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Biskup mons. dr. Mile Bogović Zlatni jubilej svećeništva

Najvrjedniji su oni trenuci
kada sam se oslonio na
Božju dobrotu i svemoć

Učenje je
stvaralački
proces
Nadbiskup je istaknuo da nijedan pojedinac niti ijedna generacija ne počinju od početka, niti
mogu ostvariti pravi napredak ako ne poznaju što je već prije bilo otkriveno. Tako napreduje
ljudsko znanje i uvećava se iz naraštaja u naraštaj ljudska kultura. Svaki pojedinac, svaki
naraštaj dužan je onomu što su drugi prije njega spoznali i ostvarili, dodati nešto novo.

U

povodu početka nove školske i katehetske godine riječki starog i novog, istaknuo je nadbiskup Devčić. Dodao je kako je za
nadbiskup Ivan Devčić predvodio je 16. rujna svečano misno takav odnos između starog i novog, osobito između starih i novih
slavlje u riječkoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u naraštaja u obitelji, potrebno razvijati smisao i osjećaj, što je sigurkoncelebraciji sa svećenicima Riječke nadbiskupije. Najstarija ri- no i jedna od važnih zadaća škole.
ječka župna crkva do posljednjeg je mjeIsus nas uči i kako treba učiti, porusta bila ispunjena učenicima, ravnateljima
čio je. Učiti znači neumorno tražiti i traškola, profesorima i vjeroučiteljima, dok je
gati za zakopanim blagom, a to blago
liturgijsko pjevanje animirao band Assunta.
jest istina. „Traženje istine vrijedno je,
U propovijedi je nadbiskup mladima
prema Isusu, svakog truda i žrtve. Stoga,
poručio da su učitelji oni koji u svom poudragi učenici, budite zaljubljenici u ističavanju iz riznice duha iznose, kako bi Isus
nu i uložite sve svoje sile i sposobnosti
rekao, ‘staro i novo’ (Usp. Mt 13, 52), a na
uma i srca kako biste je, uz pomoć svojih
učenicima je da primljenom znanju kasniučitelja, otkrili i naučili razlikovati od laži
je dodaju i nešto novo, nešto svoje. „Tako
i zabluda. U tom će vam smislu i vjeronapreduje ljudsko znanje i uvećava se iz
nauk puno pomoći u traženju i otkrivanju
naraštaja u naraštaj ljudska kultura. Svaki
Istine.“
pojedinac, svaki naraštaj dužan je onomu
svrćući se na izreku: ‘Znanje je
što su drugi prije njega spoznali i ostvarili,
moć’, nadbiskup je mladima po“Znamo koliko je i danas taj odnos
dodati nešto novo. Zbog toga je učenje kreručio kako je potrebno učiti kako
između staroga i novog složen i
ativan proces, a ne samo usvajanje i ponavse znanjem služiti. Može se dogoditi da
ljanje predanog gradiva.“
nas znanje učini oholima i samodostatnikoliko smo skloni pojednostavljenim
Objašnjavajući Isusove riječi ‘staro i
ma, ali usporedno s rastom u njemu ne
rješenjima, bilo da niječemo novo u
novo’ nadbiskup je istaknuo da nijedan pobudemo socijalno osjetljivi i društveno
ime staroga ili staro u ime novoga
jedinac niti ijedna generacija ne počinju od
odgovorni. Stoga je nadbiskup podsjete sukladno tome jedni druge
početka, niti mogu ostvariti pravi napredak
tio na riječi sv. Pavla koji kaže da znanje
etiketiramo kao konzervativce ili
ako ne poznaju što je već prije bilo otkrivemora biti povezano s ljubavlju, jer ona
progresiste“, upozorio je nadbiskup. one koji znaju znanje čini osjetljivima za
no. Isus nam je primjer za to, jer ljudi su primjećivali novost slušajući ga, a on je itekaone koji ne znaju i potiče ih da svoje znako poznavao mudrost i znanje sakupljeno
nje s takvima podijele.
u svetim knjigama i u usmenoj predaji svoga naroda, kao i mnoga
Također, potrebno je učiti kako bismo doprinijeli poboljšanju
tumačenja svetih tekstova i predaja, rekao je nadbiskup.
života za sve, a ne samo za sebe. U slučaju da svojim znanjem
odao je kako nas Isus uči da ne valja cijeniti staro samo zato želimo služiti samo sebi, dogodit će se obratno: mi ćemo služiti
što je staro niti novo jer je novo. „Prema Isusu, istinska tradi- njemu kao idolu kojemu ćemo sve žrtvovati, upozorio je nadbiskup
cija i vjernost onome što je bilo poznaje se po tome koliko su Devčić. „Ljubav nas prisiljava da se odgovorno koristimo svojim
otvoreni za novo. Znamo koliko je i danas taj odnos između staroga znanjem i umijećem. Ona nas zaustavlja pred tajnom koju trebamo
i novog složen i koliko smo skloni pojednostavljenim rješenjima, poštovati. Ona nam kaže da ne možemo sve pretvoriti u objekt svobilo da niječemo novo u ime staroga ili staro u ime novoga te su- je znatiželje i u konačnici svoje moći. Zato dragi učenici i učenice,
kladno tome jedni druge etiketiramo kao konzervativce ili progre- težite za znanjem, ali istodobno rastite za zajednicu i za život u
siste“, upozorio je. Isus nas uči kako pomno razlikovati, jer istinski cjelini, kako biste tako svojim znanjem doprinosili izgradnji boljeg
se napredak i život ne temelje na isključivosti nego na dijalektici svijeta“, zaključio je nadbiskup Devčić.
H. A.
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Kardinal Baldisseri, glavni tajnik Biskupske sinode, uoči
Papa
početka III. izvanredne Biskupske sinode
pozvao
Milosrđe i praštanje
obitelji na glavni su u nauku Crkve
Rim, (IKA) - Uoči početka III. izvanredne Biskupske sinode, koja će se
molitvu
održati u Vatikanu od 5. do 19. listopada, o temi „Pastoralni izazovi obitelji

Papa Franjo još je u
veljači uputio obiteljima poziv da mole za izvanrednu
Biskupsku sinodu koja će
se održati u listopadu u Vatikanu na temu “Pastoralni
izazovi za obitelj u kontekstu
evangelizacije”.
Papa je tom prilikom
istaknuo kako je sudionicima, predstavnicima čitavog
Božjeg naroda, nužno potrebna molitvena potpora,
i to osobito obitelji. Naime,
ta je Biskupska sinoda, poručuje Sveti Otac obiteljima,
“posebno posvećena vama,
vašem pozivu i poslanju u
Crkvi i društvu, pitanjima
vezanim uz brak i obitelj,
obiteljskom životu, odgoju
djece i ulozi obitelji u poslanju Crkve”.
Papa napominje kako
će se nakon te izvanredne
Sinode iduće godine održati
i redovna Biskupska sinoda koja će također imati za
temu obitelj, a u tome kontekstu će se u rujnu 2015.
održati i Svjetski susret obitelji u Philadelphiji.
“Molimo dakle svi zajedno da kroz te događaje
Crkva učiniti pravi put raspoznavanja i primjeni prikladna pastoralna sredstva
da pomogne obiteljima da
odgovore na sadašnje izazove svjetlom i snagom koji
dolaze iz evanđelja”, poziva
Papa obitelji, napominjući da
će njihova molitva za Sinodu
biskupa biti “dragocjeno blago koje će obogatiti Crkvu”.
(ika / gk)

u kontekstu evangelizacije”, priprave su obilovale raspravama i razmatranjem, ali i polemikama o nekim pitanjima, kao primjerice o pristupanju
pričesti rastavljenih osoba.
a njih se u razgovoru za talijansku katoličku agenciju
Sir osvrnuo kardinal Lorenzo
Baldisseri, glavni tajnik Biskupske sinode, te izražavajući prije
svega razumijevanje za to da
se uoči takvog događaja pobuđuje zanimanje, napomenuo
da je dobro izraziti vlastito mišljenje; ali važno je da se to čini
uljudbeno i u konstruktivnom smislu. Ako želimo dati odgovarajuće odgovore, valja ih oblikovati u uzajamnom razgovoru i dobroj volji u traženju
rješenja u istini i ljubavi - napomenuo je kardinal te upitao zašto ne govoriti
i o poligamiji, o dogovorenim i miješanim brakovima, te o svim vrstama
siromaštva koje često stvara uvjete za rastave, razvode i neuspjehe?
O tim će se temama, kao i brojnim drugim razgovarati na Sinodi, a posebno o pronalaženju odgovarajućega načina za prijenos ljepote obitelji
koja svoj život temelji na evanđelju mladima - dodao je kardinal Baldisseri.
Napomenuvši potom da sve to ne valja smatrati sredstvom za stvaranje
zbrke, kardinal je istaknuo da je, kada se razgovara o određenim temama,
pa i onim osjetljivima, važno da se svakomu dopusti izraziti se prema svojoj spoznaji i uvjerenju. Često se ponavlja da je crkveni nauk o braku i obitelji potvrđen i opisan u službenim dokumentima - primijetio je kardinal te
istaknuo: „Milosrđe i praštanje glavni su u nauku Crkve, i papa Franjo često o njima govori kao o istini koja ima pratiti ljudski život u svim prilikama.“
apomenuvši da Sinoda neće završiti u listopadu, nego će biti u dva dijela, kardinal je istaknuo da tom odlukom Sveti Otac pokazuje da želi
poistovjetiti sinodalnost s onim što ona uistinu jest, odnosno zajednički
hod koji pretpostavlja razmišljanje, stanke, ponovni rad, i tako sve dok se
ne stigne do cilja. Sve se to ne ostvaruje kroz rad pojedinaca, malenih skupina ljudi ili povjerenstava, nego uključujući cijeli Božji narod. Na Sinodi se
okupljaju biskupi, i druge osobe koje su pozvane na sudjelovanje, ali ona
se odvija uz sudjelovanje cijele Crkve, istaknuo je glavni tajnik Biskupske
sinode.
Na Sinodi će sudjelovati i 13 bračnih parova s pet kontinenata, među
kojima su i područja na kojima se vode ratovi. Njihova je nazočnost prije
svega svjedočanstvo proživljenoga života, koje valja svima pružiti kao lijepo iskustvo vjere, koja je bitna sastavnica za uspješan brak i obitelj. Što se
pak tiče zaključnoga dokumenta, na završetku će Sinode biti sastavljena
poruka Božjem narodu, i dokument nazvan ‘sinodskim’. Nakon što ga Sinoda odobri, bit će predan Svetom Ocu, a potom će postati radni dokument za Sinodu 2015. godine - objasnio je kardinal Baldisseri.
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Uz osobe iz Rimske kurije među gotovo dvije stotine sudionika izvanredne Biskupske sinode
naći će se predstavnici rimokatoličke crkve sa svih kontinenata te predstavnici 13 katoličkih crkvi
istočnog obreda. Iz Europe dolaze delegati 32 zemlje među kojima iz Hrvatske zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić te iz Bosne i Hercegovine banjalučki biskup Franjo Komarica.
Dvadeset šest sudionika osobno je imenovao papa Franjo, uključujući i 14 kardinala. Među njima je poznati kardinal Walter Kasper, jedan od najvećih teologa današnjice koji je za neke ipak pre
slobodan u svojim promišljanjima. No, među onima koje je Papa imenovao nalaze i oni konzervativnijih pogleda što pokazuje da su Sinodom otvorena vrata različitim promišljanjima.
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Izvanredna biskupska sinoda o obitelji

GODINA OBITELJI

Župna zajednica glavni promicatelj
pastorala obitelji
Smisao Godine obitelji je da se obitelj vrati Bogu. Da obnovi vjeru u Boga.
Da vjera poraste, nada se učvrsti, a ljubav usavrši. Duhovna pomoć koju
pruža župna zajednica neprocjenjivi je dar za svaku obitelj.
Piše: Marijan Benković

O

bitelj je zasigurno najveća svetinja čovječanstva. U obitelji
čovjek se razvija kao osoba, a
odnosi u obitelji temelj su daljnje čovjekove osobnosti. Vrjednote koje usvajamo u obitelji čine nas jedinstvenima i
posebnima. Bog je izabrao obitelj za
dolazak svoga Sina. Uistinu, obitelj je
najveća svetinja. Obitelj je Crkva u malom ili kućna Crkva. Ono što naučimo
u obitelji, ostaje trajno. Onako kako se
formiramo u obitelji, takvo smo društvo. Zdrava obitelj temelj je zdravog
društva.
Danas je upravo najveći napad na obitelj. Sa svih strana. Od donošenja nepovoljnih
obiteljskih zakona i obiteljske (ne)politike, zakona o radu, pa do „životnih partnerstava“.
Nečuveno za jednu zemlju katoličke tradicije! Obitelj se na određeni način terorizira.
Briga Crkve za obitelj očituje se od najvećih do najmanjih crkvenih istanci. Sveti
Otac upravo je sazvao izvanrednu Sinodu o obitelji. Slijedeće godine i redovita Sinoda
će se baviti obiteljskim pitanjem. Na nadbiskupijskoj razini pastoralne se smjernice odnose na brigu za obitelj. Potrebno je vratiti se na izvor. Na evanđelje. Na Božji plan glede
obitelji i na nauk Isusa Krista.
otrebno je da župna zajednica postane svjesna svoje suodgovornosti u brizi za obitelj. Prije svega na molitvenom planu. Mjesečna ili tjedna klanjanja, molitveni i drugi
susreti u težištu bi trebali imati upravo obitelj. Razni privilegirani susreti u župi, kao
što su susreti s roditeljima i djecom koji se spremaju za sakramente, izvrsna su prilika za
osvješćivanje naše odgovornosti za obitelj.
Razne pastoralne aktivnosti u župi na poticaj župnika ili angažiranih vjernika laika
trebale bi biti svojevrsno „buđenje“, a onda i ozbiljna briga za obitelj. Župna zajednica
je mjesto gdje svaka obitelj može „utažiti svoju žeđ.“ Sakramentalni život potkrijepljen
osobnom i zajedničkom molitvom, vjersko obrazovanje i odgoj, nužni su preduvjeti za
čvrste obiteljske temelje.
U konačnici, Bog je taj koji nam daje poziv za obitelj ili celibat. Treba tražiti Božju
volju u obiteljskom životu. Treba se ozbiljno pripremati za brak i obitelj. Velika je zadaća
daljnje i bliže priprave za obitelj u kojoj uistinu mladi i zaručnici trebaju znati sve temeljne
kršćanske istine o braku i obitelji. Te istine im neće odmagati za njihovu sreću. Nasuprot,
učinit će njihove živote sretnima. Temeljne ljudske i kršćanske vrijednosti koje čine suživot ljepšim, nužan su preduvjet obiteljskog odgoja, ali i odgoja u župnim zajednicama.
Papa Franjo u najnovijoj pobudnici Radost evanđelja poziva kršćane na zajedničku
molitvu, a obitelji na sudjelovanje u pučkim pobožnostima. Molitva krunice u crkvi tijekom listopada, svibnja, ali u tijekom cijele godine privilegirani su trenuci odgoja u vjeri i
međugeneracijskog zajedništva. Pobožnost križnoga puta u korizmi i druge pobožnosti
usađuju u ljudska srca vjeru u Boga koji je naš Otac, prisutan bez prestanka s nama i
uz nas.
misao Godine obitelji je da se obitelj vrati Bogu. Da obnovi vjeru u Boga. Da vjera
poraste, nada se učvrsti, a ljubav usavrši. Duhovna pomoć koju pruža župna zajednica neprocjenjivi je dar za svaku obitelj. Nedjeljna sveta misa trebala bi biti izvor
i vrhunac obiteljskog i župnog zajedništva. Sveta ispovijed trebala bi biti nezaobilazni
čimbenik u obnovi naših obitelji. Godišnjice braka, 25. ili 50 izvrsna su prigoda župnoj
zajednici da pokaže brigu za svoje članove. Posjet bolesnim članovima župne zajednice,
obogaćenje je ne samo za obitelj, nego i za župu. Potrebno je pokrenuti se. Ne na veliko,
nego na malo. Malim koracima i najmanja sitnica postaje blagoslov i Bogu ugodna žrtva.
Potrebna je obnova nas samih, obnova vjere. Kriza obitelji, zapravo je kriza vjere.
Obnova vjere, obnova je obitelji. Sredstva su nam darovana. Nemojmo gubiti vrijeme.
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Pontifikalnom
misom započela
Sinoda biskupa
posvećena
obitelji
Obitelj je sastavni dio Božjeg plana
za čovječanstvo, istaknuo je Papa
u propovijedi - Pozvao je na molitvu
za sudionike Sinode te sve obitelji
potaknuo na često čitanje Biblije
Vatikan, (IKA) - Na misi na početku
izvanredne Biskupske sinode, papa Franjo
je u propovijedi sudionike Sinode pozvao
da se ne gube u nepotrebnim raspravama.
Sinodalne skupštine nisu zamišljene da bi
diskutirale lijepe i pametne ideje i da bi se
vidjelo tko je pametniji, nego da bi se skrbilo za obitelji i surađivalo u Božjem planu
ljubavi za njegov narod, rekao je poglavar
Crkve na misi koju je slavio 5. listopada.
Bog ima vlastiti plan sa svojim pukom. Taj
plan ne smije biti poremećen željom za
posjedovanjem i prevlašću. Loši pastiri postavljaju ljudima nepodnosive terete, koje
oni sami ne mogu ni pomaknuti – rekao je
Papa i pojasnio, kako zasjedanja na Sinodi
ne služe za izlaganje originalnih ideja ili za
natjecanje, već služe za bolje održavanje i
očuvanje vinograda Gospodnjeg.
Gospodin zahtjeva od nas, da se brinemo za obitelj, koja je od početka bitna
sastavnica njegovog plana ljubavi prema
čovjeku. Ako ne dopustimo, da nas vodi
Duh Sveti, riskiramo poremetiti Božji plan.
Sinodalni oci su također pozvani raditi u
vinogradu Gospodnjem, istaknuo je Papa,
te posvjedočio važnost vodstva Duha Svetoga u tome radu. Duh Sveti daje mudrost
koja omogućuje nesebično djelovanje u
istinskoj slobodi i poniznoj kreativnosti.
U nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji,
papa Franjo potaknuo je na molitvu za biskupe koji započinju svoj dvotjedni rad na
Sinodi o obitelji te potaknuo sve obitelji da
u kućama imaju Bibliju i da je često čitaju.
Za vrijeme Papina nagovora na Trgu sv. Petra podijeljeno je 15 tisuća džepnih Biblija.

BLAGOVJESNICA

Mudrost fontane

Zadnji put sam o fontani slušala od jednog gospodina koji druguje s Isusom iz Nazareta.
Privuklo me njihovo prijateljstvo pa sam poslušala njegov nagovor o djelovanju Duha Svetoga.
Piše: Vesna Drmić

“Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!” (Otk 22,17)

S

jećanja iz mojega djetinjstva rijetka su u obliku doživljaja. Pri- atraktivan. Ni veleban. Ni oblikom ne zove na promatranje. Ali voda!
sutne su slike, boje, atmosfera i divljenje. Mogu zatvoriti oči i Voda koja je tekla, iz davnih dana produžila je svoj sjaj do danas.
sjetiti se mirisa mora kod okrene jugo, sivih boja neba, morNebrojeno puta sam u Crkvi doživjela da se Duh Sveti prelijeskih spužva koje su izbacili valovi na obalu. Slika koja redovito izvi- va. S izvora me dotakne. O meni uvelike ovisi hoću li povjerovati
ri: vodoskok-fontana na Slatini u Opatiji (fontana Motta). Autobus bi da je ta voda živa. Hoću li se zaustaviti samo na obličju onoga koji
iz Rijeke stao na postaji točno
posreduje Silu i Snagu, ovisi
pred njome i čekao polazak
samo o mojoj odluci. Ako odprema voznome redu, dalje
lučim vidjeti dobro i pustim da
za Lovran. Kako sam je voljela
se Sila prelijeva, postat ću i ja
gledati! Bio je to jedini vodoposuda koja može, ako želim,
skok koji je ostao zabilježen
posredovati dalje živodajnu
u mome ranome pamćenju.
vodu.
Ukrašen tulipanima i maćuhiDobro je podsjetiti se tko
cama koji su zahvaljujući stalsu čuvari izvora. U ova vrenom prskanju vode bili uvijek
mena previše se kamenjem
svježi.
zasipaju ti čuvari, premalo je
Vratio se opatijski vodosvjesnosti o tome koliko su
skok u ove dane kao fontana.
nezamjenljivi. Možda i oni poOdjednom trči za mnom minekad zaborave kako je veliko
sao o fontani.
njihovo poslanje.
Tehničare bi zanimalo
i koji dolazimo zagraproučiti po kojemu sistemu
biti vodu, napiti se s
rade fontane, umjetnike njihov
izvora, vidimo ono što
oblik, arhitekte uklopljenost u
nam se čini da je u životu čuokružje. Povjesničar bi zapivara lakše, jednostavnije. Vrlo
Fontana samo pušta da se njena najviša posuda
sao njeno trajanje u vremenu,
često se zapiljimo u unifornapuni vodom. Ako se ne zatvara dotok vode, već
pobjede ili poraze za vrijeme
mu, stražarsku kućicu, konja
njene protočnosti. Jezičari bi
ispred nje ili neko nama sumosigura stalnost izvora, vode se prelijevaju iz jedne
proučili podrijetlo riječi (kad
njivo prijateljstvo. Zasmeta
razine u drugu, treću, dok ne ispune bazen i svojom
smo već kod toga, znate li da
nam njihova mladost. Kako će
ljepotom zaustave prolaznika. Svjetlost im osigurava
fontana znači izvorska voda?).
obavljati službu bez iskustva?
neponovljivost i originalnost u svakome trenutku.
Djeca, naravno, za sve to ne
Zasmeta nas njihova starost.
mare. Njima je samo do toga
Ah, davno ga je pregazilo vrikako da se za ljetne žege dokopaju koje kapljice. Zaljubljeni... bace jeme! Zasmeta nas njihova oštrina. Što taj zna, ima li pojma kako je
novčić za sreću i na tragu su vjere. Ostali žure. Ne skupljaju uspo- meni? Zasmeta nas njihova blagost. Kako bih ja to sredila! Zasmeta nas kako druguju, jedu , piju, spavaju, dišu...
mene. Treba stići.
Predragi naši svećenici! Bez njih vode ne bi tekle. Ne htjeti viadnji put sam o fontani slušala od jednog gospodina koji druguje s Isusom iz Nazareta. Privuklo me njihovo prijateljstvo pa djeti koje je velike službe njima predao Veliki Svećenik, značilo bi
sam poslušala njegov nagovor o djelovanju Duha Svetoga. propustiti da nas Duh dotakne baš kroz njih. Naravno, Duh Sveti
Rekao je, ako se mi kroz molitvu otvorimo Duhu Svetom, da će se puše gdje hoće, prelijeva se na najneobičnije načine, ali nama je u
Njegove vode preko nas prelijevati na druge. Pojasnio je to slikom svakodnevici tražiti predložene putove Crkve kroz sakramente, ići
fontane. Fontana samo pušta da se njena najviša posuda napuni polako, sigurnim koracima i kad smo nesigurni.
Što mi je činiti? Gledati u Izvor, čuti kroz šuštanje kapljica riječi
vodom. Ako se ne zatvara dotok vode, već osigura stalnost izvora,
vode se prelijevaju iz jedne razine u drugu, treću, dok ne ispune ba- što mi danas poručuje. Što je volja Očeva mogu čuti i preko onih
zen i svojom ljepotom zaustave prolaznika. Svjetlost im osigurava koje su dotakle rose na izvoru i uvijek, baš uvijek kad se odlučim
za dobro, blagost, radost usprkos, mogu vjerovati da je do mene
neponovljivost i originalnost u svakome trenutku .
Ako bi izvor presušio, nestala bi ljepota bezbrojnih kapi. Nije stiglo „u vrućini lahore“, nebeski dragi Gost, pun miline.
Postajem posuda preko koje se prelijeva voda. Fontana. Pretoliko važna ni arhitektura fontane. Važno je da po njima teče voda.
Vodoskok iz moga djetinjstva prilično je jednostavan. Ne suviše divno!

M

Nebrojeno puta sam u Crkvi doživjela da se Duh Sveti prelijeva. S izvora me dotakne. O meni
uvelike ovisi hoću li povjerovati da je ta voda živa. Hoću li se zaustaviti samo na obličju onoga
koji posreduje Silu i Snagu, ovisi samo o mojoj odluci. Ako odlučim vidjeti dobro i pustim da se
Sila prelijeva, postat ću i ja posuda koja može, ako želim, posredovati dalje živodajnu vodu.
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Najvrjedniji
su oni
trenuci
kada sam
se oslonio na
Božju dobrotu
i svemoć
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Jasno mi je da je mnogo puta riskantno istrčati s mišljenjem koje ne podržavaju mediji i
službena politika... Dakako, ne valja govoriti što u konačnici nema pozitivnog učinka. Nije cilj
suprotstavljati se uvriježenom mišljenju nego pomoći rastu dobra u društvu.
m Mogli bi reći da je ova godina za vas
godina jubileja. Sakupilo se tu 15 godina
biskupije, 15 godina Vašeg biskupovanja i
onaj najveći, 50 godina svećeništva. Ispunjaju li vas te obljetnice radošću, ponosom, ili nešto treće?
- Teško je jednom riječi izraziti ono što
je složeno. Ima tu jednog, drugoga i trećeg.
Kada gledam što sam učinio, s pomoću
Božjom i uz suradnju drugih, imam razloga
za zadovoljstvo. Ali može se gledati i pod
vidom što sam mogao, a nisam učinio. Jasno je da tada to zadovoljstvo izostaje. Ipak
nemam neku grižnju savjesti da sam u životu podbacio. Nije teško pronaći krive korake
za koje sam se kajao i na taj način se oslobađao krivnje. Najvrjedniji su oni trenuci u
mom životu kada sam se osjećao nemoćan
i napušten pa se tada oslonio na Božju dobrotu i svemoć. Nedavno sam čuo zgodan
primjer kako je neko dijete dizalo veliki teret
i nije uspjelo. Otac zapita sina je li upotrijebio sve raspoložive snage. On odgovara da
jest. Otac međutim uzvrati da nije sve svoje

snage iskoristio jer nije tražio svog oca za
pomoć. Očeva snaga sastavni je dio sinove
snage. Tako je i moć našeg nebeskog Oca
sastavni dio i njegove zemaljske djece. Ta
misao možda najbolje izražava moje želje
povodom spomenutih obljetnica.
m U propovijedi na proslavi Vašeg zlatnog jubileja podsjetili ste na primjere sv.
Petra i sv. Pavla koji su bili najveći apostoli unatoč svojim nesavršenostima. Kako
biste u tom svjetlu procijenili svoj svećenički i biskupski put?
- Cijeli život sam se na svoj način bavio
razmišljanjem o Riječi Božjoj i nekako me
čudi da do nekih ključnih spoznaja nisam
došao sve do svoje starosti. Činjenica je da
su se oko Isusa okupljali grješnici. Oni su
njega dobro razumjeli, a i on njih. Od svih
apostola, najviše se govori u evanđelju o
Petrovim grijesima, a na koncu ga Učitelj
postavi za prvaka apostola. Svi smo mi
premreženi grijesima, a grješnik u evanđeoskom smislu je onaj koji se protiv toga bori.
A onaj koji to smatra dobrim jer je njegovo,

zapravo je pokvarenjak. Kad bih ja sebi umislio da sam u životu sve na najbolji način
učinio, i to svojom vlastitom snagom, bio
bih i sam pokvarenjak. Kada priznajem da
sam toga mnogo propustio, a ne smatram
da sam imao pravo to propustiti, onda se
uključujem u one grješnike koji su se oko
Isusa okupljali i koje je on blagoslivljao.
m U posljednje vrijeme kao da ste nešto
manje prisutni u medijima, ali poznato je
da nikad niste bježali od novinara. Bilo je
svih ovih godina i dobrih i loših pitanja
ili komentara. Kakav je Vaš odnos s novinarima?
- Već sam negdje napisao da sam se
zarekao sam sebi kako ću sve ono što smatram potrebnim reći u javnosti i da nikada
ne smijem priznati strah kao dovoljan razlog
da to ne reknem. Neki misle da ja nemam
straha. Imam ga, ali mu ne dajem pravo da
gospodari sa mnom. Tako sam se nedavno javio i u pitanju preferencijalnog glasanja. Čini mi se da su i Hrvatska biskupska
konferencija i njezina komisija „Justitia et

Već sam negdje napisao da sam se zarekao sam sebi kako ću
sve ono što smatram potrebnim reći u javnosti i da nikada ne
smijem priznati strah kao dovoljan razlog da to ne reknem.

Svi smo mi premreženi grijesima, a grješnik u evanđeoskom smislu
je onaj koji se protiv toga bori. A onaj koji to smatra dobrim jer je
njegovo, zapravo je pokvarenjak.

Pax“ dosta mlako podržale inicijativu. Zato
sam želio da inicijativu osobno snažnije podržim. Vidio sam po zanimanju ljudi da je
moja podrška dobro došla. Hrvatskoj je potreban jači zaokret od onoga koji obećava
suvremena politička scena. Pa da se i ne
skupi dovoljan broj potpisa za referendum,
da referendum i ne dobije dovoljnu podršku
biračkog tijela, ovom inicijativom nešto će
se pokrenuti u smjeru bolje budućnosti.
Jasno mi je da je mnogo puta riskantno istrčati s mišljenjem koje ne podržavaju
mediji i službena politika. Mnogo je udobnije ničim ne uznemirivati sredinu i nastojati joj se prilagoditi. Mnogu smatraju, a i ja
sam među takvima, da je onaj koji govori
samo ono što se drugima sviđa, loš čovjek jer uvijek pazi samo kako bi sačuvao
svoju kožu. Dakako, ne valja govoriti što
u konačnici nema pozitivnog učinka. Nije
cilj suprotstavljati se uvriježenom mišljenju
nego pomoći rastu dobra u društvu. Trudim
se da i preko medija u tom smislu djelujem,
svjestan da takav način rada nosi sa sobom
i onu opasnost koju je Mažuranić izrazio
riječima: „džilitnut se i ne pogodit cilja“.
Bilo je vremena kada su mediji vidjeli
više nego danas da se moj govor uklapa u
njihov rad. Danas je to u manjem omjeru,
jamačno ne samo zbog drukčije politike
medija nego i zbog toga što je i moje razmišljanje po sebi manje aktualno. Godine
čine svoje. Uz to, novinarstvo se previše
komercijaliziralo pa nabavljaju „robu“ koja
se može što skuplje prodati. Prije su mislili
da kod mene ima takve robe pa su dolazili.
Sada je toga sve manje, ali povremeno ipak
nađem način kako progurati neku ideju koju
smatram korisnom za društvo.
m Svojoj ste knjizi koja nosi podnaslov
„Biskupovih 10 godina na medijskom poprištu“, dali naslov „Žao mi je naroda“. Je
li se što promijenilo u ovih nekoliko go-

dina otkako je knjiga izdana? Je li Vam
i dalje žao naroda?
- To su Isusove riječi: „Žao mi je naroda!“ (Mk 6, 34). Ono što je on rekao
vrijedit će do kraja svijeta. On je bio svjestan da se narod dade voditi, i tome se
radovao. No, žalosno je to da se narod
dade i zavoditi. Od onoga prvoga susreta sa sotonom u raju zemaljskom pa do
danas, način zavođenja naroda veoma
se usavršio, ali su osnovne postavke
ostale iste: nastojati dobiti naklonost čovjeka laskanjem i varanjem da bi ga
upleo u svoje
opake mreže,
a ne da bi ga
oslobodio.
Isus je vidio
da čežnja za
istinskom slobodom postoji u svakom čovjeku, ali je bio
svjestan da zavodnik nije napustio prostor
ljudskog života i da će on imati uspjeha u
svom radu do kraja svijeta. U tom smislu je
govorio da mu je žao naroda, a u tom smislu i ja promatram na svojoj dionici životnoga puta kako to zavođenje ima uspjeha; i
zato mi je žao naroda.
m Prostor Like je jedan od najrjeđe naseljenih krajeva Hrvatske. Kakva je perspektiva naroda u Lici?
- Žao mi je i ovoga naroda u Lici. Žao
mi ga je i zbog Like i zbog cijele Hrvatske.
Kao povjesničar znam kako su pred naletom Turaka ljudi i institucije napuštali ove
krajeve, pogotovo nakon tragedije na Krbavskom polju 1493. kada su se urušile državne strukture i narod ostao bez zaštite.
Bježao je u svim pravcima. Tužno je gledati
kako narod i danas napušta Liku, kako je
napuštaju razne državne strukture. Pitam

se tko tu sada igra ulogu Turaka? Hrvatske
nema bez Like! Hrvatsku treba misliti uvijek
u njezinoj cjelini. Zato su mnogi zaduženi
po svojim funkcijama, zato im je narod dao
povjerenje, zato dobivaju plaću. Državni
aparat često izgleda bez ideja i vizija, i tu
bezidejnost šalju iz centra na sve strane.
Slaba joj je strana što nema jakih gradskih središta, u vrijeme kada je sve okrenuto prema gradovima. Demografi kažu da
šira područja mogu sačuvati naseljenost
ako imaju središte s bar 50 000 stanovnika.
Na području biskupije nemamo gradskog
naselja većeg od 10 000 stanovnika. Tu se
negdje kreće broj stanovnika u Ogulinu, a
Gospić je ispod toga. Nadam se da će se
u skoroj budućnosti naći Vlada koja će prepoznati da zemljopisno središte Hrvatske,
bogato rijekama i šumama, gdje se nalaze
nacionalni parkovi Plitvička jezera i Velebit,
ne smije demografski opustjeti.

m Poznata su vaša nastojanja kao predsjednika Komisije za hrvatski martirologij da se nastave istraživanja i popišu svi stradali u ratnim sukobima.
U novije vrijeme bavim se „spašavanjem povijesti“, kako sam nazvao svoju djelatnost unutar Komisije za hrvatski martirologij.
Poznato je da su komunističke vlasti nakon 1945. nametale svoju ideologiziranu povijest našem narodu. Komunistima je pripisivana
uloga osloboditelja i moralnih pobjednika, a njihovim protivnicima uloga izdajnika i zločinaca. Žrtve na protivničkoj strani nisu zaslužile
da se o njima piše i govori. Možda je to najrazvidnije u činjenici da su jedan zločinački pohod koji je krenuo iz Srba 27. srpnja 1941.
stavili na početak toga oslobađanja. Prva puška koja je toga dana pukla u Hrvate dobila je značenje stvaralačkog praska u nastanku
boljega svijeta. Nakon toga su sve što je hrvatsko i katoličko u okolici toga praska prve puške bacali u jame. Bilo je takvih zločina i na
drugim stranama, ali je zaprepašćujuće da su taj događaj našemu narodu nametnuli kao dan slavlja, da se mnogi ni danas ne mogu
osloboditi tog slavljeničkog osjećaja. Teško narodu u kojem se laž i nasilje veličaju! Zato smo pokrenuli projekt Crkve hrvatskih mučenika s ciljem da se cijeni i veliča nevino stradale žrtve, uvijek i na svim stranama. To je ono na što nas je pozvao i papa Ivan Pavao II.
na pragu trećeg tisućljeća. Zato smo na korice novog broja Hrvatske vjernosti (br. 10) stavili sliku Pape koji visoko diže križ na pragu
novog vremena (spomenik pred Crkvom hrvatskih mučenika) i usporedo s time sliku spomenika u Srbu gdje se u središte stavlja puška i vile kao oružje za ubijanje. Žao mi je naroda koji i dalje teško shvaća otkuda mu dolazi dobro a otkuda zlo.
To je samo jedan primjer iskrivljavanja naše povijesti. Nastavljači takve „povijesti“ i danas dobivaju često i danas od hrvatske
države „masne pare“, a oni koji se bore za istinitu povijest, koji povijest žele spasiti, okrivljuju za govor mržnje. Veliki posao još stoji
pred našim narodom. Želim biti jedan od aktivnijih djelatnika na tom poslu. Radosna je konstatacija da se moje kolege i ja sve manje
osjećamo usamljeni na tom polju.
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m Što se Crkve tiče, dojam je da je u Lici
svećenicima bolje nego u urbanim mjestima, da je narod više vezan uz Crkvu. Kakva
je budućnost Crkve u Lici?
- Lika je mnogo dobila osnivanjem biskupije. Zato sam na korice svoje knjige „Lika i njezina Crkva“ stavio presliku papinskog pisma o
uspostavi Gospićko-senjske biskupije. Svakako je na ovom prostoru trebalo još prije uspostaviti biskupiju. Ona je površinski odmah iza
Đakovačko-osječke nadbiskupije, ali je po broju vjernika među manjima. U crkvenom smislu
mnogo znači da je Lika dobila jedno nacionalno svetište – Crkvu hrvatskih mučenika. U novije vrijeme dosta se ističe važnost mučeništva
u životu Crkve. Komisija za hrvatski martirologij, kojoj sam na čelu, održala je znanstveni
skup pod naslovom: Mučeništvo i mučenički
tragovi u hrvatskoj prošlosti. Nismo te tragove
tražili da upozorimo kada smo bili slabi pa su
nas jači mučili, nego kada i gdje smo bili toliko jaki da su naši predci ostajali vjerni svojim
vjerničkim i narodnosnim idealima i u životnim
opasnostima, da su znali i svoje živote položiti za druge. Na prostoru Gospićko-senjske
biskupije bilo je u prošlosti mnogo takvih žrtava, što nam ulijeva nadu i snagu da ovoj Crkvi
pripada budućnost. U tom duhu odavde smo
poslali poruku hrvatskom vjerničkom narodu
12 pisama koje su napisali nepravedno osuđeni na smrt. To smo učinili tako da smo priredili
dvanaest-lisni kalendar s tekstom pisma i sa
slikom mučenika. Bilo bi mi drago kad bi svaka
naša obitelj iz mjeseca u mjesec prečitavala te
potresne i ohrabrujuće poruke.
Što se tiče svećenika, svakako je teško
držati toliki prostor s malim brojem vjernika i
svećenika. Čini mi se da se u ovakvim prilikama prije nego drugdje osjeti potreba reforme
svećeničkog rada i života. Kada je završen
Drugi vatikanski sabor, koji se dosta bavio biskupskom službom, mnogi su rekli da bi trebalo sazvati što prije novi crkveni sabor koji bi
se bavio svećeničkom problematikom. Svećeništvo traži žurno obnovu i neke promjene na
općem planu. U gradovima su preopterećeni
raznovrsnim poslovima, na selima, pogotovo
gdje je manje vjernika, bave se svim i svačim.
Ima ih koji i te kako dobro znaju svaki dan ispuniti pastoralnim programima, ali mnogi se
gube na nekim slijepim kolosijecima. Nemam
tu u vidu samo svoju biskupiju jer vidim da sam
u svojoj biskupiji bio pošteđen mnogih muka
koje drugi biskupi nose. Osobno mislim da će
ovaj Papa, ako ga Bog poživi, osjetiti potrebe „na terenu“ i da će naći mogućnosti kako
pastoralno i redovničko usmjeriti prema potrebnoj obnovi. Posebno me zabrinjava otpor
svećenika za zajednički život. Danas bi se moglo iz dekanatskog središta upravljati cijelim
prostorom dekanata, darovi svakog pojedinca
bili bi na dohvatu svim vjernicima. Pojedinačni
pokušaji ne mogu riješiti opću potrebu.
Helena Anušić i Danijel Delonga

m Vaš najveći projekt, Crkva hrvatskih mučenika, dugo se pripremao. Sada
možemo reći da je zaživio u punom svjetlu.
- Kao dijete koje je ostalo rano bez oca, bio sam obuzet mislima zašto se o
nekim pokojnicima može pričati što kome padne na pamet, a o nekim se javno
ne smije govoriti, njih se prešućuje. S tim mislima pješačio sam s povjesničarima
i arheolozima po Lici i Krbavi i pitao se kako to da toliki stradali 1493. na Krbavskom polju nemaju ondje nikakav spomen. Tu se rodila misao da bi trebalo svim
zaboravljenima, pogotovo onima koji su svoje živote položili zato da bi drugi
živjeli, podignuti spomenik. Tu je, dakle, polazište svega onoga što danas vidimo
u obliku Crkve hrvatskih mučenika. Nisam ni u snu sanjao da bi taj spomenik
izgledao onako velebno i veličanstveno kao što je danas. On je dokaz da su se
sličnim mislima bavili mnogi, i kada su se ti mali potočići ujedinili nastala je velika
rijeka.
m Je li taj projekt završen ili ima još planova? Što bi još trebalo učiniti?
Mislim da je ta crkva stalni čimbenik oplemenjivanja našeg naroda i naših
prostora. Ona je tako široko zasnovana da se može uz nju uvijek nešto novo i
korisno dodati i dograditi. Po mom gledanju, projekt će biti zaokružen kada na
Krbavskom polju dobijemo „svehrvatski grob“ (groblje) na kojem će biti pokopane sve neidentificirane žrtve iz raznih jama, prikrivenih grobišta, koja se sve
više otkrivaju. Nije teško dokazati da je tako nešto u Hrvatskoj potrebno jer kod
svakog iskapanja „prikrivenih grobišta“ javi se problem kamo sa zemnim ostacima žrtava kojima se ne zna ime ni prezime, za koje se ne zna u koje bi ih groblje trebalo pokopati. Poznato je da su onda njihove kosti završavale na raznim
tavanima, podrumima, kontejnerima i sl. dok se nije našao neki svećenik koji ih
je prenio na bliže župno groblje. Ne vidim bolje mjesto za ostatke takvih žrtava
nego što je Krbavsko polje, koje je i samo neko naše središnje groblje, a nalazi
se podno Crkve hrvatskih mučenika. I sada na Dan hrvatskih mučenika križni
put kreće upravo s Krbavskog polja prema Crkvi hrvatskih mučenika, od mjesta
stradanja do mjesta proslave Kristova uskrsnuća - izvora naših nadanja.
Još treba mnogo učiniti na dovršenju Memorijalnog parka kraj same crkve,
gdje se već nalazi preko 200 spomen-kamenja s raznih grobišta i stratišta naše
povijesti. U formiranju je knjižnica hrvatskih mučenika i muzej Krbave. U tom smislu se može reći da je Crkva hrvatskih mučenika u stalnom rastu i dovršavanju,
ali kao bogoslužni prostor ona je već nekoliko godina u funkciji. Na sljedeći Dan
hrvatskih mučenika imat ćemo u njoj veličanstveni kameni triptih uskrslog Krista
s hrvatskim mučenicima, koji izrađuje svima poznati Kuzma Kovačić. Veliko djelo
velikog umjetnika bit će svojevrsna kruna velebnog projekta. Bit će tada u crkvi
i nove orgulje koje zajedno s Antonom Škrablom izrađuje Juraj Jerneić. Ima još
toga što čeka ostvarenje.

Pješačio sam s povjesničarima i arheolozima po Lici i Krbavi i pitao se kako
to da toliki stradali 1493. na Krbavskom polju nemaju ondje nikakav spomen.

DOGAĐANJA

I Rijeka u molitvenoj kampanji
za nerođene „40 dana za život“
Molitelji su se 40 dana okupljali ispred
bolnica u Rijeci, Zagrebu, Splitu, Osijeku,
Vinkovcima i Sisku.

O

rganizatori inicijative “40 dana za život” u Rijeci su
također oformili skupinu molitvene kampanje za
prekid pobačaja. Do 2 listopada okupljali su se pred Klinikom za ginekologiju i porodništvo - KBC Rijeka, a u
molitvi su sudjelovale župne i molitvene zajednice Katoličke crkve te kršćani drugih denominacija.
Prvoga dana molitve, nakon uvodnog duhovnog
razmatranja i nagovora vlč. Velimira Martinovića, koji je
studentski kapelan, svim sudionicima bdijenja obratio
se Ante Čaljkušić, nacionalni voditelj inicijative sa riječima potpore i motivacije te ih informirao više o inicijativi.
Nakon toga nastavilo se s molitvom i pjesmom, od kojih
se može istaknuti krunica nevine dječice, još zvana Bijela krunica, koja je posebno usmjerena ka spasu nerođene dječice.
dijenje pred bolnicom predstavlja posljednji znak
nade onim majkama i očevima koji dolaze pobaciti, nade koja ohrabruje i tješi, nade koja jamči duhovnu, moralnu i materijalnu pomoć. Bdijenjem se također
ukazuje na veličanstvenu Božju ljubav i veličanstveno
Božje milosrđe koje prašta svakom čovjeku koji se iskreno kaje. Stoga, bdijenjem se poziva na obraćenje medicinsko osoblje, majke i očeve te sve one koji na bilo koji
način podržavaju, čine i propagiraju pobačaj“, poručio
je Ante Čaljkušić. Svi koji su se željeli uključiti bili su pozvani na molitvu, post i miroljubivo bdijenje te osvješćivati lokalne zajednice o ovom gorućem problemu.

“B

Priopćenje Komisije HBK Iustitia et pax
O referendumu, Hrvatima Bunjevcima, slobodi medija i obnašanju javnih dužnosti u
Republici Hrvatskoj

U slučaju referenduma vezanog uz brak
i obitelj Crkva ga je podržala, jer je u skladu s njezinim moralnim naukom, a to je da
je brak zajednica muškarca i žene, te da je
obitelj utemeljena na toj zajednici i nijedna
druga zajednica u usporedbi s njome ne
može imati iste učinke i prava.
Gledom na referendum o preferencijalnom glasovanju i promjeni izbornog sustava Stalno vijeće HBK je reklo kako "nema
ništa protiv ukoliko doprinosi plodonosnijoj
i većoj demokratičnosti, te uz to promiče i
služi općem dobru društva. Pogotovo ako
se njime ne krše pozitivni državni zakoni i
propisi RH, te pri tome ne narušavaju kršćanske vrijednosti koje su važna sastavnica hrvatske kulture. U tom vidu data je mogućnost građanskoj inicijativi 'U ime obitelji'
skupljati potpise i ispred crkve".
Pozivaju se stoga vjernici i građani neka
se dobro informiraju i prouče ponuđena rješenja te prema vlastitoj spoznaji i savjesti
odluče hoće li potpisati zahtjev za pokretanje referenduma. Ne ulazeći u sadržaj

referendumskih pitanja, niti u zakonodavna
rješenja samog provođenja referenduma,
odbacujemo mogućnost stavljanja moratorija na referendume u Republici Hrvatskoj.
To bi, naime, značilo suspenziju demokratskoga političkog uređenja, a to je protivno
Ustavu Republike Hrvatske.

Hrvati Bunjevci
Bolna je činjenica da se hrvatska manjina u Vojvodini politički podijelila na Hrvate i Bunjevce. Nedopustivo je, međutim,
da predsjednik Srbije proglašava Bunjevce
"autohtonim narodom koji nisu ni Hrvati ni
Srbi", pa im poklanja udžbenike na ćirilici.
To je očito pokušaj asimilacije i odnarođivanja Bunjevaca koju je više desetljeća provodila velikosrpska politika. Zbog toga se očekuje da se hrvatske vlasti zauzmu da Hrvati
u Srbiji imaju sva ljudska i manjinska prava
kao Srbi u Republici Hrvatskoj. Ljudska su
prava, naime, univerzalna pa je dužnost i
obveza nositelja vlasti brinuti se za njihovo
poštivanje i ostvarenje. Tu obvezu napose imaju hrvatske vlasti gledom na Hrvate
izvan domovine.

Sloboda medija i čestitost
nositelja dužnosti
U posljednje vrijeme primjetni su pritisci i miješanje pojedinaca i institucija na
slobodu medija. Zabrinjavajuće je kad takvi
pritisci dolaze iz ureda visokih dužnosnika
Republike Hrvatske. Zbog toga se traži od
svih, a osobito od nositelja vlasti da promiču neovisnost, slobodu i odgovornost javnih i privatnih medija.
Očekuje se također da nositelji dužnosti mogu biti samo oni koji su moralni, čestiti koji se brinu za javno – opće dobro, a
ne za privatne interese. Svjesni smo da je
to ideal koji je ponekad teško u potpunosti
zadovoljiti. No, taj ideal treba uvijek imati
pred očima i prema njemu težiti. U tom vidu
potiče se Zakonodavca neka uredi zakonodavni okvir tako da se ne izgubi iz vida ideal kojeg treba u obnašanju javnih dužnosti
ostvarivati.
U Zagrebu, 22. rujna 2014.
+ Vlado Košić, predsjednik komisije
HBK Iustitia et pax
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Referendum o preferencijalnom
glasovanju

CARITAS

Riječki Caritas pomogao 105 školaraca
Caritasovu pomoć na početku školske godine primilo je 105 školaraca s područja Riječke nadbiskupije. Akcija isplate donacija učenicima za kupnju školskih udžbenika završena je posjetom djelatnika
Caritasa župama Gerovo i Tršće u Gorskom kotaru 22. rujna. Caritas
nadbiskupije Rijeka isplatu donacija od po 350 kuna svakom školarcu
započeo je 10.
rujna kao dio velike humanitarne
akcije Hrvatskog
Caritasa.
Pod nazivom
„Spremni za dobro!“
Hrvatski
Caritas želio je siromašnim obiteljima u Hrvatskoj
pomoći u nabavi
novih
školskih
udžbenika i školskog pribora za ovu školsku godinu. Za tu je svrhu akcijom sakupljanja starog papira prikupljeno 350.000 kuna čime su osigurana sredstva za pomoć za najmanje 1000 učenika i podijeljena biskupijskim
Caritasima. Uz pomoć učenicima, ovom je akcijom Hrvatski Caritas
želio pomoći razvijanju odgovornosti za stvoreno i skrbi za okoliš
te potaknuti snaženje zajedništva, solidarnosti i vjere da se zajedno
svijet može mijenjati na bolje.
Od navedenog je iznosa Hrvatski Caritas 30.000 kuna uplatio
riječkom Caritasu koji je dodao još 6.750 kuna kako bi 105 djece s
područja Riječke nadbiskupije moglo primiti pomoć od 350 kuna za
kupnju knjiga u započeloj školskoj godini. Stotinu jednokratnih donacija obuhvatile su djecu u svim dekanatima nadbiskupije. Većinu
donacija školarci i njihovi roditelji preuzeli su u prostorijama nadbiskupijskog Caritasa u Rijeci, a u udaljene župe Gorskog kotara donacije
su odnijeli djelatnici Caritasa i podijelili ih korisnicima prilikom susreta
u župnim stanovima.
D. Delonga

Spremni za dobro
U akciji Hrvatskog Caritasa
„Spremni za dobro!“, uz potporu
Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta, kao i brojnih hrvatskih županija i gradova, a u suradnji s Lidlom
Hrvatska i Unijapapirom - prikupljani
su stari školski udžbenici, bilježnice, časopisi i novine.
Prikupljanje je organizirano u osnovnim i srednjim školama posljednjih dana nastave, u navedenom razdoblju putem mreže od 85 Lidlovih trgovina, odnosno u
župama koje su se odlučile uključiti u akciju, a tiskovine je preuzimao Unijapapir.
U akciju su se uključili učenici iz više od 300
osnovnih i srednjih škola iz svih krajeva Hrvatske, te
brojni građani koji su svoje tiskovine donosili u Lidlove
trgovine. Tijekom akcije prikupljeno je ukupno 400.360
kg tiskovina. Novčanim sredstvima od njihove prodaje Unijapapiru, zajedno s onima od uplata građana na
račun Hrvatskog Caritasa i od poziva na HC-ov donacijski telefon, prikupljen je iznos od 132.215,77 kuna.
Lidl Hrvatska je akciji “Spremni za dobro” donirao
sredstva od jednotjedne prodaje ambalaže u svim Lidlovim trgovinama u Hrvatskoj u iznosu 69.834,16 kn.
Hrvatski Caritas je pak prikupljenim novčanim sredstvima pridodao 147.950,07 kn te uz to pokrio troškove provedbe akcije. Tako je stvoren Fond za pomoć
u nabavi školskih knjiga i pribora za osnovnoškolce i
srednjoškolce iz siromašnih obitelji u kojem je za podjelu putem nad/biskupijskih caritasa krajnjim korisnicima prikupljeno ukupno 350.000,00 kn. Ta su sredstva upućena nad/biskupijskim caritasima, koji će ih u
paušalnom iznosu od po 350 kn po korisniku iskoristiti
za pomoć pri nabavi udžbenika i školskog pribora za
1000 učenika i učenica u potrebi osnovnih i srednjih
škola diljem Hrvatske.

Riječka nadbiskupija i Caritas do sada su poslali 30 tona pomoći i uplatili 250.000 kuna donacija
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Pomoć za Slavoniju i dalje se šalje
Caritas Riječke nadbiskupije poslao je još 5 tona humanitarne
pomoći u poplavljena područja u Slavoniju. U skladištu Caritasa u
Rijeci 25. rujna ukrcan je kamion Hrvatske pošte koja je kao i za prijašnje pošiljke ponudila usluge prijevoza. Higijenske potrepštine,
dječje igračke, hrana, odjeća i obuća stigle su izravno u Gunju gdje
ih je primio župnik Ivan Živić. Skladišta humanitarne pomoći više
nisu puna kao u lipnju, potvrdio je župnik. Ljudi se vraćaju kućama
i obnavljaju ih pa je pomoć i dalje potrebna. „Mi ćemo pomoć koju
ste nam poslali dalje distribuirati ljudima koji su u potrebi“, rekao
je župnik.
Iz Rijeke je preko nadbiskupijskog Caritasa tijekom svibnja i lipnja poslano 25 tona pomoći u poplavljena područja. Sveukupno je
poslano oko 7 tona trajnih prehrambenih proizvoda, 5 tona sapuna,
šampona, deterdženata i higijenskih potrepština, 1500 litara flaširane vode u spremnicima od 5 ili 1.5 litara, tonu i po pelena za bebe,
tonu dječje hrane, igračaka i robe za djecu, te deke i posteljina,
odjeća i obuća. U manjim količinama poslana su i posebna pomagala kao baterijske svjetiljke, punjači za mobitele, kompleti za prvu
pomoć, lijekovi, gumene rukavice i čizme te hrana za pse i mačke.
Iz Riječke nadbiskupije za pomoć ljudima iz poplavljenih područja do sada je uplaćeno 250.000 kn. Tijekom svibnja u župama
nadbiskupije te iz donacija nadbiskupijskom Caritasu prikupljeno
je 150.659 kn, a brojni su pojedinačni donatori upućeni da uplatu
izvrše izravno na račun Hrvatskog Caritasa. Riječka nadbiskupija

je iz svojih sredstava uplatila dodatnih 100.000 kn Hrvatskom Caritasu.
Djelatnici i volonteri Caritasa zahvaljuju svima koji su pomogli i
pokazali veliko srce i solidarnost prema stradalima u poplavama te
donijeli svoju donaciju u hrani, vodi i drugim potrepštinama. Caritas
je sve donacije zaprimio te organizirao prijevoz dobara na poplavljena područja.
Cr.

CARITAS

Budimo neustrašivi borci
za pravdu i opće dobro
Blagdan sv. Vinka Pulskog 27. rujna u kapeli svetog Josipa u samostanu sestara milosrdnica u Rijeci okupio je brojne članove ustanova,
udruga i zajednica koji se nadahnjuju njegovom karizmom. „Karizmu
sestara milosrdnica najbolje izražavaju riječi sv. Vinka: Nas je Bog izabrao kao oruđe svoje neizmjerne i očinske ljubavi koja se želi nastaniti i
proširiti u dušama. Naš je poziv da zapalimo srca ljudi da čine što je Sin
Božji činio“, rekla je s. Danijela Sinčić, provincijalna glavarica uvodeći
u misno slavlje koje je predvodio porečki i pulski biskup u miru mons.
Ivan Milovan.

O bogatstvu Vinkovske obitelji svjedoče ustanove koje
sestre predvode te udruge ili zajednice koje se okupljaju
u samostanu: Kuća utočišta, Dom za žene i djecu žrtve
obiteljskog nasilja „Sveta Ana”, Dječji vrtić „Zvjezdica
mira“, Udruga svetog Vinka Paulskog, Molitva i Riječ hagioterapija, Klub “Nada”, Udruga katoličkih medicinskih
sestara i tehničara, Marijanska Vinkovska mladež.
S. Danijela je objasnila kako je briga za bolesne i siromašne prvi
prepoznatljiv znak djelovanja sestara milosrdnica u Rijeci u koju su došle 1858. godine. To poslanje vrše i danas, a pored bolesnih i siromašnih
sestre brinu i za najmlađe u vrtiću „Zvjezdica mira“. „Naš je poziv svjedočiti da je Bog velik, da je njegovo milosrđe beskrajno, da nas Njegova
ljubav sili na nove izazove, na nove pothvate u današnjem društvu. Budimo neustrašivi borci za pravdu i opće dobro kako bi se Vinkovo djelo
širilo u onim okvirima i potrebama u kojima to vrijeme nalaže“, zaključila
je provincijalna glavarica.
Biskup Milovan istaknuo je kako se promocija Boga događa u svecima te pored primjera sv. Vinka podsjetio i na životno svjedočanstvo bl.
Majke Terezije i bl. Miroslava Bulešića. „Oni su primjeri koje nastojimo
slijediti. Svjesni smo da to ne možemo u potpunosti, ali na nama je da
ih imamo kao uzore i pokušamo im biti što sličniji. Oni nam upućuju
poziv da damo svoj udio u naviještanju evanđelja, da budemo širitelji
zajedništva među ljudima, a to ćemo moći autentičnim življenjem vjere.“
Biskup je podsjetio kako se kršćanska ljubav, Caritas, ne svodi na puki
humanizam. Ona je osvijetljena evanđeljem i nudi dublji smisao.
O bogatstvu Vinkovske obitelji svjedoče udruge ili zajednice koje
se okupljaju u samostanu i koje su animirale pojedine dane trodnevnice: Udruga svetog Vinka Paulskog, Molitva i Riječ - hagioterapija, Klub
“Nada”, Udruga katoličkih medicinskih sestara i tehničara, zatim korisnici Kuće utočišta, Marijanska Vinkovska mladež te djeca, roditelji i djelatnici Dječjeg vrtića „Zvjezdica mira“. Tijekom euharistijskog slavlja trećeg
dana trodnevnice u kandidaturu sestara milosrdnica u Rijeci ušle su djevojke Ivana Šain i Nina Krapić. Tom su prilikom pred okupljenom zajednicom izrekle svoje prvo “da” Isusu Kristu. Na misnom slavlju sudjelovali
su i osoblje i štićenici Caritasova Doma za žene i djecu žrtve obiteljskog
nasilja „Sveta Ana” i Centra za odgoj i obrazovanje, u kojima djeluju sestre milosrdnice. Mise trodnevnice predvodio je vlč. Josip Kolega.
Danijel Delonga

Svi smo pozvani biti misionari
U nedjelju 21.rujna u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici pokraj Zagreba, upriličen je već tradicionalni Misijski dan Družbe sestara milosrdnica. Uz mnoge časne
sestre i članove raznih udruga sv. Vinka iz cijele Hrvatske, na
Misijski dan doputovao je i jedan autobus članova Udruge sv.
Vinka i Vojske Bezgrešne iz Rijeke, a vodila ga je č.s. Renata
Vugdelija.
Cjelodnevni program započeo je svetom misom koju je
slavio don Ivan Štironja, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini. U nadahnutoj propovijedi
istaknuo je da smo svi već po krštenju pozvani biti misionari,
ne samo u dalekim krajevima, nego tamo gdje živimo, te da
se usprkos svim teškoćama ne trebamo bojati drugima donositi Krista.
Nakon mise o svome misijskom djelovanju svjedočile su
sestre iz Argentine i Bugarske, zatim je uslijedio zajednički
ručak i raznovrstan popodnevni program s prodajnim sajmom proizvoda i ukrasnih predmeti koje su izradili vrijedni
članovi iz nazočnih udruga, a sav prihod namijenjen je misijama. Osim sajma organizirane su kreativne radionice izrade
krunica i ukrasa od papirnatih traka te bugarski tradicionalni
plesovi.
Sve je završilo bogatim glazbenim programon na kojem
je nastupilo sedam zborova različitih uzrasta, meditacijom
„Duša i tijelo“ riječkog vjeroučitelja Miroslava Radića i riječima zahvale časne majke Miroslave Bradica.
M. Radić

Nužno je promišljati o
odnosu prema starijima
Riječki nadbiskup Ivan Devčić posjetio je 4. rujna Dom
za starije i nemoćne osobe „Vitanova“ na Marinićima. Povod
dolaska bio je sedmi rođendan Doma te je u pratnji župnika
župe sv. Mateja na Viškovu, mons. Ivana Nikolića, nadbiskup
najprije obišao sobe i s korisnicima Doma razgovarao.
U nastavku se obratio uzvanicima i čestitajući godišnjicu podsjetio na kršćansko shvaćanje broja 7 koje označava
Božje savršenstvo i puninu. Sedam je svetih sakramenata,
darova Duha Svetoga, ali i glavnih grijeha, podsjetio je nadbiskup. Dodao
je da briga
za starije i
nemoćne
doprinosi
humanijem i
boljem društvu.
Okupljene je pozvao
na promišljanje o odnosu
prema starijima i nemoćnima, koji su nekada svojim zalaganjem aktivno doprinosili zajednici i stvarali svijet u kojemu
danas živimo te je nužno sačuvati ih od izolacije i osjećaja
bespomoćnosti. Jedan od načina je izgradnja domova, poput ovoga, u kojima će raditi stručno osoblje koje u sebi nosi
strpljenje, požrtvovnost i ljubav, poručio je nadbiskup.
Okupljenima se obratila ravnateljica Doma, Aleksandra
Nimac te načelnica Općine Viškovo Sanja Udović, dok su u
prigodnom programu sudjelovala djeca Dječjeg vrtića „Zvončica“ te Duško Jeličić i Bonaca. Po završetku programa nadbiskup Devčić je, s još šestero osoba, zasadio mladice stabala oko Doma kao simbola: mudrosti, sreće, ljubavi, iskustva,
nade i vitalnosti.
Ur.
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IZ POVIJESNE RIZNICE
Piše: Goran Moravček
Srušena riječka crkva i zaboravljene orgulje

SVETI
ROK U
RIJEČKOM
STAROM
GRADU
Srušenu crkvu sv. Roka riječkih benediktinki i drevnu kapelu Gospe Snježne u Belgradu kod
Grižana povezuju male svjetloplave orgulje iz 17. i(li) 18. stoljeća, kojima prijeti - propast.
Mogu li se orgulje iznimne kulturno povijesne vrijednosti spasiti?

N
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akon velike epidemije kuge, koja je 1599. godine desetkovala riječko stanovništvo, sagrađena je u Starom gradu crkva
sv. Roka. Molitva je često bila i ostala jedina nada za spas
bolesnika te se crkve i kapele u čast sv. Roku nalaze posvuda.
Crkva sv. Roka u Starom gradu, jedna je od mnogih srušenih riječkih crkava, a nalazila se iznad podzemne garaže kod tzv. Kosog
tornja. Ondje je nekoć potok Lešnjak navodnjavao lijehe časnih sestara benediktinki, koje su skrbile o toj crkvi. Od tih davnih vremena
ostao je tek pokoji trag. Crkva sv. Roka i samostan benediktinki
srušeni su 1914. godine, vode potoka Lešnjak “regulirane”, stari
gradski zid isječen u komadima čeka bolja vremena da ga postavi
neka razumna ruka na mjesto na kojem je stajao stoljećima. Zamisao o gradnji nove gradske knjižnice na tome prostoru je odbačena
i grad je dobio još jednu urbanu rupu s kojom gradske vlasti ne
znaju što bi učinile.

P

retpostavlja se da je crkva sv. Roka bila građena između
1599. i 1613. godine. Povjesničar Giovanni Kobler navodi da
je prilikom obnove na jednoj potkrovnoj gredi bila zapisana
1609. godina. Gradnja danas nepostojeće crkve bila je potaknuta
nakanom da se spriječi ponovna epidemija kuge koja je 1599. godine odnijela više od 300 života što je bila desetina žitelja Rijeke.
Kada su isusovci stigli u Rijeku, gradsko Vijeće im je privremeno ustupilo tu crkvu 2. listopada 1627. godine, a oni su skrbili o
njoj do 21. listopada 1635. kad su dobili od Grada staru crkvicu sv.
Vida. Tri godine potom kapela sv. Vida je trebala biti srušena kako
bi se na istome mjestu izgradila veća crkva. Zbog toga je 19. travnja
1638. čudotvorno Raspelo iz sv. Vida prenijeto u kapelu sv. Roka i
ondje je ostalo do 15. lipnja 1659. godine nakon čega je postavljeno na glavni oltar nove isusovačke crkve, buduće riječke katedrale.

Začetnik gradnje novog samostana i crkve sv.
Josipa na Podmurvicama bio je kanonik Mate Balas.
Rođen je 18. ožujka 1866. u Grižanama. Osnovnu
školu i gimnaziju pohađao je na Trsatu i u Rijeci.
Kao đak stanovao je na Trsatu kod strica Ivana
Balasa, trsatskog župnika. Zaređen je 1891. Bio je
začasni kanonik, a kad je Rijeka dobila biskupiju
1925. godine postao je kanonikom i prepoštom
stolnog kaptola. Umro je u Rijeci u rujnu 1939.
Orgulje iz sv. Roka Mate Balas je 1903. preselio
u belgradsku crkvu Majke Božje Snježne u
Belgradu gdje se i danas nalaze na pjevalištu.

PRIRODA OKO NAS

Z

Morski giganti u
našem Jadranu
Odakle kitovi u Jadranu? Većina vrsta rasprostranjena
je diljem svjetskih mora i oceana, pretežito u dubljim
morima gdje najlakše dolaze do hrane.
Piše: Alojzije Frković

N

akon što nas je
ljupka morska medvjedica Adriana,
što se učestalo minulog ljeta
sunčala na pješčanim plažama Istre, trajno napustila otišavši u „vječna lovišta“ ,.prvih dana rujna svjedoci smo
novih nesvakidašnjih gostiju u
našem Jadranu. Zahvaljujući
snimcima pomorske policije
početkom rujna mogli smo na
našim malim ekranima uživati
Za razliku od velike skupine usnatih
gledajući omanje jato golekitova (ime dobile po rožnatim pločama
mih kitova – ulješura kako
plivaju šibenskim akvatoritzv. usima kojima procjeđuju plijen iz
jem ispuštajući poput gejzira
vode) ulješura spada u skupinu kitova
zrak iz dišnih otvora (na žazubana, što će reći da imaju zube, doduše
lost petnaestak dana kasnije
stradalih nasukavanjem na
tupe, kojima hvataju skliske ribe i lignje.
talijanskoj obali). Odakle kitovi u Jadranu? Većina vrsta
rasprostranjena je diljem svjetskih mora i oceana, pretežito u dubljim morima gdje najlakše dolaze do hrane. Poput kopnenih životinja i kitovi su skloni premještanjima pa i
pravim seobama na velike udaljenosti. Očito su registrirane ulješure „izgubile kompas“
stigavši u naše vode. Za naš turizam to je u nekoliko dobro jer ljudi vole promatrati
takve gorostase. Štoviše, u svijetu je to velik „biznis“.
a ulješure znalci kažu da su najveći morski mesožderi na svijetu. U duljinu mjere
i do 20 metara, mase preko 30 tona, posebno mužjaci koji su vidno teži od
ženki. Životinje su jata koja mogu brojiti od nekoliko primjeraka do više od
tisuću jedinki, međusobno surađujući u lovu. Pri plivanju površinom međusobno se
dodiruju i miluju, glasajući se signalima stranim ljudskom uhu. Ženke tvore mješovite
skupine s mladuncima i mladima do 10 godina starosti. U potrazi za lignjama i hobotnicama, koje su im glavna hrana, zaranjaju i preko 1000 metara u dubinu, ostajući
pod vodom punih sat-dva. Sjetimo se prizora iz filma „Moby Dick“!
Za razliku od velike skupine usnatih kitova (ime dobile po rožnatim pločama tzv.
usima kojima procjeđuju plijen iz vode) ulješura spada u skupinu kitova zubana, što će
reći da imaju zube, doduše tupe, kojima hvataju skliske ribe i lignje. Dok kod morskih
pasa ugrizi mogu biti kobni za čovjeka, zubi ulješure funkcionalne su naravi smješteni
u vrlo uskoj donjoj čeljusti, kako bi čvrsto držali plijen između zubiju i hrapava nepca.
Što se samih zubiju tiče oni se međusobno ne razlikuju, nema sjekutića, očnjaka,
kutnjaka, svi su jednaki i ne mijenjaju se tijekom životnog vijeka životinje. Osim mogućnosti da im prevrnu čamac, ako im se približi, ljudi se ne moraju bojati ulješura.
Svi kitovi, pa tako i ulješure, su ugroženi. Reprodukcijski potencijal im je vrlo
nizak. Ženka koti jedno mlado nakon trudnoće od godine dana i tri mjeseca. Kad
dođe na svijet, mlado je dugo 4 metra, a siše najmanje četiri godine. Zbog traženog
ulja mnoge vrste do te su mjere lovljene da im danas prijeti opasnost od izumiranja.
U knjizi „Ugroženi planet“ riječka biologinja Ranka Sekulić navodi podatak da je u
prošlosti bilo oko 250.000 plavetnih kitova, dok ih danas ima manje od 5.000.
Od 1986. na snazi je međunarodna zabrana lova kitova, ali neke zemlje, poput
Japana i Norveške, i dalje ih nesmetano love.

Z
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P

redana je na korištenje časnim sestrama benediktinkama 1668. godine. Nad vratima crkve bio
je postavljen natpis koji je ukazivao na godinu
izvršene klauzure: “D. O. M. A. - Clausuram hanc Deo
caesarique Leopoldo invictis vestales dicarunt benedictae Flumen gubernante ill.mo Ferdinando L-B. della Rovere publicis consulentibus auspiciis a Virginis
Conceptione MDCLXIII S. P. P. D. D. Marco a Gaus et
Jo. Vincentio Osbatich judicibus sic clarissimae aeternitati donat solaris cursus MDCLXXVI. Aedes sacras
protegente ill.mo D. Jo. Petro dell’Argento L. Bar. A.
Silberbergh capitaneo quoque Tersacti”.
Crkva sv. Roka je bila u više navrata pregrađivana, a nakon što je stradala u potresu 1750. godine
barokizirana je 1754. prema zamisli riječkog arhitekta Giovannija Antonija
de Vernede. Zvonik je
S područja
bio izgrađen 1743., a obRiječke
novljen je 1762. Zvona je
blagoslovio 1659. godine
nadbiskupije,
Petar Marijani, senjski i
u svoju
modruški biskup. Osim
monografiju
mramornog oltara sv.
Roka bio je u crkvi podio značajnim
gnut i žrtvenik sv. Josipa
hrvatskim
čiju je izgradnju omoorguljama,
gućio 1682. godine Zilio
Zamarchi sa suprugom.
Jagoda Meder je
osim belgradskih Uz taj je oltar osnovana i
Bratovština sv. Josipa za
uvrstila još
sretnu smrt.
samo one u
U vrijeme obnove
Zborne crkve Uznesenja
Mošćenicama.
Marijina zborni kaptol je
od 1716. do 1726. u crkvi
sv. Roka obavljao svoje dužnosti te je ona tada postala i središtem riječke župe.
Kada su časne sestre preselile na Podmurvice
napuštena je i crkva sv. Roka te je srušena 1914. godine. Oltar sv. Roka bio je nakon rušenja crkve prenesen u sjemenišnu kapelu, ali je kasnije nestao.
ačetnik gradnje novog samostana i crkve sv.
Josipa na Podmurvicama bio je kanonik Mate
Balas. Rođen je 18. ožujka 1866. u Grižanama.
Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je na Trsatu i u
Rijeci. Kao đak stanovao je na Trsatu kod strica Ivana
Balasa, trsatskog župnika. Zaređen je 1891. Bio je začasni kanonik, a kad je Rijeka dobila biskupiju 1925.
godine postao je kanonikom i prepoštom stolnog
kaptola. Umro je u Rijeci u rujnu 1939.
Orgulje iz sv. Roka Mate Balas je 1903. preselio
u belgradsku crkvu Majke Božje Snježne u Belgradu
gdje se i danas nalaze na pjevalištu. Belgradske orgulje, koje su se tada još nalazile u riječkoj crkvi sv.
Roka, popravljao je 1839. godine Josip (Giuseppe)
Baraga, kao prvi specijalizirani riječki graditelj klavira
i orgulja. U Belgradu ih je popravljao J. Dobnik iz Zagreba 1926. godine.
S područja Riječke nadbiskupije, u svoju monografiju o značajnim hrvatskim orguljama, Jagoda
Meder je osim belgradskih uvrstila još samo one u
Mošćenicama.
Ladislav Šaban (1918.-1985), znanstvenik i glazbeni pedagog, koji je sastavio registar povijesnih orgulja u Hrvatskoj, popisujući ih između 1972. i 1975.
godine zajedno sa suradnicima, svrstao ih je u talijansko-dalmatinski tip te naveo da su izgrađene u 17. i(li)
18. stoljeću iz kojega potječe manual. Šaban je u kolovozu 1973. godine napisao u izvješću da su “orguljice (pozitiv) djelomično u uporabi”. Do danas stanje
belgradskih orgulja se još pogoršalo.
Ima li nade za njihov spas i eventualno preseljenje
u riječku katedralu ili neku od ovdašnjih crkava kako
bi obnovljene ponovo zasvirale?

Katehetski dan

Kristov zakon ljubavi
od nas zahtjeva
žrtvovanje za bližnjega
U povodu Katehetskog dana i uoči početka nove školske i katehetske godine
riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je 31. kolovoza svečano misno slavlje
u riječkoj katedrali sv. Vida. Tom prigodom svećenicima, vjeroučiteljicama,
vjeroučiteljima i odgajateljicama u vjeri podijelio je kanonske mandate za
rad u školi i predškolskim ustanovama.

P

odsjećajući na Isusove riječi učenicima da pođu i naučavaju ono čemu ih je Isus naučio, istaknuo je da svatko tko
u Crkvi vrši učiteljsku službu mora za to primiti mandat od
onih kojima je Gospodin povjerio voditi njegovu Crkvu i bdjeti nad
naukom koji je on predao, kao što su mandat ili poslanje neposredno od Isusa primili njegovi prvi učenici kad im je rekao: ‘Pođite…i učinite..’. „Oni kojima se povjerava služba poučavanja, imaju
dužnost ne samo trajno se usavršavati u spoznaji Kristova nauka,
nego ga i životom usvajati u smislu da u skladu s njime žive i djeluju. U protivnom izlažu se istoj kritici koju je Isus često upućivao
pismoznancima i farizejima: ‘Govore, a ne čine’ (Mt 23,3)“
Nadbiskup im je osobito poručio da ne smiju biti samo učitelji
vjere, nego i učenici koji se trajno trude od Isusa učiti kako bi druge po istini mogli poučavati. Na žalost, postoje i oni koji se u svojoj službi ne ravnaju po Kristovu zakonu ljubavi koji od nas zahtjeva da budemo spremni žrtvovati se kako bismo drugima pomogli,
npr. odričući se kojeg sata da bi netko drugi mogao također nešto

zaraditi za život, upozorio je nadbiskup Devčić. „Kako onda možemo biti svjedoci onoga koji je za svoju braću i sestre iz ljubavi
i solidarnosti predao samoga sebe? Kako se možemo pomiriti s
činjenicom da će takvo ponašanje mnoge udaljiti od Krista? Ako
se tako ponašamo, kakvog smisla ima uopće naša služba, osim
što je zlorabimo za vlastitu korist?“
otaknuo je vjeroučitelje, vjeroučiteljice, svećenike i odgajatelje u vjeri na promišljanje o svjedočanstvu u svakodnevnom životu, osobito u radnoj okolini, u školama i zbornicama. Svjesni činjenice kako su nerijetko vjeroučitelji predmet
podsmjeha i omalovažavanja, čak i od strane roditelja koji vjeronauk ne shvaćaju ozbiljno, poručio im je da utjehu pronađu u Isusu koji je slično proživljavao. „On nam je također rekao da učenik
ne može biti iznad učitelja, što znači da mora s njime dijeliti istu
sudbinu. Samo da podsmjeh i omalovažavanje ne budu posljedica našeg nerada, nestručnosti i vjerničke nedosljednosti“, zaključio je nadbiskup Devčić.
H. A.

P

Vjeroučitelji trajna veza između društva i Crkve
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Mediji ne funkcioniraju kao izvor točne informacije, nego formiraju bez pravih utemeljenja kreirajući vlastito
mišljenje. Također, aktualna vlast i zakoni pričama podržavaju obitelji, ali u zakonodavstvu se obitelji ne
ohrabruju niti vrednuju.
U povodu Katehetskog dana u Velikoj
dvorani Nadbiskupskog doma u Rijeci u nedjelju 31. kolovoza Željka Markić, dr. med.,
članica Organizacijskog odbora građanske
inicijative U ime obitelji” održala je predavanje na temu: “Obitelj - nositelj i bogatstvo
društva i Crkve”.
Govoreći o važnosti zalaganja za obiteljske vrijednosti poručila je da je obitelj
mjesto gdje se pojedinac može ostvariti i
biti ono što jeste. “Obitelj je zajednice koja
nam pruža bezuvjetnu ljubav i podršku. U
njoj se učimo voljeti ispočetka. Ona je škola
vjere, promicateljica ljudskih bića. Ona čovjeka priprema na samostalnost u skladu
s Božjim zapovijedima, a kada čovjek ne
može više biti samostalan, tada je obitelj ta
koja se brine o njemu. Zato se zalažemo za
obitelj.”
„Ona je škola solidarnosti i odgovornosti, poručila je. U obitelji se učimo prihvaćati
različitost, ako je ista otvorena duhu tole-

rantnosti. Ali ona je i škola gospodarskog
i odgovornog ponašanja jer roditelji svojim
primjerom djecu uče odgovornom ponašanju i radu“, istaknula je Markić. Dodala je
kako je u Republici Hrvatskoj najviše djece

rođeno u bračnoj zajednici što je pokazatelj
da građani vezu, koja je društveno priznata,
smatraju najboljom za osnivanje obitelji. Po
tome Hrvatska prednjači u odnosu na mnoge zemlje regije, istaknula je.

Govoreći o društvenoj ulozi koju obitelj
ima u RH, podsjetila je na nedavni referendum i medijsku kampanju tijekom koje je
85% medija bilo ‘protiv’ braka kao zajednice muškarca i žene. Markić je u nastavku
podsjetila kako država sustavno financira
brojne udruge koje gaze obiteljske vrijednosti ili vrše agresivne kampanje protiv obitelji, dok s druge strane te iste vrijednosti
promiče Katolička crkva, laici, vjeroučitelji
itd. Vjeroučiteljima je na osobit način ukazala na važnost njihove službe koja ne smije
biti ‘posao’, nego ‘poziv’. Vi ste trajna veza
između društva i Crkve, istaknula dodavši
kako u podučavanju djece i radu s kolegama u školama ne smiju biti oni koji nameću
nešto, nego dijele bogatstvo i ono što Isus
Krist donosi.
Po završetku tribine gošći su se zahvalili riječki nadbiskup Ivan Devčić te predstojnica Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije Ksenija Rukavina Kovačević.

Razgovor: Željka Markić, članica Organizacijskog odbora građanske inicijative U ime obitelji”

Dužni smo kršćanske
vrijednosti donositi u društvo
Ne zamjeram nikada kritiku ako je konstruktivna i ako iznosi argumente. Ono čime sam ja bila
izložena nije kritika nego sustavno blaćenje kako bi se odmaknuli od sukusa onoga što sam
zastupala ili zastupam argumentirajući. To je ono što je problem. Problem je kada se mediji
koriste za klevetu i blaćenje ljudi.
joj na vjenčanju.“ Rekla bih da je to problem i da je potrebno stalno ponavljati te poruke. Trebamo se podsjećati da je
ono što imamo u obiteljima jako važno i koliko je obitelj, kao
mjesto gdje odgajamo samostalne i slobodne ljude, bitna za
cjelokupno društvo. Ti slobodni, samostalni ljudi koji su formirani i imaju savjest, oni su ti koji cijelome društvu donose
bogatstvo i dobro bez obzira bili oni vjernici ili ne. Ljudi koji
su pošteni, koji znaju razlikovati dobri i zlo, donose dobro, a
naše obitelji upravo za to odgajamo.

Nakon desetogodišnjeg sustavnog omalovažavanja vjernika,
kritiziranja Crkve i generaliziranja pojedinih crkvenih afera s cjelokupnim vjerničkim narodom, stanovništvo se opet u Republici
Hrvatskoj izjasnilo kao većinsko katoličko, rekla je Markić osvrćući se na nedavni popis stanovništva. Dodala je kako podatak
od 86 % katolika aktualna vlast mjesecima nije objavljivala.

m Kako se nosite s kritikama? Zamjerate li onima koji
Vas prozivaju i napadaju i koliko je tada teško biti kršćanin i oprostiti na što nas Isus uvijek poziva?
Ne zamjeram nikada kritiku ako je konstruktivna i ako
iznosi argumente. Ono čime sam ja bila izložena nije kritika nego sustavno blaćenje kako bi se odmaknuli od sukusa
onoga što sam zastupala ili zastupam argumentirajući. To
je ono što je problem. Problem je kada se mediji koriste za
klevetu i blaćenje ljudi. O meni je izneseno niz laži: od toga da proizvodim kontracepcijske pilule, kako nisam platila porez, kako sam
kupila kuću od Crkve po pogodnoj cijeni... To su sve laži koje su
se stalno plasirale kroz medije i oni koji su ih širili znali su da su
laži. Tu leži problem današnjeg odnosa medija. Jer ako znaš da
je nešto laž, a to širiš i dalje, to je onda propagandni rat. Nije mi to
ugodno, osobito jer moja obitelj je izložena tako ružnim stvarima
koja se o meni govore, ali sam to spremna izdržati. Ovo za što se
zalažemo je jako važno jako važne i već smo pokazali u Inicijativi
da nas na taj način neće ušutkati.
Razgovarala: Helena Anušić

m Istaknuli ste kako se podacima rastavljenih u RH manipulira s ciljem obeshrabrivanja obitelji te da se Hrvatska predstavlja kao zemlja bez budućnosti?
To je profesor Anđelko Akrap s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu prvi istaknuo rekavši kako su netočne statistike koje se o
braku i rastavama iznose u javnost . Oko 75% parova ostane doživotno u braku, a broj rastava je veći što par ima manje djece.
Također, od tog broja, u većem postotku se rastavljaju oni koji uopće nemaju djece. To je dovoljan pokazatelj kako mediji ne
iznose točne podatke i govore ‘bezuspješni ste, nemate perspektivu, nećete uspjeti, nema alternative’. Širi se osjećaj nemoći i
nastoji se ljude ‘paralizirati’ da ne djeluju što je suprotno onome na što smo pozvani. Pozvani smo aktivno sudjelovati u društvu.
Ako smo vjernici, sudjelovati u onome što mi imamo, a oni koji nisu vjernici sudjelovati u onome što oni imaju i što je njima vrijedno. Mi donosimo ono što je nama vrijednost i bez naših vrijednosti ovo društvo je sigurno siromašno. Bez naših vrijednosti,
usuđujem se reći, Domovinski rat ne bi izgledao ovako kako je izgledao. Naše vrijednosti nas uče opraštati i nikada dati srcu da
ga obuzme mržnja. Naša vjera nas uči da čovjeka treba ljubiti i onda kada nam čini nepravdu. To su naše vrijednosti koje je cijeli
naš narod prihvatio i živio primjerom u Domovinskom ratu, ali isto tako i danas. Dužni smo naše vrijednosti donositi u društvo,
a mislim da to premalo činimo i trebamo to činiti unatoč tome što nam mediji tvrde suprotno.
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m Uoči blagdana sv. Vida u Riječkoj nadbiskupiji otvorena je
Godina obitelji. S obzirom na geslo Godine obitelji „Obitelj -put
Crkve i naroda“ koje je naslijeđeno od gesla trećeg posjeta sv.
Ivana Pavla II. Hrvatskoj, znači li to da poruke koje nam je Sveti
Otac u nasljeđe ostavio nisu u praksi zaživjele u narodu i da je
nužno ukazivati na obiteljske vrijednosti?
Mislim da se stalno treba ponavljati istina i poruke koje su nam
važne. Postoji i jedan vic kada je svećenik pitao muža čiji je brak
bio u krizi: „Kažeš li svojoj ženi da ju voliš? Pokazuješ li joj to?“ A
ovaj mu je odgovorio: „Pa, pokazujem da ju volim, a rekao sam

m
Kroz svoj rad, propagirajući moralne vrijednosti,
svjedočite vjeru. Je li u današnjem društvo to teško?
Mislim da je teško iznositi istinu bez obzira jeste li vjernik
ili niste. Mi u Inicijativi imamo ljude i koji nisu vjernici, ali istinu
prepoznaju i zalažu se za pošteni kriterij za sve u društvu i
svima nam je jednako. Čak bih rekla da je nama vjernicima
lakše jer imamo dodatno jedno uporište i izvor snage. Ali činjenica je da je istinu teško artikulirati i iznositi u društvu koje
je medijsko ne želi čuti.

MEDICINSKI KUTAK

Pozitivnim
osjećajima
do zdravlja
Jako je važno da prepoznamo naše misli i osjećaje i postanemo svjesni njihovog djelovanja, ne samo
na naše zdravlje, već i na odnose i na okolinu. Bitno je da svaki dan zadovoljite tjelesnu potrebu za
pozitivnim emocijama, baš kao što zadovoljavate tjelesnu potrebu za vitaminima i mineralima.
Priredio: dr. Ivan Host

Razmišljajte pozitivno

S
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toljećima već traje rasprava oko poveza- i osjećaje jest da počnete njegovati one ponosti psihe i tijela. Prije je to bila većim zitivne. Jako je važno da prepoznamo naše
dijelom samo filozofska rasprava. No misli i osjećaje i postanemo svjesni njihovog
danas, zahvaljujući napretku znanosti, raspo- djelovanja, ne samo na naše zdravlje, već i na
lažemo sa konkretnom činjenicama koje pot- odnose i na okolinu. Pozitivne emocije čine da
se osjećamo sretno i veselo. Sve oko nas
krepljuju ovu tvrdnju. Posebno zadnjih
počinje izgledati prekrasno, počipedesetak godina znanstvenici
Pronjete uživati u trenutku i čini
neprestano otkrivaju sve više
blem je i u tome
se da sve konačno sjeda
činjenica koji govore u prišto ljudi danas često na
na svoje mjesto. Bilo da
log čvrste povezanosti
neke stvari ili događaje reagiraju
se od negativnih emopsihe i tijela. Danas je
kao da su izvor stresa, iako oni ustvari
cija oslobađate tjelonepobitna činjenica
nemaju taj značaj. Stoga, ispunite svoj
vježbom, smijanjem
da su psiha i tijelo
život pozitivnošću i sudjelujte u aktivnostima
gledajući komedije
povezani i da zajedkoje vam donose sreću. Volite svoj život. Poziili maženjem kućno određuju kvalitivni osjećaji nam pomažu da živimo u sadašnog ljubimca, bittetu našeg zdravlja.
njem trenutku i da vjerujemo u jedinstvo i pono je da svaki dan
vezanost sa svime što nas okružuje. Zato bi
zadovoljite tjelesnu
Stres nas čini
se trebali potpuno prilagoditi sadašnjem
potrebu za pozitivbolesnima
načinu života, pomiriti s onime što ne
nim emocijama, baš
Emocionalno opmožemo promijeniti, a djelovati
kao
što zadovoljavate
terećujuća stanja kao
na stvari koje možemo
tjelesnu
potrebu za vitamišto su dugotrajni stres,
promijeniti.
nima
i
mineralima.
Kada je u
ljutnja ili strah pokreću u orpitanju borba protiv bolesti, jačaganizmu mehanizme koji slabe naš
nje imunološkog sustava je nešto najboimunološki obrambeni sustav. Time nas čine
lje
što
možete napraviti.
podložnijim obolijevanju od niza bolesti. U
današnjem modernom svijetu imamo osjećaj
da smo stalno pod nekim pritiskom, da smo
pod stalnim stresom. I stoga ne čudi da ljudi
sve više obolijevaju - posebno od bolesti srca i
krvnih žila (kardiovaskularne bolesti). Također
ne smijemo zaboraviti da potisnute negativne emocije mogu imati štetan učinak na tijelo, psihu i duh. One nesvjesno mogu preuzeti
kontrolu nad našim djelovanjem i čine da se
osjećate loše, nezdravo i potišteno.
Što možete učiniti? Baš kao što imunološki sustav slabi pod djelovanjem stresa tako
on i jača kada ste sretni i opušteni. Posljednjih nekoliko desetljeća istraživanja pokazuju
da ljudi imaju veće šanse od izlječenja (od
bilo koje bolesti) ako se opuste i ostanu pozitivnih razmišljanja. To možete postići tako:
da oslobodite (osvijestite) potisnute emocije,
da počnete pozitivno razmišljati (koliko god
to nekada baš i nije jednostavno) i da prihvaćate i uživate u podršci okoline Najbolji način
da prevladate neželjene negativne emocije

Pozitivne emocije nas jačaju
Pozitivne emocije i ponašanje, kao što su
zaigranost, zahvalnost, divljenje, dijeljenje, ljubav, mirnoća i osjećaj povezanosti s drugima,
proširuju naša gledišta, otvaraju naš um i srce.
Znanstvenici ističu da čak i apstraktne
pozitivne emocije, kao što su nada i znatiželja, pružaju prednosti koje štite od nastanka
bolesti. Istraživanja su pokazala da pozitivne
emocije pomažu osobama da znatno brže prevladaju negativne emocije, da budu otpornije i
da se mogu bolje nositi s teškim situacijama.
Taj sretan prostor otvara vam više mogućnosti - stvaraju se nove ideje, a vaša kreativnost
počinje dolaziti do izražaja. Sreća i veselje nas
mogu preobraziti, iako vi ne morate nužno cijelo vrijeme biti u tom stanju. Bit će dana kada
nećete biti raspoloženi. Ali stalno obraćajte
pažnju na vaše emocije i razmišljajte o sretnim
trenucima. Primijetit ćete kako negativne emocije polako nestaju.

Kako je svatko od nas u međuodnosu sa drugim ljudima na naše pozitivno osjećanje značajno utječu i
osobe s kojima svakodnevno dolazimo u kontakt. No nisu sve osobe
za to najpogodnije (većinom ne namjerno). Stoga nije teško zaključiti
da postoje ljudi koje bismo možda
trebali izbjegavati.
To su:
Skeptici - skeptičnost je baš kao
sol, potrebna je određena količina
kako bi stvari bile dobre, ali ne previše, jer ćete uništiti nešto što je već
odlično. Ako ste previše optimistični, nikada se nećete suočiti s dokazanim činjenicama. Ako ste pesimistični, sve što je lijepo će vam
izgledati ružno. No, ako ste skeptik,
nećete vjerovati u ništa i uvijek ćete
u nešto sumnjati.
Oni koji mogu apsolutno sve - ne
možete napraviti apsolutno sve. Uistinu ne možete. Ako u životu imate
cilj, trebate znati da taj cilj sigurno
nije da napravite apsolutno sve i da
ste u svemu odlični.
Oni koji ne govore ili taje istinu ima ljudi koji često lažu. Ako ne možete dobiti iskreno mišljenje i dobar
savjet, distancirajte se.
Nerealne osobe - život nije uvijek lijep, ali upravo u tome i leži njegova
zanimljivost. Nemojte dopustiti da
vas svladaju nerealne misli i očekivanja jer ćete na kraju ostati razočarani. Ne morate postati pesimist,
ali budite realni.
Oni koji uvijek sumnjaju u vas - uistinu vam ne trebaju osobe koje će
sumnjati u vas, vaše namjere i vaše
sposobnosti. Ako ste poput većine
ljudi, sumnjate sami u sebe sasvim
dovoljno i ne treba vam još netko
tko će raditi isto to. Izbjegavajte ih
ili nemojte s njima dijeliti svoje planove za budućnost.

CRKVENA GLAZBA

Tri stupnja sudjelovanja
u liturgijskom slavlju
Zanimljivo je uočiti da je zapravo najvažnije pjevanje svećenika na euharistijskom
slavlju, a ne ulazna, prikazna ili pričesna pjesma kako se danas prakticira.
Priredila: Andrejka Srdoč

III. poglavlje dokumenta Musicam
sacram: Pjevanje u svetoj Misi
U ovom broju protumačiti ću samo
treće poglavlje koje je ujedno i najvažnije
poglavlje cijele Upute Musicam sacram, a
ostala poglavlja vam preporučujem da pročitate i proučite cjeloviti tekst.
Postavila bih nekoliko pitanja: Koji su
pravi kriteriji u izboru pjesama za liturgijsko
slavlje? Treba li cijeli ordinarij i proprij pjevati
ili se može štogod izostaviti? Može li zbor
pjevati cijeli ordinarij i proprij mise, ne vodeći brigu o puku? Koji su dijelovi mise koje
svećenik mora pjevati, a koje dijelove može
izostaviti?
Odgovor možemo naći u sljedećim
uputama trećeg poglavlja Musicam sacram.
Govori se o tri stupnja sudjelovanja u pjeva-

noj sv. Misi, prema tome da li se pjevanju
daje više ili manje mjesta. Instrukcija savjetuje (a ne naređuje) koji se misni dijelovi
mogu, ali ne moraju pjevati.
Donosim doslovce ovaj važan dio Upute: Br. 27. „U euharistijskom bogoslužju u
kojem sudjeluje puk, naročito nedjeljom i
blagdanom, prednost treba dati, koliko je to
moguće, pjevanoj Misi, pa i više puta istoga
dana.“
Br. 28. “Neka se, prema naslijeđenim i
postojećim liturgijskim zakonima zadrži razlikovanje između svečane, pjevane i čitane
(tihe) Mise, kako je to odredila Uputa od g.
1958. (br. 3). Ipak se s obzirom na pastoralnu korist za pjevanu Misu predlažu razni
stupnjevi sudjelovanja tako da se, prema
mogućnostima svakog pojedinog skupa,
lakše može pjevanjem izvesti svečanije služenje Mise. A te stupnjeve treba tako rasporediti da se prvi može i sam izvoditi, a drugi
i treći, bio čitav ili djelomice, nikada bez prvoga. Na taj će se način vjernici trajno voditi
k punom sudjelovanju u pjevanju.”
U prvom stupnju nalaze se dijaloški dijelovi između svećenika i puka koji imaju apsolutnu prednost. Time je definitivno srušena podjela koja još živi u našem mentalitetu,
na recitirane i pjevane mise: niti ima mise u
kojoj se ne bi trebalo nešto zapjevati, niti se
u tzv. pjevanoj misi treba sve pjevati.

Tri stupnja
Na prvi stupanj spadaju:
a) u obredima ulaza: pozdrav svećenika
s odgovorom puka (Milost Gospodina našega... I s duhom tvojim.) i zborna molitva;
b) u bogoslužju riječi: usklici kod evanđelja (Gospodin s vama, Čitanje svetog
evanđelja po Mateju, Riječ Gospodnja. Slava tebi Kriste.);
c) u bogoslužju žrtve:
prikazna molitva,
predslovlje s uvodom i "Svet",
završna doksologija kanona (Po Kristu),
Gospodnja molitva s uvodom (Oče naš)
i dodatkom (Spasonosnim zapovijedima
potaknuti.... Izbavi nas molimo Gospodine,

od svih zala, daj milostivo... Jer tvoje je Kraljestvo)
"Mir Gospodnji",
popričesna molitva,
obrazac otpusta (Idite u miru).
Na drugi stupanj spadaju:
a) "Gospodine, smiluj se", "Slava" i "Jaganjče Božji",
b) Vjerovanje,
c) molitva vjernika
Na treći stupanj spadaju:
a) pjesme kod ophoda za ulaz i pričest,
b) pjesme poslije čitanja ili poslanice,
c) Aleluja prije evanđelja,
d) prikazna pjesma,
e) odlomci iz Svetog pisma, osim ako
ne izgleda da ih je bolje pročitati bez pjevanja.
Veliki naglasak se daje na dijaloškim
dijelovima liturgije između predsjedatelja,
puka, pjevačkog zbora, psalmiste, orgulja.
Prema tome predviđene su i različite glazbene forme što je jedna od bitnih oznaka
ovog dokumenta. Ovdje je dobro podsjetiti
na čl. 9. i 10 MS koji govore o toj raznolikosti. Citiram «U odabiranju vrste liturgijske
glazbe [...] treba se obazirati na sposobnosti onih koji trebaju pjevati. (čl.9.). «Kako bi
vjernici radije i plodnije sudjelovali u bogoslužju, dolikuje da se, koliko je to moguće,
oblici bogoslužnih obreda kao i stupnjevi
njihova sudjelovanja zgodno mijenjaju prema svečanosti dana i skupova.» (čl.10.)
Ova pokoncilska novost da se pjevanje
u liturgiji pripremi prema pastoralnoj uviđavnosti odgovara dobrom liturgijskom osjećaju koji se traži od svih sudionika u slavlju,
napose od predvoditelja. Ne smije se dopustiti ponavljanje uvijek jednakih formi u liturgijskim obredima. (npr. postoje četiri forme
za Pokajnički čin).
U sljedećem broju:
Može li zbor pjevati cijeli ordinarij i
proprij mise, ne vodeći brigu o puku?

U trećem poglavlju dokumenta Musicam sacram koje govori o tri stupnja sudjelovanja u
pjevanoj svetoj misi najvažniji dijelovi su oni koji spadaju na svećenika liturga, a tek na trećem
stupnju se nalaze ulazna, prikazna i pričesna pjesma. Danas nakon 50 godina Koncila možemo
konstatirati, da mnoge smjernice o liturgijskoj glazbi nisu još zaživjele u našoj Crkvi, te da je
nužna promjena mentaliteta koji sve staro odbacuje, a novo pripušta bez ikakvih kriterija.
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U

ovom broju Zvona osvrnula bi se detaljnije na postkoncilski dokument
Uputa o glazbi u svetom bogoslužju Instructio Musicam Sacram, izdanog 5.
ožujka 1967. Ovaj dokument koji govori o
svetoj glazbi i na neki način nastavak je i nadopuna Koncilske konstitucije o svetoj liturgiji Sacrosanctom Concilium (VI. poglavlje)
O svetoj glazbi, iz 4. prosinca 1963.
Insturkcija Musicam sacram govori o
glazbi na taj način da neprekidno naglašava
njezinu pastoralnu ulogu, tj. aktivno sudjelovanje vjernika.
Dokument odmah na početku donosi
pravu svrhu svete glazbe, a to je Božja slava
i posvećenje vjernika. Zatim daje definiciju
svete glazbe: “Stoga se svetom glazbom
zove ona glazba koja je stvorena za obavljanje bogoslužja i koju resi svetost i pravilnost oblika (sv. Pio X, "Tra le sollecitudini.",
2, 1903.).
U prvom poglavlju MS donosi neke
opće propise u kojima kaže: „Liturgijski
čin poprima plemenitiji oblik kad se obavlja pjevanjem, kad zaređeni službenici svakog stupnja vrše svoju službu i kad u njemu
sudjeluje puk (čl.113 Uredbe). Neka dakle
pastiri duša ustrajno nastoje postići takav
oblik bogoslužja...” (MS, br.5)

JERONIM
Miroslav Radić, vjeroučitelj, pjesnik i jedan od prvih članova AKD Jeronim

ŽIVIMO DANAS
MILOSNO
VRIJEME
U obitelji nastojimo zajednički moliti, posebno prije jela i navečer. Nastojimo da molitva bude
raznovrsna pa nekad molimo krunicu, nekad jednu deseticu, nekad krunicu Božanskog
Milosrđa, nekad čitamo Bibliju, nekad pjevamo duhovne pjesme…
Član ste Akademsko katoličkog društva kada činimo dobro bez prisile, kada ljubimo kojoj trajno radimo mi moramo raditi na svo„Jeronim“ od njegovog osnutka. Kakva neljubivo, kada praštamo neoprostivo, kada me duhovnom rastu, živjeti sakramentalno
imamo samo ono što smo dali.
i moralno te biti molitelji. To meni nije teško
je njegova uloga danas?

Nakon smjene generacije, promjene
vodstva i članstva, sada članovi nisu samo
teolozi nego svi koji su akademski obrazovani, Jeronim nastavlja aktivno djelovati
na starim temeljima u novim društvenim
okolnostima. Već za ovu akademsku godinu imamo planirano provesti po jednu aktivnost mjesečno uz odazivanje na razne
duhovno-kulturne programe koje drugi organiziraju. Danas je uloga Društva još veća
jer se događa desakralizacija društva kroz
medije kada napad na vjeru, vjernike i Crkvu nije kao prije eksplicitan nego lukaviji
i perfidniji. Također je veća pojava praktične nevjere i mnogi žive kao da Boga nema.
Tu je naša uloga da jasno i glasno kažemo:
Boga ima, mi smo ga susreli i zato smo sretni i radosni, što želimo i vama!
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Uskoro će Društvo organizirati promociju Vaše knjige. O kakvom djelu se
radi?

Nakon dvije knjige poezije napisao sam
knjigu meditacija pod nazivom Milosno vrijeme u izdanju Teovizije iz Zagreba. Pedeset dvije meditacije, koliko ih je u knjizi, žele
biti sjeme koje sijemo u svojoj duši i srcu.
One su i priprema naše duše kako bi sjeme
palo na plodno tlo i donijelo obilat rod. Nemaju namjeru donositi završene i savršene
misli o životu, svijetu, vjeri, ljubavi i smislu
nego biti samo nutarnji poticaj i snaga na
životnim i duhovnim putovanjima čitatelja.
Volio bih da potaknu promjenu na bolje
jer pozvani smo semper magis-uvijek više
u ovom životu ispunjavati svoju duhovnu
čašu kapima dobrote, ma koliko čaša velika
bila, do njene punine koja nam je određena
u našem, godinama ograničenom, životu.
Bio bih sretan kada bi oni koji pročitaju knjigu doživjeli barem nekoliko trenutaka milosnoga vremena a milosno vrijeme je i onda:

Nastajale su u prostorima samostana,
na duhovnim obnovama, u šetnji pokraj
mora, u tišini neke crkvice ali i u tišini moje
sobe kada su misli na krilima duha letjele a
ja bih poneku uspio zaustaviti, uhvatiti i zapisati.
Namijenjene su svim
duhovnim tražiteljima bez
obzira na vjeru, kulturu,
obrazovanje jer je svaki čovjek pozvan na duhovni rast
cijeli život. Premda su mnoge prožete kršćanskim duhom koji duboko živim i koji
me usrećuje iz dana u dan
sve više, u njima je dovoljno vjetra za dušu svakog
dobronamjernog čitatelja
koji će u njoj već postojeći duhovni žar pretvarati u
plamen. Pogovor za knjigu je
napisao naš poznati teolog, i voditelj tečajeva kršćanske meditacije, dr. Milan Špehar,
kojemu se ovim putem iskreno zahvaljujem
na podršci pri izdavanju knjige.

Vjeroučitelj ste. Zašto ste se odlučili za
taj životni poziv?

Nisam se ja odlučio za taj životni poziv
nego sam pozvan biti vjeroučitelj a Bog me
na njega pozvao. Ja sam se bio odlučio biti
pedagog i zato sam diplomirao pedagogiju
i radio u đačkom domu. Onda sam nakon
pada komunizma upisao s prvom generacijom trogodišnji studij Teološke kulture laika,
zatim sam se prebacio na četiri godine pa
na pet i diplomirao teologiju. Ono što sam
počeo studirati samo „za dušu“ postalo je
i moja profesija jer sam odmah prihvatio
predavati vjeronauk i to radim i danas. Rad
u školi je lijep i zahtjevan a vjeroučitelji su
uvijek pod povečalom. Osim stručnosti na

jer znam da nisam sam jer su uz mene obitelj, Crkva i Duh Sveti. Učenici osim znanja
žele iskustvo Božje blizine, ljubavi i radosti
a ja to imam i mogu i njima dati.

Otac ste troje djece. Na koje izazove ste
nailazili i još uvijek nailazite u odgoju
djece u vjeri?

Priznajem, imati troje djece adolescenata je uistinu izazov jer je utjecaj sredine
i medija ogroman i to uglavnom u smjeru udaljavanja od vjere ili bolje rečeno od
prakticiranja vjere. Roditelji u takvoj situaciji
moraju uložiti dodatni napor, vrijeme, molitve i strpljenje kako bi njihova djeca ostala u
Crkvi, sudjelovala na misi, nastavila moliti i
živjeti sakramentalno. Puno ovisi i od društva u kojem se dijete kreće ali i od osobnosti
svakoga djeteta. Mi smo u obitelji uvijek išli
zajedno nedjeljom na misu i to smo uspjeli prenijeti i na djecu. Naravno, ponekad je
bilo kod njih otpora „jer nitko iz razreda ne
ide“ ali kada su vidjeli da smo supruga i ja
ustrajni i objasnili im da je to bitno za nas
vjernike i nismo rekli djeco idite na misu a
mi ćemo na tržnicu nego ćemo zajedno na

Danas je uloga Društva Jeronim još veća jer se događa desakralizacija društva kroz medije
kada napad na vjeru, vjernike i Crkvu nije kao prije eksplicitan nego lukaviji i perfidniji.
Također je veća pojava praktične nevjere i mnogi žive kao da Boga nema.

OBITELJSKI PREDAH

S obitelji ste sudjelovali na Prvom nacionalnom susretu katoličkih obitelji u
Zagrebu i misi koju je predvodio papa
Benedikt XVI. Što takvi susreti znače za
Vas i Vašu obitelj?

Grijeh je propustiti sudjelovanje na
tako velikim događajima u Crkvi koji onda
postaju trajno upisani i u memoriju obitelji.
Osobno sam u subotu navečer bio na Trgu
Bana Jelačića kada su mladi oduševljeno
i radosno molili s Papom, vratio se u Rijeku iza ponoći, malo odspavao i onda u pet
ujutro s obitelji krenuo u Zagreb s autobusom hodočasnika iz župe Asunta. To je za
Crkvu povijesni događaj i jedan novi početak. Tako mogu reći da je i za moju obitelj.
Doživjeti toliko radosti, duhovnih poruka,
susreta i vizualnih poticaja u zajedništvu s
pola milijuna vjernika u duši ostavlja neizbrisiv trag a plodovi tog susreta su nemjerljivi. Dok sada o tome razmišljam u duši se
budi radost, ne radost svijeta nego Božja
radost. Budi se i zahvalnost Benediktu XVI.
što nas je posjetio i organizatorima što su
to omogućili.

Hoćete li sudjelovati na Drugom nacionalnom susretu katoličkih obitelji koji
će se održati u svetištu Majke Božje Trsatske 19. travnja 2015.?

Ma, svakako da ćemo sudjelovati i pozvati sve obitelji i prijatelje da i oni sudjeluju.
Već sada se tome radujem i ponosim što
je Rijeka domaćin. To je velika čast nama
ali i odgovornost da se dobro pripremimo i
okupimo u što većem broju. Pozivam sebe i
vas dragi čitatelji da već sada počnemo misliti što možemo učiniti ili kako pomoći da
taj susret bude uspješniji i plodonosniji ne
samo na osobnom planu nego i na planu
Rijeke i Hrvatske. Potrebno je ora et labora,
jer kako Sveti Ivan Pavao II. trajno na koljenima moli ispred crkve na Trsatu kleknimo
i mi i pomolimo se za uspjeh ovoga susreta
u svakom pogledu. Taj dan će za mene biti
još po nečemu nezaboravan i slavit ću ne
samo sa svojom obitelji nego sa tisućama
okupljenih na misi u Gospinom perivoju.
Helena Anušić

Izašao je novi broj Riječke Majke
Izašao je novi broj Riječke Majke, glasila postulature službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Uz crtice iz života buduće blaženice u novom broju možete pročitati detalje
vezane uz franjevaštvo utemeljiteljice Družbe Presvetog Srca Isusova kao i izvještaje s
proslava i programa vezanim uz život Marije Krucifikse Kozulić, a koji su na osobit način
obilježeni u Riječkoj nadbiskupiji i šire. Novi broj donosi priču o bivšim i sadašnjim korisnicama Učeničkog doma koji nosi ime buduće blaženice, a koje su Postulaturi darovale
likovne radove od kojih se prvi nalazi na naslovnici glasila. „Riječka Majka“ može se
nabaviti u prostorima Postulature službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, samostanu
Družbe Presvetog Srca Isusova na adresi Pomerio 17. Također, primjerak možete nabaviti i na porti Nadbiskupijskog ordinarijata u Rijeci.

Hrvatska vjernost broj 10
Za ovogodišnji Dan hrvatskih mučenika, 30. kolovoza, objavljen je i novi (deseti)
broj „Hrvatske vjernosti", glasila Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij. Glavni
urednik je dr. Ante Bežen. I ovaj broj sačinjavaju tri glavne cjeline: Djelatnost Komisije za hrvatski martirologij, Dan hrvatskih mučenika i ostalo vezanu uz Crkvu hrvatskih
mučenika, i treća cjelina: Vijesti iz vice/postulatura za proglašenje hrvatskih mučenika.
U ovom broju je posebno istaknuta tematika: Udbina i Srb - križ i puška - po kojim notama uskladiti raštimano hrvatsko društvo. Uredništvo je tu temu izrazilo i na naslovnici
stavljajući usporedbu između spomenika pape Ivana Pavla II. koji pred Crkvom hrvatskih
mučenika diže visoko križ kao jamstvo bolje budućnosti, a usporedno je stavljena slika
spomenika u Srbu gdje u prvi plan dolaze puška i rogulje kao oružje. Glavni urednik je
to u Uvodniku formulirao pod naslovom: Udbina i(li) Srb – hoćemo li slijediti europski
put ili „prvu ustaničku pušku"? Čitateljstvo se izvješćuje i kako ide popis žrtava Drugog
svjetskog rata i poraća te s inicijativom Svehrvatskog groba (na Krbavskom polju) za
neidentificirane žrtve.
Tu su i obavijesti o neprimjerenom iskapanju žrtava komunističkog režima. Najavljen
je znanstveni simpozij: Mučeništvo i mučenički tragovi u hrvatskoj prošlosti. Od stalnih
rubrika tu je kronologija Komisije za hrvatski martirologij i kronika Crkve hrvatskih mučenika s posebnim naglaskom na proslavi Dana hrvatskih mučenika protekle godine. Hrvatska vjernost prati i prikazuje novu literaturu o našim stradanjima u povijesti, posebno
u posljednjim ratovima. U povodu 300. obljetnice kako je (313.) Crkva dobila slobodu,
održano je u Rakovici svečano slavlje, a u Udbini znanstveni pogovor o pobjedi i slobodi
i kako se njima koristiti. O tome glasilo donosi opširna izvješća. Kao i inače, i ovdje je
dodan popis darovatelja za Crkvu hrvatskih mučenika. Dodana su i pisma „hrvatskih
mučenika za vjeru i dom" koja su već prije objavljena u kalendaru Crkve hrvatskih mučenika za iduću godinu.
Z. R.

Novo izdanje za djecu

IZDANJA VERBUM

“Biblijske priče”
Priče nastale na osnovu biblijskih događaja oduvijek su bile djeci zanimljivo
štivo. Premda postoji mnoštvo knjiga te
tematike, djeca lako prepoznaju i zavole one koje se izdvoje svojim izgledom
i kreativnošću. Stoga nije čudno da je
pažnju najmlađih privuklo Verbumovo
izdanje “Biblijske priče” koje u jednom
kompletu sadrži 6 ilustriranih knjižica za djecu. Na simpatičnom i privlačnom minijaturnom formatu ispripovijedane su najpoznatije priče iz Biblije: “Noa gradi arku”,
“Josipove pustolovine”, “Dijete u košari”, “David i Golijat”, “Isus hrani veliko mnoštvo” i “Priča o izgubljenom sinu”.
Lijepe ilustracije koje prate tekst prilagođen najmlađima zasigurno će oduševiti djecu, ali i roditelje. Svaka od priča donosi i uputu gdje je u Bibliji tekst moguće pročitati.
Ove knjižice za djecu dolaze u malom formatu od 9 x 9 cm, a pakirane su u zajedničkoj kartonskoj kutiji što ih čini praktičnima za nošenje gdje god da djeca idu, ali i
za odlaganje na police. Kartonske stranice plastificirane su i prilagođene najmlađim
čitateljima.
“Biblijske priče” vrijedno su izdanje koje će najmlađima biti jedan od prvih susreta s
knjigom i odličan početak upoznavanja ne samo s najpoznatijim biblijskim pričama,
likovima i vrijednim porukama koje nose nego i s knjigom kao važnim pratiteljem
kroz život. Osim toga one su izvrsno sredstvo za povezivanje najmlađih s onima koji
će im biblijske priče čitati ili pojašnjavati.
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misu onda su shvatili i prihvatili. Ponekad
kada starija kćerka subotom ide van onda u
nedjelju prespava jutarnju misu pa zbog nje
svi idemo na večernju da ona ne ide sama.
U obitelji nastojimo zajednički moliti,
posebno prije jela i navečer. Nastojimo da
molitva bude raznovrsna pa nekad molimo
krunicu, nekad jednu deseticu, nekad krunicu Božanskog Milosrđa, nekad čitamo
Bibliju, nekad pjevamo duhovne pjesme…
Ipak dogodi se da iz raznih razloga neko
vrijeme prekinemo zajedničku molitvu pa
svatko moli sam na svoj način. Naš stan
je pun kršćanske literature jer supruga i ja
puno čitamo pa nastojimo na to potaknuti
i djecu. Sjećam se da je moja mama bila
pretplaćena na Glas Koncila, a ja sam joj
govorio da to nema smisla jer ne stigne ga
ni pročitati a ona je rekla: neka se širi katolički tisak. Danas sam ja pretplaćen na Glas
Koncila a djeca na Mak. Dobar primjer u
obitelji kad tad donese i plodove.

GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA

Katehetski dan o
radosti evanđelja
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U Gospiću je 4. rujna održan Katehetski dan za vjeroučitelje Gospićko-senjske biskupije. Katehetski dan započeo je pokorničkim bogoslužjem u gospićkoj katedrali Navještenja BDM koje je predvodio umirovljeni profesor Teologije u Rijeci i prvi predsjednik NKU
dr. Milan Šimunović. Slijedila je zatim misa koju je predslavio mjesni ordinarij Mile Bogović
u koncelebraciji s predvoditeljem pokorničkog bogoslužja dr. Šimunovićem, predstojnikom KU biskupije vlč. Nikolom Turkaljem, kancelarom biskupije mr. Marinkom Miličevićem i župnim vikarom iz Ogulina vlč. Dinom Rupčićem. Zborom vjeroučitelja ravnao je uz
orguljsku pratnju vlč. Josip Šimatović.
„Dužni ste prenositi vjersku radost evanđelja uz plamen Duha Svetoga“, istaknuo je
na početku mise predstojnik KU vlč. Nikola Turkalj najavljujući novu pastoralnu godinu
biskupije koja je u znaku „Godine evanđelja“. Biskup Bogović u svojoj homiliji istaknuo
je naglaske koji se očekuju u biskupiji vezano za najavljenu pastoralnu temu. „ Psiholozi
ističu da poruke svatko shvaća na svoj način pogotovo u današnjem društvu gdje se laž
postupno legalizira što je i put k nasilju“, istaknuo je biskup zaključivši da se često gubi
kontakt s čistom vodom evanđelja. „Nastavimo put pape Franje prema siromašnima i
potrebitima jer se niti Isus nije visoko penjao nego je ostajao tamo gdje ljudi žive. Nikada
se nemojte oslanjati samo na sebe i znanje već oslonac tražite na Bogu“, zaključio je
svoju poruku biskup.

Katehetski dan nastavljen je u ordinarijatu gdje je biskup Bogović podijelio kanonske mandate vjeroučiteljima. „Znanje bez ljubavi je štetno. Dužnost vam je propovijedati
evanđelje koje je samo jedno“, istaknuo je u obraćanju vjeroučiteljima biskup te im zaželio
puno sreće i zadovoljstva u činjenju posla.
„Evangelii Gaudium – Radost evanđelja naziv je apostolske poslanice pape Franje
u kojoj govori o mogućim pomacima pred izazovima u današnjem svijetu o čemu je održao predavanje dr. Milan Šimunović. U svojoj pobudnici papa Franjo je izrekao što bi
trebalo raditi na području nove kateheze pošto je danas ugrožen prijenos vjere iz obitelji.
U današnjem ruralnom svijetu čovjek izabire ono što mu se nudi i sve se više u pitanje
dovodi vjera starijih. Najveća trauma današnjice je rascjep vjere i kulture. Kateheza time
postaje glavna poluga u obnovi župne zajednice. Narod koji je danas biblijski neishranjen
snižava kriterije i razvodnjava vjeru pri čemu se posebno ističe značaj župne kateheze.
Crkva treba postati ne defanzivna već misionarska, treba izlaziti na periferiju siromašnima
i distanciranima. Crkva svoju introvertiranost treba rješavati širenjem radosti i bavljenjem
ljudima, a ne samom sobom. Sve što nema čvrste temelje ruši agresivni sekularizam pa
u društvo trebamo unositi duhovne evanđeoske vrednote novim dinamizmom. Iako je
važan sadržaj, još je važniji način prenošenja evanđelja. Dr. Šimunović podijelio je svim
vjeroučiteljima dekalog za suvremenog evangelizatora kojim će se bolje osvijestiti uloga
katehete. Glavni evangelizator je Duh Sveti čije djelovanje je najznačajnije u obitelji i biblijskim zajednicama. Nadvladajmo pesimizam i budimo odlučni misionari u vršenju župnog
vjeronauka, zaključio je svoje razmišljanja dr. Šimunović.
Slijedilo je zatim prvo stručno vijeće u novoj vjeronaučnoj godini. Oko trideset nazočnih vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola na početku je pozdravio predstojnik Katehetskog ureda vlč. Nikola Turkalj i tajnica s. Robertina Medven.
Voditeljica stručnog vijeća za osnovne i srednje škole Ivona Rendulić predstavila je
novokoncipirane metodske pripreme za nastavu vjeronauka koje će se koristiti u cijeloj
Riječkoj metropoliji kao i vodič kroz pripreme. Svrha je vodiča po njenim riječima pomoć
u što stručnijem, preciznijem i uspješnijem planiranju vjeronaučne nastave s jasno definiranim ishodima učenja kao i metodičkim sustavima, oblicima i metodama rada, sredstvima i pomagalima te kritičkim osvrtom. Na kraju je predstojnik vlč. Nikola Turkalj dao
osvrt na proteklu pastoralnu godinu u biskupiji koja je bila u znaku „odgoja za slobodu u
znaku križa“ te najavio novu koja je u znaku „radosti evanđelja“. U biskupiji je djelovalo 59
vjeroučitelja od čega 43 laika, 14 svećenika i dvije časne sestre. Dao je skupno izvješće
na ocjene koje su dali ravnatelji za vjeroučitelje od kojih su samo dvojica dobili negativne
ocjene. Posebno je zahvalio voditeljici Ivoni Rendulić koja je izradila priručnike za župnu
katehezu. Na kraju je predstavljen vremenik Katehetskog ureda za 2014/15. godinu.
Zvonko Ranogajec

Sjednica
Prezbiterskog vijeća

U ponedjeljak 22. rujna održana je u ordinarijatu u Gospiću jesenska sjednica Prezbiterskog vijeća Gospićko-senjske biskupije. Sjednicu na kojoj je raspravljano o 6 točaka
dnevnog reda i na kojoj je podneseno 12 izvješća sazvao je
gospićko-senjski biskup Mile Bogović. Vijeće čine predstavnici svih šest dekanata biskupije kao i oni koji ulaze u njegov
sastav prema službi koju obnašaju. Nakon uvodne molitve
i čitanja zapisnika s prethodne sjednice, biskup Bogović je
iznio svoje viđenja stanja u biskupiji za proteklo razdoblje u
kojem je pastoralno djelovalo 49 svećenika. Biskup je skrenuo pažnju na poštivanje sakralnog te s tim u vezi delikatnost
kumulativnih misa. Crkva podržava svaki korak prema većoj
demokratizaciji društva pa u tom smislu podržava i građanske inicijative koje idu u tom smjeru, kao što je najnoviji slučaj
izjašnjavanja građana za preferencijalno glasovanje. Spomenuo je akciju popisa stradalnika, mučenika, potrebu da svaki
župnik slavi svaki dan euharistiju u svojoj župi. Na kraju je
govorio stanje sjemeništaraca i bogoslova.
Vođenje sjednice zatim je preuzeo predsjednik Poslovnog odbora Prezbiterskog vijeća mons. mr. Tomislav Rogić.
Mons. mr. Tomislav Šporčić iznio je kalendar pastoralne godine koja je u znaku evanđelja, radosne vijesti s geslom: "Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim".
Spomenute aktivnosti realizirati će se brojnim susretima na
biskupije, dekanata i župe. Dvogodišnji tečaj vjere je završen
a treba se pripremiti za novi koji će trajati također dvije godine
s ciljem da vjernike osposobi za djelatniji rad u svojoj zajednici. Mons. Rogić je govorio o tečaju za mlade animatore. Potom je kancelar Marinko Miličević govorio o radu biskupske
kancelarije. Tako je istaknuo broj od 702 krizmanika, obrađeno je 236 postupaka za ženidbu a tečaj za brak pohađaju svi
osim starijih osoba.
Vlč. Nikola Turkalj dao je izvješće o radu Katehetskog
ureda a mons. Tomislav Rogić o Crkvi hrvatskih mučenika
na Udbini. Istaknuo je podatak da je ove godine nacionalno
svetište pohodilo 300 autobusa što znači uz individualne posjete blizu 15 tisuća hodočasnika.
Z. R.

Caritas i Lidl osigurali
udžbenike za 60 učenika
O rezultatima nacionalne humanitarne akcije „Spremni
za dobro" koju je organizirao Caritas u suradnji s tvrtkama
Lidl i Unijapapir u lipnju ove godine javnost su upoznali ravnatelj Caritasa Gospićko-senjske biskupije vlč. Luka Blažević
i direktor Lidlovog robno distribucijskog centra u Perušiću
Franko Gržetić.
Na prostoru gospićko-senjskog Caritasa uručena je pomoć 60 učenika osnovnih i srednjih škola. Ravnatelj Blažević
i direktor Gržetić su izrazili zadovoljstvo provedenom akcijom
te su najavili daljnju suradnju u organizaciji humanitarnih akcija i prikupljanja pomoći najsiromašnijim obiteljima u Hrvatskoj.
Z. R.

GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA

Održan 7. nacionalni susret pastoralnih
djelatnika među Romima

Susret je započeo molitvenim uvodom koga je pripremila s. Karolina
Miljak nakon čega je sudionike pozdravio domaćin, povjerenik za pastoral
Roma u Gospićko-senjskoj biskupiji i župnik Plitvica vlč. Josip Štefančić.
Sudionike je u svoje i u ime odsutnog domaćeg biskupa Mile Bogovića
pozdravio i skup otvorio Đakovačko-osječki nadbiskup mons. dr. Đuro
Hranić. On je najavio temu susreta „Suživot u različitosti“ te poručio da
Crkva želi pomoći u integraciji Roma u društvo i Crkvu kao i senzibilizi-

rati sami sebe da budemo otvoreniji i s
manje predrasuda prema Romima. I ovim
susretom pridonesimo klimi i povezivanju
Roma i Neroma bez zanemarivanja vlastitog identiteta, jer Bog se poistovjetio sa
svakim čovjekom, istaknuo je na početku
nadbiskup Hranić.
Moderator skupa bio je član Odbora HBK za pastoral Roma od njegovog
osnutka već dva desetljeća dr. Neven Hrvatić sa odsjeka Pedagogije Filozofskog
fakulteta u Zagrebu, koji je detaljizirao
temu susreta. Kao položaj Hrvatske u
EU se može promatrati i položaj Roma u
Hrvatskoj. I jedni i drugi ponose se svojom kulturom i samobitnošću a
bogatstvo svakog društva leži u različitostima u kojima jedni druge bogate
a snaga je u tome da pri tome i preživljavaju.
„Iskustva u pastoralu župne zajednice u svjetlu promicanja suživota Roma i Neroma“ predstavio je župnik župa Smiljan, Brušane, Bužim
i Trnovac vlč. Nikola Turkalj iz mjesne Gospićko-senjske biskupije. On je
prezentirao bogata iskustva u katehizaciji romske zajednice u njegovima
župama o čemu su svjedočili Marija Maras i Marina Udorović. Počeci su
bili teški, no uz velik trud plodovi su više nego prepoznatljivim, uz neminovno prihvaćanje drugoga.
Z. Ranogajec

Predavanje o žrtvama
župa Oštarije i Cerovnik

Biskup Bogović predslavio
blagdan sv. Mihovila

U subotu 6. rujna u Skradniku u župi Oštarije u Ogulinskom dekanatu
održano je u prostorijama lokalnog Dobrotvornog podupirajućeg društva Sv.
Marko Križevčanin predavanje i tribina na temu "Ogulinski dekanat: Oštarske i
skradničke, te cerovničke i vojnovačke žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća
- doprinos Hrvatskom martirologiju" koje je održao biskupijski povjerenik za
Hrvatski martirologij Franjo Puškarić. Predavanju je prethodila pjevana Večernja koju je predvodio župnik Oštarija i Ceriovnika i čuvar svetišta Gospe od
Čudesa pop Ante Luketić.
Svaka žrtva nije mučenik već su to oni koji su položili život iz ljubavi za
Boga i čovjeka, a prvi među njima bio je Stjepan prvomučenik, pojasnio je
na početku etimologiju biskupijski povjerenik za martirologij Franjo Puškarić.
Najveći broj mučenika bio je za cara Dioklecijana u 3. stoljeću da bi zadnji
veliki pogromi ljudi bili od strane komunizma u 2. svjetskom ratu i poraću.
Predavač je zatim ukazao na apostolsko pismo pape Ivana Pavla II. „na
pragu trećeg tisućljeća“ i njegovom pozivu narodima da popišu svoje žrtve.
Spomenutog zadatka prihvatio se gospićko senjski biskup Mile Bogović došavši na čelo komisije HBK za Hrvatski martirologij s potrebom detaljnog popisa svih žrtava. Dok je istina u Prvom svjetskom i Domovinskom ratu jasna,
s istinom i podacima iz Drugog svjetskog rata se jako manipuliralo. Postojeća
literatura je najčešće komunističke provenijencije, a živih svjedoka ima sve
manje. Zbog toga se pristupilo izradi detaljnih popisa žrtava u Drugom svjetskom ratu i poraću za sve župe u HBK i BK BiH.
Predavač Puškarić je zatim predstavio povijest istraživanja žrtava u novije doba od Saborske komisije za istraživanje rata i poraća preko istraživačkog
rada Krunoslava Prebega koji je sastavio popis za Cerovnik preko knjiga don
Ante Bakovića i Kaje Pereković. Dosadašnja istraživanja ukazuju da su u župi
Oštarije evidentirana 171 žrtva, a u Cerovniku 201. U Ogulinskom dekanatu
do sada su popisane 2190 žrtava a u Gospićko-senjskoj biskupiji ukupno 18
648 žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. U svim župama postoje obrasci
u koje se mogu unijeti podaci o žrtvama, tako i iznijeti pojedinačna svjedočanstva s eventualnim dokazima o mučeništvu. Dobro su došle i fotografije
ili pisma žrtava s pokazateljima iskaza vjere ili eventualnog mučeništva. Povjerenik Puškarić predavanje je zaključio riječima biskupa Srakića da istinu
istražujemo radi praštanja i biskupa Bogovića da se trebamo pokloniti istini.
Predavanju su osim župljana obje župe nazočili predstavnici općine Josipdol, načelnik Zlatko Mihaljević grada Ogulina zamjenik gradonačelnika Tone
Radočaj i predsjednik Katedre čakavskog sabora Modruše Zvonko Trdić.
Zvonko Ranogajec

Gospićko-senjski biskup Mile Bogović po prvi je puta za vrijeme
svoje biskupske službe pohodio mjesto Kamenicu Skradničku u župi sv.
Mihaela arhanđela u Tržiću. Riječ je o župi koja je tijekom 2. svjetskog
rata zabilježila kompletni egzodus, župljani su prognani a crkva porušena od novih oslobodioca. Brojniji katolički živalj opstao je jedino u dijelu
župe prema Tounju u Kamenici. Tamo se bogoslužja održavaju u grobljanskoj kapeli na kojoj se uskoro treba postaviti novo zvono. Ispred kapele održano je veliko misno slavlje koje je okupilo više stotina Kameničara i hodočasnika iz susjednih župa koje je predslavio gospićko-senjski
biskup Mile Bogović u suslavlju mjesnog župnika fra Slavena Mijatovića,
župnika i dekana Ogulinskog don Roberta Zubovića i svećenika okolnih
župa Ogulinskog dekanata Josipdola, Petra Šporčića i Generalskog Stola Ivice Tolle. Liturgijskom glazbom misu je uzveličao KUD Tounjčica iz
Tounja pod vodstvom prof. Branka Rumenovića. Uz brojne hodočasnike
misi je nazočio i karlovački župan Ivan Vučić.
Nakon sukoba u anđeoskom horu pobunom nositelja svjetla Lucifera, Mihael se stavio na čelo vjernih. Lucifer je nositelj prve laži kod anđela
koja je došla do prvog čovjeka Adama a koja neminovno znači pad. Sototina slatkorječivost da možeš biti sam i jak velika je laž. Oni koji najviše
obećavaju najviše i lažu a gdje je laž tu je i nasilje, poručio je biskup
Bogović u svojoj propovijedi. Laž i dalje razara čovječanstvo a sami smo
lako skloni okrenuti se od svojih temelja. Budimo vjerni svom narodu i
vjeri koju su u nama ostavili roditelji od 1945. što nije bilo lako. Kod nas je
dosta plodn izdajstvo pa neki kažu da Isus kod nas nebi doživio večeru
već bi se dogodio posljednji doručak. Čuvajmo vrednote i vjernost svome Gospodinu, zaključio je biskup. U nastavku se osvrnuo na najnoviji
referendum o promjeni načina glasovanja te poručio da se dopusti narodu da bez uvjetovanja izabire svoje predstavnike. Reći nekome da ne radi
dobro je teologija bogoljublja i na to nas upućuje sv. Mihael, zaključio je
biskup Bogović te od nas zatražio dobru i poštenu odvažnost. U svjetlu
svjetske situacije parafrazirao je papu Franju te istaknuo da je na djelu
Kainova strategija koja je uspješna. Muči nas ratna zaraza a Luciferovo
zlo i danas hara svijetom. Suprotstavimo mu se Mihaelom, onim koji je
kao Bog.
Prije mise župnik Tržića i Tounja fra Slaven Mijatović predvodio je
molitvu kod ostataka srušene crkve sv. Mihaela a blagoslovljen je i novi
križ ispred ostataka Crkve.
Z. Ranogajec
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U pastoralnom centru Marije
Majke Crkve na Mukinjama na Plitvicama održan je u subotu 27. rujna
sedmi nacionalni susret pastoralnih
djelatnika među Romima. Susret je
okupio pedesetak sudionika, članova Odbora HBK za pastoral Roma,
predavača sa svojim gostima Romima koji su svjedočili svoja iskustva,
više romskih pomagača kao i ostalih
gostiju među kojima predsjednika
Vijeća romske nacionalne manjine
Željka Baloga, pomoćnice Pučke
pravobraniteljice za prava Roma i djelatnice Centra za ljudska
prava Jagode Novak kao i povjerenika za pastoral Roma Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda iz Apatina u
Bačkoj vlč. Jakoba Pfeifera.
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Susret dekana
U utorak, 16. rujna u Nadbiskupijskom ordinarijatu u Rijeci, pod predsjedanjem riječkog nadbiskupa Ivana Devčića održan je sastanak dekana
Riječke nadbiskupije. Tema sastanka bila je Godina obitelji u Riječkoj nadbiskupiji koja je otvorena
u riječkoj katedrali 14. lipnja ove godine uoči blagdana sv. Vida, a koja će završiti Drugim nacionalnim susretom katoličkih obitelji 19. travnja 2015. u
svetištu Majke Božje Trsatske.
U raspravi je stavljen naglasak na pastoralni
rad s obiteljima u župama, pogotovo na redovni
župni pastoral u koji je potrebno unijeti više obiteljskih tema. Kao primjeri su istaknute pripreme za
sakramente krštenja, prve pričesti i krizme, zatim
određeni životni događaji poput raznih godišnjice,
bolesti i slučajeva smrti. Istaknuto je kako župa,
kao zajednica Isusovih vjernika, treba postati bliska obiteljima koje ju sačinjavaju da bi one same
mogle postati aktivnijim subjektima župnog života
i prenošenja vjere. Dekani su preporučili održavanje tribina na razini dekanata te veću uključenost
obitelji u programe Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije, posebno sudjelovanje u Obiteljskoj školi,
Roditeljskoj školi, programe praćenju mladih bračnih parova i u tečajevima pripreme za brak i obitelj.
Na tragu poruke koju je nadbiskup uputio na
otvorenju Godine obitelji i ovog su puta pozvani župnici i svi pastoralni djelatnici da u svojim propovijedima, katehezama i nagovorima obrađuju poruke
sv. Ivana Pavla II., te pape Benedikta XVI. upućene
s Hipodroma 2011. s Prvog nacionalnog susreta
katoličkih obitelji, kao i ostale crkvene dokumente
o obitelji i sve ono što će zaključiti izvanredna Biskupska sinoda o obitelji koja će se uskoro održati.
U nastavku je bilo riječi o pastoralu mladih,
ministranata i o radu na promicanju duhovnih
zvanja. Zaključeno je da se imenuju novi članovi
povjerenstva za pastoral mladih, kao i za povjerenstvo za ministrante i duhovna zvanja.
Ur.

Mlada Silvija Ivančić odlazi u
samostan bosonogih karmelićanki
U nedjelju, 28. rujna u crkvi sv. Katarine djevice i mučenice u Selcima mlada Silvija Ivančić
oprostila se pod misom od župne zajednice u kojoj je pet godina bila aktivna u župnom pastoralu,
da bi se pripremila za ulazak u samostan bosonogih karmelićanki sv. Tereze od Isusa u Ciudad
Realu u Španjolskoj. Misno slavlje predvodio je župnik vlč. Tomislav Ćurić koji je dugo godina bio
i Silvijin duhovnik.
„Mnogi postavljaju pitanja zašto se tako mlada
djevojka koja može mnogo pridonijeti ovdje u svijetu sa završenim fakultetom, zatvara u takav jedan
samostan? Misle da bježim od svijeta, da mi se nešto zamjerilo i sl. Ali nije tako, istinski osjećam radost što tamo odlazim i što Bogu mogu služiti kroz
molitvu i pokoru.“, rekla nam je Silvija. U nastavku
je apostrofirala sv. Edith Stein kada su je upitali je
li šteta takvu ženu koja je vrlo aktivna, odvojiti od
svijeta, a Edith je tada odgovorila: „Neće nas spasiti ljudska aktivnost nego jedino muka Isusa Krista;
moja je želja sudjelovati u njoj.“
Silvija je prošloga ljeta u Španjolskoj posjetila nekoliko samostana bosonogih karmelićanki
koje žive po izvornim pravilima sv. Tereze od Isusa.
„Obišla sam dva samostana u Avili, dva u Madridu i jedan u Ciudad Realu. Provela sam ondje mjesec dana i dobila odgovor od Gospodina da trebam ući u samostan koji je u Ciudad Realu. Bilo je to
lijepo iskustvo. Sa sestrama sam se dogovorila da ću nakon završetka fakulteta ući u samostan. To
će biti na blagdan sv. Tereze od Isusa, 15. listopada ove godine.“, poručila je Silvija Ivančić.
U dirljivoj propovijedi župnik je zahvalio Silvijinim roditeljima i vjeri njezinih baka koje su svjetlo
vjere prenijele na unuku. „Teško je shvatiti tu radost zbog koje se Bog u našim suzama silno raduje
ovoj misi i svima vama. Vjera je veliki Božji dar i Bog je u Silvijinom srcu prepoznao srce koje Ga
bezuvjetno voli. Ako je poziv od Boga, tada nema nikoga tko taj poziv u duši može ugasiti.“, poručio
je vlč. Ćurić.
Govoreći o razgovorima sa Silvijom istaknuo je kako je datum mise na kojoj će se oprostiti od
zajednice u početku bio izabran slučajno, no kasnije su uvidjeli da je 28. rujna godišnjica beatifikacije Miroslava Bulešića s kojim je Silvija na osobit način bila vezana. „Ništa u životu nije slučajno.
Bog nam kreira svaki trenutak. Silvija je tijekom studiranja na Teologiji pisala radnju o bl. Bulešiću
kojom je zadivila mnoge.“ U nastavku je župnu zajednicu upoznao s poviješću reda karmelićanski
u koji će Silvija u listopadu ući, te dodao kako su najveći nositelji Crkve pripadnici redovničkih
zajednica.
Helena Anušić

Misijska djelatnost je važan dio života Crkve
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Dragocjena je svaka inicijativa koju u župama pokrenete, svaka molitva i prilog koji se prikupi. Posebno je potrebno
poticati djecu da se uključe u Djelo sv. Djetinjstva kako bi pomagali svoje vršnjake, istaknuo je nadbiskup Devčić.
U organizaciji Povjerenstva za misije Riječke nadbiskupije i Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela, animatori postojećih i novih misijskih
zajednica Riječke nadbiskupije okupili su se 27. rujna u dvorani Nadbiskupskog doma u Rijeci na trećem susretu formacije novih misijskih animatora.
Na susretu su sudjelovali animatori Krčke te Porečke i Pulske biskupije koji
su se odazvali pozivu organizatora.
Uvodnu molitvu predvodio je riječki nadbiskup Ivan Devčić. U nastavku je zahvalio svim sudionicima na svemu što čine za misije. Okupljene
su pozdravili nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj vlč.
Antun Štefan, povjerenik za misije Riječke nadbiskupije vlč. Kristijan Zeba i
Andreja Škarabot Kunštek misijska suradnica u ime Misijskog ureda Riječke
nadbiskupije.
Vlč. Zeba zahvalio je na odazivu svim predstavnicima župa, a svoju
zahvalu uputio je i župnicima koji su vjernike potaknuli na sudjelovanje u
seminaru. Naglasio je kako je pred Papinskim misijskim djelima u Hrvatskoj
velika i značajna zadaća daljeg poticanja i osposobljavanja misijskih suradnika u župnim zajednicama.
U nastavku je predstavio nadolazeći Svjetski dan misija (Misijska nedjelja) koja se u cijelome svijetu ove godine obilježava 19. listopada i Djelo
sv. Djetinjstva koje se obilježava 6. siječnja. „Želja je predstaviti projekt postojećim i novim misijskim animatorima i misijskim zajednicama u Riječkoj
nadbiskupiji, te iznijeti neke smjernice o tome koja bi bila njihova zadaća i
uloga u župama.“, rečeno je na susretu.
Smjernice i ideje animiranja Svjetskog dana misija prezentirala je misijska suradnica Škarabot Kunštek potaknuvši animatore da svojim župnicima
iznesu ideje i program koje će organizirati Misijski ured Riječke nadbiskupije
u tjednu uoči Misijske nedjelje. Također, potaknula ih je na još jaču zajedničku suradnju. „Misijski ured organizira pripremu u župama u kojima djeluju

misijske zajednice. Svaki dan jedna župa prije mise moli misijsku krunicu,
prikazuje misu za nakanu misija i misionara, te ih potičemo i na organizaciju klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom“, poručila je Škarabot
Kunštek.
Okupljenim animatorima misijskih zajednica obratila se i Ines Sosa Meštrović, voditeljica projekata u Nacionalnoj upravi Papinskih misijskih djela
koja je predstavila ovogodišnji službeni plakat u povodu Svjetskog dana
misija te radni animacijski materijal. Nacionalni ravnatelj je naglasio da je
misijska djelatnost važan dio života Crkve koja je pozvana širiti Radosnu
vijest po cijelom svijetu. „To nije samo zadaća nas svećenika, nego je to zadaća svakog kršćanina. Pozvani smo propovijedati Evanđelje. Pozvani smo
svi biti podrška Crkvi u misijskom djelovanju, širiti misijsku svijest, moliti za
uspjeh misija, te pomoći materijalno koliko možemo. Neka nam nadolazeći
Svjetski dan misija ponovno učvrsti svijest o važnosti misija jer se ne smijemo zatvoriti u župe nego ići van, kako to često ističe papa Franjo“, poručio
je vlč. Štefan. (A.Š.K.)

RIJEČKA NADBISKUPIJA

Podijeljene potvrdnice polaznicima MPI
U crkvi Presvetog Srca Isusova u Škrljevu, u nedjelju 28. rujna tijekom nedjeljnog misnog slavlja trinaest zauzetih vjernica laikinja iz različitih župa Riječke nadbiskupije dobile su potvrdnice nakon završenog dvogodišnjeg školovanja na Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci, iz smjerova: teološka
kultura laika i teološko katolički seminar za pastoralne suradnike i animatore.
Misno slavlje je predvodio župnik Škrljeva i Kukuljanova i sadašnji ravnatelj Instituta vlč. Marijan Benković, a propovijedao je bivši ravnatelj vlč. Mario
Gerić koji je u propovijedi govorio o stavu čovjeka prema Božjem pozivu, pred
pozivom u Božji vinograd, u Kraljevstvo Božje rekavši kako ne treba biti zavidan
drugome nego željeti više za drugoga nego za sebe.
Vlč. Benković, pozdravljajući nove školovane župne suradnike rekao je
kako je to bilo vrijeme rada, učenja i žrtve i neka nastave i dalje produbljivati
svoju vjeru, neka gledaju na koji način pomoći suvremenom čovjeku: „Možda
smo mi ti putokazi koji vode suvremenog čovjeka do cilja, do Boga. Odgovornost je to i dar. Odgovornost koja je u temelju našeg krštenja i potvrde. Mi smo
Božji poslanici. Svi smo mi poslani u Božji vinograd. Nemojmo reći hoću, pa onda neću, nego hoću raditi u Božjem vinogradu, hoću slijediti Krista“, rekao
je vlč. Benković.
Potvrdnice su podijelili predstojnica Metropolitanskog pastoralnog instituta dr. Natalija Bogović i mons. Emil Svažić, generalni vikar Riječke nadbiskupije koji je čestitao polaznicama u ime službeno odsutnog riječkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića.
Gordana Fumić

Riječki nadbiskup posjetio olivetansku
benediktinsku zajednicu u Lendinari
U povodu blagdana Uzvišenja sv. Križa na poziv opata o. Christophera Zielinskog OSB
Oliv., a u pratnji biskupskog vikara vlč. Matije Matičića, nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić
predvodio je u nedjelju, 14. rujna svečanu svetu misu u prepunoj bazilici marijanskog svetišta
u Lendinari kod Roviga u Italiji. Opat Zielinski, osim službe opata, vrši i službu predstojnika Ureda za liturgiju i umjetnost u Kongregaciji za bogoštovlje i disciplinu sakramenata te
službu glavnog savjetnika Kongregacije za kler i sjemeništa u Vatikanu. Opat Zielinski bio je
i jedan od suorganizatora našeg velikog nadbiskupijskog zahvalnog hodočašća u Rim od
550 hodočasnika 2010. godine.
Postoji povijesna i duhovna veza između Olivetanaca i Riječke nadbiskupije, jer su u
Opatiji kod Isusovaca do srpnja 1938. boravili upravo benediktinci olivetanci. Prijateljstvo
između ove benediktinske opatije i Riječke nadbiskupije postalo je intenzivnije od 2006.
godine, a posebno je bilo učvršćeno dolaskom opata Zielinskog u nekoliko navrata u jednu
od naših riječkih župa te na nadbiskupijska liturgijska slavlja, a posebno za sv. Vida. I iz tog
razloga Nadbiskup se rado odazvao pozivu Opata i zajednice monaha.
Na početku misnog slavlja opat Zielinski uputio je poseban pozdrav i zahvalu za odaziv riječkom nadbiskupu te se spomenuo povijesnih okolnosti koje povezuju nadbiskupiju i
benediktinsku zajednicu. Nadbiskup je, pak, u propovijedi progovorio o otajstvu Križa koji je
naš jedini put do spasenja. Pri tome je podsjetio vjernike da nam je upravo Isus sa Križa dao
Mariju za našu majku i majku Crkve, te ih je pozvao da se nauče Bogu zahvaljivati za patnju
i bol, što nije lako, ali je potrebno. Škola patnje je škola vjere i života, zaključio je nadbiskup.
Nakon svete mise nadbiskup se je zadržao u razgovoru s vjernicima i monasima. Na svetoj
misi uz mnoštvo vjernika bili su prisutni lokalni gradonačelnik i načelnik policije.
Ur.

Prijateljstva gradova
Rijeke i Neussa nastalo je
zaslugom sestara
Riječki nadbiskupa Ivan Devčić susreo se 7. rujna u
samostanu Družbe Presvetog Srca Isusova na Drenovi s
gradonačelnikom njemačkog grada Neussa Herbertom
Nappom i njegovim suradnicima. Mjesto susreta odabrano je zbog dugogodišnje povezanosti Neussa s riječkim
sestrama, a održao se u okviru petodnevnog posjeta
predstavnika ovog njemačkog grada Rijeci s kojim je Neuss pobratimljen.
Naime, koncem 2010. godine sestre Presvetog Srca
Isusova napustili su Neuss čime je završila njihova četrdesetdvogodišnja povijest djelovanja u tom njemačkom
gradu. Više od četiri desetljeća bile su hrvatske redovnice u Neussu i brinule se s puno ljubavi u gradskom Domu
«Srca Isusova» za mnoge starije i nemoćne osobe. Tamo
su stigle za vrijeme komunističkog režima jer kao katoličke redovnice nisu mogle ostvarivati svoje zvanje u Hrvatskoj. Grad Neuss, ali i Katolička crkva u Neussu bili su
sretni da imaju sestre u svojoj sredini što su po njihovom
odlasku mnogi istaknuli.
H. A.

Biskup biskupije Butembo-Beni iz
DR Konga Sikuli Paluku Melchisedec, hrvatski misionar u DR Kongu fra Ilija Barišić i njegov subrat fra Gabriel Bayangira
posjetili su 23. rujna u Nadbiskupskom
domu u Rijeci riječkog nadbiskupa Ivana
Devčića. Gosti su nadbiskupa upoznali s
aktualnom situacijom u ovoj afričkoj zemlji
u kojoj se još uvijek osjećaju posljedice
rata koji se iz Ruande prenio u Kongo, rekao je fra Ilija.
Zbog toga se volonterima ne može
garantirati sigurnost u misijama u istočnom dijelu DR Konga, rekao je biskup
Melchisedec, ali i dodao kako ta dramatična slika u istočnom Kongu ne oslikava
situaciju u cijeloj zemlji. Od biskupije Butembo-Beni u kojoj djeluje misionar fra Ilija, druga hrvatska misija u pokrajini
Katanga udaljena je 2.500 kilometara, a nešto bliže nalazi se misija sestara
franjevki Krista Kralja u biskupiji Bukavu. Biskup je izrazio radost povećanjem broja duhovnih zvanja kao i zahvalnost Riječkoj nadbiskupiji koja je u
vrijeme kada je dr. Milan Špehar bio Nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih
djela, omogućila studiranje četvorici studenata na riječkoj Teologiji uz misne
intencije koje su afričkim studentima uvelike pomogle.
Također, svake nedjelje u crkvama u biskupiji Butembo-Beni vjernici
se okupljaju na molitvu za duhovna zvanja te jednom mjesečno u biskupija-

ma se organiziraju duhovne obnove na
tu nakanu, rekli su gosti. Obrazovanje,
zdravstvo i briga o socijalnoj skrbi država je prepustila Katoličkoj crkvi i Caritasu, rekao je biskup Melchisedec i dodao
da država ne pruža nikakvu financijsku
podršku brizi za školovanje djece, zdravlju građana i skrbi za siromašne.
U župi Kimbulu, u kojoj djeluje fra
Ilija, svakog mjeseca krsti se oko 200
djece, a krizmanika je oko 2.000, dodao je biskup govoreći o biskupiji koja
broji oko 13.000 katolika. Porast broja
katolika potaknulo je osnivanje nove
misije sv. Klare koja je 2012. povjerena
franjevcima. Također, nastavljaju s programom kumstava kojima se pomaže
školovanju djece i mladih. Školovanje je dostupno bogatašima, trgovcima
i političarima, dok roditelji djece sa sela ne mogu platiti obrazovanje svoga djeteta. Tu su i brojna siročad koje bez pomoći dobrih ljudi ne može se
školovati, upozorio je fra Ilija. Stoga je pokrenut projekt kumstava te jedan
kum za dijete u osnovnoj školi pomaže godišnje sa 50 Eura, srednjoškolcu
se uplaćuje 100 Eura,a ukoliko netko želi biti kum studentu tada je godišnja
uplata 300 Eura. „Na ovaj način omogućavamo djeci iz siromašnih obitelji te
siročadi da se školuju što je i jedna od osnovnih zadaća naše misije.“
Helena Anušić
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Biskup iz DR Konga posjetio riječkog nadbiskupa

IZ ŽUPA
Viškovo

Moramo biti spremni darovati se
za izgradnju boljeg društva
Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić predvodio je u nedjelju, 21. rujna u crkvi sv.
Mateja na Viškovu svečano euharistijsko slavlje u povodu proslave blagdana župe. Kardinala,
svećenike Kastavskog i drugih dekanata Riječke nadbiskupije, predstavnike općinske vlasti,
udruge branitelja, kulturna i umjetnička društva te Udrugu bosanskih Hrvata „Prsten“ pozdravio
je župnik mons. Ivan Nikolić. Ispred župnog pastoralnog vijeća i vjernika župe sv. Matej, kardinala je pozdravio Luka Matanić,
a mladi u narodnim nošnjama
vrhbosanskom nadbiskupu
uručili su repliku slike Gospe
Trsatske koju na osobit način
štuje kardinal Puljić, rekao je
mons. Nikolić.
Kardinal je u propovijedi
rekao kako čovjek cijeli život
provede u potrazi za srećom
tražeći dobar posao, bračnog
druga, a zaboravlja ono najvažnije. Objasnio je kako za
čovjeka nema ništa gore ako
ima prazninu u duši i srcu.
Zato je važno Boga tražiti, jer
Bog je ljubav. „Kad Bog u nas ima povjerenja i mi moramo s našim povjerenjem Njemu odgovoriti. Bog ima povjerenja u nas, a mi često gubimo povjerenje u njega.“ Podsjetio je na prispodobe
o izgubljenoj drahmi, sinu i ovci poručivši da nam se Bog uvijek raduje kada mu dopustimo da
nas nađe, kada se pokajemo i danas kada se ispovijedamo i odričemo grijeha.
U nastavku je istaknuo kako je za izgradnju župne zajednice važno zajedničko slavljenje
mise koja izgrađuje i čovjeka osobno. Društvo je danas razjedinjeno, zatrovano, u medijima pratimo samo loše vijesti i s pravom se pitamo ima li smisla živjeti u ovakvome svijetu, rekao je
vrhbosanski nadbiskup. „To je zato jer smo izgubili povjerenje u Boga! Malo treba da Bogu povjerujemo i odmah ćemo ići drugačiji kroz život. Isus nas nikada nije varao i mi smo zaboravili da
slijedeći Krista raspetoga moramo nositi i svoj križ. Treba samo stati i ljubiti Isusovim srcem, jer
on u nas ima povjerenja.“
Nakon četrnaest stoljeća našeg postojanja stječe se dojam kao da Isus nije među nama.
Trebamo si postaviti pitanje zašto ne računamo na njega? Potrebno je dušu ispuniti radosnom
vjerom i pouzdanjem u Boga, jer uvijek patimo za onim što nemamo, a ne radujemo se onome
što imamo, poručio je kardinal Puljić. U nastavku je istaknuo kako moramo biti spremni zauzeti se
u javnom životu, darovati se za izgradnju boljeg društva, a ne biti pasivni promatrači.
„Ako znamo jedni za druge živjeti, lijep život ćemo izgrađivati. To nas uči vjera naša.“, poručio je. Zaključujući propovijed osvrnuo se na krizu duhovnih zvanja rekavši kako je na župnoj
zajednici i obiteljima odgovornost djecu odgajati u vjeri. „Ukoliko ne budemo imali obitelji s djecom koju ćemo odgajati da slijede Isusa, postupno ćemo nestajati.“, zaključio je kardinal Puljić.
Helena Anušić

Gerovo
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Trodnevno proštenje u svetištu
Majke Božje Karmelske
Svečanom koncelebriranom misom za internirce, branitelje i žrtve ratova, koju je u nedjelju
14. rujna predvodio otac Pero Sabolić D. I. iz Zagreba uz sudjelovanje vlč. Jure Moguša župnika
iz Klane i Ivana Trohe gerovskog župnika te članova Mješovitog pjevačkog zbora župe sv. Hermagora i Fortunata Gerovo, u svetištu Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori nedaleko Gerova,
završeno je trodnevno proštenje i okupljanje vjernika iz župa Čabarskog kraja, Gorskog kotara,
Primorja i susjedne Slovenije. U protekla tri dana održano je ukupno osam misa koje su pored
oca Pere Sabolića D.I. iz Zagreba predvodili vlč. Ivan Troha čuvar svetišta i župnik župa Gerovo
i Hrib, vlč. Mate Berišić župnik župa Čabar, Plešce, Tršće i Prezid i vlč. Andrej Pažur župnik župa
Fara i Osilnica(Slovenija). Pored ove nedjeljne, posebne mise bile su održane u subotu u 11 sati
za vjernike iz Primorja i u 16 sati za vjernike iz Gorskog kotara te u nedjelju u 9 sati za vjernike iz
Slovenije.
Iako vrijeme nije bilo previše naklonjeno hodočasnicima, ipak ih se okupio zavidan broj a
među njima bili su hodočasnici iz Klane koji već tradicionalno u ovo svetište dolaze pješice, šumskim stazama, kao što su to nekada činili njihovi preci. Zahvaljujući djelatnicima Postaje policije
Čabar prometovalo se normalno asfaltiranom prometnicom od Malog Luga do Svete gore, a u
povratku od Svete gore do Sedla i potom dalje ili prema Zamostu ili prema Malom Lugu, bez većih
gužvi i zastoja. Vjernici su se mogli na licu mjesta upoznati s rezultatima akcije koju je pokrenuo
poznati humanitarac, donator i vjernik iz Klane Antun Barak, koji je sve dok ga je zdravlje služilo
pješice hodočastio na Svetu Goru. Naime on je pokrenuo akciju uređenja postaja Križnog puta,
dio radova već je izvršen, a ostali će se uskoro završiti tako da će ovo svetište imati kvalitetan novi
sadržaj - uređen i opremljen Križni put.
Željko Malnar

Zlobin

Obilježena 170.
obljetnica župe
U župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Zlobinu
27. rujna poslijepodne sv. misom i predstavljenjem
knjige „Priče iz zlobinske starine“ obilježena je 170.
obljetnica osnutka župe Zlobin u Bakarskom dekanatu.
Misno slavlje predvodio je župnik Zlobina vlč.
Miroslav Pergl, pjevao je župni zbor a predstavljanje
knjige pjesmom je uzveličao zlobinski tamburaški
orkestar „Žažara“, te solistica Andrea Hećimović
koja je otpjevala Ave Mariu uz orguljsku pratnju Anđelka Dujmića. Predstavljanje knjige vodila je Gordana Kovačević.
„Priče iz zlobinske starine“ napisao je pravnik
Radovan Tadej, Zlobinjar zaljubljenik u svoje rodno
mjesto i njegovu povijest. Knjigu su predstavili autor Tadej; Milorad Sirotić, također sa Zlobina koji je
autor fotografija; Gordana Fumić, koja je napisala
predgovor u knjizi i Franjo Butorac, urednik knjige.
U knjizi je povijest Zlobina ispričana kroz četrdeset priča koje su pisane akribički i s navedenim
izvorima, a ipak omogućavaju lepršavost i čitkost
pa to nije klasično povijesno štivo nego kombinacija
znanstveno-povijesnog rada i beletrističkog uradka
koji je razumljiv i zanimljiv prosječnom čitatelju, a
može poslužiti i povjesničarima.
Podaci u knjizi sabirani su po župnim maticama, župnim spomenicama, državnim arhivima, povijesnim knjigama. Priče obuhvaćaju i povijest okolnih
mjesta, a utkane su u europsku i svjetsku povijest.
Radovan Tadej iscrpno piše o prvim naznakama
ljudskih naselja na zlobinskom području koji seže u
prve godine 15. st. pa do punog procvata mjesta,
njegovog vjerskog i društvenog života, „borbe“ za
dobivanje samostalne župe, gradnju prve kapele
Sv. Ivana Krstitelja 1826. god i potom, na njezinom
mjestu, današnje istoimene crkve; prve „škole za
nuždu“, prvih učitelja i učenika, njihovih predmeta i
ocjena. U knjizi iščitavamo o životu Zlobinjara u raznim društvenim i političkim prilikama. Tu je popis
svih zlobinskih župnika, učitelja, piše o osnivanju
tamburaškog društva, pjevačkih zborova, o iseljavanju Zlobinjara u Panoniju , Ugarsku, Ameriku, koliko
ih je i koji su poginuli u dva svjetska rata.
Knjiga obiluje kopijama dokumenata, pisama, u
njoj su prepisci župnih matica, a najstarija je iz 1773.
god. Autor je zabilježio i značajnija događanja pronađena u župnoj spomenici. Opisan je tragičan događaj 9. kolovoza 1897. god. kada je grom udario u
crkvu, ubio jednog vjernika, nekolikmo ranio i učinio
veliku materijalnu štetu. Taj dan Zlobinjari obilježavaju svake godine tzv. „klečanjem“.
Fotografije u knjizi djelo su Milorada Sirotića.
Prikazuju Zlobin kakav je danas, te je knjiga neobičan spoj staroga i novoga i stoga jedinstven primjer
u izdavanju tekstova ovakve vrste, jer su obično
povijesni tekstovi popraćeni slikama iz određenog
razdoblja. Umjetnička vrijednost fotografija daje
upečatljiv doprinos ovom izuzetnom djelu Radovana
Tadeja koji Zlobinjarima nije mogao dati veći dar povodom velike obljetnice župe. Njegova ljubav prema
rodnom mjestu, istraživački duh, strpljivost i umijeće
pisanja rezultirali su „Pričama iz zlobinske starine“
knjigom koja je ,kako je rekao u izlaganju Franjo Butorac, spomenik mjestu i ljudima koji u njemu žive.
Tiskanje knjige financijski su pomogli župa Zlobin, Općina Fužine, privatna poduzeća i dobrotvori iz
Zlobina i prijatelji Zlobina. Novac od prodaje knjige
bit će za kupnju kipa Gospe Žalosne za istoimenu
kapelicu koja je sagrađena 1855. god. kada je mjestom harala kolera.
Gordana Fumić

IZ ŽUPA

Grad obasjan svjetlošću
svijeća prve marijanske
procesije

P

rvi broj novopokrenutog župnog listića župe Uznesenja BDM u Crikvenici »Vela Gospoja«, koji je svoje ime dobio po starom čakavskom nazivu
vrlo vrijedne crikveničke oltarne svete slike Marije s Djetetom Isusom koja je
naslikana još krajem 14. stoljeća, svim je župljanima i gostima grada već u
nedjelju 10. kolovoza najavio mnogobrojna događanja ovogodišnjeg blagdana Vele Gospe u Crikvenici.
Priprava za svetkovinu je započela 12. kolovoPrva crikvenička marijanska
za trodnevnom duhovnom
večernja procesija sa svijećama
obnovom koju je vodio don
Josip Radić, župnik župe sv.
Kuzme i Damjana iz Polače
kraj Zadra. Blagdanska je
kulminacija započela u predvečerje same svetkovine, na
Dan Grada Crikvenice 14.
kolovoza, kada je u 21 sat
iz crkve Uznesenja Marijina Frankopanskom ulicom
prema središnjem Trgu Stjepana Radića krenula novoustrojena marijanska procesija uz nošenje replike »Vele
Gospoje«.
Mnogobrojni Crikveničani, ali i turisti kojih je toga
dana grad bio prepun, mogli
su na uživati u jedinstvenom
događaju: sliku ukrašenu
cvijećem te nošenu na posebno izrađenim nosilima i lijepo osvjetljenu su pratile žene u starim crikveničkim narodnim nošnjama dok su vjernici u dugoj povorci predvođeni svećenicima i časnim sestrama s upaljenim svijećama u rukama pjevali Mariji
posvećene pjesme. Na glavnom gradskom trgu su upriličeni prigodni slavljenički govori: gradonačelnika Damira Rukavine, koji je izrazio radost zbog
ustanovljenja procesije i svoju želju da ona pređe u tradiciju, te istaknuo
kako mu je ovo »najljepša proslava Dana Grada Crikvenice do sad« i župnika župe Uznesenja BDM i dekana Crikveničkoga dekanata vlč. Slobodana
Bunoze, koji je potaknut gradonačelnikovim riječima istaknuo kako je to sigurno istina jer »svijeće koje su nam u rukama simboliziraju svjetlo ljubavi,
mira i radosti koje je došlo po Mariji u naša srca a to je Krist, Spasitelj naš.
Stoga ako slavimo s Gospom, s dragim Bogom, sve će nam biti blagoslovljeno, krenuti naprijed u svakom pogledu« te je na kraju s tom molbom za zaštitu cijeloga grada i svih njegovih građana zazvao poseban Majčin zagovor.
ijekom blagdanskog 15. kolovoza u crkvi je služeno čak pet svetih misa,
a u nadahnutoj propovjedi na središnjem euharistijskom slavlju u 11 sati
don Josip Radić je objasnio samu bit ovoga najvećeg Marijinog blagdana te
naglasio njegovu glavnu poruku: »Danas slavimo najvažniju osobu u ljudskoj povijesti koja nije bila Bog. Gospa je slika konačnog savršenstva svakoga od nas, jer je puna milosti, sama je ljubav prema Bogu. Ona je konkretan izričaj Božje ljubavi prema nama, Njegovog prisustva na ovome svijetu,
konkretna poruka da nas sve čeka otvoreno nebo, Božja ljubav. Surađujmo
stoga s Bogom u misiji spasenja svijeta, ne bojmo se ničega, stavimo Isusa
na prvo mjesto i nasljedujmo Mariju u ljubavi prema Gospodinu.«
Kao posebnu zanimljivost i još jedan dokaz visoke razine ovogodišnje
proslave Vele Gospe u Crikvenici svakako treba istaći otvorenje novouređenog izložbenog prostora »Vela crikva«, nazvanog po drevnom pučkom
nazivu za ovu, glavnu crikveničku crkvu, u podnožju čijeg crkvenog tornja je
smješten. U njemu je posjetiteljima na tematski raznolik ali jednostavan način, predstavljen sažet figuralno-dokumentarni prikaz crikveničke crkvene
i svjetovne povijesti i kulture s posebnim naglaskom na dva najvažnija razdoblja prije pojave suvremenog, turizmom obilježenog doba: renesansno i
barokno frankopansko-pavlinsko razdoblje procvata grada te kasnije vrijeme življenja pretežito od ribarstva. Cijenjena crikvenička samouka kiparica
Sonja Ivančić Karliškova, autorica osebujnog umjetničkog izraza, darovala
je 2013. u ovu svrhu crkvi Uznesenja BDM iznimno vrijednu zbriku od čak
60-ak unikatnih keramičkih figurica, nastalih većinom posljednjih godina.
Sanja Kovač

T

Proslava Uzvišenja Svetog
Križa na Srdočima
Župa Uzvišenja Svetog Križa na Srdočima proslavila je u nedjelju, 14.
rujna svoj blagdan. Svetkovina je obilježena brojnim manifestacijama, a
centralna proslava bilo je euharistijsko slavlje koju je predvodio vlč. Mario
Gerić u zajedništvu sa župnikom vlč. Božom Mićanovićem, župnim vikarom
vlč. Zlatkom Ćibarićem, i drugim svećenicima.
Vlč. Mario Gerić je propovijedao o smislu križa koji svatko od nas treba
prihvatiti jer ćemo samo po tom i preko tog križa i sami biti spašeni. “Životni
padovi ne smiju nas obeshrabriti, kao što je i Gospodin ustao svaki put nakon pada na svom križnom putu, tako i mi moramo slijediti Isusov primjer...
Koliko god nas mučila depresija, nezadovoljstvo, koliko god nas mučio katkada strah, razne druge teškoće, toliko je križu smisao dao naš Gospodin
Isus Krist koji je upravo preko tog križa i nama donio Uskrsnuće i konačnu
pobjedu nad smrću”, istaknuo je vlč. Mario Gerić.
Poslije popričesne molitve jedanaest novih kandidata za ovogodišnje
katoličke skaute Riječke nadbiskupije primljeno je u proces pripreme za
obećanja koja će mladi ove župe zajedno s brojnim drugim skautima položiti
ispred riječkog nadbiskupa Ivana Devčića, prema tradiciji, na blagdan svetog Vida. Župnik Mićanović se na kraju svete mise zahvalio svim župljanima,
svećenicima, posebno zamolivši roditelje da upišu djecu u katoličke skaute
te s punim povjerenjem povjere odgoj svoje djece onima koji to u župi sv.
Križa čine već jedanaest godina.
Marin Miletić

Križ je Kristova
propovjedaonica
Porečko i pulski biskup u miru Ivan Milovan predvodio je 14. rujna svečano misno slavlje u katedrali sv. Vida u povodu proslave Uzvišenja sv. Križa. Na početku misnoga slavlja, ispred riječkog nadbiskup Ivana Devčića,
pozdravio ga je generalni vikar Riječke nadbiskupije Emil Svažić u nazočnosti rektora riječke prvostolnice mons. Ivoslava Linića.
Govoreći o značenju križa mons. Milovan je istaknuo kako je križ središnja poruka naše vjere i preko njega nam Isus govori. „Križ je misterij, ali
preko njega dobivamo ljubav i snagu da budemo Kristu vjerni, dok je euharistija izvor te snage.“ Nakon Velikog Petka, kada se kroz otajstvo križa gleda
Isusova muka, svetkovinom Uzvišenja sv. Križa slavimo naše spasenje. S
Isusom je križ postao znak ljubavi, poručio je mons. Milovan.
Osvrćući se na riječi sv. Pavla istaknuo je kako je križ ludost onima koji
ne vjeruju, a onima koji vjeruju znak mudrosti i ljubavi. O križu je na osobit
način govorio i sv. Ivan Pavao II. koji je istaknuo da oni koji žele izbaciti križ
iz povijesti i sami će biti izbačeni iz povijesti, podsjetio je porečki i pulski
biskup u miru.
U nastavku je istaknuo kako nam sveci pokazuju kako treba nositi svoj
križ i prihvaćati volju Božju. „Pravi primjer je bl. Miroslav Bulešić koji je živio
veliku radost vjere, ali i bio spreman život žrtvovati. Njegovo mladomisničko
geslo bilo je: ‘Dođi Kraljevstvo Tvoje... Budi volja Tvoja...’ i to geslo mladi
Bulešić je živio, poručio je propovjednik. Dodao je kako i papa Franjo često
govori o važnosti nošenja vlastitoga križa. Ono je sveti znak i križ je Kristova
propovjedaonica. Životne križeve ne treba odbacivati nego uz Božju pomoć
nositi s ljubavlju, zaključio je mons. Milovan.
Ur.

Marijino srce otvoreno za
sve koji trpe
U povodu proslave svetkovine Majke Božje Žalosne, suzaštitnice riječke katedrale sv. Vida, riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je u ponedjeljak 15. rujna u katedrali svečano misno slavlje.
Tom je prigodom u svojoj homiliji naglasio kako je Marija i u najvećoj
boli, kada je podno križa gledala svoga Sina, ostala čvrsta u vjeri. Marija
nas svojim primjerom potiče i poziva da budemo vjerni njezinom Sinu i u
najtežim trenucima svoga života, poručio je nadbiskup i dodao kako je njezino majčinsko srce otvoreno za sve koji danas trpe iz razno raznih razloga.
Upravo po Mariji i preko Marije dolazimo do Isusa koji je Glava Crkve. Stoga
kada se napada Crkvu, ne napada se samo Isusa, nego i njegovu prečistu
Majku Mariju, koja nam je upravo pod Križem bila predana kao Majka i Zagovornica kod Gospodina, zaključio je nadbiskup Devčić u svojoj homiliji.
H.A.
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Vela Gospa u Crikvenici

RIJEČKA NADBISKUPIJA

Kristovom
ljubavlju
ljubila je svoje
najbliže
M

isu zadušnicu za Milu Uravić r. Šojat,
majku mons. Nikole Uravića, u župnoj
crkvi Marijina Uznesenja u Omišlju na otoku
Krku 10. rujna predvodio je riječki nadbiskup Ivan Devčić.
Osvrćući se na
život pok. Mile koji
je bio obilježen selidbama uvjetovanim poslovima oca
i supruga te ratnim i
poratnim prilikama,
nadbiskup Devčić
je poručio kako su
njeno najveće bogatstvo, izvor sreće i snage bili suprug, djeca, unuci i praunuci, odnosno obitelj kojoj
se posve posvetila. „Bila je pjesnička duša
te je svojim pjesmama pratila rođenja i važne životne trenutke svojih najdražih. Svoj
pogled na brak i obitelj, ustanove koje danas prolaze jednu od težih kriza, sažela je u
pjesmi: ‘Što je to obitelj?’, u kojoj pita: ‘Je li
obitelj zajednica dvoje ljudi / koji nakon nekog vremena / provedena u braku osjete /
da nisu više jedno drugom po ćudi / i raziđu
se svatko na svoju stranu / a djeca ostanu
- komu? / Nedavno sam pročitala jednu tešku riječ za obitelj: - Rasulo. / To govori, da
je i u društvu / gdje obitelj živi nešto trulo.“
Majka pjesnikinja dala je i odgovore u
kojima je navela da život nije zabava i razonoda, nego žrtva, odricanje i odgovornost.
Kad mladi to shvate ima nade da obitelj postane zajednica i uporište i sreća za mlade,
apostrofirao je stihove pok. Mile nadbiskup
Devčić. Dodao je kako je život nije mazio, ali
je ona sve križeve prihvaćala i nosila poput
vjerne Isusove učenice. „Promatrajući život
drage pokojnice, koji je na svoj način izrekla
u pjesmama, možemo na nju primijeniti i riječi sv. Pavla: ‘Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu
umiremo.’ (Rim 14,7) To što Pavao iznosi
kao životnu normu za svakog kršćanina,
za svakoga koji je u krštenju umro starom,
grešnom čovjeku, i rodio se s Kristom za
novi život, naša je pokojnica zaista živjela.“
ajka Mila Kristovom ljubavlju ljubila
je svoje najbliže, ali i svakog čovjeka,
osobito onog najsiromašnijeg i najslabijeg,
rekao je nadbiskup. Tu ljubav opisala je u
pjesmi ‘Otvori oči’ u kojoj govoreći o Božjim
zapovijedima ističući potrebu da otvorimo
oči za ljude u potrebi. „Za divne riječi vjere i
nade, a još više za nepatvoreno svjedočanstvo kršćanskoga života, u ovom trenutku
oproštaja možemo reći samo hvala, hvala
koja će izraziti ne samo priznanje nego i
našu volju i spremnost da sami slijedimo
ono što je majka Mila živjela i svjedočila“,
rekao je nadbiskup Devčić.
Mila Uravić r. Šojat rođena je u Senju
1913. godine, a Gospodinov poziv da prijeđe u nebeske stanove dočekala na blagdan
Rođenja Marijina, 8. rujna 2014.
Ur.
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UPISI U NADBISKUPIJSKU
ŠKOLU ZA CRKVENU GLAZBU
U tijeku su upisi u Nadbiskupijsku školu za crkvenu glazbu.
Pozivamo sve zainteresirane osobe, a pogotovo sve župnike koji nemaju svirača ili zborovođu da pošalju na školovanje nadarene kandidate. Mogu se prijaviti i osobe koje
nemaju glazbeno znanje, te djeca, mladi i osobe zrelije životne dobi.
Upisi traju do 20. listopada, a nastava započinje zadnji tjedan u listopadu prema rasporedu.
Nastava se održava u zgradi Teologije u Rijeci.
Za više informacija možete se obratiti na:
E-mail: crkvena.glazba@ri-nadbiskupija.hr
Facebook: Crkvena Glazba Rijeka
Mob: 091/97 52 909

Simpozij o 500. godišnjici osnivanja
franjevačke Provincije Bosne Hrvatske
U Auli pape Ivana Pavla II. u Trsatskom svetištu u četvrtak, 11. rujna održan je simpozij o 500. godišnjici osnivanja franjevačke Pokrajine Bosne Hrvatske, odnosno prvi dio simpozija o toj obljetnici jer je
njegov nastavak u Sloveniji organizirala tamošnja franjevačka provincija. Skup je, uz njegovog organizatora dr. fra Emanuela Hoška, crkvenog povjesničara pozdravio i fra Ilija Vrdoljak, novi provincijal Hrvatske
franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda.
Povijesni uvod simpoziju dali su dr. Hoško i doc. dr. Marko Medved, dok su ostala izlaganja, također
sveučilišnih profesora iz Hrvatske i Slovenije, dala prilog nekim općekulturnim temama povezanim s
našim franjevačkim samostanima, posebno trsatskim u kojem je u 16. stoljeću pokrajina Bosna Hrvatska
imala sjedište. Govoreći o društvenim i crkvenim prilikama u Hrvatskom primorju i zaleđu u vrijeme nastanka vikarije Bosne Hrvatske, dr. Medved je opisao crkvene strukture, biskupije, redovničke samostane, zborne kaptole te povijest franjevaštva i njihovo uspješno širenje u tom razdoblju povezao sa širenjem
opservantizma i sa patronatom Frankopana. “U analizi stvaranja vikarije Bosne Hrvatske 1514. treba voditi računa o slijedećim činjenicama:
da se Hrvatska na prijelazu 15. u 16.
stoljeće nalazi stiješnjena između
Venecije i Osmanlija. Nije to bilo
vrijeme uzmicanja, nego razdoblje
najbogatijeg kulturnog života Like i
Krbave. S jedne strane imamo vrlo
tešku društvenu situaciju i političko
rasulo, a s druge blještavilo kulturnih domašaja”, rekao je u uvodnom
izlaganju docent dr. Marko Medved.
Dodao je kako su razlozi nastanka vikarije Bosne Hrvatske društvene okolnosti, odnosno nesposobnost komunikacije između franjevaca pod turskom okupacijom i onih na slobodnom teritoriju. “Nakon što
su 1527. godine Turci razorili Krbavu i Modruš, Krbavska biskupija doživjela je svoj kraj. Sličnu sudbinu
doživjela je i franjevačka provincija Bosna Hrvatska. njezini članovi napuštaju samostane na pograničnom području.” Do sredine 16. stoljeća Bosna Hrvatska je izgubila najveći dio svojih samostana; u Modruškoj biskupiji je sačuvala samostan na Trsatu dok je u Senjskoj biskupiji samostan u Senju. Zauzvrat,
gradili su samostane u Sloveniji, Hrvatskom zagorju i prigorju, rekao je Medved.
Detaljnije o okolnostima objasnio je dr. Emanuel Hoško. Objasnio je da je Bosanska vikarija 1514.
godine bila podijeljena na dvije samostalne vikarije - Bosnu Srebrenu u kojoj su bili samostani koji su
ostali u Bosni pod turskom vlašću i Bosnu Hrvatsku koja je obuhvaćala samostane južno od Trsata do
Sinja i Splita, a istočno od Smedereva. Razlog toj podjeli bilo je osmansko osvajanje u Bosni i nemogućnost komunikacije franjevaca s jedne i druge strane granice. „Kako su turska osvajanja išla naprijed
franjevci su gubili samostane, osobito u Lici gdje su bili u Udbini, Krbavi, Brinju, a ti su franjevci zajedno
s pučanstvom preselili na zapad i naselili Hrvatsko zagorje i istočni dio Slovenije te tamo osnovali mnoge samostane. Vikarija Bosna Hrvatska je već 1517. postala provincija, a te godine dolazi i do diobe
franjevačkog reda na konventualce, samostance i opservante, tj. one koji tvrde da su vjerniji pravilu sv.
Franje, a u nas im je temeljna oznaka pastoralno, misijsko djelovanje s ljudima“. S tim u vezi franjevački
samostan na Trsatu od početka je opservantski, rekao je.
Znanstveni simpozij o 500. godišnjici osnivanja franjevačke Provincije Bosne Hrvatske zaključen je
predstavljanjem novih izdanja povijesnih djela znamenitog trsatskog gvardijana fra Franje Glavinića – Povijesti Trsata te djela Postanak Provincije Bosne Hrvatske, objavljenima 1648. u Udinama na talijanskom
jeziku. Djela je Naklada Kvarner objavila u jednoj knjizi, a predstavili su je urednik crkveni povjesničar
dr. fra Emanuel Hoško i izdavač Franjo Butorac. Riječ je o već četvrtom izdanju Povijesti Trsata i prvom
izdanju Postanka Provincije Bosne Hrvatske, na hrvatskom jeziku.
Predstavljajući Glavinića (rođen u Kanfanaru 1585., a umro na Trsatu 1652.) dr. Hoško je izdvojio da
je bio književnik i povjesničar koji je pisao na latinskom, hrvatskom i talijanskom jeziku, da je nosio naslove apostolski propovjednik i generalni profesor, da je bio poznat i kao teolog, da je bio i nesuđeni izdavač
glagoljskih knjiga te tri puta provincijal Bosne Hrvatske i trsatski gvardijan 10-tak godina.
Helena Anušić

Jelenje

Proslavljena 200. obljetnica posvete crkve sv. Mihovila arkanđela

Moramo biti hrabri
svjedoci vjere
Kardinal Puljić: Što znači slaviti zaštitnika ove župe? Znači vratiti se
kući s većim pouzdanjem, računati s Božjim stvorenjima koja nam
pomažu da ustrajemo i vjerni ostanemo i da budemo prepoznatljivi u
ovom vremenu i na ovim prostorima, da se vidi da u Boga vjerujemo.

P

onedjeljak 29. rujna 2014. godine župljani Jelenja dugo će
pamtiti. Bio je lijep dan. Blagdan svetog Mihovila, zaštitnika
župe Jelenje i proslava 200. obljetnice posvete crkve. Gotovo
cijeli tjedan Jelenjčani su se sa svojim župnikom vlč. Ivanom Milardovićem pripremali za taj dan molitvom, misnim slavljima, koncertima, izložbama, druženjima.
Središnje misno slavlje predvodio je vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljić a suslavili su župnik Jelenja vlč. Ivan Milardović, bakarski dekan mons. Petar Zeba, rektor Bogoslovnog sjemeništa mons. Sanjin Francetić, trsatski gvardijan fra Antun Jesenović
te svećenici Dekanata i iz riječkih župa. Crkva je bila prepuna vjernika, i domaćih i iz susjednih župa, a na misnom slavlju sudjelovala
je i Kolinda Grabar Kitarović, kandidatkinja za predsjednika Republike Hrvatske na budućim predsjedničkim izborima koja je rođena
u Jelenju, koja je u crkvi sv. Mihovila krštena, pričešćena i krizmana. Došla je jednostavno i skromno kao što je godinama u danima
svoga djetinjstva i mladosti u tu crkvu dolazila, molila je i pjevala
i pročitala prvo misno čitanje po kojeg je sama otišla u sakristiju.
Kardinal Vinko Puljić svojom pastirskom riječju ohrabrio je okupljene vjernike: „Htio bih početi propovijed govoreći o vašoj crkvi
da to čuvate jer to znači da volite svoje korijene. Narod koji ne voli

U

svoje korijene, on će se brzo osušiti, iskorijeniti. Evo,
koliko puta je ova crkva popravljana i proširivana. Slično je sa živom Crkvom koju je Drugi vatikanski sabor
proglasio trajno obnavljajućom. Trebamo se trajno obnavljati u snazi vjere, u revnosti i radosti života. Jasno
da to ne možemo iz ljudskih snaga zato je Isus ostavio
da se u Crkvi njegova Radosna riječ naviješta, da se
slavi najsvetiji čin na zemlji, a to je sv. misa. Ova crkva
na ovoj gorici, ona ponosno stoji da i tebi digne ponos
da ne kloneš duhom slušajući vijesti tako crne, tako
tragične.
Kad se gradila ova crkva, tada se nisu slavila sva
tri arkanđela isti dan kao danas, nego se samo Mihovil
slavio. Kasnije je crkvena reforma u kalendaru stavila
slavlje sva tri arkanđela u jedan blagdan i Mihaela i
Rafaela i Gabrijela. Vaša je crkva dobila svoga patrona sv. Mihovila arkanđela, borca protiv zloga. Sv. Mihovil nam je potreban da budemo hrabri borci protiv
zloga, da se ne damo zavesti, kupiti, ni ucijeniti, nego
sačuvati nutarnju slobodu od zloga, od navezanosti,
od zarobljenosti.

obitelji su me učili moliti se arkanđelu Rafaelu kada putujem,
da me prati na mome putu. Zato želim da ovo slavlje trojice
arkanđela u nama probudi pouzdanje u Boga. Bog ih je dao
da nama pomognu. Ne trebaju Bogu anđeli. Zna Bog čovjeka da
je slab, nestalan, nesiguran, nepouzdan, pa daje duhovna bića da
čovjeka podrže na putu Božjem.
Što znači slaviti zaštitnika ove župe? Znači vratiti se kući s većim pouzdanjem, računati s Božjim stvorenjima koja nam pomažu
da ustrajemo i vjerni ostanemo i da budemo prepoznatljivi u ovom
vremenu i na ovim prostorima, da se vidi da u Boga vjerujemo.
Sramota je da oni koji Boga vrijeđaju, budu glasniji, a mi kao da se
bojimo, kao da nas je stid. Moramo biti hrabri svjedoci vjere, nikoga
ne vrijeđati, živjeti duboko svoje uvjerenje. To uvjerenje treba živjeti
svjedočiti i ugraditi u javni život. Zato vas, dolazeći iz daleka, hrabrim: ne bojte se!“, rekao je kardinal Puljić.
Misno slavlje pjesmom su pratili župni zborovi iz Jelenja, Preka
i Mrkoplja, a tijekom pričesti dvije pjesme: Panis angelicus i Ave
Maria otpjevala je Radojka Šverko uz klavirsku pratnju prof. Vladimira Babina.
Gordana Fumić

Na kraju misnog slavlja na upit kako se osjeća u svojoj župnoj crkvi i svom rodnom mjestu i što želi
poručiti vjernicima gospođa Grabar - Kitarović je rekla: „To je poseban osjećaj. Mihoja je poseban
dan. Kad sam bila dijete crkva je bila drugačija. Mi djeca smo sjedili uz oltar, a vlč. Vozila me je
uvijek tjerao čitati poslanice jer sam bila jedna od rijetkih koja je govorila hrvatski književni jezik.
Uvijek treba svjedočiti svoju vjeru i ustrajati jer vjera nas hrabri u najtežim trenucima, a drži osvještenima
u radosnim da shvatimo da ništa ne traje vječno, da se život mijenja, da su život stepenice po kojima ideš
i gore i dolje i da se treba uvijek boriti, ali ostati dosljedan sebi i svojim vrijednostima i poštivati druge.”

Papa Franjo: Rat je ludost

Kajinova sjena
nadvija se
nad nama
Danas se može reći kako se u svijetu vodi treći svjetski rat s
bitkama na pojedinim dijelovima zemlje, sa zločinima, pokoljima,
uništenjima... Pohlepa, netolerancija, častohlepna težnja za
vlašću... sve su to razlozi koji potiču na ratne odluke, a takvi razlozi
su često pravdani nekom ideologijom, ali prije svega poticajem
za uništavanjem. Ideologijom se rat želi opravdati, ali kada nema
ideologije onda postoji odgovor Kajina: Zar je to moja briga?, Zar
sam ja čuvar svoga brata?’. Rat ne štedi nikoga: starce, djecu,
majke, očeve..”, rekao je Papa.

R

at je ludost, istaknuo je to papa Franjo u homiliji na misi u vojnoj kapeli u Redipugliji pokraj Trsta povodom 100. obljetnice
početka Prvog svjetskog rata, 13. rujna. “Dok Bog donosi
boljitak svojem stvorenju, a mi smo ljudi pozvani surađivati u njegovu djelu, rat razara. Uništava i ono najljepše što je Bog stvorio:
čovjeka.“
Iznad ulaska na prostor spomen grobnice u Redipugliji piše
Kajinova izjava: „Zar je to moja briga? “, rekao je Papa dodavši kako
je “indiferentno držanje upravo suprotno onome što od nas traži
Isus u Evanđelju”.
I danas su žrtve ratova brojne... Kako je to moguće?, zapitao se
Papa te odgovorio: Moguće je jer i danas postoje skriveni interesi,
geopolitički planovi, pohlepa za novcem i moći, a tu je industrija
oružja, koja se čini tako važnom! A ti planeri užasa, ti organizatori
sukoba, kao i poduzetnici koji se bave oružjem, upisali su u svoje
srce: “Zar je to moja briga?”. Svojstveno je mudrom čovjeku priznati pogreške, osjetiti zbog toga tugu, kajati se, zamoliti za oprost
i plakati. S tim: “Zar je to moja briga?” koje u svojim srcima imaju
upisano pojedinci koji su od rata napravili unosan posao, možda i
zarađuju puno, ali njihovo je pokvareno srce izgubilo sposobnost
plakanja. Kajin nije plakao. I Kajinova sjena nadvija se nad nama

danas ovdje, na ovom groblju. Vidi se ovdje. Može se vidjeti u povijesti koja seže od 1914. do danas. A vidi se i u našim danima.”
“Sinovskim, bratskim, očinskim srcem”, rekao je u zaključku
Papa, „molim sve vas i za sve nas obraćenje srca, da prijeđemo
s onoga ‘Zar je to moja briga?’, na plač: zbog svih koji su pali u
tom ‘besmislenom pokolju’, zbog svih žrtava ludila rata, u svakom
vremenu. Braćo, čovječanstvo ima potrebu plakati, a ovo je čas da
plačemo”, rekao je Papa.

P

rije mise Papa je posjetio austrougarsko groblje u Redipugliji,
gdje se ispred središnjega spomenika zadržao u molitvi. U
Redipugliji se nalazi spomen-grobnica u kojoj su pokopani
posmrtni ostaci 100.187 palih u Prvom svjetskom ratu od kojih je
39.857 identificirani i njihova su imena ispisana, a 60.330 je neznanih.
S Papom su na misi koncelebrirali zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i bečki nadbiskup kardinal Christoph Schönborn,
te biskupi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske i talijanske pokrajine Friuli Venezia Giulia. Bilo je prisutno stotine svećenika iz
država sudionica Prvog svjetskog rata od 1914.-1918. godine, te
desetak tisuća vjernika.

Riječani na misi s Papom

Pedeset hodočasnika iz Rijeke i okolice, pod
vodstvom Ivana Juretića, nazočilo je 13. rujna slavlju svete mise s papom Franjom na vojnom groblju
u Redipugliji blizu Gorizie. Naime, na ovom groblju
je pokopano preko 100 000 vojnika poginulih u Prvom svjetskom ratu i Papa je htio doći ovdje moliti
za pokojne vojnike i misom obilježiti 100. obljetnicu
od njegova početka.
U nadahnutoj i aktualnoj propovijedi, pred 25
000 vjernika, papa Franjo je istaknuo: „Dok Bog sve
stvoreno usavršuje - a mi smo ljudi pozvani u tome
na suradnju - rat razara. Razara i ono najljepše što
je Bog stvorio - ljudsko biće… Ovdje ima toliko žrtava. Danas ih se spominjemo. Postoji plač i bol. S
ovog se mjesta sjećamo svih ratova i svih žrtava“.
Na misi je sudjelovao i veliki broj svećenika, biskupa i kardinala, a među njima i naš kardinal Josip
Bozanić te biskupi Mile Bogović i Želimir Puljić. Ovi
hodočasnici, jedini organizirano pristigli iz Hrvatske, su nakon mise s Papom posjetili grad Goriziu i
svetište Monte Grisa iznad Trsta.
Miroslav Radić

