENICI
Ante Josip Tomičić stupio je u kapucinski red 1919. u Varaždinu. Redovničko ime Ante uzeo je po sv. Antunu Padovanskom. 

Svečane doživotne zavjete dobio je iz ruku znamenitog fra Bernardina Škrivanića u splitskom svetištu Gospe od Pojišana na blagdan 
Gospe Lurdske 11. veljače 1921. Dvadeset godina kao siromašan fratar putuje Hrvatskom 
skupljajući milodare za gradnju samostana u Dubrovniku, konvikta svetog Josipa u Varaždinu 
i gradnju crkve i samostana svetog Mihaela u zagrebačkoj Dubravi. U riječkom samostanu na 
Žabici proveo je 34 godine - od 1947. do 1981. godine - a obavljao je službu vratara i sakri-
stana. Umro je na glasu svetosti. Njegovi posmrtni ostaci položeni su u kriptu crkve Gospe 
Lurdske na Žabici. Postupak proglašenja blaženim fra Ante Tomičića pokrenut je 12. srpnja 
2005. godine.

Na glasu svetosti preminula je i Marija Kru-
cifiksa Kozulić (1852. - 1922.), službenica Božja, 
utemeljiteljica Družbe Presvetog Srca Isusova 
u Rijeci. Sestre djeluju danas u šest biskupi-
ja u Hrvatskoj, Italiji i Njemačkoj. Postupak za 
proglašenje blaženom službenice Božje, sestre 
Krucifikse, službeno će započeti 20. listopada 
ove godine. Njezini zemaljski ostaci počivali su 
na groblju Kozala do 20. prosinca prošle godine 
kada su zbog procesa beatifikacije ekshumirani. 

Piše: Goran Moravček

IZ POVIJESNE RIZNICE

Riječki krug svetaca i blaženika

Papa Roncalli i papa Wojtyła bit će proglašeni svecima 27. 
travnja 2014. Bit će to i za nas izniman događaj stoga što su 
obojica svetaca boravila u Rijeci. Papa Ivan Pavao II. bio je 

pet dana s Riječanima - od 5. do 9. lipnja 2003. godine - a u našem 
gradu je kraće vrijeme živio i sv. Leopold Mandić. Prema navodima 
Franje Glavinića,  obnovitelja i povjesnika Trsatskog svetišta iz 17. 
stoljeća, na Trsatu je bio i sv. Franjo Asiški. Nakon što su pokrenu-
ti postupci za proglašenjem blaženima fra Ante Josipa Tomičića i 
časne sestre Marije Krucifikse Kozulić, možemo govoriti o riječkom 
krugu svetaca i blaženika.

NEZABORAVNI IVAN PAVAO II. 
U lipnju ove godine proslavili smo 10. obljetnicu boravka pape 

Ivana Pavla II. u Rijeci. Papa je od 5. do 9. lipnja boravio u bogo-
slovnom sjemeništu koje sada nosi njegovo ime i svakoga dana 
iz Rijeke posjećivao druge Hrvatske gradove, Dubrovnik, Osijek, 

Đakovo i Zadar. Bilo je to njegovo jubilarno 100. apostolsko puto-
vanje i treći posjet Hrvatskoj. Nezaboravna je njegova misa na Delti 
na blagdan Duhova 8. lipnja 2003. godine. Bio je to jedini put da je 
Ivan Pavao II., rođendan Crkve proslavio izvan Vatikana. Još odje-
kuju i njegove riječi izrečene na koljenima pred Gospom Trsatskom 
„Molite za mene ovdje, dok sam živ i kad umrem“.

TRSATSKI HODOČASNIK - BUDUĆI PAPA  
IVAN XXIII.

Među trsatskim hodočasnicima bio je i budući svetac Ange-
lo Giuseppe Roncalli. Bio je papa od 28. listopada 1958. do smrti 
1963. Pokrenuo je reforme u Crkvi te sazvao Drugi vatikanski koncil 
1962. godine. Angelo Giuseppe Roncalli se 1912. godine na povrat-
ku s Euharistijskog kongresa u Beču zaustavio na Trsatu. Tada je 
bio osobni tajnik bergamskog biskupa Giacoma Radini-Tedeschija. 
Crtica o toj posjeti svojevremeno je objavljena u “Marijinom Trsatu”, 

Sv. Franjo Asiški i sv. Leopold Mandić, blaženici - uskoro sveci, papa Wojtyła  i papa Roncalli, te sluge Božji 
fra Ante Josip Tomičić i časna sestra Marija Krucifiksa Kozulić, svatko na svoj način, povezani su s Rijekom.
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Neodol j i v i 
mirisi pe-
čenih ma-

runa što ovih jesen-
skih dana dopiru s 
opatijske rivijere i iz 
drugih naših gradića 
s priobalja ne mogu 
nas ostaviti ravno-
dušnima. Pečeni ili 
kuhani kao slasna 
namirnica pravi su 
izazov našem nepcu. 
Ovih je dana poseb-
no živo na padinama 
Učke, na creškoj Tra-
muntani i u drugim krajevima zemlje gdje uspijeva pitomi kesten. Brojni berači s bodlji-
kavih ovojnica, tobolaca, skinuvši ih s krošanja, vade jednog po jednog do tri ukusna 
ploda. Per aspera ad astra. Znalci nam poručuju da je to namirnica visoke energetske 
vrijednosti (100 g pečenog kestena sadrži 245 kcal!) koju, siromašnu natrijem, prepo-
ručuju bubrežnim i kardiovaskularnim bolesnicima koji su prisiljeni izbjegavati sol. Kesten 
je jedino orašasto voće koje sadrži vitamin C. Na glasu je med od cvijeta kestena zbog 
povoljnog utjecaja na dišne organe, pa ga koriste astmatičari. Uz plod i cvijet u narodnoj 
medicini koristi se i ekstrakt lišća koji služi kao sredstvo protiv upala i kao lijek od kašlja 
hripavca. Za njegova gastronomska svojstva znali su još stari Rimljani, koji su poput nas 
danas pekli kestene na ulicama i trgovima.

Kao vrsta drveća pitomi kesten je u nas rasprostranjen u umjerenim i toplijim konti-
nentalnim i primorskim područjima, gdje mjestimice izgrađuje bilo samonikle čiste keste-
nove šume ili mješovite sastojine s hrastom kitnjakom. Redovito raste na kiselim i dubokim 
tlima. Kao jednodomna biljka kesten razvija preko 25 m visoko stablo s velikom kroš-
njom. Pojedinim stablima prsni promjer prelazi 3 m, a starost preko 150 godina. Cvjeta 
u lipnju kad i lipa, a može izdržati vrlo niske temperature. Ima vrlo mnogo odlika i formi, 
koje se kultiviraju kako zbog ploda tako i ukrasa kao lijepo parkovno drvo. 

Posebno je na glasu naš s Učke - istarski marun. Uz istarsko govedo plodovi 
pitomog kestena simbol su Parka prirode Učka. Što se drva tiče, kestenovina je 
traženo i kao građevno i tvorivo drvo. Vrlo je otporna na trulež pa se koristi u 

vodogradnji, za pragove, stupove, a sitniji sortimenti, letvenjaci, za vinogradsko kolje, 
štapove, držalice alatljika i sl. Koristi se i u tokarstvu i rezbarstvu. Proširivanje europskog 
pitomog kestena zaustavljeno je zbog bolesti raka kestenove kore.

Vratimo se još malo plodu, „slasnom bodljikavcu“. Iako je najprimamljiviji pečen, ke-
sten kuhanjem ne gubi nutritivna svojstva. Posebno je popularan kesten-pire s dodatkom 
sladora i šlaga kao omiljena jesensko/zimska slastica. Ubrane plodove nije dobro odveć 
dugo držati, najduže dva mjeseca, a prije upotrebe ih treba dobro pregledati.

Kesteni su vezani i za našeg sveca don Bosca, osnivača reda salezijanaca i sjemeni-
šta. Legenda kaže da je na Dušni dan don Bosco obećao članovima oratorija da će ih 
za večeru počastiti s tri vreće kuhanih kestena. No, na trpezi pred blagovanje našle su 
se samo 3-4 kg, a ne tri vreće. Don Boska nije to smetalo. Dijelio je i dijelio, a košara 
nikako da se isprazni. Kestena je bilo za sve pa je i to jedno od don Boskovih čuda.

PRIRODA OKO NAS

Piše: Alojzije Frković

Brojni berači s bodljikavih ovojnica, tobolaca, skinuvši ih s 
krošanja, vade jednog po jednog do tri ukusna ploda. Per 
aspera ad astra.

Kesten - kroz bodlje do 
slatkih plodova

Uz istarsko govedo plodovi pitomog kestena simbol su 
Parka prirode Učka. Što se drva tiče, kestenovina je 

traženo i kao građevno i tvorivo drvo.

a može se pročitati i na internetskim stranicama 
trsatskih fratara. Roncalli je Trsat vjerojatno po-
sjetio i u međuraću. - Papa Ivan XXIII. je rekao 
nadbiskupu Josipu Pavlišiću, kad mu je on spo-
menuo Trsat, da je to “svetište s najviše stepe-
nica” i da je bio na Trsatu na putu za Bugarsku, 
ili Tursku, gdje je bio nuncij. No, u nas nema o 
tome nikakva zapisa - kaže fra Emanuel Hoško, 
trsatski povjesnik.

SVETI FRANJO NA TRSATU
Obilježavanje 800. obljetnice dolaska sv. 

Franje Asiškog na hrvatsko tlo čini pitanje o (ne)
dolasku sv. Franje na Trsat zanimljivim. Sv. Fra-
njo je 1212. godine pošao na put jedrenjakom u 
Svetu Zemlju, ali su ga protivni vjetrovi bacili na 
hrvatsku obalu te je doista boravio na našem tlu. 
Franjo Glavinić piše 1648. godine u svojem djelu 
“Origine della Provincia Bosna-Croatia” kako je 
sv. Franjo noćio na Trsatu i tom prilikom primio 
objavu da će na Trsat prispjeti Sveta kuća naza-
retska te da će njegovi sinovi, franjevci, boraviti i 
služiti Bogorodici na tome posvećenom mjestu. 
Povijesno nisu potvrđeni Glavinićevi navodi, ali 
predaja o dolasku i odlasku sv. Nazaretske kuće 
na Trsat već stoljećima potiče vjernike da hodo-
časte Gospi Trsatskoj.

SV. LEOPOLD MEĐU  
RIJEČKIM KAPUCINIMA 

Sv. Leopold Bogdan Mandić (1866. - 1942.) 
u Rijeci je boravio kratko, svega 28 dana, tijekom 
1923. godine - od 16. listopada do 11. studeno-
ga - kao hrvatski ispovjednik u gradu koji je tada 
bio pod talijanskom vlašću. Bogdan Mandić po-
hađao je sjemenište u Udinama. Za svećenika je 
bio zaređen 20. rujna 1890, a djelovao je uglav-
nom u Padovi od 1918. do smrti. Papa Pavao VI. 
proglašava ga blaženim 1976. godine, a 1983. 
papa Ivan Pavao II. uzdiže ga na čast svetosti. 

- Moja baka po majčinoj liniji, sestra je sv. Le-
opolda, koji je bio trinaesto dijete u obitelji Man-
dić. On je u doba fašističke Italije dva put interni-
ran. Prvi put stoga što je odbio primiti talijansko 
državljanstvo, a poznate su njegove riječi: “Ja 
sam Hrvat, a krv nije voda”. Fašističke vlasti su 
mu zamjerile i to što je u razgovoru s jednim fra-
trom rekao kako će Italija izgubiti rat - ističe Maks 
Peč, koji je naslijedio dio svečevih osobnih stvari, 
fotografija i pisama te ih ustupio riječkim kapuci-
nima. Gospodin Makso, koji će uskoro napuniti 
stotu godinu života, predlaže da se ta ostavština 
javno izloži.

- Ima dovoljno zanimljivosti koje se mogu 
prikazati Riječanima, ali i turistima. Među kapuci-
nima na Žabici djelovali su također fra Bernardin 
Škrivanić, čijom je zaslugom počela gradnja cr-
kva Gospe Lurdske. On je otvorio tiskaru i izda-
vao među ostalim “Riječke Novine”, prvi i za sad 
jedini katolički dnevnik na hrvatskom jeziku. U 
samostanu na Žabici živio je i fra Ante  - podsje-
ća gospodin Peč, koji je u više navrata susretao i 
papu Ivana Pavla II.
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„Naša Crkva u Bulešićevo vrijeme i danas“ bio je naslov 
ovogodišnjeg Teološko-pastoralnog tjedna za svećeni-
ke i redovnike Riječke metropolije. U organizaciji Teolo-

gije u Rijeci, seminar je održan 16. rujna u Velikoj dvorani Teologije, 
a na njemu je izlagalo 10 predavača iz Rijeke, Istre i Zagreba. U 
prvom dijelu temu su obradili s povijesnog stajališta, opisavši prili-
ke i stradanja Crkve u vremenu Drugog svjetskog rata i poraća pod 
komunističkom vlašću, a u drugome dijelu govorili su o teološkom, 
svjedočkom i duhovnom značenju mučeništva. 

Najava beatifikacije
Ovogodišnji TPT tako je najavio beatifikaciju Miroslava Buleši-

ća 28. rujna 2013. u Puli, što je bio jedan od razloga za odabir teme. 
„Izborom ove teme biskupi Riječke metropolije htjeli su svećeni-

cima i redovnicima bolje približiti lik ovoga istar-
skog svećenika i mučenika Crkve iz 20. stoljeća 
te njegovim primjerom potaknuti sve na hrabro 
svjedočenje vjere u novim vremenima“, objasnio 
je dr. Božidar Mrakovčić, predstojnik Teologije u 
Rijeci. „Njegovo mučeništvo nije samo događaj 
iz povijesne spomenice već je to, prije svega, 
poticaj da promislimo i aktualiziramo njegovu po-
ruku u današnjem vremenu. Bulešićevo svjedo-
čanstvo prilika je da se priupitamo o današnjim 
situacijama u kojima Crkva doživljava osporava-
nja te da problematiziramo odnos društva spram 
katolika kao i suprotno. Prilika je to da naglasimo 
važnost koju za život naroda Božjega danas ima 
svjedočanstvo svećenika“, rečeno je u uvodnim 
riječima. 

Kancelar Teologije u Rijeci, nadbiskup i me-
tropolit dr. Ivan Devčić, otvarajući simpozij pod-
sjetio je na izvorno značenje mučeništva, na 
koje se u prvim stoljećima kršćanstva gledalo 
kao na dragocjeno svjedočanstvo vjere i „sjeme 
novih kršćana“. „Vjerujem da i za nas danas mu-
čeništvo Crkve u vremenu komunizma ima isto 
značenje. Neka nam mučenici budu poticaj da 
se i sami obratimo, da ovaj Teološko-pastoralni 
tjedan bude ujedno i duhovna obnova kako bi 
revnije, spremni na žrtvu, svjedočili svećeničko 
poslanje“, rekao je nadbiskup Devčić. Na simpo-
ziju su sudjelovali svi biskupi Riječke metropolije 

te brojni svećenici. 
Miroslav Bulešić rođen je 13. svibnja 1920. u Čabrunićima (Sve-

tvinčenat). U kolovozu 1947., prigodom krizme u Lanišću, komunisti 
su nožem napali Miroslava u župnoj kući, od čega je preminuo. 
Dragocjeno svjedočanstvo o mučeniku, uskoro blaženiku, dao je 
dr. Vladimir Žmak, rodom iz Lanišća. Njegov je otac bio kum na toj 
sudbinskoj krizmi, a starija sestra i brat među krizmanicima. „Puk u 
Lanišću branio je svog svećenika, ali nakon tog događaja podnio je 
Kalvariju nepravedne stigme da su ga baš oni ubili. Bulišićev anđe-
oski lik komunistima je smetao, prijetili su da će ga ubiti, a mještani 
Lanišća zbog toga su bili dobro duhovno pripremljeni i spremni 
braniti svećenika. Nažalost nisu uspjeli spriječiti tragediju.“ 

Dr. Žmak je za budućeg blaženika rekao da je ostavljao anđe-
oski i evanđeoski dojam na one koji su ga poznavali, što potvrđuju 

Teološko - pastoralni tjedan

Svjedočanstvo 
Bulešića govori i 
danas

Bulešićevo svjedočanstvo prilika je da se priupitamo o današnjim situacijama u kojima Crkva doživljava 
osporavanja te da problematiziramo odnos društva spram katolika kao i suprotno.

„Medijsko osporavanje Crkve ne događa se samo zato što novinari ne razumiju narav Crkve. Ono 
je redovito popraćeno onim političkim, zapravo stranačkim i ideološkim. U Hrvatskoj to pokazuje 
aktualna struktura vlasti, koja vlada zapravo od ‘45 godine. Na društvenoj razini postoje brojne 

udruge koje traže da se Crkvi ukinu neka prava ili povlastice koje ima. Gotovo za svako područje 
crkvenog učenja postoji neka udruga koja pojedinu normu osporava“, rekao je dr. Tonči Matulić.

Postulator kauze dr. Jure Bogdan (prvi s desna), istaknuo 
je kako se mučeništvo za vjeru ne događa slučajno. 

„Mučeništvo je povlastica koju Bog daruje odabranima, 
ono je plod duhovnog života, svjedočanstvo za Krista“
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i neki još živući svjedoci. „Oče budi volja tvoja, bio je njegov moto još od ma-
lena, a župljani s kojima se susretao voljeli su ga. Bio je svjestan surove ratne 
stvarnosti i multinacionalnosti u Istri. Znao je da u njoj mora svjedočiti svoju vje-
ru i hrvatstvo. Komunisti su ga optuživali da je previše revan.“ U evanđeoskom 
smislu zalagao se da u društvu zavladaju pravda i solidarnost, želio je usaditi 
kršćansku ljubav u sve ljude. „Po pitanju vjere bio je beskompromisan. Govorio 
je kako nema polovične vjere, ili smo kršćani ili nismo“, rekao je dr. Žmak te 
zaključio kako i njegova duhovna oporuka u kojoj je napisao „moja osveta je 
oprost“, govori o njegovom evanđeoskom svjedočenju. 

Nadahnuće za svećenike i vjernike laike

O Bulešićevoj poruci koju je mučeništvom odaslao, pod teološkim je vi-
dom govorila dr. s. Nela Gašpar. „Suvremena teologija mučeništva žrtvu shva-
ća egzistencijalno i duhovno. Suobličujući se u mučeništvu s Kristom, žrtva 
odašilje poruku života za drugoga, poruku zajedništva. To je poruka žrtve Isusa 
Krista.“ Objasnila je kako je mučeništvo univerzalna kategorija ljudskog života, 
poznata u mnogim kulturama s pozitivnom porukom koja svjedoči o ljudskom 
dostojanstvu i Božjem darivanju. „Ipak moramo reći da je mučeništvo ujedno i 
jezovito poniženje za međuljudske odnose jedne civilizacije i bilo bi bolje da je 
takvih slučajeva što manje“, zaključila je dr. Gašpar. 

Mučeničko svjedočanstvo Bulešića snažna je poruka svećenicima kao i 
vjernicima laicima, o čemu su govorili dr. Jure Bogdan i dr. Natalija Bogović. 
Postulator kauze Miroslava Bulešića, dr. Bogdan, istaknuo je kako se muče-
ništvo za vjeru ne događa slučajno. „Mučeništvo je povlastica koju Bog daruje 
odabranima, ono je plod duhovnog života, svjedočanstvo za Krista“, rekao je 
dr. Bogdan ističući kako je upravo mučenikov snažan duhovni život uzor i na-
dahnuće za svećenike. „Bio je čovjek izrazito jasnog svećeničkog identiteta, 
što se vidi u njegovoj duhovnosti, odnosu prema Kristu, Crkvi i ljubavi prema 
čovjeku. Bulešić jasno pokazuje kako se živi svećeničko zvanje, posvećeno 
Bogu i čovjeku“, zaključio je dr. Bogdan. Svećenik kao primjer vjernicima mora 
biti autentičan i transparentan, rekla je dr. Bogović. „Vjernici trebaju svećenika 
kakav je bio Krist. Svećenika koji je navjestitelj, svjedok istine, čovjek molitve, 
mistik, koji zna čitati znakove vremena i evanđeoski ih tumačiti. Takav je bio 
Miroslav Bulešić.“ Kao i svaki Božji ugodnik i kandidat oltara, i njegovo je svje-
dočanstvo Božja poruka ljudima, pogotovo vjernicima. Dr. Nikola Vranješ u tom 
je svijetlu predstavio novi Direktorij za službu i život prezbitera koji potvrđuje da 
je služba svećenika dati vječni život svima. „To znači s radošću i mirom utrošiti 
sve svoje snage u služenju Bogu i braći i živjeti kao nadnaravan znak Božje 
ljubavi“, rekao je Vranješ. 

Crkva i danas osporavana

O izazovima i osporavanjima s kojima se Crkva u suvremenom svijetu su-
sreće govorio je dr. Tonči Matulić. „Crkva se danas ne treba brinuti za manjak 
osporavanja. Dobro je jedino to što takve ideologije nemaju snagu represiv-
nog aparata kao nekada“, rekao je dr. Matulić. Istaknuo je kako se medijsko, 
političko i društveno osporavanje sinkronizirano provodi iz ideoloških razloga. 
„Medijsko osporavanje Crkve ne događa se samo zato što novinari ne razumiju 
narav Crkve. Ono je redovito popraćeno onim političkim, zapravo stranačkim 
i ideološkim. U Hrvatskoj to pokazuje aktualna struktura vlasti, koja vlada za-
pravo od ‘45 godine. Na društvenoj razini postoje brojne udruge koje traže da 
se Crkvi ukinu neka prava ili povlastice koje ima. Gotovo za svako područje 
crkvenog učenja postoji neka udruga koja pojedinu normu osporava.“ Dr. Ma-
tulić ipak je zaključio kako ne bi bilo dobro kada Crkva ne bi bila osporavana. 
„Putujuća Crkva uvijek je kao u nekom minskom polju, ali snagom Uskrsnulog 
i okrjepljena Duhom Svetim korača naprijed, a njezin je zadatak razminiranje, 
odnosno posvećivanje svijeta.“

U prvome dijelu simpozija sudionici su analizirali povijesne okolnosti u koji-
ma se Crkva na području današnje Riječke metropolije našla u vrijeme Drugog 
svjetskog rata te komunističkog poraća. O progonu Crkve neposredno nakon 
Drugog svjetskog rata u Gospićko-senjskoj biskupiji govorio je biskup dr. Mile 
Bogović podsjetivši svećenike na važnost popisivanja žrtva tog vremena, „jer 
ako mi to ne napravimo očito nitko neće“. Situaciju u Rijeci i Riječkoj nadbi-
skupiji, čije su području početkom rata zauzimale dvije države, analizirao je dr. 
Marko Medved. Dr. Franjo Velčić govorio je o progonu i zlostavljanju krčkog 
biskupa dr. Josipa Srebrnića, a dr. Stipan Trogrlić o stradanjima svećenika i 
vjernika u Porečkoj i Pulskoj biskupiji. 

Danijel Delonga

Početak 
akademske 
godine

Na Teologiji u Rijeci inauguralnim predava-
njem dr. Richarda Pavlića „Antropologija 

Drugog vatikanskog koncila“ 1. listopada započe-
la je nova akademska godina. Nakon mise u ka-
peli bogoslovnog sjemeništa i svečanog početka 
u Velikoj dvorani, profesori Teologije okupili su se 
na prvoj sjednici nastavničko-suradničkog zbora.

Misu je predvodio kancelar Teologije, riječki 
nadbiskup i metropolit Ivan Devčić u suslavlju s 
biskupima metropolije, krčkim biskupom Valte-
rom Županom, gospićko-senjskim Milom Bogo-
vićem i porečkim i pulskim Draženom Kutlešom. 
Profesorima i studentima u propovijedi se obratio 
biskup Župan potaknuvši ih na odlučno i hrabro 
svjedočenje u suvremenom svijetu u kojemu se 
često veličaju oprečne vrijednosti.

Predavanje dr. Pavlića dotaknulo je upravo 
temu čovjeka u svijetu današnjice, njegovo an-
tropološko pitanje smisla. „Suvremeni čovjek 
je radikalno svjetovan“, rekao je Pavlić, „njegov 
svijet je imanentan, zatvoren za transcendentno.“ 
Objasnio je da je moderno doba obilježeno an-
tropocentrizmom, čovjek je u središtu svijeta i 
ne poima ga se više kao stvorenje nego poprima 
ulogu stvoritelja, sam preobražava svijet. „Od-
govor Koncila na takvu sliku čovjeka bilo je po-
stavljanje temeljnih pitanja smisla, „tko sam i gdje 
idem?“. Ta pitanja polaze od čovjeka pojedinca, 
nadovezujući se na suvremenu antropologiju, 
ostavljajući ga u paradoksu ne nalaženja smisla. 
Koncil upotpunjava tu egzistencijalnu prazninu i 
vraća čovjeku  nadnaravnu dimenziju. Kristologi-
ja garantira dostojanstvo ljudske osobe bolje od 
bilo kojeg humanizma.

Predavač je istaknuo da je Koncil bio poticaj 
za ujedinjavanje dvaju pristupa kršćanskoj 

antropologiji, onog logičkog u kojemu dostojan-
stvo čovjeka proizlazi iz Kristovog čovještva, i 
onog kronološkog ili tradicionalnog koji kreće od 
stvaranja čovjeka. „Koncil ne nudi antropološke 
novosti nego otvara novi pristup tematici“, rekao 
je Pavlić.

Profesore i studente pozdravio je i predstoj-
nik Teologije dr. Božidar Mrakovčić te podsjetio 
da je zgrada tijekom ljeta obnovljena kako bi pru-
žila bolje uvjete studentima, a uređena je i nova 
kapelica. 
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Priredio: dr. Ivan Host

MEDICINSKI KUTAK

Kronična opstruktivna bolest pluća 
(KOPB) je zajednički naziv za bolesti 
koje postupno slabe disanje: za kronični 

bronhitis i emfizem pluća. Ove bolesti karak-
terizira smanjenje protoka zraka kroz dišne 
puteve. Ovo smanjenje protoka zraka obično 
je progresivno i povezano je sa često pretjera-
nim upalnim odgovorom pluća na štetne tvari 
i/ili plinove. Radi se o dvije različite bolesti no 
neki pacijenti ponekad istovremeno boluju i od 
kroničnog bronhitisa i od emfizema pluća. Kro-
nični bronhitis je češći i odgovoran je za 85% 
slučajeva KOPB-a.

Pušenje je glavni uzrok
Kronična opstruktivna bolest pluća (KOPB) 

je kronična bolest koja se može liječiti i što je 
važnije, koja se može spriječiti. Opstrukcija diš-
nih puteva je uzrokovana upalom u dišnim pu-
tevima i plućnom tkivu. Upala nastaje kao po-
sljedica djelovanja raznih iritansa, prvenstveno 
sastojaka duhanskog dima, štetnih tvari iz oko-
liša, ali i hladnog zraka. Kako bolest napreduje 
nastaju brojne promjene i oštećenja pluća. To 
rezultira otežanim protokom zraka kroz dišne 
puteve. Često je KOBP povezan sa bolestima 
srca što se objašnjava dijelom istim uzročnim 
faktorima. U prvom redu se tu misli na pušenje, 
koje je najčešći uzrok za nastanak KOBP-a. Ve-
liku ulogu igra i nasljedna sklonost, te pasivno 
pušenje, izloženost zagađenom zraku na poslu 
i u okolišu, kao i česte infekcije dišnih puteva.

Kronični bronhitis je dugotrajna upala diš-
nog sustava. Dolazi do stvaranja velike količine 
sluzi u dišnim putevima. To uzrokuje kašljanje 
i “škripanje” pri disanju. Bronhitis se smatra 
kroničnim ako kašalj i iskašljavanje traju naj-
manje 3 mjeseca tijekom jedne godine, dvije 
godine uzastopno. Emfizem je pak bolest koja 
uništava plućne alveole (zračne prostore – si-
ćušne plućne mjehuriće) i/ili manje bronhiole 
(male zračne putove) u plućima. Zbog toga se 
značajno smanjuje disajna površina u plućima 
i disanje postaje otežano.

Dugotrajan kašalj
Kašalj, iskašljavanje i otežano disanje ka-

rakteristični su simptomi KOBP-a. Bolesnici 
koji puše vrlo brzo razvijaju kašalj. Kašalj se u 

početku javlja samo ujutro i praćen je obilnim 
iskašljavanjem tzv. “pušački kašalj”. Kako bo-
lest napreduje, kašalj se javlja tijekom cijelog 
dana, a zatim i noći. Iskašljavanje je u početku 
gotovo neprimjetno, jer se javlja samo ujutro. 
Iskašljaj je sluzav, ali postaje gnojan tijekom 
pogoršanja. Otežano disanje se u početku za-
paža tek pri većem naporu.

Pogoršanja bolesti su najčešće uzroko-
vana virusnim ili bakterijskim infekcijama diš-
nog sustava. Kako bolest napreduje razdoblja 
između pogoršanja postaju kraća. U kasnijim 
fazama KOPB-a javljaju se otežano disanje, 
kašalj i iskašljavanje velike količine sluzi, stal-
ne infekcije, natečeni zglobovi. Pacijenti kod 
uznapredovale KOBP imaju plavkastu boju 
okrajina, kože i sluznica (cijanoza) i jutarnje 
glavobolje zbog niske razine kisika u arterijskoj 
krvi i nakupljanja ugljičnog dioksida u krvi. Oti-
canje nogu ili trbušna bol mogu se pojaviti kao 
posljedica poremećaja rada srca uzrokovanih 
oštećenjem pluća, kao npr. plućno srce i zata-
jenje desne strane srca. U uznapredovaloj fazi, 
bolesnicima je potrebna stalna njega i dodatni 
kisik kako bi mogli disati.

Povećanje disajne funkcije
Kod više od trećine bolesnika s teškom 

kroničnom opstruktivnom bolesti pluća (to se 
posebno odnosi na one sa emfizemom pluća) 
postoje znakovi značajne pothranjenosti, tj. 
smanjenja mišićne mase. Ovakvo stanje ne-
povoljno djeluje na kardiorespiratornu funkciju 
i funkciju imunološkog (obrambenog) susta-
va organizma. Zato prehrana ovih pacijenata 
mora sadržavati povišeni udio masnoća, više 
kalorija i više proteina. Preporučuje se i uzi-
manje multivitaminskih preparata s dodatkom 
mineralnih tvari. 

Prehrambenu potporu treba pratiti reha-
bilitacijski program vježbi i aktivnosti kako bi 
došlo do vraćanja mišićne snage i mase. Ova 
rehabilitacija uključuje metode relaksacije, 
vježbe disanja, položajnu drenažu, te inhala-
cije. Glavni učinak plućne rehabilitacije je po-
većanje disajne funkcije, smanjenje potrošnje 
energije, povećanje pokretljivosti prsnog koša 
i ošita, uklanjanje bronhalnog sekreta, te spre-
čavanje napadaja otežanog disanja.

KOPB je bolest koja se istina ne može izliječiti, ali se može uspješno kontrolirati. Izuzetno 
je važno ovu bolest rano prepoznati i započeti njeno liječenje. Danas postoji niz kvalitetnih 
lijekova kojima se može usporiti tijek bolesti i značajno poboljšati kvaliteta života. 

Upoznati se sa simptomima
Što se ranije otkrije KOPB, 

liječenje je lakše. Razgovarajte 
sa svojim obiteljskim 

liječnikom ako duže vrijeme 
kašljete, ako teže dišete ili ako 

mislite da bi mogli oboliti od 
bolesti pluća (pušači!). Prvi 

korak u liječenju je naučiti sve 
što se može o toj bolesti. 

Najvažnija mjera je prestanak 
pušenja, bez obzira na 
trajanje i težinu bolesti. 

Istraživanjima je dokazano 
kako se napredovanje bolesti 

kod pušača usporava ako 
prestanu pušiti. Edukacija o 

prestanku pušenja je nužna i 
treba je stalno poticati. Ukoliko 

savjet liječnika i podrška 
nije učinkovita, potrebno 
je potražiti druge oblike 

pomoći, uključujući nikotinske 
nadomjeske, škole nepušenja 
i savjetovanje sa stručnjacima 

za bolesti ovisnosti.
Važna je i prevencija i 

rano liječenje infekcija kod 
bolesnika sa KOBP-om. To 

smanjuje učestalost i težinu 
pogoršanja bolesti. Osobe s 
KOPB-om češće obolijevaju 

od respiratornih infekcija i zato 
je vrlo važno da se zaštite. 

Često i temeljito pranje ruku 
je lagan način da se izbjegne 

infekcija. Također treba 
izbjegavati bliske susrete s 

ljudima koji su prehlađeni ili 
imaju gripu. Svake se godine 

u jesen treba cijepiti protiv 
gripe. Također razgovarajte s 
liječnikom o cijepljenju protiv 

upale pluća (pneumokok 
i hemofilus influence).

Kronična bolest 
pluća - KOBP
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KAKO I ŠTO PJEVATI  
U LITURGIJI

CRKVENA GLAZBA

Priredila: Andrejka Srdoč

Povjerenstvo za crkvenu glazbu 
Riječke nadbiskupije

SUSRET CRKVENIH GLAZBENIKA, 
ZBOROVA MLADIH, GLAZBENIH 

ANIMATORA I PJEVAČA

subota, 26. listopada 2013.  
u 9.30 sati

Velika dvorana Nadbiskupskog doma 
Ivana Pavla II, br. 1. Rijeka

Program:

  9.30 sati – Uvodna molitva i pozdrav 
oca nadbiskupa mons. dr. Ivana 
Devčića

  9.45 sati – dr. sc. Katarina Koprek 
„Osnivanje škola za crkvenu 
glazbu u Hrvatskoj nakon 
Drugog vatikanskog koncila – 
uloga i zadaće“

10.15  sati – mr. sc. Andrejka Srdoč 
„Pet godina postojanja 
Nadbiskupijske škole za crkvenu 
glazbu u Rijeci“

10.45 sati – Svjedočanstvo učenika i  
profesora škole

11.00 sati – Diskusija

11.30 sati – Podjela diploma učenicima 
škole

12.00 sati – Zakuska

Sudjeluje: Riječki nadbiskupijski zbor

U prošlosti, kad je gregorijansko pje-
vanje bilo jedino liturgijsko pjevanje, 
slaviti s pjevanjem značilo je izvesti 

što je moguće vjernije tekst i glazbu neke 
pjesme. Danas se nije samo jako izmijenio 
izbor skladbi nego još više estetika pjevanja. 
Izbor skladbi je sredstvo kojim se služimo, a 
nije cilj koji treba ostvariti. Izbor skladbi služi 
liturgijskom skupu, treba mu pomoći da se 
izrazi, i ne smije se dogoditi obrnuto, te tako-
đer pjesme trebaju pratiti liturgijski čin. Litur-
gijska estetika nije više samostojna estetika 
sakralne umjetnosti, već je cjelovita estetika 
značenja i funkcija, kretnji i djelovanja.

Oblici himna
Kad želimo zapjevati na liturgijskom sku-

pu, najnaravnije je da započnemo s himnima. 
Himan se može javiti u različitim oblici-

ma.
Oblik himna kao što je Slava najrjeđe 

dolazi i prikladan je za neke posebne zgo-
de. Naime, pjesma koja od početka do kraja 
uvijek teče samo naprijed nije baš omiljena; 
no, upravo stoga pruža neiscrpne mogućno-
sti (npr. izmjenjivanje između zbora i soliste).

Himan složen od kitica (strofa), s pripje-
vom ili bez njega, najobičniji je oblik himna, 
a redovito i najdjelotvorniji. Kratkoća svake 
pojedine kitice i ponavljanje napjeva omo-
gućuje da se lako nauči ta „igra“ jednog te 
istog napjeva s drugim riječima i čini je pri-
vlačnom. Konačno, taj oblik snažno ističe 
koralnu, zbornu značajku, naime jedinstvo 
liturgijskog skupa.

Složeniji oblici kao što je tropar omo-
gućuje veće raščlanjenje vjerničkog skupa 
i bolje zaposlenje zbora ili solista. U vezi s 
time evo jedne radne scheme: Zbor (kitica) 
+ Narod (pripjev) + Solisti (kitica).

Himan s kratkim pripjevom uklopljenim 
između kitica. Taj oblik, koji spaja himan s 

klicanjem, veoma snažno djeluje i lako ga je 
izvesti. Najobičniji primjer tako uklopljenog 
pripjeva jest Aleluja (nekada se zvao alelujski 
psalam). Evo kako se preporučuje izvoditi:

Solisti: Nebom kliktaj odjeknu!
Svi: Aleluja!
Solisti: Krist Gospodin uskrsnu!
Svi: Aleluja!
Solisti: Aleluja!
Svi: Aleluja!
Solisti + svi: Aleluja!

Kad se pri naviještanju poslužimo pje-
vanjem, imamo glazbeni recitativ, oblik pje-
vanja gdje je riječ u prvom planu. Recitativ 
je izuzetan oblik pjevanja koji nastaje već u 
prvim stoljećima kršćanstva.

Privilegiran je oblik pjevanja molitava, 
predslovlja i ostalih dijelova mise koje spada-
ju na svećenika. No, može ga pjevati zbor ili 
grupa solista. 

Stilovi, izrazi, izbor skladbi
Prije koncila u prvom redu postavljalo se 

pitanje stila, a glazba se smatrala više ili ma-
nje liturgijskom već prema stilu (koji se tre-
bao nadahnjivati na gregorijanskom pjevanju 
i na klasičnoj polifoniji).

Danas je pitanje stila podređeno traže-
nju temeljnog smisla pjevanja, pitanju obred-
nih okolnosti i funkcionalnih zahtjeva te u 
estetici djelovanja nema neko naročito zna-
čenje. Sjetimo se da je kod popularne glaz-
be stil izvođenja sve ili gotovo sve. On zavisi 
više o „duhovnosti“, o načinu kako neka za-
jednica živi nego o ukusu njenih glazbenih 
voditelja. Često puta se ne vodi briga o sa-
kralnom i liturgijskom činu. Ako neka skladba 
nije skladana u liturgijske svrhe, onda treba 
učiniti određene preinake (gledom na tekst) 
ili ju izbaciti. 

U prošlom broju razmišljali smo o pitanju zašto pjevati i kada pjevati, 
a sada pogledajmo kako i što pjevati u liturgiji? Ova promišljanja 
namijenjena su odgovornima za vođenje liturgijskog slavlja i ne 
pretpostavlja posebnu glazbenu izobrazbu, već želi dati neke 
smjernice u „režiranju“ liturgijskog slavlja.

Mora li liturgijsko pjevanje biti umjetnost? 
Tražiti a priori da liturgijsko pjevanje bude umjetnost, značilo bi smetnuti s uma da je estetski 

doživljaj u liturgiji cjeloviti doživljaj, gdje umjetničko ili lijepo proizlazi iz cjeline. Drugim 
riječima, ako liturgijsko pjevanje ispunja osnovni smisao pjevanja i ako je u skladu s tipičnim 

ili posebnim obrednim okolnostima, umjetnost će iz toga proizaći (kao i „sakralno“). 
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STRAH BOŽJI DAR JE TVOJ
Gospodine... dar Duha Svetoga... tvoj dar... Strah Božji… dugo ga ni-

sam mogla razumjeti... ne znam  ni da li sam to sada ispravno spoznala... 
ali evo pišem... Ti vodi me...

Bojati se Tebe Bože... koji si sama ljubav... samo milosrđe... koji nas 
toliko ljubiš ovakve kakvi jesmo... 

... zašto da Te se bojimo… kada nas na dlanu svome nosiš... i zaplju-
sne me jedna spoznaja...

Pa Ti nas toliko silno ljubiš i nosiš da mi bez Tebe ništa ne možemo 
činiti... što Te više spoznajemo... to smo svjesniji koliko smo slabi... krh-
ki... i da sva naša snaga je u Tebi... sva naša nada i život temelji se na 
Tebi...

Stoga... o Bože... ne skrivaj lica svoga od nas.. ne napuštaj nas niti 
jedne sekunde.. jer bez Tebe se ne možemo pomaknuti... hodati ...disati... 
živjeti. Svaki dah našeg života tvojom voljom je blagoslovljen... a mi... 
često puta slabi i oslonjeni na svoju volju.. padamo...i bojimo se...

Danas Gospodine... ne bojimo se više tvoje kazne... jer znamo da si Ti 
bezuvjetna ljubav... danas se bojimo da nas ne napustiš... jer bez Tvoga 
svjetla ne vidimo u mraku... bez Tvoga  križa otkupiteljskog ne možemo 
sami nositi svoje križeve... bez Tvoje ljubavi ne možemo živjeti radost i 
veselje na zemlji...

Gospodine... Strah Božji je zaista Tvoj dar... ali ne strah od Tvoje 
kazne... nego od naših grijeha.. da u svojoj bijedi, padu nedostojni ne bi 
izgubili Tvoju blizinu...

... a Ti nam upravo u tom strahu... pokajanom srcu...daruješ puninu 
sebe... ispunjavaš nas cijele...čistiš...vodiš sebi... usavršavaš nas u ljuba-
vi...suobličuješ sebi....

Takvi možemo biti Tvoje svjetlo... osobe koje Te nose ...i takvi može-
mo svjedočiti svojim životom da Ti prebivaš u nama...

Ivanka Lakota

Novi Youcat priručnici za krizmanike  
i voditelje za pripravu za sakrament potvrde 

Imajući pred očima zbiljske poteškoće svih onih koji brinu oko priprave potvrđenika, ali prije svega imajući pred očima konkretne 
potrebe i očekivanja mlade osobe, skupina koja je izradila omiljeni Katekizam Katoličke Crkve za mlade – popularni YOUCAT, sada 
je izradila i program priprave za sakrament potvrde, utemeljen na Svetom Pismu i “Katekizmu za mlade”. “Youcat – Priprava za sa-
krament potvrde”, osmišljena je kao niz kateheza unutar kojih je ponuđeno nekoliko verzija njihova izvođenja, ovisno o profilu, dobi i 
interesu određene krizmaničke skupine. Kateheze su fleksibilne te se u potpunosti moguće osloniti na ponuđenu strukturu ili je pak 
uklopiti u postojeći vjeronaučni program, mijenjati, dopunjavati, prilagođavati konkretnoj situaciji, dobnom uzrastu i afinitetima mladih 
ili samoga voditelja. 

“Youcat – Priprava za sakrament potvrde” sadrži dva izdanja: “Youcat – Priručnik za krizmanike” 
i “Youcat – Priručnik za voditelje”. 

“Youcat – Priručnik za krizmanike” namijenjen je mladima (osnovcima i srednjoškolcima) koji se 
pripremaju za slavljenje i primanje sakramenta potvrde. Adekvatna priprava za sakrament potvrde 
jedna je od najvećih potreba Katoličke Crkve. Nerijetko se dogodi da mladi odmah nakon primanja 
tog sakramenta napuste Crkvu i vjerski život. Ovaj priručnik može promijeniti tu žalosnu činjenicu. 
Mladima je privlačan jer im progovara krećući od realnosti, njihova života i interesa. Obraća im se 
izravno, koristi mladenačke, optimistične, kreativne i iznenađujuće slike i usporedbe. Istovremeno 
daje mladima, na vrlo prihvatljiv i moderan način, jasna i uvjerljiva objašnjenja temeljnih načela vje-
re, te ih metodički dovodi do dobre i cjelovite priprave za sakrament potvrde. Privlačnog sadržaja, 
popraćen zanimljivim ilustracijama i fotografijama u boji, ovaj će priručnik zasigurno oduševiti mla-
de koji se pripremaju za primanje sakramenta potvrde.

“Youcat – Priručnik za voditelje” namijenjen je župnicima, vjeroučiteljima, katehetama, župnim 
animatorima te svima onima koji vode skupine mladih u pripravi za sakrament potvrde. 

Sadržajem u potpunosti prati “Youcat – Priručnik za krizmanike” kroz svih dvanaest kateheza 
te donosi njihovo teološko utemeljenje, razrađeni tijek, upute, napomene i puno korisnih materijala 
za kvalitetnu aktualizaciju kateheza. Uz svaku katehezu postoji više vrsta materijala pa se mogu 
izabrati one koje odgovaraju osnovcima ili pak srednjoškolcima.

IZDANJA VERBUM

Iz prošlosti Rijeke

OBITELJSKI PREDAH

Zastava 
EuropskE unijE

Nakon završetka velikog svjetskog rata, 
narodi su se pomirili. I došla je ideja udru-
živanja… a i mi smo nedavno ušli u veliku 
obitelj Europske unije. Uz našu zastavu viorit 
će se i ona Europe. Zanimljivo je kako je ona 
nastala. Od prvih dana dogovora oko ujedi-
njenja Europe tražilo se rješenje i za zastavu. 
Vijeće je predlagalo bijelu zastavu sa slovom 
E i zlatnim zvjezdicama. Vijeće je 1955. go-
dine raspisalo natječaj. Došlo je 200 prijed-
loga. 

Prihvaćeno je da zastava ima 12 zlat-
nih zvjezdica (po apostolima) kao zatvoreni 
krug koji označava ujedinjenje i blagostanje. 
Oci Europske unije, Nijemac Adenauer, Tali-
jan De Gasperi i Francuz Schuman udružili 
su se u stvaranje zastave. Predsjednik žirija 
Levy vidio je u tom simbolu ideju saveza kr-
šćana i židova. 

Max Peč
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OBITELJSKI PREDAH

U njemačkom gradu Freisingu, od 28. do 30 kolovoza, održan 
je 17.  Kongres Renovabis-a na kojemu je i ove godine sudjelo-
vao riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić. Riječ je o socijalnoj 
ustanovi  Njemačke biskupske konferencije kojoj je svrha obnova 
Crkava i društava koja su bila pod komunističkom vlašću ili su zbog 
nekog drugog razloga bila izložena siromaštvu i sporijem razvoju  i 
sporijoj obnovi, objasnio je riječki nadbiskup dodajući kako se idu-
će godine obilježava 25. godina od pada Berlinskog zida i velikih 
promjena koje su se dogodile na prostoru Istočne i Jugoistočne 
Europe, a svih proteklih godina, osobito 1997. kada je održan prvi 
Kongres Renovabisa, ova socijalna ustanova pomagala je, kako 
angažmanom, tako i financijski, 27 zemalja koje su se od pada Ber-
linskoga zida oslobodile komunizma. 

„Jubilej je povod da se razmišlja o tome kakvo je stanje u ze-
mljama i Crkvama nakon tog vremena i zato se i kao tema uzima: 
Slobodan i solidaran - kršćanin u odgovornosti za Europu“, ista-
knuo je nadbiskup Devčić objašnjavajući kako se na Kongresu re-
dovito raspravlja o konkretnim problemima Istočne i Jugoistočne 

Europe ali i Europe u cijelosti s naglaskom na Europsku uniju. „Što 
je od slobode nakon pada Berlinskog zida ostalo i jesu li se do sada 
ostvarile težnje i želje tih naroda, neka su od pitanja o kojima se 
raspravlja. Osim toga, tu su i pitanja o društvu jednakih prilika.“  Je 
li društvo pravednije, solidarnije te u kojoj mjeri se to u ovih dvade-
set i pet godina ostvarilo u pojedinim zemljama, ono je o čemu se 
često govori na kongresima Renovabisa, otkrio je riječki nadbiskup 
dodajući sa žaljenjem kako nema puno razloga za zadovoljstvo. 
„Postoji puno nesnalaženja u novim okolnosti, ekonomska kriza 
je sveprisutna, kriza demokracije, odgovornosti i to je ono što svi 
ističu.“ Nadbiskup Devčić ističe i kako problem leži u činjenici da 
su na vlasti ostali isti ljudi kao i ranije. „Oni koji su odgojeni u jed-
nom duhu teško da mogu praviti reforme i voditi državu i kulturu na 
posve drugačiji način“, naglasio je nadbiskup govoreći o zajednič-
kim zaključcima sudionika 17. Kongresa Renovabisa. Iz Freisinga 
je odaslana poruka nužnosti ekonomske i političke obnove, ali i 
temeljitije obnove društava koja su do prije 25 godina bila pod ko-
munističkom vlašću.

U prepunoj kapelici sv. Josipa u Rijeci svečanu misu je predvodio gospićko-senjski biskup Mile Bogović. Iz njegove nadahnute pro-
povijedi sudionici slavlja dobili su brojne poticaje. „Vinko je znao pročitati nevolje naroda, nije ostao neosjetljiv, mnogi žive u narodu, a ne 
znaju ni dijagnozu ni lijek. Nije se zadovoljio time da vidi kako je loše pa onda ide kukati zajedno s drugima da ima jedan plačidrug više, 
nego je pokrenuo pozitivne snage u društvu da ih 
uključi u svoj plan ljubavi prema bližnjemu… Ima 
mnogo dobrote u svijetu koja čeka neiskorištena i 
neuključena. Vinkovo oko je u ono vrijeme primi-
jetilo takve ljude i našao je načina da ih uključi u 
dobro društva. Zar i danas mnogi takvi ne bi mo-
gli nešto korisno raditi? Mnogi bi to i htjeli, ali nije 
ih nitko najmio, nije nitko našao formulu kako ih 
uključiti da rade nešto što je korisno i za njih i za 
društvo. Vinkovo oko je bilo u ono vrijeme itekako 
pronicavo, vidjelo je i pokrenulo takvu dobrotu. 
Dakako, bilo je i onih koji ne samo da su se njemu 
priključili, nego su taj njegov potočić ljubavi sa 
svojom ljubavlju obogatili da postane velika rije-
ka“, rekao je biskup.

Slavlje je nakon mise nastavljeno u prosto-
rijama Udruge uz skromno čašćenje domaćim 
kolačima, pjesmom i druženjem članova iz svih 
riječkih podružnica. 

Miroslav Radić

Kongres Renovabis-a

Bez solidarnosti nema budućnosti

Trajno teče rijeka ljubavi svetog Vinka 
Sestre milosrdnice i članovi Udruge sv. Vinka Paulskoga 27. rujna proslavili su 
svog nebeskoga zaštitnika. 

Europa demografski nazaduje
Govoreći o nužnosti sudjelovanja Hrvatske na kongresima Renovabisa, istaknuo je priliku uočavanja zajedničkih problema zema-

lja koje su u Europskoj uniji i onih koje su u tranziciji kao i upoznavanja s problemima koji pritišću Europsku uniju. Kriza demokracije 
prisutna je u svim zemljama, a kao jedan od većih problema istaknuo je pasivnost građana. „Nije pravi način samo jadikovati i optu-
živati da vladajući nisu napravili ovo ili ono, bitno je uključiti se. Jedan njemački parlamentarac je istaknuo da su ljudi totalno neza-
interesirani u Njemačkoj, a riječ je o pitanjima njemačkog zakonodavstva, pitanjima budućnosti, a sa sličnim problemima suočene 
su i druge zemlje, pa i Hrvatska, no sa izvjesnim razlikama između zemalja koje su živjele u demokratskim društvima nakon Drugog 
svjetskog rata i onima koji su tek upoznali demokraciju nakon promjena“, objasnio je nadbiskup Devčić. 

Na ovogodišnjem Renovabisu istaknut je i demografski problem u smislu iseljavanja velikog broja ljudi iz zemalja koje su nekada 
bile pod komunizmom u zapadne europske države. „Europa demografski nazaduje!  Riječ je o velikim emigracije prema zapadu iz tih 
zemalja prema državama gdje je lakše naći posao. Socijalni problemi su sveprisutni i u tom smislu Renovabis (koji u svojim temeljima 
nosi riječ solidarnost) smatra svojom zadaćom buditi svijest o solidarnosti.“, objasnio je riječki metropolita. Uz ove, 17. Kongres Reno-
vabisa dotaknuo se tema o socijalnom nauku Crkve koji u jednu ruku doživljava svoju renesansu, jer, kako je naglasio mons.dr. Ivan 
Devčić, očigledno je da bez solidarnosti i smisla za opće dobro nema budućnosti.

Helena Anušić
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Udbina

Peto hodočašće veterana 
gardijskih brigada na Udbinu

Iako se pojam hodočašća zadnjih desetljeća postupno izgubio jer hodočasnici u razna 
svetišta dolaze prijevoznim sredstvima, ipak još ima onih koji svoje zavjete, poruke i odava-
nja počasti domovini i Crkvi pokazuju stvarnim hodočašćem. Među njih spadaju  pripadnici 
Udruge „Damir Tomljanović Gavran“ iz Zadra koja uključuje zbor veterana gardijskih briga-
da, Udrugu specijalne policije i HVIDR-u Zadar koji od 2008. godine uoči proslave Dana 
hrvatskih mučenika hodočaste prema nacionalnom svetištu na Udbini iz različitih pravaca. 

Ovogodišnje hodočašće u trajanju od 5 dana na kome je 25 pripadnika udruge  pro-
pješačilo blizu 200 km započelo je 26. kolovoza u Gvozdanskom, nastavilo se drugog dana 
u Cetingradu, trećeg dana u Smoljancu, četvrtog u Korenici i konačno zadnjeg dana do-
laskom na Udbinu. Svaki dan uz pješačenje bio je ispunjen molitvom namijenjenom hrvat-
skim mučenicima iz različitih razdoblja naše mukotrpne povijesti.

Z. Ranogajec

Gospić

Prezbitersko vijeće 
U srijedu 18. rujna održana je u Gospiću jesenska sjednica Prezbiterskog vijeća Gos-

pićko-senjske biskupije u trećem sazivu. Vijećnike, odnosno predstavnike svih šest dekana-
ta i biskupijskih ustanova pozdravio je na početku domaćin, biskup Mile Bogović. 

Biskup je u nastavku govorio o stanju klera i aktualnim pitanjima u biskupiji. Generalni 
vikar mons. mr. Tomislav Šporčić predstavio je zatim prijedlog pastoralnog plana biskupije 
za narednu pastoralnu godinu pod nazivom „Odgoj za slobodu u znaku križa”.  Osim uo-
bičajenih pastoralnih susreta tijekom godine za pojedine kategorije vjernika težište je stav-
ljeno na susret župnih pastoralnih vijeća biskupije koji će se održati u Otočcu, svećeničku 
skupštinu koja će raspravljati o „teologiji tijela“ te Dan obitelji koji će se održati na Udbini. 
Nakon prošlogodišnjeg premijerno održanog educiranja župnih animatora, Tečaj vjere će 
se održati i ove godine u pet subota s početkom u studenom. Kancelar biskupije mr. Marin-
ko Miličević prezentirao je informacije oko biskupijskog hodočašća u Pulu na beatifikaciju 
Miroslava Bulešića uz podatak da će biskupiju predstavljati 350 hodočasnika. Godina vjere 
zaključuje se blagdanom Krista Kralja. 

Svoja izvješća podnijeli su biskupijski uredi i predsjednici povjerenstava te predstavili 
programe  rada za narednu pastoralnu godinu. 

Zvonko Ranogajec

Ogulin, nacionalni susret križara

Križ krbavskih biskupa 
U Ogulinu je 14. rujna svečano proslavljen blagdan 

Uzvišenja sv. Križa, nebeskog zaštitnika starije ogulinske 
župe, kojeg je po tradiciji predslavio gospićko-senjski bi-
skup Mile Bogović u suslavlju brojnih svećenika, gostiju 
kao i križara iz čitave Hrvatske. Proslava je započela veli-
čanstvenom procesijom u kojoj su sudjelovali predstavnici 
brojnih laičkih i svjetovnih udruga i ustanova sa svojim obi-
lježjima, vjeroučenici raznih uzrasta i župljani. Po prvi puta 
u procesiji i na misi Ogulinci su mogli vidjeti križ krbavskih 
biskupa koji se čuva u riznici Riječke nadbiskupije, a kojeg 
je ponosno nosio njihov nasljednik, prvi gospićko-senjski 
biskup Mile Bogović. Isto tako nakon dugo vremena u pro-
cesiji je novi župnik župe bl. A. Stepinca fra Tomislav Vrsalj-
ko nosio u presvetom moći sv. Križa.

„Križ je najjači kršćanski simbol i znak, a teško bi bilo 
naći neki drugi znak koji bi se s njime mogao nositi u bo-
gatstvu sadržaja i poruke“, istaknuo je na početku biskup 
Bogović. Prema biblijskom izvješću prvi čovjek se okrenuo 
od Boga i poslušao napasnika vjerujući njegovim velikim 
obećanjima. Dajući krivo svoj glas, u čovjeka je ušla pat-
nja i smrt. Za izlječenje je potrebno u čovjeka unijeti ljubav 
umjesto mržnje odnosno križ po kome dolazi pobjeda. Križ 
je naime najveći i najbolji izum u ljudskom društvu od po-
četka svijeta do danas a došao je od Boga. Nikada u svoje 
vene ne ubacujte mržnju ka čovjeku, što je prvi učinio Ada-
ma nasjevši predizbornim obećanjima sotone“, poručio je 
biskup.

Misu je liturgijskim pjevanjem uzveličao veliki župni 
zbor pod ravnanjem s. Pankracije i uz orguljsku pratnju 
prof. Slavka Barčića, po prvi puta s kora i uz milozvučje 
obnovljenih orgulja. Na misi su nazočili predstavnici Kar-
lovačke županije i Grada Ogulina, te predstavnici HV-a, 
policije, vatrogasaca, lovaca, HGSS-a Satnice Ogulin, sva 
dobrotvorna podupirajuća društva iz Ogulina i okolice te 
hodočasnici iz Oštarija pristigli biciklima.

Te subote održan je i nacionalni susret križara Hrvat-
ske. Pod vodstvom predsjednika Središnjeg križarskog 
vodstva Darija Burjana, Ogulin je pohodilo stotinjak križara 
iz Požege, Sopja, Slatine, Virovitice, Zagreba, Karlovca, 
Josipdola i Ogulina kojim su ujedno proslavili Križarski 
dan. Domaćini križarima Hrvatske bili su članovi Križar-
skog društva „Dragutin Kukalj“ iz Ogulina na čelu s pred-
sjednikom Milanom Ninkovićem i ogulinskim župnikom Ro-
bertom Zubovićem. Nakon nazočnosti proslavi blagdana 
Uzvišenja sv. Križa, križarima se na početku susreta obra-
tio biskup Bogović.

Zatim je predavanje na temu „U križu je spas“ održao 
župnik vikar u Ogulinu vlč. Dino Rupčić. Poručio im je o 
potrebi osobnog svjedočenja svoje vjere u svjetovnom ži-
votu te da ustraju da i druga srca kucaju za križ. Predsjed-
nik Središnjeg križarskog vodstva Dario Burjan govorio je 
zatim o svrsi djelovanja križara, rada na vlastitoj duhovnoj 
izgradnji i širenju evanđelja u narodu, nakon čega su se 
pristigla križarska društva predstavila. Slijedila je vesela 
večer u organizaciji domaćih križara Križarskog društva 
„Dragutin  Kukalj“ a završetak je zaključen klanjanjem u 
župnoj crkvi. 

Zvonko Ranogajec

Ogulin

Obnovljene orgulje
Gospićko-senjski biskup Mile Bogović blagoslovio je u petak 13. rujna uoči blagdana 

Uzvišenja sv. Križa obnovljene orgulje u župnoj crkvi sv. Križa u Ogulinu. Na početku sveča-
nosti župnik i dekan ogulinski vlč. Robert Zubović je istaknuo: 

„U sklopu proslave dana župe i svetkovine Uzvišenja svetoga Križa želimo staviti u 
ponovnu uporabu i korištenje orgulje koje su u našoj crkvi postavljene još 1903. godine. 
Generacije vjernika grada Ogulina rasli su u vjeri  pjevajući i slaveći Gospodina uz zvuke 
povijesnih  Hefererovih orgulja. Posljednja dva desetljeća njih je zamijenila elektronika.  

Nakon višegodišnjeg truda bivših župnika, koji su neumorno pripremali dokumenta-
ciju, uporno kontaktirali sa stručnjacima, prešlo se početkom proljeća na uređenje naših 
orgulja. Posao je priveden kraju prošlog tjedna a za uspješan početak i završetak  radova 
najzaslužniji je mladić Željko Marčac“. 

O značenju orgulja u liturgiji 
govorio je zatim mr. Saša Ilijić, 
predstojnik ureda za crkvenu 
glazbu Krčke biskupije i postu-
lator za proglašenje blaženim 
sluge Božjega biskupa Antuna 
Mahnića. U nastavku je biskup 
Bogović izrekao blagoslovnu 
molitvu i blagoslovio orgulje, na-
kon čega je nazočio orguljskom 
koncertu maestra Josipa Magdi-
ća, Ogulinca koji je djelovao kao 
sveučilišni nastavnik na Glazbe-
nim akademijama u Ljubljani, Sa-
rajevu i Zagrebu do umirovljenja. Izveo je djela hrvatskih skladatelja Ivana pl. Zajca, Franje 
Bosanca, Julija Bajamontija, Fortunata Pintarića, Lovre Županovića i vlastite skladbe nasta-
le za vrijeme boravka u okupiranom Sarajevu 1993. godine i kasnije.

Z. Ranogajec
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Gospić

Katehetski dan i 
stručno vijeće 

Katehetski dan za vjeroučitelje Gospićko-senjske bi-
skupije te prvo stručno vijeće za vjeroučitelje osnovnih i 
srednjih škola, održan je 7. rujna u Gospiću. Susret je za-
počeo pokorničkim bogoslužjem i misom koju je u crkvi 
sv. Ivana Nepomuka predslavio generalni vikar biskupije 
Tomislav Šporčić u suslavlju više svećenika, vjeroučitelja. 
U homiliji mons. Šporčić je predstavio život sveca Marka 
Križevčanina koji po cijenu mučenja i smrti nije htio izdati 
svoju papinsku vjeru i prijeći na kalvinizam. Katolički nauk 
je i apostolski nauk zajedništva, molitve i euharistije, po 
čemu je i danas putokaz vjeroučiteljima u širenju evanđelja 
kod mladih.

Nakon mise susret je nastavljen u ordinarijatu biskupi-
je gdje je mons. Šporčić dvadesetorici vjeroučitelja uručio 
kanonske mandate za nastupajuću vjeronaučnu godinu. 
Nakon toga mons. Šporčić je predstavio nacrt pastoral-
nog plana biskupije za narednu godinu koja će biti u znaku 
„Odgoja za slobodu u znaku križa“. S time u vezi dao je 
osvrt na prošle godine započeti tečaj vjere koji je završilo 
pedesetak animatora a koji će se nastaviti i ove godine. 
Nakon toga je predavanje na temu „Preventivni sustav u 
odgoju omladine“ održao don Ivan Šibalić, povjerenik za 
mlade Hrvatske salezijanske provincije. 

Don Ivan je jasnim porukama prezentirao dva temelj-
na sustava u odgoju omladine: preventivni i represivni. 
Represivni sustav može spriječiti nered, ali će teško pre-
stupnike učiniti boljima. 

Nakon rasprave predstojnik Katehetskog ureda vlč. 
Nikola Turkalj naznačio je početak 1. stručnog vijeća vje-
roučitelja na kome je izvješće o radu aktiva podnio pred-
sjednik SV za srednje škole Dario Košćak, a predstavljena 
je i nova predsjednica za osnovne škole Ivona Rendulić. 
Izvješće je na kraju podnio i predstojnik KU te predstavio 
plan rada za novu katehetsku godinu.

Z. R.

Ogulin

Priznanje fra Marijanu 
Jelušiću i Tomi Blaškoviću 

U petak 13. rujna na svečanoj sjednici grada Ogulina koji se slavi na blagdan Uzvi-
šenja sv. Križa  jedno od javnih priznanja grada Ogulina dobio je donedavni višegodišnji 
župnik župe bl. Alojzija Stepinca iz Ogulina fra Marijan Jelušić. Kako stoji u priznanju 
koje je fra Marijanu uručio predsjednik gradskog vijeća Ogulina Milan Sabljak i gradona-
čelnik Ogulina Jure Turković priznanje je dobiveno za stvaralački rad, odnosno doprinos 
pastoralnom djelovanju i duhovnom i vjerskom životu u župi bl. Alojzija Stepinca i vojnoj 
kapelaniji sv. Petra i Pavla u Ogulinu. 

Fra Marijan  Jelušić rođen 
je 1. siječnja 1957. godine u 
Kloštru Podravskom, a član je 
provincije Franjevaca trećore-
daca glagoljaša. Službovao je 
u nizu župa a od 2001. godi-
ne postao je prvi župnik nove 
ogulinske župe bl. A. Stepinca 
osnovane 28. listopada 2001. 
Službu je odgovorno obnašao 
12 godina. U tom razdoblju 
započeo je 2004. godine grad-
nju župne crkve, samostana i 
pastoralnog centra u Kučinić 
Selu, a već 2009. godine po-
čela su bogoslužja u novoj cr-

kvi sagrađenoj uz pomoć donatora Vinka Maraća, gospićko-senjske biskupije i grada 
Ogulina. Osim toga fra Marijan je bio gvardijan samostana sv. Vinka Paulskog u Ogulinu i 
vojni kapelan u vojarni sv. Petra i Pavla u Ogulinu. Fra Marijan je zahvalio na kraju dodjele 
priznanja u ime svih 6 dobitnika riječima da je to znak pažnje prema malenom čovjeku i 
poruka da svi budemo u svom radu, duhovnom i svjetovnom što savjesniji.

Jedan od dobitnika bio je i Tomo Blašković koga je Grad nagradio za pola stoljeća 
predanog rada i djelovanja u životu crkve, koliko u pjevačkom zboru kao i drugim dužno-
stima u župi. Nagrada je uručena vjernom pastoralnom suradniku u Godini vjere, kao je 
istaknuto u obrazloženju.

Čestitke nagrađenima uputio je karlovački župan Ivan Vučić, europarlamentarac An-
drej Plenković i saborski zastupnik i kum grada Ogulina Vladimir Šeks.

Z. R.

Udbina

Po stazama naših starih 
1533. - 2013.

Tijekom srpnja započelo je ostvarenje ideje Gradiščanskih Hrvata od-
nosno Franje Pajrića, gradiščanskog Hrvata iz Konjhofa u mađarskom Gra-
dišću pod nazivom „Po stazama naših starih!“. Riječ je o realizaciji projekta 
nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju u okviru kojeg četrnaestodnevnim 
putovanjem od Krbavskog polja pa sve do sjevera Gradišća idu u susret 
obilježavanju 500 godina iseljavanja iz ovih naših krajeva. Projekt se realizira 
u 5 država kroz koje su Hrvati iseljavali iz Hrvatske pred naletom Turaka od 
1533. godine. Ostvarenje projekta pozdravio je i gospićko-senjski biskup 
Mile Bogović koji je početkom „putovanja Hrvata“ na Udbini 2. srpnja za 
sve sudionike održao misno slavlje, a i sam im se pridružio u putovanju od 
Udbine do Bunića.  Misu na Udbini u Crkvi hrvatskih mučenika predslev io je 
zajedno s čuvarom Svetišta  i udbinskim župnikom mons. Tomislavom Rogi-
ćem. Pjevali su hodočasnici svoje crkvene pjesme uz pratnju tradicionalnih 
gradišćanskih tamburica. 

Gospodin Pajrić predao je biskupu spomen-sliku, a mons. Rogić je bla-
goslovio njega i ostale putnike. Manji dio se odlučio na pješačenje, a biskup 
im se pridružio do Bunića, preko 20 km. Biskup se prije puta otišao pomoliti 
u ostatke krbavske katedrale sv. Jakova kao i kasnije u modrušku katedra-
lu. Posjetom dvama nekadašnjim katedralama biskup Bogović simbolički 
je htio odati počast onima koji su nekada na ovim prostorima hrabro čuvali 
svoju opstojnost pred raznim opasnostima s istoka i zahvaljujući kojima i mi 
danas opstojimo.

Hodočašće iz Udbine prema Gradišću imalo je više postaja gdje su 
se putnici odmorili i održali kulturno-umjetnički program. Bili su u svojim 

narodnim nošnjama po kojima se vidi da potječu s hrvatskih prostora. Već 
dan prije s programom su već nastupili u Sincu. Prva postaja bila je 3. srpnja 
u Crkvi hrvatskih mučenika.  Dugi hodočasnici zadržali su se u Otočcu gdje 
su imali posebni program, a idućeg dana došli su preko Modruša u Ogulin, a 
zatim je slijedilo Jastrebarsko, Rude, Samobor, Velika Gorica, Markuševec, 
Čakovec u Hrvatskoj. U mađarskoj su prolazili kroz Petrovo Selo, Sambo-
tel, Hrvatski Židan, Mjenovo, Kolnof, Uznop i Kemlju te u Slovačkoj Hrvatski 
Jandrof i Požun odnosno Bratislavu gdje njihovo prvo simboličko putovanje 
završava u nedjelju 14. srpnja.   

Ova simbolička putovanja nastaviti će se narednih godina još pet puta 
svake 4 godine tako da će završno putovanje biti održano na okruglu obljet-
nicu, pola tisućljeća od iseljavanja Hrvata pred Turcima u Gradišće. 

Z. Ranogajec
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Mons. Josip Šimac, svećenik Riječke nadbiskupije i kanonik Metro-
politanskog kaptola, okrijepljen svetim sakramentima preselio  je  u 
kuću nebeskog Oca u subotu 14. rujna, u 75. godini zemaljskog ži-

vota i 49. godini svećeništva. Veliki broj svećenika i trojica biskupa, mnoštvo 
vjernika, župljana, prijatelja i rodbine okupili su se na posljednjem ispraćaju 
17. rujna u njegovom rodnom Jelenju. Jednako je bilo i dan ranije, kada je 
njegovo tijelo izloženo u župnoj crkvi u Voloskom gdje je, do 2010. godine, 
33 godine bio župnik. 

Misu i sprovodni obred predvodio je riječki nadbiskup Ivan Devčić, a 
suslavili su gospićko-senjski biskup Mile Bogović i Porečki i Pulski biskup u 
miru Ivan Milovan, obojica školski kolege pokojnika. „Svi koji ga bolje pozna-
ju, složit će se da je posebnost njegova svećeničkog služenja bila u praće-
nju povjerenih mu vjernika i svih ljudi koje je poznavao. On je bio doista onaj 
koji je hodao s ljudima“, rekao je u propovijedi nadbiskup Devčić. „Za takvo 
praćenje ljudi naš je dragi pokojnik imao dva temeljna preduvjeta: s jedne 
strane iskrenu ljubav prema svakom čovjeku, što ga je činilo pravim čovjeko-
ljupcem, a s druge isto takvu zaljubljenost u Boga, po čemu je bio pravi bo-
goljubac. Ljubav prema Bogu tražila je i upućivala na ljubav prema čovjeku 
i obratno. U tomu se očitovala njegova kršćanska i svećenička suobličenost 
Isusu Kristu. Gledajući iz te perspektive, možemo razumjeti zbog čega je 
svećenik Šimac neprestano bio među ljudi-
ma, zbog čega je njegov župni dom uvijek 
bio posjećen, zbog čega je naprosto tražio 
čovjeka. Sve je to bilo nadahnuto duhom i 
primjerom Isusa Dobrog Pastira, koji je do-
šao tražiti izgubljeno“, rekao je nadbiskup.

Čovjekoljub, bogoljub i domoljub, riječi 
su kojima su ga okrakterizirali mnogi. Opro-
štajne riječi nakon mise uputili su i dvojica 
biskupa te predstojnik Teologije u Rijeci dr. 
Božidar Mrakovčić, bakarski dekan Petar 
Zeba i u ime župljana Voloskog Ivan Lesin-
ger. Rektor Svećeničkog doma mons. Niko-
la Uravić, koji mu je, uz sestru, u posljednjim danima boravka u Domu i u 
bolnici bio najbliži posvjedočio je kako je pokojni mons. Šimac strpljivo i s 
vjerom podnosio sve poteškoće, bol i nemoć. Životopis pokojnika pročitao 
je generalni vikar mons. Emil Svažić. 

Mons. Josip Šimac do jeseni 2010. godine bio je predstojnik Katehet-
skog ureda i župnik Voloskog. Nakon 45 godina aktivne i bogate 
svećeničke službe otišao je u zasluženu mirovinu. Prve je godine 

provodio u svojoj obiteljskoj kući u Jelenju, i redovito posjećivao tadašnjeg 

župnika, sada rektora bogoslov-
nog sjemeništa Sanjina Franceti-
ća. Posljednju godinu boravio je u 
Svećeničkom domu u Rijeci. 

Rođen je 2. srpnja 1939. 
god. u Jelenju, od oca Petra i 
majke Blanke rođ. Brnelić. Nakon 
završene osnovne škole odlazi 
u Pazin u Biskupsko sjemenište 
gdje započinje i teološki studij na 
Visokoj teološkoj školi. Studij je 
nastavio i završio na Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu u Zagrebu. Licen-
cijat iz osnovnog bogoslovlja postigao je na istom učilištu 1966. godine. Za 
svećenika je zaređen 29. lipnja 1965. godine. Vicerektorom u Bogoslovskom 
sjemeništu u Rijeci imenovan je 1966. Tu službu obavlja  do 1968. godine te 
u isto vrijeme predaje i neke predmete iz pastoralne teologije na Visokoj bo-
goslovnoj školi. Kao mladi svećenik kraće je vrijeme pomagao i u župi Vaga-
nac na Kordunu u koju je dolazio na ispomoć župniku vlč. Josipu Bogoviću. 

Godine 1968. odlazi u Rim na nastavak studija na Pastoralnom Insti-
tutu Papinskog lateranskog sveučilišta gdje je 1970. postigao magisterij iz 

pastoralne teologije. Nakon povratka iz Rima 
upravljao je najprije župama sv. Juraj i Lukovo, 
a potom je 1977. godine imenovan župnikom 
župa Rukavac, Volosko i Matulji. Župnikom 
župe Matulji prestaje biti 1978. godine, a 1989. 
prestaje biti i župnikom župe Rukavac. Najviše 
vremena, 33 godine, proveo je u župi Volosko. 

Upravo toj župi posvetio je najveći i naju-
pečatljiviji dio svoga pastoralnog anga-
žmana. Pokrenuo je brojne pastoralne 

inicijative od kojih se ističu Stepinčevi dani u 
Voloskom. Brinuo se i za materijalne uvjete 
života župe. Posebno je vrijedno spomenuti 

izgradnju i uređenje Pastoralnog centra bl. Alojzija Stepinca. Mons. Šimac 
posljednjih je godina bio i predstojnik Katehetskog Ureda Riječke nadbisku-
pije. Na Visokoj bogoslovnoj školi, a potom na Teologiji u Rijeci, predavao je 
predmete: propovjedništvo, pastoral selilaca i misiologija. Kao zaposlenik, a 
kasnije kao honorarni nastavnik, na Teologiji u Rijeci ostaje sve do akadem-
ske godine 2007./2008. tijekom koje predaje predmete: aktualna pitanja pro-
povjedništva i retorike i pastoralna kultura i stilovi komuniciranja. Bio je član 
i brojnih vijeća Nadbiskupskog ordinarijata te dekan Opatijskog dekanata.  

Sprovod mons. Josipa Šimca

Legendarni mežnar župe sv. Ane - 
Volosko, Antonio Bellasich, preminuo 
je nakon kraće bolesti 6. rujna u 83. 
godini života. Na sprovodu kojeg je 9. 
rujna predvodio župnik Petar Belanić 
brojni su se župljani došli oprostiti od 
čovjeka koji je bio živuća povijest župe 
Volosko. Posljednje riječi svom mež-
naru iz bolničkog kreveta uputio je i 
dugogodišnji župnik mons. Josip Ši-
mac kojemu je Antonio 33 godine bio 

desna ruka u župi Volosko. Sudbina je na zanimljiv način opet spojila ovu 
dvojicu suputnika, jer mons. Šimac preminuo je samo tjedan dana kasnije. 
„Kapo“, kako je Antonija zvao mons. Šimac, bio mu je prvi suradnik, brinuo 
je za crkvu i njezino uređenje.

Antonio je, kako je sam rekao u intervjuu za Zvona 2004. godine kada 
mu je za dugogodišnje nesebično služenje Crkvi Riječki nadbiskup uručio 
Medalju zahvalnosti sv. Vida, od malena bio vezan za Crkvu i Boga. Raz-

mišljao je i o odlasku u sjemenište, ali ipak je odlučio krenuti svjetovnim 
putem, ne umanjujući time svoju povezanost s Crkvom i svjedočenje vjere. 
„Bilo je sasvim normalno da se maksimalno angažiram u župi. To je duž-
nost svakog vjernika, učiniti što više može za svoju župu.“, rekao je tada za 
Zvona.

Antonio Bellasich rođen je 17. veljače 1930. u Voloskom. Cijeli svoj život 
vezao je uz ovo malo primorsko mjesto, ali prije svega njegov je život bio po-
svećen župi i župnoj crkvi. Kako je i sam govorio, uz Crkvu su ga vezivale us-
pomene od najranijeg djetinjstva, od ministriranja do službe mežnara koju 
je preuzeo još kao mladić 1950. godine. U toj je službi surađivao s nekoliko 
župnika, a najduže s mons. Šimcem.

Dirljive riječi uputio je njegov suradnik i nasljednik u službi mežnara, 
Sergio Lubiana. „Teško je u par riječi opisati cijeli Tvoj život, koji je bio daro-
van tvom rodnom kraju, tvom Volosku, u kojem si rođen, iz kojega nikad nisi 
otišao, volio si ga i evo zauvijek ostao u njemu. Ne treba posebno spominjati 
tvoje ime, jer Antonio u Voloskom je samo jedno i zauvijek ostaje isključivo 
samo jedan čovjek, koji je cijeli svoj život podario Crkvi i župnoj crkvi sv. 
Ane.“

Svećenik koji je tražio čovjeka

Antonio Bellashic

Župljani Voloskog od voljenog župnika oprostili su se 16. rujna. Nakon mise za pokojnika koju je predvodio opatijski dekan Matija Rašpica, 
o pokojniku su govorili gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić, rektor bogoslovnog sjemeništa Sanjin Francetić, župnik Petar Belanić te ispred 

župljana Sergio Lubiana i Ivan Lesinger.



23
 B

ro
j 8

/4
65

 2
01

3.

RIJEČKA NADBISKUPIJA

Obljetnica smrti  
o. Srećka Badurine

O. Srećko Badurina TOR, franjevac trećoredac i blagopokojni šiben-
ski biskup preminuo je 17. rujna prije 17 godina. U samostanu franjevaca 
trećoredaca u župi sv. Franje na Pehlinu  obljetnica je obilježena euhari-
stijom koju je predvodio novi provincijal o. Nikola Barun. Nakon mise, u 
crkvi je predstavljena knjiga „Stopama pastira“ u kojoj su sabrana pisana 
djela o. Srećka, a uredio ju je njegov brat fra Ante Badurina TOR. Čovjek 
sveta života, profesor moralnog bogoslovlja, duhovnik, propovjednik te 
kasnije šibenski biskup, bio je i prvi poglavar samostana sv. Franje Asiš-
koga na Pehlinu i najzaslužniji za njegovo osnivanje. 

U propovijedi je o. Barun podsjetio na životni put omiljenog šiben-
skog biskupa koji je posljednjih godina svojeg života upravljao biskupijom 
zahvaćenom srpskom agresijom. Baš u tim vremenima pokazao se kao 
pastir koji brine za svoje stado, prvi je odlazio na mjesta koja je pogodila 
granata. Šibenskom biskupijom upravljao je od 1987. do 1996. godine. 
U samostanu na Pehlinu u Rijeci proveo je 10 godina, od 1976. do 1986. 
godine. Uz predavački i pastoralni rad, o. Srećko intenzivno je sudjelo-
vao u životu ri-
ječke metropo-
litanske Crkve. 
Tri godine bio 
je i duhovnik u 
bogoslovnom 
s j e m e n i š t u . 
Propov jednik 
je pozvao vjer-
nike na molitvu 
za postupak 
njegovog pro-
glašenja blaže-
nim. 

Knjigu sa sabranim pisanim djelima o. Srećka predstavili su dr. don 
Ivan Bodrožić, profesor na KBF-u u Zagrebu, dr. Milan Špehar, profesor 
na Teologiji u Rijeci i autor fra Ante. U Uvodnim riječima fra Vice Blekić 
podsjetio je kako je ovo već sedma knjiga o nezaboravnom franjevcu 
i biskupu, i svaka od njih je dragocjeno svjedočanstvo njegova života. 
Knjiga „Stopama pastira“ donosi sto trideset i šest pisama, propovije-
di, intervjua, homilija, izjava medijima, poruka i bilješki blagopokojnog 
biskupa. 

Obljetnica smrti Majke Marije Kozulić

Ljubav je najbolja pomoć
Sestre Družbe Presvetog Srca Isusova 29. rujna proslavile su obljetnicu 

smrti svoje utemeljiteljice, Majke Marije Krucifikse Kozulić. Misu je u kapeli 
samostana u središtu Rijeke, u kojem su započele svoje djelovanje prije 
više od stotinu godina, predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić te najavio 
i službeni početak procesa za beatifikaciju Majke Krucifikse 20. listopada. 

U propovijedi je 
nadbiskup podsjetio na 
ljubav koju je Krucifiksa 
imala prema potrebni-
ma, te pozvao njezine 
sestre i sve vjernike da 
ju u tome nasljeduju. 
„Za nju su siromasi bili 
ljudi s imenom i pre-
zimenom, koje je ona 
osobno poznavala i o 

njima brinula. Znala je Majka Krucifiksa da su često ljudska blizina, ljubav, 
slušanje, razumijevanje i strpljivost siromahu i nemoćniku važniji od kom-
fora i od mnogih drugih oblika pomoći. Ništa ne može čovjeku pomoći kao 
ljudska ljubav i prijateljstvo!” Nije se mirila sa socijalnom nepravdom, rekao 
je nadbiskup, a iz vjere u Boga crpila je sigurnost da je on neće ostaviti 
kada njezine sile ne budu dostatne. „Poput Marije u Kani, ona je prije drugih 
vidjela potrebu i bijedu i poput nje obraćala se Kristu koji može pomoći i or-
ganizirala sve što je bilo nužno da bi se pomoć ostvarila. Upravo je radi toga 
osnovala i zajednicu sestara koje će u svom srcu njegovati ljubav Presveto-
ga Srca Isusova prema bijednima svake vrste, a posebno prema siromašnoj 
djeci, bolesnima i umirućima.“

Okupljenima u kapelici obratila se i glavarica s. Nives Stubičar zahvaliv-
ši im što prenose dobar glas o utemeljiteljici. Istaknula je da je u posljednjih 
desetak godina učinjeno puno da se Rijeka i Riječani upoznaju s mnogo 
dobrih djela koja su Marija Kozulić i njezine časne sestre činile i još uvijek 
čine. Tako danas u Rijeci ime Majke utemeljiteljice nosi jedna ulica, učenički 
dom i hospicij za palijativnu skrb. 

Nakon mise, sestre su otvorile malu, ali dragocjenu izložbu kojom su 
četiri riječke slikarice izrazile svoju ljubav i poštovanje prema Krucifiksi. Sil-
vija Pezzino, Marija Brezac Benigar, Lidija Kezele i Edith Merle naslikale su 
njezine portrete i darovale ih Postulaturi Majke Krucifikse. 

Mise trodnevnice predvodili su Ivan Brnić, župnik Malog Lošinja, o. Ivan 
Tambolaš, isusovac iz Opatije, te fra Antun Jesenović, trsatski gvardijan. 

Svečanom misom koju je predvodio riječki nadbiskup i metropolit Ivan 
Devčić uz sudjelovanje Sanjina Francetića, rektora Bogoslovnog sjemeništa 
Ivan Pavao II. a donedavno župnika župe Jelenje, domaćeg župnika Nikole 
Gaića u Čabru je 22. rujna prigodno obilježena 350. obljetnica župe svetog 
Antuna Padovanskog. 

U znaku jubileja župe, nadbiskup Devčić u propovijedi je župljanima 
Čabra poručio: “Napravite od svoje župe dom i školu zajedništva, eto veli-
kog izazova koji stoji pred vama u nadolazećem vremenu, želite li biti vjerni 
Božjem planu i odgovoriti na očekivanja svijeta. Koliko se doista oko toga 
budete trudili, koliko će u vama duh zajedništva prevladati duh individualiz-
ma i koliko istinski budete tražili najprije Kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, 
toliko će vaša župa i sve druge župe, kao i Crkva u cjelini, biti mjesto duhov-
nog rasta svakog kršćanina, kvasac društvenih promjena i početak boljeg 
svijeta. Neka vam to izmoli sv. Antun Padovanski i svi vaši nebeski zaštitnici.” 

Nadbiskup je iznio i podatke o nastanku župe u Čabru, istaknuvši kako 
“osnivanje župe u nekim mjestima, pa tako i Čabru značilo je u prošlosti, a 
tako je i danas, veliko uzdignuće i unapređenje tog mjesta u cjelini. Usposta-
va župe povlačila je sa sobom i širenje pismenosti. Osnivanje župa pratilo je 
i osnivanje škole u kojoj su često upravo bili župnici ili njihovi pomoćnici prvi 
učitelji. A nerijetko su župnici bili i osnivači škola. A što je najvažnije, osni-
vanje župe omogućavalo je temeljitiji i cjelovitiji pastoral, a time i bolji odgoj 
naroda, čime se unapređivala duhovna, moralna, socijalna i svaka druga 
razina života i međuljudskih odnosa. Sve to pokazuje kako je osnivanje župe 
u nekom mjestu značilo važan iskorak ne samo na crkveno-vjerskom nego 
i na civilizacijskom planu, čime se uvjerljivo pobija predrasuda da su Crkva 

i vjera bile i ostale kočnice napretka, kulture i civilizacije”. Na proslavi su 
sudjelovali brojni župljani, a pjevao je Pjevački zbor župe Čabar. 

Uoči nedjeljne mise od četvrtka do subote bila je organizirana trodnev-
nica tijekom koje su mise vodili svećenici iz Rijeke Mato Barešić mladomi-
snik, Ivan Šarić, župnik župe sv. Terezije od djeteta Isusa te Mario Gerić, žu-
pnik župe Uznesenja Marijina, uz Župne pjevačke zborove iz Prezida, Tršća 
i Plešci a održana je i tribina o povijesti župe.

Željko Malnar

Proslavljena 350. obljetnica župe Čabar
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1. Vjera je dragocjeni dar Boga, koji otvara naša srca da ga mo-
žemo upoznati i ljubiti. On želi ući u odnos s nama da nas uči-
ni dionicima samog svog života i naš život učiniti smislenijim, 

boljim, ljepšim. Bog nas ljubi! Vjera, međutim, treba biti prihvaćena, a 
to znači da traži naš osobni odgovor, hrabrost da se uzdamo u Boga, 
da živimo njegovu ljubav i budemo zahvalni za njegovo beskrajno mi-
losrđe. To je, nadalje, dar koji nije pridržan malobrojnima, već se nudi 
obilno. Svi bi morali uzmoći iskusiti radost da ih Bog ljubi, radost spa-
senja! I to je dar koji se ne može zadržati samo za sebe, već ga treba 
dijeliti s drugima. Ako ga želimo zadržati samo za sebe, postat ćemo 
izolirani, besplodni i bolesni kršćani. Naviještanje evanđelja je sastav-
ni dio Kristova učeništva i trajna zadaća koja pokreće čitav život Cr-
kve. “Misionarski polet jasan je znak zrelosti crkvene zajednice” (Be-
nedikt XVI, Apost. pobud. Verbum Domini, 95). Svaka 
je zajednica “zrela” kada ispovijeda vjeru, slavi 
je s radošću u liturgiji, živi ljubav i nepre-
stano naviješta Božju riječ, izlazi iz vla-
stitih okvira da Radosnu vijest do-
nese i na “periferije”, prije svega 
onima koji još uvijek nisu imali 
priliku upoznati Krista. Sna-
ga naše vjere, na osobnoj 
i zajedničkoj razini, mjeri 
se također sposobno-
šću njezina prenošenja 
drugima, njezina šire-
nja i življenja u ljubavi, 
svjedočenja onima s 
kojima se susrećemo 
i koji dijele s nama ži-
votni put. 

2. Godina vjere, 
pedeset godi-
na od početka 

Drugog vatikanskog 
koncila, predstavlja 
poticaj čitavoj Crkvi na 
novu svijest o njezinoj pri-
sutnosti u suvremenom svi-
jetu i njezinu poslanju među 
narodima i nacijama. Misio-
narstvo nije nešto što bi se tica-
lo samo zemljopisnih područja, već 
se ono tiče i narodâ, kulturâ i pojedinih 
osoba, upravo zato što se “granice” vjere ne 
protežu samo kroz mjesta i ljudske tradicije, već i 
kroz srce svakog muškarca i svake žene. Drugi vatikanski 
koncil je na poseban način istaknuo kako misionarska zadaća, zada-
ća širenja granica vjere, pripada svakom kršteniku i svim kršćanskim 
zajednicama: “Budući da Božji narod živi u zajednicama, osobito u 
biskupijskim i župnima, te se u njima na neki način pokazuje kao vid-
ljiv, to i njima pripada da pred narodima svjedoče za Krista” (Dekr. Ad 
gentes, 37). Svaka je zajednica zato pozvana i poslana prigrliti posla-
nje koje je Isus povjerio apostolima da budu “svjedoci u Jeruzalemu, 
po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje” (Dj 1, 8), ne kao neki 
sporedni aspekt kršćanskog života, već kao njegov bitni aspekt: svi 

smo pozvani prolaziti putovima svijeta zajedno s našom braćom i se-
strama, ispovijedati i svjedočiti svoju vjeru u Krista i postati navjestitelji 
njegova evanđelja. Pozivam biskupe, prezbitere, prezbiterska i pasto-
ralna vijeća, sve odgovorne osobe i skupine u Crkvi da u pastoralnim 
i odgojno-obrazovnim planovima i programima dadnu istaknuto mje-
sto misijskom vidiku, svjesni da vlastito apostolsko zauzimanje nije 
potpuno ako ne teži za tim da pruža svjedočanstvo za Krista pred 
svim narodima i nacijama. Misionarstvo nije samo neka programska 
dimenzija u kršćanskom životu, nego također paradigmatska dimen-
zija koja se tiče svih aspekata kršćanskog života. 

3. Često djelo evangelizacije nailazi na prepreke, i to ne samo 
izvanjske, već i unutar same crkvene zajednice. Katkad u na-
viještanju Kristove poruke svima i pomaganju ljudima našeg 

doba da ga susretnu nedostaje žara, radosti, hrabrosti, 
nade. Još ima onih koji smatraju da naviještanje 

istine evanđelja predstavlja napad na slobodu. 
Pavao VI. u vezi s tim jasno kaže: “Sigurno 

da bi pogrešno bilo kada bi nešto natu-
rali savjesti svoje braće. Ali je sasma 

nešto drugo ako se toj savjesti, u 
punoj jasnoći i posvemašnjem 

poštivanju slobode izbora, 
ponudi evanđeoska istina i 
spasenje u Isusu Kristu… 
Daleko od toga da je to na-
pad na vjersku slobodu: to 
je poštivanje te slobode” 
(Apost. pobud. Evangelii 
nuntiandi, 80). Moramo 
uvijek imati hrabrosti i ra-
dosti predlagati, uz uva-
žavanje i poštivanje dru-
goga, susret s Kristom, i 
biti blagovjesnici. Isus je 

došao među nas da nam 
pokaže put spasenja i po-

vjerio nam je poslanje da to 
spasenje obznanimo svima, 

sve do nakraj zemlje. Često 
imamo priliku vidjeti kako se nudi 

i ističe u prvi plan nasilje, laž, zablu-
du. Prijeko je potrebno da u našem 

dobu kroz naviještanje i svjedočenje za-
sja pred svima dobri život evanđelja, i to iz 

same Crkve. Važno je u vezi s tim ne zaboraviti 
temeljno načelo koje vrijedi za svakog vjerovjesnika: 

ne može se naviještati Krista bez Crkve. Evangelizacija nije 
nikada neki izolirani, pojedinačni, privatni čin, nego je uvijek crkveni. 
Pavao VI. je pisao da “dok neki neznatni propovjednik, kateheta ili 
Pastir u nekom najudaljenijem kraju propovijeda Evanđelje, okuplja 
svoju malu zajednicu ili podjeljuje neki sakrament, čak i osamljen on 
čini djelo Crkve”. On to djelo “obavlja u jedinstvu s poslanjem Crkve 
i u njeno ime, a ne poslanjem koje bi sam sebi pripisivao ili po svom 
osobnom nadahnuću” (isto, 60). A to daje snagu poslanju i pomaže 
svakom misionaru i vjerovjesniku osjetiti da nikada nije sam, već da je 
dio jednog Tijela oživljenog Duhom Svetim.  

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan, 20. listopad 2013. 

Draga braćo i sestre, ove godine slavimo Svjetski misijski dan na samom završetku Godine vjere, koja 
predstavlja važnu prigodu za jačanje našeg prijateljstva s Gospodinom i našega hoda kao Crkve koja 
hrabro naviješta evanđelje. 

Briga 
za sve Crkve, koju 

rimski biskup dijeli sa subraćom 
biskupima, nalazi svoj važni izraz u radu 

Papinskih misijskih djela, koja imaju za cilj 
buditi i produbljivati misijsku svijest svakog krštenika 
i svake zajednice, dozivajući u svijest potrebu dublje 

misijske izgradnje čitavog Božjeg naroda i jačajući osjetljivost 
kršćanskih zajednica za snažnije širenje evanđelja u svijetu. 

U mislima sam, na kraju, s kršćanima koji, u raznim dijelovima svijeta, 
doživljavaju teškoće u otvorenom ispovijedanju vlastite vjere i priznavanju 
i uživanju prava da vjeru žive dostojanstveno. To su naša braća i sestre, 

hrabri svjedoci – još brojniji od mučenikâ u prvim stoljećima – koji apostol-
skom ustrajnošću podnose razne sadašnje oblike progona. Nerijetki riskiraju 
također vlastiti život da ostanu vjerni Kristovu Evanđelju. Želim zajamčiti svoju 

molitvenu blizinu osobama, obiteljima i zajednicama koje trpe nasilje i netrpelji-
vost i ponavljam im Isusove utješne riječi: “ja sam pobijedio svijet!”(Iv 16, 33). 

Benedikt XVI. je pozvao: “Neka ‘riječ Gospodnja trči i proslavlja se’ (2 Sol 3, 
1): neka ova Godina vjere učini sve čvršćim odnos s Kristom Gospodinom, 

jer je samo u njemu naša budućnost izvjesna i samo u njemu imamo 
jamstvo istinske i trajne ljubavi” (Apost. pismo Porta fidei, 15). To je 

ujedno i moja želja za ovogodišnji Svjetski misijski dan. Od srca 
blagoslivljam sve misionare i misionarke i sve one koji prate i 

podupiru tu temeljnu zadaću Crkve da naviješta evanđelje 
diljem svijeta, a da mi, služitelji evanđelja i misiona-

ri, uzmognemo doživjeti “slatku i okrepljujuću 
radost naviještanja” (Pavao VI., Apost. 

pobud. Evangelii nuntiandi, 80). 

Naviještanje evanđelja je 
trajna zadaća Crkve
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4. U našem dobu, uslijed rastuće seljivosti i lakoće komuni-
kacije putem novih medija došlo je do miješanja narodâ i 
razmjene znanjâ i iskustva. U potrazi za poslom čitave se 

obitelji sele s jednog kontinenta na drugi; profesionalne i kulturne 
razmjene, turizam i slične pojave potaknuli su velika seljenja ljudi. 
Zbog toga je ponekad teško, čak i za župne zajednice, znati tko 
živi stalno a tko privremeno na pojedinom području. Nadalje, u 
sve većem broju tradicionalno kršćanskih krajeva povećava se 
broj onih koji ništa ne znaju o vjeri, koji su ravnodušni prema vjeri 
ili se priklanjaju drugim vjerovanjima. Nerijetko se događa da su 
se neki kršćani svojim načinom života udaljili od vjere, zbog čega 
su potrebiti “nove evangelizacije”. Tome se pridodaje činjenica 
da radosna vijest Isusa Krista nije još uvijek doprla do velikog 
dijela čovječanstva. Živimo, usto, u krizi kojom su pogođena ra-
zna područja života, ne samo ekonomija, financije, prehrambena 
sigurnost i okoliš, već i duboki smisao života i temeljne vrijednosti 
koje pokreću čovjeka. I ljudski je suživot označen napetostima i 
sukobima koji izazivaju nesigurnost i teškoću da se pronađe put 
koji vodi prema trajnom miru. U tim složenim prilikama, gdje se 
čini kao da su se nad obzorom sadašnjosti i budućnosti nadvili 
prijeteći oblaci, još je urgentnije hrabro nositi u svaku stvarnost 
Kristovo evanđelje, koje je navještaj nade, pomirenja, zajedniš-
tva, navještaj Božje blizine, njegova milosrđa, njegova spasenja; 
navještaj da je snaga Božje ljubavi kadra pobijediti tmine zla i 
voditi nas putom dobra. Muškarci i žene našeg doba trebaju 
sigurno svjetlo koje rasvjetljuje njihov put i koje jedino susret s 
Kristom može dati. Donesimo ovome svijetu, svojim svjedočan-
stvom i ljubavlju, nadu što je daje vjera! Misionarstvo Crkve nije 
prozelitizam, već svjedočanstvo života koje rasvjetljuje put, koje 
donosi nadu i ljubav. Crkva – ponavljam to još jednom – nije neka 
karitativna udruga, poduzeće ili nevladina organizacija, već je za-
jednica osoba, nadahnutih Duhom Svetim, koji su živjeli i žive 
čudesni susret s Isusom Kristom i žele s drugima podijeliti to 
iskustvo duboke radosti, poruku spasenja koju nam je Gospodin 
donio. Duh Sveti je taj koji vodi Crkvu na tome putu. 

5. Želim sve potaknuti da postanu nositelji Kristove vijesti i 
na poseban sam način zahvalan misionarima i misionar-
kama, prezbiterima fidei donum, redovnicima i redovnica-

ma i sve brojnijim vjernicima laicima koji, prihvaćajući Gospodi-
nov poziv, napuštaju svoju zemlju da pronose evanđelje u druge 
krajeve i kulture. Ali želim također istaknuti kako su same mlade 
Crkve velikodušno uključene u slanje misionarâ Crkvama koje se 
nalaze u teškoćama – nerijetko su to Crkve drevnih kršćanskih 
korijena – donoseći tako svježinu i zanos kojim one žive vjeru 
koja obnavlja život i daje nadu. Živjeti u toj univerzalnoj dimenziji, 
odgovarajući na Isusov nalog: “Pođite i učinite mojim učenicima 
sve narode” (Mt 28, 19), je bogatstvo za svaku krajevnu Crkvu, 
svaku zajednicu jer davati misionare i misionarke nije nikada gu-
bitak, već dobitak. Pozivam sve one koji osjećaju taj poziv da od-
govore velikodušno na glas Duha Svetoga, već prema vlastitom 
životnom stanju, i da se ne plaše biti velikodušni s Gospodinom. 
Pozivam i biskupe, redovničke obitelji, zajednice i sve kršćanske 
udruge da, dalekovidno i uz pažljivo razlučivanje, pružaju potpo-
ru misijskom pozivu ad gentes i pomažu Crkvama koje trebaju 
svećenike, redovnike i redovnice i vjernike laike, jačajući tako kr-
šćansku zajednicu. A ta bi pozornost trebala biti prisutna također 
među Crkvama koje se nalaze u sastavu iste biskupske konferen-
cije ili regije: važno je da Crkve koje su bogatije zvanjima veliko-
dušno pomažu one koje trpe zbog pomanjkanja istih. 

Ujedno pozivam misionare i misionarke, napose prezbitere 
fidei donum i vjernike laike da s radošću žive svoju dragocjenu 
službu u Crkvi na koju su pozvani i da donose svoju radost i isku-
stvo Crkvama iz kojih dolaze, spominjući se kako Pavao i Bar-
naba na završetku svog prvog misijskog putovanja “pripovjediše 
što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere” (Dj 
14, 27). Oni mogu postati svojevrsno sredstvo “povratka” vjere, 
donoseći svježinu mladih Crkava, kako bi Crkve drevnog kršćan-
stva ponovno pronašle oduševljenje i radost dijeljenja vjere u 
jednoj razmjeni koja je uzajamno obogaćivanje u nasljedovanju 
Gospodina. 

Papa Franjo

Povratak misionara

Europa je odgovorna 
za situaciju u Africi

U riječkoj salezijanskoj župi Marije pomoćnice u nedjelju  29. ruj-
na  bilo je svečano. Nakon 33 godine boravka u Ruandi, u po-
sjet župi u kojoj je svojevremeno boravio u novicijatu, stigao je 

misionar iz Ruande, don Danko Litrić. „Puna crkva je znak da ljubite 
Boga, znak da se s Bogom želite sjediniti u molitvi i čuti Njegovu riječ“, 
rekao je don Litrić okupljenim vjernicima koji su unatoč padalinama 
koje su Rijeku pretvorile u grad koji teče, ispunili ovu riječku crkvu 
do posljednjega mjesta. Govoreći o svom iskustvu boravka u Ruandi 
istaknuo je kako se puno toga promijenilo na bolje zahvaljujući misi-
onarima. „Nije bilo lako propovijedati evanđelje. Bolest, rat i političke 
okolnosti bile su ono na što sam se pripremio. Nisam išao na izlet, ali 
možda sam se puno 
više bojao nego kako 
je bilo“, rekao je don 
Litrić otkrivši i situaci-
je kada mu se prijetilo 
smrću. Do dolaska 
misionara taj afrički 
kraj nije imao nikakvih 
dodira s bijelcima. 
Misionari su zatekli 
ljude u prirodi, bez ci-
vilizirane odjeće, bez 
škola i bolnica, ističe don Litrić dodajući kako je on svojim dolaskom 
zatekao bolju situaciju. „Crkva je već bila organizirana s domaćim bi-
skupom i svećenikom jer su salezijanci tamo došli 1954. godine, ali u 
misiji u Kigaliju kada sam stigao 1981. godine nisu imali nijednu bol-
nicu, ni dispanzer, kao ni školu. Svi su hodali bez zapadnjačke odjeće 
i u crkvi su svi bili bosi u crkvi, a djevojke nisu nosile hlače. Danas je 
situacija drugačija i sada su kao svi obuveni što i zakon propisuje.“, 
rekao je don Litrić dodajući da je sada organiziran sav pastoralni i 
karitativni rad kao i škole.

Riječ je o velikom pastoralnom radu evangelizacije koji obuhvaća 
i socijalni rad. Salezijanci su se specijalizirali za rad u školama 
sa siromašnom djecom i osnivači su zanatskih škola koje rade 

zahvaljujući donacijama. „Država nas ne financira. Mi organiziramo 
škole, a što se tiče pomoćnog materijala, hrane za učenike i profesore 
koji moraju dobiti  i plaću za svoj rad, ovisni smo o pomoći izvana“, 
otkrio je don Litrić. Osvrćući se na godine iza rata, istaknuo je kako je 
najgore bilo 1995. kada se u Ruandi  pucalo na svakom koraku, ubija-
lo se radi osveta, a na bijelce se nije blagonaklono gledalo. Mnogi su 
govorili da su crkva i misionari izazvali tu situaciju. Bila je to politika 
podmetanja i tih godina dogodila su se i ubojstva svećenika i misiona-
ra, rekao je ovaj hrvatski misionar dodajući kako je trenutna situacija 
mirna i nema opasnosti kakve su nekada bile. Osvrćući se na nedjelj-
no evanđelje o bogatašu i siromahu Lazaru, usporedio je taj odnos s 
onim kojega Europa ima prema Africi. „Bogataš ne vidi tog Lazara i 
neće i nema interesa pomoći. Europa snosi odgovornost za situaciju 
u Africi, a  ne žele ju prihvatiti. O siromasima i potrebitima jedino brinu 
nevladine organizacije i misionari.“, istaknuo je don Litrić i dodao da 
bez pomoći koja im se šalje ne bi mogli pomagati potrebitima. 

Misionara u Ruandi je sve manje, no vjera je i dalje živa, istaknuo 
je dodajući kako su plod vjere novi svećenici i časne sestre koji su u 
djetinjstvu bili ministranti ili su se o njima brinuli misionari i volonteri u 
misijama. Doživljaj slavljenja mise nešto je drugačiji nego u Europi s 
puno pjesme, plesa i sudjelovanja. „Oni su spontani i svi žele sudje-
lovati. Imamo jako puno ministranata, korova, grupe za ples. To je za 
njih doživljaj jer je u misiji sve - i molitva, slušanje riječi Božje i ples i 
uobičajeno je da se u slavljenju koriste tradicionalni afrički instrumen-
ti.“ Po završetku svete mise na osobit način se zahvalio svim vjernici-
ma na ljubavi i dobroti te pomoći koju šalju u Ruandu i druge misije, a 
budućim volonterima poručio da u misije ne smiju ići kao avanturisti, 
nego kao ljudi koji žele iskusiti tamošnji život i pomoći siromašnima. 
„Volonter mora biti čovjek vjere i dati dobar primjer kršćanima“, poru-
čio je u Rijeci don Danko Litrić.

Helena Anušić
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Istarsko hodočašće i molitva  
za mir u Siriji

Bulešićeva 
smrt doprinijela 
smanjenju 
progona 
svećenika

Nekoliko tisuća vjernika Porečke i pulske biskupi-
je u subotu, 7. rujna tradicionalno je hodočastilo Majci 
Božjoj Trsatskoj. Kao i svake godine dosad, u subotu 
uoči svetkovine Male Gospe, mnogobrojni vjernici, 
predvođeni svojim župnicima, redovnicima i redovni-
cama iz svih istarskih župa, odazivaju se na najveće 
godišnje biskupijsko hodočašće, kako bi, upravo po-
put dugog niza prethodnih generacija pred čudotvor-
nom slikom Majke Božje Trsatske, zazivali njezin zago-
vor za sve svoje velike i male životne poteškoće. 

Svečano koncelebrirano misno slavlje u samo-
stanskom perivoju predvodio je biskup porečki i pulski, 
Dražen Kutleša, koji je u zajedništvu brojnih svećenika 
istaknuo motive ovog zavjetnog hodočašća nebeskoj 
majci Trsatskoj Gospi - vapaj za životnu snagu, zahvala 
za nadolazeće slavlje beatifikacije Miroslava Bulešića 
28. rujna u pulskoj Areni, te molitveni odgovor na poziv 
pape Franje za mir u Siriji. Na poticaj riječkog nadbi-
skupa Ivana Devčića, uoči mise za istarske hodočasni-
ke na Trsatu, fra Zoran Bibić predvodio je molitvu za 
mir u Siriji i svijetu.

Najveći dio propovijedi posvetio je liku budućeg 
blaženika, Miroslava Bulešića, istarskog sina, koji je 
postigao slavu oltara sa samo 27 godina života, ubijen 
od ruke komunističkih vlasti. „Bulešić je pokazao kako 
prvo treba biti dobar čovjek, a potom i dobar sveće-
nik. Izrazito pobožan Blaženoj Djevici Mariji, kao mla-
di čovjek izgradio je velike ideale, shvativši da je život 
prolazan te vršivši Božju volju pokazao vjernost Isusu 
Kristu. Za sve nas on je putokaz kako zadobiti Božje 
kraljevstvo. Bog od nas ne traži da budemo ubijeni 
kako bi time potvrdili vjernost njemu već da živimo do-
stojanstveni kršćanski život“, poručio je mons. Kutleša 
i dodao kako je Bulešićeva smrt doprinijela smanjenju 
progona svećenika u vremenu nakon 1945. godine. U 
nastavku je istaknuo kako Isus od svih nas traži da uvi-
jek naviještamo ono što je pravedno i dobro, a što se 
mnogima neće svidjeti pa se zato kršćani progone.“ U 
svakom slučaju, život je težak, svatko od nas treba biti 
kušan, ali ako ustrajemo u vjeri u Isusa Krista, takav 
život će nam se isplatiti na smrtnom času“, zaključio je 
porečko-pulski biskup. 

Među istarskim hodočasnicima, stotinjak ih se 
odlučilo pješke hodočastiti Majci Božjoj na Trsat. Kao 
što su to radili njihovi stari iz davnih vremena kada su 
iz ustrajne vjere u Boga i ljubavi prema Trsatskoj Gos-
pi propješačili stotine kilometara da bi došli na Trsat, 
katolička mladež iz Istre održava tradiciju hodočašće-
nja Majci Božjoj pješke, prolazeći pokraj Poklona na 
Učki, prijevoja s kojeg se prvi put vidi Trsat. Krenuvši 
iz Pazina u četvrtak, prvo su noćili u Boljunskom Polju, 
a potom i u Matuljima prespavali noć uoči posljednje 
dionice hodočašća. Penjući se trsatskim stubama u 
molitvi, u procesiji su donijeli križ koji je Miroslav Bule-
šić nosio u pokorničkoj procesiji u filijali župe Kanfanar 
1946. godine za vrijeme trajanja misija koje je on kao 
župnik organizirao.

Helena Anušić

Duhovne vježbe za svećenike

Budite sveti svećenici
Svećenici Riječke nadbiskupije i Gospićko-senjske biskupije početkom rujna okupili su 

se na duhovnim vježbama u Domu pastoralnih susreta u Lovranu. Vježbe je od 2. do 5. rujna 
predvodio varaždinski biskup Josip Mrzljak te svećenicima ponovio poziv na svetost, podsje-
tivši ih da su na to pozvani svi kršćani, ali na poseban način svećenici. Sa svećenicima je bio 
i gospićko-senjski biskup Mile Bogović, a dočekao ih je i riječki nadbiskup Ivan Devčić. Bio je 
to drugi turnus duhovnih vježbi za svećenike ove dvije (nad)biskupije, nakon što su dva tjedna 
ranije održane i u svetištu Krasno u Gospićko-senjskoj biskupiji.

„Svi odgovori na izazove s kojima se svećenik danas susreće imaju duboke korijene u 
tradiciji i onomu što je nepromjenjivo u svećeničkom zvanju“, rekao je biskup Mrzljak poti-
čući svećenike da ukorije-
njeni u Kristu u potrebama 
svoje župe ili zajednice 
pronađu kako živjeti sve-
ćeništvo. „Pitanje je kako 
u današnjem vremenu u 
svijet i društvo unositi ono 
što je specifično svećenič-
ko. Kako poticati i ostva-
rivati zajedništvo kako na 
župnoj i biskupijskoj razi-
ni, tako i na nacionalnoj te 
na razini opće Crkve. Poti-
caje za to svećenik može pronaći u svijetlim primjerima svetaca i uzora te u dokumentima Cr-
kve“, rekao je biskup. Posebno je istaknuo duhovnost i primjer blaženog kardinala Stepinca, 
a poziv na svetost koji je uputio svećenicima utemeljen je u dokumentu hrvatskih biskupa iz 
2002. godine „Na svetost pozvani“. Nadahnuće je crpio i iz prve enciklike pape Franje „Svje-
tlo vjere“ te „Direktoriju za službu i život prezbitera“. 

Okosnicu duhovnih vježbi činila je molitva časoslova. Biskupi i svećenici zajedno su mo-
lili cijeli časoslov, a okupljali su se i na pobožnosti križnog puta i molitvi krunice te redovitom 
slavlju euharistije. „Cilj je ovog susreta obnova svećeničke duhovnosti, rast u duhovnosti. Že-
lja je pronaći motivaciju i primjere na koji način to činiti. Jedan od najsvjetlijih uzora svakako 
je blaženi Stepinac“, rekao je biskup Mrzljak. 

Mala Gospa 

Da život biraju
Marijin rođen-

dan, Mala Gospa, u 
svetištu Majke Božje 
od Krasna 8. rujna 
proslavljen je kriz-
mom i euharistijom 
koju je predvodio 
riječki nadbiskup 
Ivan Devčić. U svom 
rodnom mjestu, 
središnjem mari-
janskom svetištu 
Gospićko-senjske 
biskupije, nadbi-
skup je okupljenim 
hodočasnicima pro-
govorio o daru života i opasnostima demografske stagnacije. „Molimo za dar Duha Svetoga, za 
ove krizmanike i za sve župljane, da život biraju. Budućnost je tamo gdje je život. Nažalost na 
našim prostorima ga je sve manje“, rekao je nadbiskup. „Primjećujemo također da je i sve manje 
duhovnosti, ljubavi, solidarnosti… i često mislimo da su drugi za to krivi. Ali ovo nas mjesto, 
ovo svetište, poziva da razmislimo o tome što sami činimo po tom pitanju. Naša će zemlja, naš 
narod i Europa, biti kršćanski, u njima će biti vjere ukoliko smo i sami vjernici i živimo kršćanski. 
Jer ono što istinski može utjecati na drugoga jedino je osobni primjer.“

Nadbiskup je vjernicima preporučio da primjere svjedočenja vjere pronađu upravo u Mariji 
i Isusu Kristu te ih pozvao da u molitvi traže snagu za život u vjeri čak i u teškim trenucima. 
„Neka naš susret danas bude preokret u našim životima, da nakon mise odavde odemo pro-
mijenjeni, obraćeni. Gospodin želi da mu budemo svjedoci, životom i življenjem vjere. To ne 
možemo ako ne molimo. Ali ako se istinski obratimo tada niti stvarnost u kojoj živimo ne može 
ostati ista“ rekao je nadbiskup te pozvao vjernike da preispitaju sami sebe i razmisle u čemu se 
mogu mijenjati, kako još vjerodostojnije živjeti vjeru. 



Članovi Povjerenstva za apostolat mora Riječke nadbisku-
pije, lučki kapelan Luka Lučić i kapetan Lučke kapetanije 
Rijeka dr. Darko Glažar, 18. rujna posjetili su teretni brod 

Padna, na kojemu je ostao još samo kapetan Vjekoslav Petković. 
Brodu koji se od kraja lipnja nalazi prisilno privezan u brodogra-
dilištu u Kraljevici sudskom je odlukom zabranjeno isploviti zbog 
nepodmirenih dugova slovenskog brodara kompanije Euroship-
ping.

Krajem kolovoza situacija na brodu bila je vrlo teška jer je su 
članovi posade čekajući plaće ostali bez hrane i osnovnih potrep-
ština. Apostolat mora pokušao im je tada olakšati tešku situaci-
ju donacijom od dvije tisuće kuna. Građani su također pomagali 
pomorcima donoseći im hranu, a za vize i ostalu dokumentaciju 
za odlazak kućama pomoraca iz Rumunjske, Gruzije i Ukrajine 
pobrinuo se Sindikat pomoraca Hrvatske. Tijekom rujna brod su 
napustila i posljednja dva člana posade, jedan iz Hrvatske drugi 
iz Slovenije. 

Odlukom Trgovačkog suda kapetan Petković određen je kao 
čuvar broda. Srećom živi u Bakru pa nije egzistencijalno 
ugrožen. Ipak, svakoga dana dolazi na napušteni brod i 

priznaje da mu nije lako boraviti sam na sablasno praznoj priveza-
noj grdosiji. Zbog toga su gosti uvijek dobrodošli pa mu je puno 
značio posjet predstavnika Apostolata mora. Sudbina broda još 
uvijek je neizvjesna kao i isplata posadi koja je brojila 12 ljudi i koji 
već mjesecima nisu dobili plaću.

Briga za pomorce te duhovna, ali i materijalna podrška u najte-
žim situacijama, osnovne su zadaće Apostolata mora, podsjetio je 

ovom prilikom kapelan Luka Lučić. Riječki Apostolat mora jednako 
tako pomaže i brine za djelatnike Luke i sve koji rade u pomorstvu. 

Danijel Delonga

Apostolat mora 
pomogao posadi Padne
Krajem kolovoza situacija na brodu bila je vrlo teška jer je su članovi posade čekajući plaće ostali bez 
hrane i osnovnih potrepština. Apostolat mora pokušao im je tada olakšati tešku situaciju donacijom 
od dvije tisuće kuna.

Članovi Povjerenstva za apostolat mora Riječke 
nadbiskupije, kapelan Luka Lučić i kapetan Darko 
Glažar posjetili su teretni brod Padna, na kojemu 

je ostao još samo kapetan Vjekoslav Petković.



Sudionici 1. međunarodnog kongresa o palijativnoj skrbi, koji 
se održavao u Opatiji, 21. rujna posjetili su riječki hospicij 
Marija Kozulić. Tom je prilikom dr. Veljko Đorđević jedan od 

organizatora kongresa i predstojnik CEPAMET-a, Centra za palija-
tivnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine, nadbi-
skupu Ivanu Devčiću uručio grafičku mapu u kojoj je 12 umjetnika 
obradilo temu „Bol“. „Posjet riječkom hospiciju bio je sastavni dio 
našeg kongresa jer smo željeli liječnicima iz Italije, Austrije, Sloveni-
je pa i Hrvatske pokazati ovaj veliki hrvatski projekt. Briga za čovje-
ka koja se osjeća u ovom hospiciju čini ga jedinstvenim u svijetu“, 
rekao je dr. Đorđević.

Pojasnio je da palijativnu medicinu čini prvenstveno ljudski od-
nos prema onima koji su u boli, koji trpe od neizlječive bolesti, koji 
su, kako je rekao, najpotrebniji. „Taj odnos prema čovjeku u potrebi 
u ovom je hospiciju, kojeg je osnovala Riječka nadbiskupija, a nji-
me upravlja s. Danijela Orbanić, na najvišem nivou.“ 

Osnivač hospicija je nadbiskupijski Caritas i otvoren je po-
četkom ove godine. Prvi je samostalni stacionar za palija-
tivnu skrb u sustavu javnog zdravstva u Hrvatskoj. Hospicij 

palijativnu skrb prožima kršćanskom ljubavi, a otvoren je svima 
u potrebi. Nadbiskup Devčić podsjetio je da je projekt osnivanja 
hospicija u zgradi povezanoj s bogoslovnim sjemeništem ujedinio 
mnoge subjekte društva, djelatnike riječkih bolnica, Grad Rijeku i 
županiju koje su pomogle uređenje prostora, te Ministarstvo zdrav-
lja koje je preuzelo financiranje troškova palijativne skrbi. „Mnogi su 
i pojedinačno pomogli hospiciju, pri uređenju ili donacijama. Sve ih 
je hospicij ujedinio u ljubavi prema čovjeku. Po tome se vidi da je to 
djelo doista humano i pomaže ne samo bolesnima nego i njihovim 
obiteljima.“

Grafička mapa koju je nadbiskup dobio produkt je projekta 
„Komunikacijom protiv boli“. U njoj su sabrane životne priče 12 
osoba koje su zbog bolesti trpjele. Umjetnici sa zagrebačke Aka-
demije, Josip Baće, Gordana Bakić, Tomislav Buntak, Dalibor Jela-
vić, Svjetlan Junaković, Zlatko Keser, Željko Lapuh, Zoltan Novak, 

Robert Šimrak, Marija Ujević Galetović, Matko Vekić i Zlatan Vrkljan 
nadahnuti tim pričama napravili su grafike koje ih oslikavaju. Jedna 
mapa bit će uručena u papi Franji.

Prvi međunarodni kongres palijativne skrbi u Hrvatskoj okupio 
je stotinjak sudionika iz 4 susjedne zemlje s ciljem produbljivanja 
suradnje i komunikacije. Riječki hospicij, duhovnost i psihologija u 
palijativnoj skrbi također su bile neke od tema. 

D. Delonga

Jedinstvena briga za čovjeka
Odnos prema čovjeku u potrebi u ovom je hospiciju, kojeg je osnovala Riječka nadbiskupija, a njime upravlja 
časna sestra Danijela Orbanić, na najvišem nivou, rekao je dr. Veljko Đorđević, predstojnik CEPAMET-a

Grafička mapa koju je nadbiskup dobio produkt 
je projekta „Komunikacijom protiv boli“. U njoj su 
sabrane životne priče 12 osoba koje su zbog bolesti 
trpjele. Umjetnici sa zagrebačke Akademije nadahnuti 
tim pričama napravili su grafike koje ih oslikavaju.

Riječki nadbiskup Ivan Devčić 7. rujna 
predvodio jubilarnu 10. Mašu na Obruču. Prvi 
jubilej posebno je razveselio organizatore, 
Planinarsko društvo Obruč, koji su prije deset 
godina pokrenuli inicijativu da se na najvišem 
vrhu planinskog područja Hahlić, u općini Je-
lenje, slavi euharistija. 

Organizirani odlazak na misu bio je iz 
Podkilavca ispred PD Obruč u jutarnjim sati-
ma, a uz nadbiskupa Devčića misu je slavio 
i župnik Jelenja Ivan Milardović. Misi je pret-
hodila utrka “Hahlić za uru”, dužine 5 km s  
800 m uspona pa su se sudionici utrke zajed-

no sa planinarima i hodočasnicima okupili na 
vrhu Obruč.

Predvodeći euharistiju na 1377 metra 
nadmorske visine, nadbiskup je u propovjedi 
istaknuo kako su ljudski duh oduvijek zano-
sile ljepote prirode. „I Sveto pismo svjedoči, 
kroz mnoštvo likova poput Abrahama, Mojsija 
pa i samog Isusa, kako je brdo ili planina po-
vlašteno mjesto susreta s Bogom. Čovjek tu u 
samoći može osluhnuti Boga.“ Nadbiskup je 
okupljenima predstavio i lik hrvatskog sveca 
Marka Križevčanina, kojeg se taj dan slavilo, 
te objasnio kako se poštovanje prema sveci-
ma iskazuje nasljedujući njihov primjer.   

Misa na vrhu Obruč


