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Postupak za proglašenje blaženom službenice Božje Majke 
Marije Krucifikse Kozulić svečano je započeo 20. listopada 
u katedrali sv. Vida u Rijeci. Nakon mise koju je predvodio 

riječki nadbiskup Ivan Devčić, pred okupljenim mnoštvom vjernika 
u katedrali održana je prva sjednica Odbora za beatifikaciju. Sjed-
nicu je otvorio nadbiskup, prihvaćajući molbu postulatorice kauze 
s. Dobroslave Mlakić, čime je proces i službeno započeo. 

Pročitan je dopis iz Rima, od Kongregacije za proglašenje sve-
tih, “ Nihil obstat” od 16. siječnja 2013., kojim Kongregacija riječko-
ga nadbiskupa ovlašćuje da može pokrenuti i voditi službeni po-
stupak za proglašenje službenice Božje Marije Kozulić blaženom 
i svetom. Zatim je pročitan nadbiskupov proglas kojim objavljuje 
odluku da proces započne te imenovanja stručnih osoba koje će 
sudjelovati u postupku. Brojni vjernici koji su u katedrali svjedočili 
povijesnom događaju za Riječku nadbiskupiju, bili su potvrda da je 
Marija Krucifiksa, riječka dobrotvorka i utemeljiteljica Družbe sesta-
ra Presvetog Srca Isusova, umrla na glasu svetosti.

„Evangelizirati svetošću vlastita života - to je poruka Majke 
Krucifikse svima nama, poruka jednako važna za njezino 
kao i za naše vrijeme. Imajući u vidu upravo tu njezinu 

ozbiljnu težnju za svetošću, za potpunim predanjem u volju Božju 
i u službu Crkve, kao i njezinu odlučnu zauzetost za kršćanskih 
odgoj djece i mladeži i ništa manju brigu za siromahe svake vrste 
te majčinsku ljubav prema svakom čovjeku, smatrali smo uputnim 
pokrenuti službeni postupak za njezino proglašenje blaženom“, re-
kao je nadbiskup Devčić u propovijedi. 

Objasnio je i koja su to djela kojima se Marija Kozulić istaknula 
da ju Crkva želi proglasiti blaženom i preporučiti kao uzor za naslje-
dovanje vjernicima. Majka Marija bila je posve predana i poslušna 
Božjoj volji, kako su je njezini roditelji naučili i odgojili. O njezinoj 
velikoj vjeri svjedoči i njezin izbor redovničkog imena „Krucifiksa“, 
s Kristom raspeta, njemu posve suobličena. Snagom vjere i moli-
tve nadvladavala je sve kušnje, nepravde, bolesti, nerazumijevanja 
i progonstvo te neumorno pomagala najpotrebnijima. 

Započeo postupak 
za beatifikaciju 
Marije Kozulić
Nakon mise koju je predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić, pred okupljenim mnoštvom 
vjernika u katedrali održana je prva sjednica Odbora za beatifikaciju.
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S a d r ž a j:
„Ona nije ostajala samo na lijepim riječima, nije 

govorila samo Gospodine, Gospodine, nego je i iz-
vršavala volju Oca nebeskoga. Zbog toga je njezina 
vjera urodila mnogim hvalevrijednim djelima, koja 
danas nastavljaju njezine duhovne kćeri koje žive u 
dvjema zajednicama, hrvatskoj pod imenom Sestre 
Družbe Presvetog Srca Isusova i talijanskoj imena 
Figlie del Sacro Cuore di Gesù.

Već kao katolička laikinja i članica Pobožne 
udruge Kćeri Srca Isusova Majka Krucifiksa 
je niz godina vrlo angažirano djelovala kao 

odgojiteljica i vjeroučiteljica. Kasnije je nastavila či-
niti isto i kao redovnica i poglavarica u Kongregaciji 
Kćeri Presvetog Srca Isusova te u Zavodu za siro-
mašnu djecu i mladež, kao i u Risiki, kad je za vrije-
me Prvog svjetskog rata morala napustiti Rijeku. Ali 
ne smijemo zaboraviti da se s jednakom majčinskom 
brigom, oplemenjenom ljubavlju Presvetoga Srca 
Isusova, brinula i za sve siromašne, nemoćne i umi-
ruće ljude, zbog čega ju danas nazivamo riječkom 
„Majkom Terezijom“. Sve je to činila u vremenu kad 
u našoj sredini nije bilo sustavne skrbi za siromašnu 
djecu, mlade i odrasle ljude. Iz svega rečenoga pro-
izlazi da je Majka Marija Krucifiksa Kozulić ozbiljno 
težila za svetošću i da je ostvarila ono što je uzela kao svoj životni program, kad je napisala: - Želim 
živjeti i umrijeti sveto“, rekao je u propovijedi nadbiskup Devčić te preporučio njezinim nasljednica-
ma, sestrama Presvetog Srca Isusova i svim vjernicima da ju nasljeduju u vjeri i brizi za potrebne. 

Riječi zahvale i nade u pozitivno okončanje procesa uputile su sestre riječke Družbe Presvetog 
Srca Isusova i istoimene talijanske zajednice Figlie del Sacro Cuore di Gesù, koje također prihvaćaju 
Mariju Kozulić kao utemeljiteljicu i njezino su djelo, uslijed egzodusa nakon Drugog svjetskog rata, 
nastavile u Italiji. Njezine nasljednice mogu biti ponosne na brojna dobra dijela koja čine, vode vrti-
će, jaslice, đačke domove, njeguju bolesnike i brinu za siromašne.

Danijel Delonga

Trodnevna priprema pred početak 
postupka za beatifikaciju

Sestre Družbe Presvetog Srca Isusova za svečani početak postupka za beatifikaciju svoje ute-
meljiteljice Marije Kozulić pripremale su se trodnevnicom u riječkoj katedrali, od 17. do 19. listopa-
da. Mise trodnevnice predvodio je fra Ivica Petanjak, a proces je službeno započeo u nedjelju 20. 
listopada. 

Na početku trodnevne pripreme fra Ivica je brojne vjernike u katedrali uveo u promišljanje o na-
stanku redovničke zajednice koju je službenica Božja osnovala. „Želim vas u ova tri dana potaknuti 
da promatrajući život Marije Krucifikse razmislimo o tome kako nastaje jedna redovnička zajednica, 
kakva to snaga mora biti u ljudima koji ju osnivaju. To je moguće samo ako sami sebe ugrade u te-
melje te zajednice i tako svojim primjerom postaju vezivnim tkivom za sve njezine članove.“ 

Iz Vatikana je početkom ove godine stigla potvrda da nema nikakvih zapreki za pokretanje 
postupka za njezino proglašenje blaženom. „Taj će proces i službeno započeti prvom sjednicom 
Odbora, koju će otvoriti mjesni biskup, riječki nadbiskup Ivan Devčić“, objasnila je na početku trod-
nevnice postulatorica kauze s. Dobroslava Mlakić i pozvala vjernike na molitvu. 

Nadbiskup Devčić početak procesa za beartifikaciju najavio je pismom koje je poslao 
svim župnim i vjerničkim zajednicama u nadbiskupiji. „Od Kongregacije za proglašenje svetih iz Rima 
zatražio sam i dobio dopis - Nihil obstat - od 16. siječnja 2013., kojim me kao riječkoga nadbiskupa 
ovlašćuje da mogu pokrenuti i voditi službeni postupak za proglašenje spomenute Službenice Božje 
blaženom i svetom. Smatram da je ovo milostan događaj za Riječku nadbiskupiju i za naš narod te 
da trebamo biti zahvalni Bogu na tome daru. Stoga će se, u nedjelju 20. listopada, nakon obavljenih 
pripremnih radova, otvoriti Postupak za njezino proglašenje blaženom i tim činom ustanovljujem 
Sudište i Vijeća stručnjaka u povijesti i arhivistici i teologiji koja će pod mojim vodstvom provesti 
potreban službeni postupak da bi se utvrdilo da je časna Majka Marija Krucifiksa Kozulić na herojski 
način i u izvanrednom stupnju živjela bogooblične krjeposti vje re, nade i ljubavi i sve druge kršćan-
ske krjeposti, napose one stožerne: jakost, pravednost, razboritost i umjerenost te da je ona osoba 
uzorna i sveta života koju svaki kršćanin može nasljedovati, štovati i njezinu se zagovoru utjecati.”

U dugoj povijesti grada Rijeke i povijesti naše mjesne Crkve time će se prvi put voditi kanonski 
postupak za proglašenje blaženom i svetom jedne žene, redovnice koja je rođena u Rijeci prije 161 
godinu i najveći dio svoga života posvetila ovome gradu i u njemu preminula na glasu svetosti prije 
91 godinu“, stoji između ostalog u pismu nadbiskupa. 

Više iz pisma pročitajte na sljedećoj stranici.
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RAZMIŠLJANJA

Vjera Majke Krucifikse bila je susret s Bogom Ljubavi, divlje-
nje, slušanje, klanjanje, ali i žrtva. Ona je bila velika tražiteljica 
Boga. Boga je tražila riječima sv. Augustina: ‘Nemirno je srce 

moje dok se ne smiri u Tebi’ (Svezak IV/ 27). Vjera je sila koja po-
bjeđuje svijet, riječi su sv. Ivana Apostola (usp. 1 Iv 5,4). A Majka 
Krucifiksa upravo je snagom vjere djelovala i pobjeđivala sve pro-
tivštine života: „Kako je uzvišena vjera u svakom događaju života, 
kako sjaji svjetlošću i utjehom u doba patnje i u tužnom i šutljivom 
plaču“ (Svezak IV/28)! Vjera je temeljno opredjeljenje za Boga, koje 
kod Majke iščitavamo u njezinoj neprestanoj težnji za savršenošću i 
svetošću; ona će reći: „Želim živjeti i umrijeti sveto.“ „Težite trajno za 
jedinstvom s Bogom.“ Ili: „Bog nas nije pozvao na nečistoću, nego 
na svetost. Kao što otac traži u svom djetetu vlastite crte, tako u 
nama, koji smo djeca Božja, svemogući Otac traži svetost. Ako želiš 
doći k meni, moraš biti svet“ (Svezak IV/7).

Vjeru u Boga Stvoritelja izražava i nježnom ljubavlju prema pri-
rodi i svemu stvorenom: „Kamo god okrenem svoj pogled, Tebe 
vidim, silni Bože, divim Ti se u Tvojim djelima, prepoznajem Te u 
sebi. Zemlja, more i nebesa o Tvojoj moći govore. Ti si svuda, i svi 
mi u Tebi živimo.” (Svezak II/7). A svoj kontemplativni duh potvrđuje 
riječima: “Mudar i duhovan čovjek jednostavnim okom prelazi od 
promatranja tolike raznolikosti stvari na promatranje Boga bez pre-
kida” (Svezak IV/19).

Vjerom je izrekla riječi: „Jaslice, križ i euharistija - to su tri čuda 
ljubavi“ (Svezak IV/6). Tu je izvor njezina odnosa i prvenstva ljubavi 
prema Isusu - utjelovljenom od Djevice Marije po Duhu Svetom u 
Nazaretu, rođenom u Betlehemu, mučenom na Kalvariji i darova-
nom u Euharistiji; to je objava neizrecive dobrote i ljubavi Božjega 
Srca, koju je Majka Marija Krucifiksa riječju i djelom radosno navje-
šćivala i životom svjedočila.

Sav je kršćanski život ili put vjere službenice Božje Majke Mari-
je Krucifikse bio stalan uspon na “brdo susreta s Bogom”, a zatim 
silaženje među ljude kojima je nosila ljubav i snagu toga susreta, 
služeći im tom istom ljubavlju (usp. Poruka pape Benedikta XVI. za 
korizmu 2013., br. 3.).

Majka Marija Krucifiksa cio je svoj život bila prenositeljica isku-
stva svoje vjere kao vjeroučiteljica i odgojiteljica djece i mladeži, ali i 
odraslih, jer je niz godina kao aktivna laikinja, a potom kao redovni-
ca, trajno pripremala sve za svete sakramente, i tako je sudjelovala 
u evangelizacijskom poslanju Crkve. Cilj njezina vjeroučiteljskog ili 
katehetskog djelovanja bio je jedino - sve privesti Kristu.

Vjerom je postala Majka siromaha jer se opredijelila za život 
među siromasima i za siromahe; nije težila ničemu drugomu osim 
dati slavu Bogu i sve činiti za spas duša.

Za života su je njezini sugrađani zvali Riječka Majka, jer je broj-
noj siročadi, siromašnoj i napuštenoj djeci i mladeži, osigurala 
sve potrebito za život. S jednakom je ljubavlju i žrtvom skrbila 

za bolesne i umiruće, a osobita je njezina briga bila da bolesni i umi-
rući prime svete sakramente i tako se, pomireni s Bogom i bližnji-
ma, presele u vječnost. Sve što je činila, izviralo je iz njezine velike 
vjere i milosrdne ljubavi prema svim ljudima, bez razlike. Evanđelje 
je odjelotvorila u svomu životu: gladne je hranila, gole odijevala, be-
skućnicima krov osiguravala, neukima obrazovanje pružala (usp. Mt 
25, 45).

Vjerom je pronicala znakove svoga vremena, jer su i u njezi-
no doba vladale raznovrsne krize - društvene, političke, a nadasve 
socijalne. I kao žena velikoga majčinskog srca, koje je izgaralo za 
spas djece i mladeži, otvarala je i gradila kuće u Rijeci i na Krku, bez 

ikakva financijskog pologa: samo iz vjere i pouzdanja u Božju pro-
vidnost! Što možemo reći nego da je proročki stala na stranu istine i 
pravde, dobra i ljubavi. Trajno je nosila u svijesti Isusove riječi: „Ako 
tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan 
uzme križ svoj i neka me slijedi! (Lk 9,23).“ Kao veliku karitativnu 
djelatnicu, službenicu Božju Majku Mariju Krucifiksu, s pravom se 
može smatrati začetnicom karitativno-socijalnoga djelovanja u ovoj 
mjesnoj Crkvi, u kojoj je ona dala zamah tomu radu.

Njezinim se djelima i danas možemo ponositi jer plodove tih 
djela uživaju i danas građani i vjernici ovoga grada po njezi-
nim nasljednicama, sestrama Presvetoga Srca Isusova, ali 

i mnogi drugi u našoj domovini i izvan nje.
Majka Marija Krucifiksa u čežnji za vječnom srećom zapisala 

je: „Nada u vječni život podržava naš polet i obnavlja našu snagu.“ 
„Pod veličanstvenim svodom naše svete vjere, pod kojim se odvija 
čitav naš život, od prvog svitanja dana do večernjeg sumraka, sjaji 
ISUS, kao sunce koje nikad ne zalazi“ (Svezak IV/7).

Ona je, poput mnogih pravednika i miljenika Božjih, prokušana 
mnogim nevoljama, ostala vjerna Bogu (usp. Jdt 8,21-23) i vjeruje-
mo da ju je Gospodin našao dostojnu pripravivši joj vijenac slave. 
Dobar je boj vojevala, trku završila, vjeru sačuvala (2 Tim 4,7), he-
rojskim krjepostima i brojnim djelima urešena, zasigurno je radosno 
uplovila u vječnu luku mira i ljubavi Božanskoga Srca; napuštajući 
ovu zemlju, rekla je: „Rado ostavljam zemlju, jer sam izvršila svoju 
zadaću.“ A tako mogu govoriti samo svete duše.

Nadbiskup Ivan Devčić

Iz pisma nadbiskupa Devčića povodom otvorenja postupka za proglašenje 
blaženom službenice Božje Marije Kozulić

Proročki stala na stranu istine 
i pravde, dobra i ljubavi

Njezinim se djelima i danas možemo ponositi jer plodove tih djela uživaju i danas građani i vjernici 
ovoga grada po njezinim nasljednicama, sestrama Presvetoga Srca Isusova, ali i mnogi drugi u našoj 
domovini i izvan nje.

Smatram da u Majci Mariji Krucifiksi, zbog njezina 
sveta života i velikih apostolskih djela, mogu naći 
uzor za nasljedovanje ne samo njezine duhovne 

kćeri, redovnice Družbe Presvetoga Srca Isusova, i 
hrvatske i talijanske zajednice, nego itekako u njoj 
danas mogu naći uzor vjere i pouzdanja u Boga 

pastoralni i karitativno-socijalni i pedagoški djelatnici, 
ali i svi ljudi dobre volje koji ljube Boga i čovjeka.
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Stiže mail: “Zvonari! Pišete 
li?“ Bože moj! Što pisati?

Divim se ljudima s nadah-
nućem. Divim se i onima koji se 
usude govoriti bez nadahnuća. 
Blagoslivljam i one koji izriču mi-
sli koje nisu njihove. Grlim i one 
koji na sve frču nosom, a da ne 
progovore ni riječ. Sve to treba 
moći. Vidim sebe u njima. U sva-
kom na podjednak način.

Divim se ljudima koji se izla-
žu. Treba hrabrosti pokazati, izre-
ći riječ koja otkriva dio skrivenosti 
čovjeka, dio koji je kao mlada 
biljka. Izložena vjetru može po-
željeti prestati rasti. Toliki uzmu 
svoje talente, svoje sjeme, duboko  
ga zakopaju u zemlju i pobrinu se 
da ih ne zalije ni kiša, i ne ogrije 
toplina. Sakriju život. Da ne boli. 
Da manje boli.

Ljubim čovjeka koji se šću-
ćurio i pokrio srce rukama da ga 
ne dotakne - ni riječ, ni pogled, 
ni vjetar, ni snijeg. Ljubim čovjeka 
koji je raširio ruke, izgubio snagu 
putem, pa su sada one ranjene i 
nepomično vise uz tijelo.

Ljubiti čovjeka. To je hagioterapija. Zaogrnuti čovjeka ljubav-
lju. Ponuditi mu zajedništvo, povjerenje i prijateljstvo. Biti mu pra-
tilac na putu dok ne smogne sam ostvarivati zajedništvo. Dok ne 
prihvati bol. Dok ne prihvati da je čovjek.

O čemu pisati? 

I dalje dvojim. Toliko je već napisano, o svemu, da zaista neću 
otkriti ništa novo. Osim samu sebe. Mogu se upustiti u prepričava-
nje. Mogu se upustiti u kritiku tekstova koji su već napisani. Mogu 
komentirati aktualnosti. Mogu vam ispričati neki događaj. Mogu 
vam reći što sam spoznala. Mogu vam objasniti razlike. Međutim, 
nema u meni pokreta: „Piši.“

Mislim da znam zašto sam 
u slijepoj ulici.

Zanima li vas razgovor sa 
mnom? Koja bi vam tema bila 
zanimljiva? Jeste li preko moga 
pisanja poželjeli biti hagioasi-
stent, makar sami sebe? Jeste 
li, bar jednom u sebi osjetili 
potrebu da komentirate napi-
sano? Jeste li se pronašli? Jeste 
li zastali? Jeste li čitajući moja 
razmišljanja poželjeli upoznati 
Onoga koji je meni ona druga 
osoba koja „me smatra jedin-
stvenom i koja me hrabri da po-
stajem ono što jesam“?

Jeste li u svojoj nutrini uzlju-
bili onoga pokraj sebe? Jeste li 
osjetili čežnju da darujete srce? 
Nemoć da to ostvarite? Jeste 
li poželjeli  o tome nešto reći, 
pitati: „A kako bi se to riješilo 
u hagioterapiji?“ Jeste li bar na 
tren osjetili ono „pobratimstvo 
lica u svemiru“ i poželjeli izliti 
svoje srce?

Jer, ako sam ispričala sebe, 
a da nisam otvorila prozore da 
vam pokažem kamo seže po-

gled, uzalud pišem. Ako sam sobom zastrla pogled u Nebo, bolje 
je ostaviti olovku. Jednostavno, ona tišina u meni, o kojoj sam 
pisala prošli put, čeka odgovor. Ne mogu si pomoći. Trebam dru-
goga. Trebam zajedništvo. Vrijeme je.

Pišite u Zvona. Pišite ono što vas muči. Pišite ono što ste po-
željeli podijeliti. Sve ono za što mislite da vam hagioterapija može 
pomoći. 

Čekam. 

Vesna Drmić, vesnadrmic@gmail.com

“Prvi i najvažniji zakon razvoja je zakon 
ljubavi i zajedništva. Da bismo živjeli potuno, 
rasli u slobodi i drugima davali život, nama, 
ljudskim bićima, potrebna je druga osoba 
koja će nas smatrati jedinstvenima i koja 
će nas ohrabriti da rastemo i postajemo 
ono što jesmo. (...) Da bi ljudi razvili svoj 
puni potencijal, potrebno im je okruženje 

zajedništva, povjerenja i prijateljstva.”

Jan Vanier

Piše: Vesna Drmić

HAGIOTERAPIJA

Zaogrnuti čovjeka ljubavlju
Zanima li vas razgovor sa mnom? Koja bi vam tema bila zanimljiva? Jeste li preko moga pisanja poželjeli 
biti hagioasistent, makar sami sebe? Jeste li, bar jednom u sebi osjetili potrebu da komentirate napisano? 
Jeste li se pronašli? Jeste li zastali? Jeste li čitajući moja razmišljanja poželjeli upoznati Onoga koji je meni 
ona druga osoba koja „me smatra jedinstvenom i koja me hrabri da postajem ono što jesam“?

Pišite nam!
Hagioasistentica Vesna Drmić, autorica ove kolumne, želi ju pisati zajedno s Vama, vjernim čitateljima. Pišite 

joj, pišite ono što vas muči, pišite ono što ste poželjeli podijeliti. Sve ono za što mislite da vam hagioterapija može 
pomoći. Adresa: Uredništvo Zvona, ul. Ivana Pavla II. 1, 51000 Rijeka; e-mail: vesnadrmic@gmail.com
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Blagoslov kapelice na Teologiji
Riječki nadbiskup Ivan Devčić, blagoslovio je 9. listopada novouređenu 

kapelu u zgradi Teologije u Rijeci te predvodio misno slavlje  u zajedništvu 
sa studentima i profeso-
rima. Za kapelicu je re-
kao kako bi ona trebala 
postati jedna od učioni-
ca na fakultetu, možda 
i važnija od ostalih. „U 
ovoj učionici se studi-
ra na koljenima, onako 
kako bi teologiju i trebalo 
studirati.“

Pozvao je studente 
da odgovorno pristupe 

studiju i kasnije naučeno svjedoče u životu jer „kome je mnogo povjereno 
mnogo će se od njega iskati. Gdje god bili i koju god službu obavljali u buduć-
nosti, pozvani ste biti svjetlo“, poručio je nadbiskup studentima.

Predstojnik Teologije dr. Božidar Mrakovčić zahvalio je svima koji su po-
mogli da se kapelica uredi te pozvao studente da ju posjećuju. Izrazio je nadu 
da će kapelica zaživjeti kao mjesto susreta s Onim o kojemu se na studiju 
teologije naučava. Kapelica će biti stalno otvorena za studente koji se u njoj 
žele pomoliti, a redovito će se u njoj slaviti mise. 

U hotelu „Excelsior“ u Lovranu je 18. listopada započela 11. 
Obiteljska škola Riječke metropolije, vikend-program kojem je svr-
ha poučavati, izgrađivati, podržavati i povezivati obitelji u njihovim 
nastojanjima, željama i htijenju da rade na poboljšanju života i vjere 
sebe samih, društva i župe. Organizator, Odbor za obitelj Riječke 
metropolije, postavio je kao cilj ovogodišnje Škole „posvijestiti važ-
nost i ulogu obiteljskog zajedništva za zdravu vjeru“. 

Na početku Škole svim sudionicima – 61 obitelji sa 144 djece 
iz 4 biskupije koje čine Riječku metropoliju – obratio se riječki nad-
biskup i metropolit Ivan Devčić. Apelirao je na okupljene obitelji: 
„Dragi roditelji, drage obitelji, budite jezgra vjerske obnove našega 
društva! Moramo pokazati kako je lijepo živjeti kršćansku obitelj. 
Neka ovo bude skup promišljanja o vjeri i ispitivanja sebe te kako 

tu vjeru prenosimo na svoju djecu i svoju okolinu, kako živimo vjeru 
u svojoj svakodnevici.“

Predstojnik Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije vlč. Ivan Ni-
kolić dao je okupljenima tehničke upute kako bi se Škola odvijala u 
najboljem redu, nakon čega su se sudionici Obiteljske škole podije-
lili u radionice s ciljem boljeg međusobnog upoznavanja.

Tri predavanja na temu skupa „Obitelj nas uči vjerovati - Obitelj-
sko zajedništvo za pravu vjeru“ održao je fra Žarko Relota, župnik 
splitske župe sv. Stjepana i stručnjak za obiteljski pastoral. U prvom 
je predavanju govorio o važnosti poučavanja unutar kruga obitelji 
te o tome kako roditelji trebaju biti poučeni da bi mogli to znanje 
predavati svojoj djeci. U drugom predavanju analizirao je kako obi-
telj može i treba educirati u svojoj okolini, pa čak i same službenike 
Crkve, a u trećem o važnosti unutarnje povezanosti u obitelji kako 
bi se njeni članovi mogli oduprijeti vanjskim čimbenicima. 

Nakon svakog predavanja o iznesenom se razgovaralo u ma-
njim skupinama, a da bi se roditelji mogli mirno posvetiti radu za 
njihovu je djecu bilo organizirano čuvanje u kreativnim dječjim ra-
dionicama. Djeca su svoje uratke predstavili tijekom zajedničkog 
druženja svih obitelji u subotu navečer. Tijekom Obiteljske škole je 
Dražen Vukotić, član organizacijskog odbora građanske inicijative 
„U ime obitelji“, predstavio je inicijativu i njene dosadašnje aktivno-
sti, kao i planove za budućnost.

Sudionike Škole kroz tri su dana posjetila i ostala trojica bi-
skupa Riječke metropolije. Krčki biskup Valter Župan posjetio ih je 
u subotu ujutro, ohrabrio u radu i podijelio svoj blagoslov. Biskup 
gospićko-senjski Mile Bogović predvodio je euharistijsko slavlje u 
subotu navečer, dok je porečki i pulski biskup Dražen Kutleša pred-
slavio nedjeljnu misu 20. listopada, kojom je i završila Obiteljska 
škola.

Walter Salković

Duhovne vježbe bogoslova
Bogoslovi riječkog Bogoslovnog sjemeništa 

„Ivan Pavao II.“ sudjelovali su na duhovnim vježba-
ma u Lovranu koje je predvodio don Ivan Bodrožić, 
svećenik Splitsko - makarske nadbiskupije. Vježbe 
su održane od 4. do 8. listopada, a tema je bila Go-
dina vjere proglašena od pape emeritusa Benedikta 
XVI. Voditelj je izložio teme vezane uz vjeru, vodeći 
se odlomcima iz Svetog pisma. Uz nagovore, na sva-
kodnevnim misama iste teološke pojmove povezivao 
je sa svećeništvom, pritom dajući smjernice bogoslo-
vima kao budućim svećenicima. 

Posljednji dan vježbi zaključen je pohodom nad-
biskupa Ivana Devčića koji je predvodio misu, te 
bogoslove u nagovoru pozvao da se pripremaju na 
izlazak u svijet, današnju Ninivu, gdje će kao prorok 
Jona pozivati ljude na obraćenje. Bogoslovi su pri-
godnim slovom od strane Marka Šimundića, duktora, 
te poklonom - slikom Gospe Trsatske sa ispisanim 
imenima na pozadini, zahvalili voditelju vježbi, a don 
Ivan je rekao da će pratiti put svih potpisanih, moliti 
za sve bogoslove, a ujedno se sam preporučio u mo-
litve bogoslova. 

Josip Tomić

Tri predavanja na temu „Obitelj nas uči vjerovati - Obiteljsko zajedništvo za pravu 
vjeru“ održao je fra Žarko Relota

Obiteljska škola Riječke metropolije

Budite jezgra vjerske 
obnove društva



7 
B

ro
j 9

/4
66

 2
01

3.

DOGAĐANJA

1. Izjednačavanje homoseksualne veze s brakom 
nije ljudsko pravo. 

Ljudsko pravo na brak definiraju dva glavna dokumenta - 
Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a i Europska konvencija 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda čija je potpisnica i 
Republika Hrvatska. 

Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a (članak 16.): Puno-
ljetni muškarci i žene imaju pravo na sklapanje braka i osnivanje 
obitelji bez ikakvih ograničenja glede rase, nacionalnosti ili vjere. 
Oni imaju ista prava prilikom sklapanja braka, u braku i tijekom 
razvoda. 

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih slo-
boda (čl.12): Muškarci i žene u dobi za sklapanje braka imaju pra-
vo stupiti u brak i osnovati obitelj u skladu s domaćim zakonima 
koji uređuju ostvarenje tog prava. 

U više presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasbo-
urgu potvrđeno je da izjednačavanje homoseksualne veze s bra-
kom nije ljudsko pravo. O izjednačavanju istospolne veze s bra-
kom odlučuje isključivo država članica. 

Republika Hrvatska iskazala je definiciju braka u postojećem 
Obiteljskom zakonu, čl. 5., kao životnu zajednicu žene i muškar-
ca. Ova definicija braka stoji u Obiteljskom zakonu od 2003. godi-
ne, kad je taj zakon donijela Vlada premijera Ivice Račana. Podr-
žavanje teze o kršenju ljudskih prava i diskriminaciji, značilo bi da 
Obiteljski zakon zadnjih 10 godina krši ljudska i građanska prava. 

2. Neizjednačavanje istospolne veze s brakom nije 
diskriminacija. 

U Zakonu o suzbijanju diskriminacije, članak. 9. st. 2. toč. 10. 
izrijekom je navedeno da se ne smatra diskriminacijom kad se 
u nepovoljniji položaj stavlja bilo koja osoba prilikom uređivanja 
odnosa iz Obiteljskog zakona, kod pogodovanja braku, zaštite 
djece, javnog morala itd. Sve kad bi, dakle, takva pozitivna de-
finicija braka kao zajednice muškarca i žene nekoga stavljala u 
nepovoljniji položaj, zakonski je opet određeno da takva vrsta 
normiranja nije diskriminacija. 

3. Birači imaju pravo na točne informacije i 
donošenje informirane odluke o referendumskom 
pitanju 

Kodeks dobre prakse za referendum koji je preporučila Ve-
necijanska komisija Vijeća Europe (2007.) između ostaloga, kaže 
kako bi se Vlada trebala ponašati za vrijeme raspisivanja referen-
duma koji je zatražila građanska inicijativa: Vlada ne smije koristiti 
javna sredstva za referendumsku kampanju niti zlouporabljivati 
političku poziciju za jednostranu kampanju protiv referenduma 
kako bi građani mogli donijeti informiranu odluku o referendum-
skom pitanju. Vlada je dužna osigurati kroz sredstva javnog pri-
općavanja i na druge načine nepristrane informacije o referen-
dumskoj temi kako bi birači mogli formirati svoje mišljenje.

S velikom radošću čestitamo svim građa-
nima Republike Hrvatske na raspisiva-
nju referenduma koji su prvi puta u po-

vijesti hrvatske države zatražili i osigurali sami 
građani. Ovo je velik korak u smjeru širenja 
suženog prostora demokracije u Hrvatskoj.

Ponosni smo na više od 6000 volonte-
ra građanske inicijative U ime obitelji koji su 
darujući svoje vrijeme, novac i vještine u ovoj 
teškoj gospodarskoj situaciji omogućili bira-
čima da se u razdoblju od 12. do 26. svibnja 
izjasne o potrebi raspisivanja referenduma 
o braku na više od 2000 mjesta po cijeloj 
Hrvatskoj. Ponosni smo na više od 750 000 
građana koji su zatražili raspisivanje refe-
renduma – u atmosferi linča i napada koja 
se nastavlja sve do danas. Ponosni smo na 
pripadnike brojnih građanskih i vjerskih udru-
ga i pokreta, na sve veće vjerske zajednice, 
5 parlamentarnih stranaka i 15 izvanparlamentarnih stranaka koje 
su podržale građansku inicijativu, ponosni smo na brojne pojedin-
ce, obitelji, ljude različitih političkih stajališta, obrazovanja, različite 
nacionalnosti, vjernike, agnostike, ateiste - sve one kojima je zajed-
ničko da drže da je brak jedino zajednica žene i muškarca. Pono-
sni smo na sve pripadnike hrvatskog naroda, građane Republike 
Hrvatske koji su se spremni založiti i izložiti za svoja uvjerenja te 
ljudska i građanska prava.

Građanska inicijativa za raspisivanje referendu-
ma uvijek predstavlja izraz nezadovoljstva nekom 
zacrtanom politikom koju provodi aktualna vlast - u 
ovom slučaju nezadovoljstva pokušajima vlasti da 
nametanjem jednoumlja redefinira pojmove braka i 
obitelji, suprotno volji, vrijednostima i kulturi većine 
hrvatskih građana. Proteklih je 5 mjeseci, od preda-
je zahtjeva za raspisivanje referenduma - potvrdilo 
da je opravdana bila odluka građana da preuzmu 
odgovornost i sami, izravnom demokracijom, stave 
veto na ponašanje političara koje birači ovlastili da 
bi im služili, a ne ih preodgajali. 

Vjerujemo kako će referendum 1. prosinca 
2013. pokazati da su postupci aktualne vlasti, 
provladinih udruga i provladinih medija - „po-

većanje“ potrebnog broja birača koji su se  trebali 
izjasniti o referendumu, razvlačenje pregledavanja 
potpisa, pogrešno tumačenje Ustava, ignoriranje 
ustavnih stručnjaka, pritisci na Ustavni sud, lažne 

optužbe za diskriminaciju i kršenje ljudskih prava, a osobito agre-
sivna i jednoumna medijska kampanja kojoj smo svi izloženi po-
sljednjih dana - samo dodatni motiv izlaska na referendum svima 
onima  kojima je važno da Ustav i zakoni štite i promiču brak i obitelj 
kao temelje hrvatskog društva. I ne samo njima - svima onima ko-
jima je važna vladavina prava i demokracija u Republici Hrvatskoj 
- pravo građana da kažu što misle i određuju kako izgleda društvo 
u kojem žive.

Referendum u ime obitelji
Priopćenje Građanske inicijative „U ime obitelji“ povodom raspisivanja prvog referenduma, 1. prosinca, 
koji su zatražili i osigurali građani Republike Hrvatske

O ljudskim pravima
Nakon što je Sabor ipak odlučio raspisati referendum, pokrenut je niz napada od strane Vlade, (ne?)
vladinih udruga i novinara koji su zloupotrebljavali medijski prostor za iznošenje neistina o ljudskim pravima, 
diskriminaciji, Ustavu, stavu Europske komisije o izjednačavanju homoseksualne veze i braka i dr. Građanska 
inicijativa „U ime obitelji“ na te je napade spremno ponudila odgovore. 
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Godina župne kateheze nam doziva u svijest da je župna 
kateheza prevažni dio pastoralno-katehetskog djelovanja. 
Ona se odvija u župnim zajednicama u dva oblika: dobna 

kateheza i kateheza interesnih zajednica. 
Budući da veliki postotak djece i mladih pohađa vjeronauk u 

školi, preko školskog vjeronauka imamo djecu i mlade za župnu 
katehezu. Prednost ili jaka strana župne kateheze jest i u tome što 
imamo mogućnosti susreta s roditeljima, te sve više i katehetskoga 
materijala. Svjesni smo da postoji svojevrsna kriza međugeneracij-
skog prenošenja vjere, kao i činjenice da se krizmanici opraštaju 
od župne kateheze. 

Nestaju tradicionalni kanali prenošenja vjere. Tridentski model 
vjerske pouke podrazumijevao je kršćanski ambijent, te je na taj 
način podržavao župnu katehezu. Naš vjeronauk je zadržao bitne 
elemente tridentskog modela poučavanja, međutim, nemamo kr-
šćanski ambijent, niti roditelje koji prenose vjeru. Događa se religij-
ski pluralizam u kojemu mi djeci i mladima na vjeronauku govorimo 
jedno, a društvo i roditelji im sugeriraju drugačije sadržaje. Sve ma-
nje se govori o Bogu u obiteljima. Upitna je sama vjerodostojnost 
vjere. Budući da vjerski sadržaji nisu važni roditeljima i društvu, 
prestaju biti važni i djeci. Roditelji delegiraju zajednicu da preuzme 
odgovornost za vjerski odgoj. Kako nam se čini, zajednica pak pre-
malo poznaje svoje naslovnike, što je u suprotnosti sa temeljnom 
tvrdnjom crkvenog Učiteljstva da je „čovjek put Crkve.“ Sve više 
primjećujemo da naš govor ide iznad glava naših naslovnika.

Ono što trebamo je da dođemo do osobe, do životne situa-
cije. Često dajemo odgovore, a naslovnici ne znaju zašto, 
ne znaju koje je pitanje. Trebamo si dozvati u svijest da ja 

današnji čovjek uronjen ovdje i sada i da taj čovjek nema vjerničko 
iskustvo. Mi komuniciramo s tim čovjekom. Sami sebe samoobma-
njujemo vanjskom uvjetovanošću. Vanjština je odgovor na ono što 
smo mi htjeli. Trebali bismo posvetiti pozornost onome što se doga-
đa unutra, što je u njima. Prepoznaju li oni sadržaj koji im dajemo? 
Ako nisu razumjeli sadržaj, povezali sadržaj sa životom, nismo do-
bro učinili u našem pastoralno-katehetskom djelovanju. Njima tre-
ba biti sadržaj zanimljiv, u protivnom, njima će se sadržaj omraziti. 

Npr. učenici doživljavaju fiziku preko nastavnika. Isto tako uče-
nici doživljavaju vjeronauk preko vjeroučitelja. Ako imamo loš pri-
stup, mladi počinju negativno gledati na vjeronauk. Važno je da 
mi dođemo do njih, da se uspostavi kontakt. Odnos prema našim 
naslovnicima je ključ koji im koristi kao uputa za korištenje. Po od-
nosu katehizanti prihvaćaju ili ne prihvaćaju sadržaj. Važan je i stil 
komunikacije u katehezi. Koristimo stilove koji nisu dovoljno učin-
koviti. Koristimo distanciran govor, govorimo na neosoban način, 
tada naša riječ postaje smetnja. Moralistički stil, to se mora, po-
staje također smetnja. Jasan i pojednostavljen govor ne ostavlja 
prostor za pitanja, pomalo banalizira otajstvo vjere. Rabimo for-
mulacije koje djeci i mladima malo govore. Zbog česte uporabe i 
uronjenosti ovdje i sada, naslovnicima puno ne znače riječi kao što 
su život vječni, duša, otajstvo itd. Ako se ponavljamo u sadržaju i 
pristupu, djecu to ne zanima. Župna kateheza mora znati što se 
radi na vjeronauku u školi. 

Ako smo svjesni problema, možemo naći načine za rješenje 
problematike župne kateheze. Župna kateheza odgaja u vjeri, jača 
u vjeri. Ne možemo očekivati od školskog vjeronauka da bude pri-
marni odgoj u vjeri. Nema odgoja u vjeri bez redovite župne katehe-

ze/okupljanja u našim župnim zajednicama. Trebamo iskustvo. Bez 
iskustva, vjera je ideologija. Treba nam zajedničarska, molitvena i 
iskustvena dimenzija vjere. Jedan od naših problema je što nismo 
spremni na autokritiku. Moramo prihvatiti našu suodgovornost za 
sadašnje stanje i distanciranost kršćana. Okrivljavamo druge. Ako 
prihvatimo suodgovornost, ako prihvatimo da imamo udjela u po-
slanju Crkve, možemo mijenjati situaciju. Problem u našem djelo-
vanju su i životne laži odraslih vjernika. Potrebno je da djeca vide u 
župi što to znači molitva, ljubav, povezanost. 

Župna kateheza je mjesto gdje ćemo dijeliti druga iskustva. 
Pripremamo ih ne za sakramente, nego za kršćanski život. 
Potrebno je više uključiti roditelje u župnu katehezu. Nema 

pomaka bez roditelja. Roditelje zanimaju djeca. Žele im omogućiti 
da lijepo i kvalitetno žive. Treba pomoći roditeljima. 

Župnici su ključni i trebaju animirati sve koji su uključeni u žu-
pnu katehezu. Ako nećemo aktivno i sustavno djelovati, imati ćemo 
sve manje djece i roditelja. Važno je da nas djeca razumiju, da se 
osjete prihvaćenima. Jedan od problema je što školski vjeronauk 
ima još sadržaja koji bi po naravi pripadali župnoj katehezi. Potreb-
na je komplementarnost vjeronauka i kateheze. Potrebno je da žu-
pnici zajedno sa vjeroučiteljima planiraju pastoralnu godinu. Ključ-
no je planiranje. Imamo i materijala koji nastoje voditi računa da 
sadržaji budu komlementarni. U župnoj katehezi nismo ograničeni 
klupama, satom. Sadržaj crkvena godine je najbolji plan i program 
za odgoj djece u vjeri. Nemojme se brzo ispričavati da ne možemo 
raditi. Treba stvoriti prostore gdje možemo zajedno djelovati.Važno 
je da djeca i mladi iskuse zajedništvo, molitvu i karitativno djelova-
nje. Ako su aktivni, djeca i mladi će radije dolaziti u župne prostore. 
Bitno je da omogućimo našim naslovnicima da razumiju vjersko 
znanje koje im prenosimo, da ga mogu povezati sa životom. U tom 
smislu naše pastoralno-katehetsko djelovanje dobit će novi smjer.

Ključne (pret)postavke 
župne kateheze
Župna kateheza odgaja u vjeri, jača u vjeri. Ne možemo očekivati od školskog vjeronauka 
da bude primarni odgoj u vjeri.

Tridentski model vjerske pouke podrazumijevao je 
kršćanski ambijent, te je na taj način podržavao župnu 

katehezu. Naš vjeronauk je zadržao bitne elemente 
tridentskog modela poučavanja, međutim, nemamo 
kršćanski ambijent, niti roditelje koji prenose vjeru.

Piše: Marijan Benković
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GODINA ŽUPNE KATEHEZE

ČITANJE 
Kada se zajednica okupi potrebno je višekratno 

čitanje određenog odlomka Pisma, kako bismo uočili 
njegove bitne momente. Prigodom čitanja potrebno 
je paziti na riječi, subjekte ili likove radnje, svojstva 
njihova djelovanja, ponašanje, osjećaje likova, na či-
njenice koje proizlaze kao posljedice riječi ili djelova-
nja. Zatim treba prepoznati smisao rečenica, opisa, 
dijaloga itd. Možemo se prisjetiti, po mogućnosti, 
drugih sličnih ili suprotnih mjesta Pisma (asocijacije). 
Čitanju treba pristupiti angažirano: sve je to rečeno 
meni i napisano je za mene, o meni se radi. Prema 
mogućnostima i potrebama možemo upotrijebiti 
neko od stručnih tumačenja teksta.

RAZMATRANJE
Trebamo svega sebe usmjeriti na 

tekst, a sav tekst primijeniti na sebe. Po-
trebno je dopustiti da nas pogode  osje-
ćaji, djelovanje, riječi i postupci likova. 
Tiho, u sebi ili poluglasno, ponavljati 
riječ, redak ili izraz koji nas je posebno 
pogodio. Imamo potrebu postati svjesni 
onoga što se pritom u nama budi: misli, 
želje, osjećaji itd. Treba pokušati uočiti i 
osjetiti Božje držanje prema čovjeku koji se u 
odabranom odlomku pokazuju: milosrđe, ljubav, 
vjernost, pravednost itd. Isto vrijedi i za čovjekovo dr-
žanje prema Bogu (i bližnjemu također!): zahvala, hvala, klanjanje, 
kajanje, ljubav, pouzdanje, vjernost itd. ili laž, podlost, izdaja, strah, 
računanje itd. Pokušajmo otkriti trajne vrijednosti odlomka i uspo-
rediti ih sa svojom osobnom životnom situacijom: kako ih proživlja-
vamo? Kako ih gledamo? Kako se u njima (s)nalazimo? Kamo nas 
vodi dinamika misli, osjećaja i postupaka kod likova u tekstu?

MOLITVA
Molitva može biti misaona ili usmena, nečujna, tiha ili glasna. 

Možemo ostati u tišini, predajući se prisutnomu Bogu, izričući mu 
ono što je u nama počelo živjeti potaknuto njegovom riječju. Prema 
nadahnuću, naša će se molitva oblikovati kao zahvaljivanje, proš-
nja, klanjanje ili hvala. Molitva može trajati tako dugo dok ne bude 
opterećena rastresenostima ili nizanjem vlastitih riječi. Ako dođe 

do rastresenosti, ponovno se vratimo tekstu ili re-
čenici i riječima koja su nas pokrenule.

PROMATRANJE
Promatranje se može nadovezati na razmatra-

nje ili se pak prožima s molitvom ili slijedi nakon nje: 
kada zastanemo ushićeni Božjom ljepotom, dubinom 

njegove riječi, sudova, postupaka itd. Promatranje se 
usredotočuje u promatranju Isusova lika ili otajstva njego-

ve osobe i njegova djela spasenja, kako nma se pokazuju u od-
lomku ili u cjelini Pisma. Čovjek izlazi iz sebe i ulazi u ono Otajstvo 
kojim je prožet njegov život i koje ga nosi. U svijetu u kojem su 
trenuci doživljene Božje nazočnosti (kroz vjeru izraženu u oblicima 
kulture i civilizacije) sve oskudniji, čovjek će se osjećati osamlje-
nim, bez ravnoteže i lišen oslonca, ako ne nađe mjesto susretanja 
s Bogom.

DJELOVANJE
Djelovanje prelazi preko okvira molitvenog čitanja Pisma, ali 

dinamika molitve traži da čovjek unese svoje molitveno iskustvo, 
uvide i poticaje u svagdašnji život, u susrete i odluke, te da time 
prožima svoje ponašanje, postupke i svoja vrednovanja. Time on 
u životu ostvaruje što je u molitvenom čitanju „čuo“ i prevladava 
podvojenost molitve i života.

Model župne kateheze za mlade i odrasle

Molitveno čitanje Svetog 
pisma/“lectio divina“

Promatranje 
se može 

nadovezati na 
razmatranje ili se pak 

prožima s molitvom ili slijedi 
nakon nje: kada zastanemo 
ushićeni Božjom ljepotom, 

dubinom njegove riječi, 
sudova, postupaka 

itd.

U Godini župne kateheze koja je započela u Riječkoj nadbiskupiji, želja je potaknuti vjernike, župnike i župne suradnike, da 
pokušaju u svakoj župi organizirati vjersku poduku za različite skupine vjernika. 

Zvona će također dati svoj prilog ovim poticajima, tekstovima o značaju župne kateheze, ali i predstavljanjem modela 
mogućih župnih kateheza. Želja nam je da na ovim stranicama, svi oni koji se žele uključiti u organizaciju župnih kateheza, 
pronađu nadahnuće i konkretnu pomoć za održavanje takvih susreta. U ovome broju donosimo prijedlog kako održati s 
susret molitvenog čitanja Svetog pisma - “lectio divina“

Želja nam je da na ovim stranicama, svi oni koji se žele uključiti u organizaciju župnih kateheza, 
pronađu nadahnuće i konkretnu pomoć za održavanje takvih susreta.
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Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 47. po 
redu, održano je od 16. do 18. listopada 2013. u sjedištu 
HBK-a u Zagrebu, Ksaverska cesta 12a. Na zasjedanju su 

sudjelovali apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Ale-
ssandro D’Errico, izaslanik Biskupske konferencije Bosne i Herce-
govine vojni ordinarij Tomo Vukšić te subotički biskup Ivan Penzeš 
i srijemski biskup Đuro Gašparović.

U pozdravnom govoru predsjednik HBK zadarski nadbiskup 
Želimir Puljić najprije je istaknuo da se početak zasjedanja događa 
upravo na dan kad je 1978. godine za papu izabran Ivan Pavao II. 
Naglasio je da se ne možemo dovoljno zahvaliti tome Papi za ljubav 
i zauzimanje koje je iskazao prema nama u danima nevolje i na sve-
mu što je učinio da se zaustavi rat u Hrvatskoj i BiH. Ujedno je izra-
zio radost što će iduće godine, 27. travnja 2014., bl. Ivan Pavao II. 
biti proglašen svetim. Potom je nadbiskup Puljić podsjetio na naj-
važnije događaje u razdoblju od posljednjeg zasjedanja te ukratko 
naveo sve najvažnije teme koje će se obraditi na zasjedanju.

U početnom dijelu zasjedanja hrvatski su se biskupi osvrnuli 
na veličanstveno slavlje beatifikacije svećenika Miroslava Buleši-
ća na kojem se u pulskoj Areni okupilo mnoštvo svećenika i vjer-
nika. Podsjećajući na snažne poruke toga događaja, istaknuto je 
kako mnogi s blaženim Miroslavom osjećaju veliku bliskost jer u 
njegovoj mučeničkoj smrti prepoznaju i svoju patnju, stradanja i 
progone koju su doživjeli od istoga komunističkog režima koji je 
i njega ubio. Iako Bulešić nije pripadao nijednom ideološkom su-
stavu, doživio je progon i od fašista i od nacista, a na kraju su ga 
ubili komunisti. Podsjetili su biskupi još jednom na razmjere že-
stokoga progona koji je Crkva u Hrvata doživjela četrdesetih go-
dina prošloga stoljeća tijekom kojega je ubijeno čak 434 svećeni-
ka, biskupijska i redovnička, 73 sjemeništarca i 30 časnih sestara. 
Tako se u osobi novoga blaženika spaja cjelokupna tragedija koja 
je pogodila hrvatski narod kao i narode Europe tijekom prošloga 
stoljeća obilježena trima velikim neljudskim sustavima: fašizmom, 

nacizmom i komunizmom. Stavljajući primjer blaženog Miroslava 
za uzor svećenicima i krizmanicima, budući da je ubijen upravo 
nakon slavlja toga sakramenta u Lanišću 1947., biskupi zaključuju 
da je u našem vremenu prožetom materijalizmom i sekularizmom 
beatifikacija svećenika Miroslava znak nade i optimizma te potvrda 
crkvene plodnosti.

Biskupi su donijeli Odredbe HBK o osnovnim i srednjim ka-
toličkim školama na rok od tri godine. Doneseni dokument izraz 
je potrebe koja se javila osnutkom katoličkih osnovnih i srednjih 
škola u nas kako bi se definirao njihov cilj i struktura. Istaknuta je 
posebnost odgoja i obrazovanja koji se u njima provodi, kao i od-
govornost te međusobni odnosi osoba i tijela koja jamče njihovo 
funkcioniranje. U smislu odredaba utemeljeno je novo Vijeće HBK 
za katolički odgoj i obrazovanje kojemu se povjerava briga o pita-
njima koja se odnose na crkvene i katoličke predškolske, školske i 
visokoškolske ustanove. Za predsjednika vijeća izabran je požeški 
biskup Antun Škvorčević.

Biskupima je predstavljeno apostolsko pismo “Intima Eccle-
siae natura” o službi djelatne ljubavi u Crkvi koje je papa 
Benedikt XVI. u obliku motuproprija objavio u studenome 

2012., na početku Godine vjere. Pismo je svojevrsni nastavak pro-
mišljanja pape Benedikta XVI. na tragu enciklika “Deus caritas est” 
i “Caritas in veritate”. Duboka narav Crkve izražava se u njezinoj 
trostrukoj zadaći: naviještanju Božje riječi, slavljenju sakramenata 
i službi ljubavi. Dokument posebno naglašava odgovornost bisku-
pa za službu djelatne ljubavi na njihovu području. U tome smislu 
biskupi imaju obvezu snažnije, osobito u današnje vrijeme, poticati 
i podupirati karitativne aktivnosti, nadzirati i upravljati radom kari-
tativnih organizacija te, između ostaloga, promicati suradnju i za-
jedništvo s tijelima drugih biskupija, osobito siromašnijih, u zemlji i 
svijetu, kao i podržavati suradnju ekumenskoga oblika.

Biskupi su upoznati s plenarnim zasjedanjem Vijeća europskih 
biskupskih konferencija koje je od 3. do 6. listopada 2013. održa-

Priopćenje s 47. 
plenarnog zasjedanja 
HBK

Podrška pastoralu 
braka i obitelji

Hrvatski biskupi 
dotaknuli su 
brojne aktualne 
teme u odnosima 
Crkve i državnih 
institucija kao što su 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo obrane, 
Hrvatska radio 
televizija te obiteljsko 
zakonodavstvo.
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no u Bratislavi u prigodi 1150. obljetnice dolaska 
svetih Ćirila i Metoda u slovačke krajeve. Glavna 
tema zasjedanja bila je “Bog i država. Europa iz-
među laičnosti i laicizma”. Na temelju istraživanja 
provedenog među biskupskim konferencijama 
koje je obuhvatilo različita područja života u po-
jedinim zemljama istaknuto je kako se u različitim 
područjima društvenoga života često primjećuje 
upletanje određenog sekularizma i pokušaj da se 
stvori isključivo negativna slika o Crkvi i vjeri. Cr-
kva ne smije na to odgovoriti zatvaranjem i pre-
tvoriti se u tvrđavu u Europi. Bez obzira na to što 
se događa, kršćani imaju jasan identitet uteme-
ljen na njihovoj vjeri koja je živa i koja budi nadu. 
U raspravi su europski biskupi definirali pojedina 
prioritetna područja koja trebaju jasno promišlja-
nje Crkve: pitanje odgoja, pastoral mladih, tema 
obiteljskog pastorala i brige za obitelj kao i tema 
nezaposlenosti, osobito među mladima.

O djelovanju Hrvatskoga katoličkog sve-
učilišta detaljnije je izložio rektor Željko 
Tanjić. Na HKS-u je trenutačno upisano 

310 studenata na tri studija: povijesti, psihologije 
i sociologije. U pripremi je pokretanje novih stu-
dijskih programa, studija komunikologije te stu-
dija sestrinstva i primaljstva. Budući da je HKS 
osnovan pod pokroviteljstvom HBK, predloženi 
su neki novi vidovi suradnje kroz angažiranje 
HKS-a za provođenje nekih projekata HBK kao 
i povezivanje između katoličkih osnovnih škola, 
gimnazija i sveučilišta.

Predsjednici i voditelji pojedinih komisija, vi-
jeća, odbora i ustanova HBK podnijeli su izvješća 
o svojem području djelovanja. Određeni su iza-
slanici HBK na zasjedanjima drugih biskupskih 
konferencija u 2014. godini. Ulaskom Hrvatske 
u Europsku uniju stekla je Hrvatska biskupska 
konferencija pravo imenovati svojega punoprav-
nog izaslanika pri Vijeću biskupskih konferenci-
ja zemalja Europske Unije (COMECE). Tijekom 
hrvatskih pregovora za pristupanje EU-u HBK je 
pri tome vijeću imao izaslanika u svojstvu proma-
trača. Na zasjedanju je za izaslanika HBK-a pri 
COMECE-u izabran kardinal Josip Bozanić, a za 
zamjenika bjelovarsko-križevački biskup Vjeko-
slav Huzjak.

Članovi HBK pohodili su grob bl. Alojzija Ste-
pinca u zagrebačkoj katedrali. Ondje su zajedno 
s bogoslovima Nadbiskupskoga bogoslovnog 
sjemeništa u Zagrebu imali službu riječi. Prigod-
ni nagovor izrekao je varaždinski biskup Josip 
Mrzljak koji se prisjetio svojih osobnih susreta s 
blaženikom.

Na plenumu je dogovoren i kalendar plenar-
nih zasjedanja i važnijih susreta u idućoj godini. 
Izvanredno zasjedanje HBK održat će se 27. si-
ječnja 2014. Zajednička sjednica biskupa iz Hr-
vatske i Bosne i Hercegovine bit će 24. veljače 
2014. u Banjoj Luci. Proljetno plenarno zasjeda-
nje HBK na programu je od 13. do 15. svibnja 
2014., a 2. lipnja 2014. bit će susret s redovnič-
kim poglavarima. Jesensko plenarno zasjedanje 
HBK održat će se od 21. do 23. listopada. U 2014. 
godini održat će se Nacionalni susret hrvatske 
katoličke mladeži 26. i 27. travnja u Dubrovniku.

Obiteljski zakon
Posvećena je pozornost pravnim propisima vezanim uz obiteljsku proble-

matiku. Nakon donošenja Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji u srpnju 
2012., nastavlja se s donošenjem pravnih propisa poput Obiteljskoga zako-
na, Zakona o socijalnoj skrbi i nekih drugih zakona koji se izravno tiču braka 
i obitelji te općenito moralno-etičkih pitanja. Tome treba pridodati povezni-
ce s uvođenjem obvezatnih školskih sadržaja poput Kurikuluma zdravstve-
noga odgoja i građanskoga odgoja. Upozoreno je na temeljne točke nacrta 
Obiteljskoga zakona i na činjenicu da nijedna primjedba Hrvatske biskupske 
konferencije na Nacrt prijedloga zakona nije uzeta u obzir. Zdravstveni odgoj, 
iako se u njemu više ne spominje sporna literatura, i dalje je prožet rodnom 
ideologijom. Očigledna je namjera da se u ovoj fazi težište stavi na (pre)odgoj 
odgojitelja. Eksperimentalnim programom građanskoga odgoja, koji bi trebao 
postati obvezatan predmet u školskoj godini 2014/2015, čini se, žele se kroz 
modul “rodne ravnopravnosti” nadomjestiti izmjene koje je doživio izvorni Ku-
rikulum zdravstvenoga odgoja.

Ostvarujući planove na području pastorala braka i obitelji, biskupi su odre-
dili termin i mjesto održavanja drugoga nacionalnog dana hrvatskih katoličkih 
obitelji. Nakon što je ove godine održan studijski dan u Zadru, dogodine su u 
planu biskupijski susreti obitelji, a 2015. slijedit će nacionalni susret. Dogovo-
reno je da se nacionalni susret održi 19. travnja 2015. godine u marijanskom 
svetištu na Trsatu u Rijeci pod geslom “Obitelj nositeljica života – nada i bu-
dućnost Hrvatske”.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Analizirajući neka pitanja vezana za provođenje vjeronauka u školama, čla-

novi HBK–a izrazili su zabrinutost zbog otežane komunikacije s Ministarstvom 
znanosti, obrazovanja i sporta RH. Nije došlo do, u više navrata, traženoga su-
sreta između predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju đakovačko-osječkog 
nadbiskupa Đure Hranića s ministrom Željkom Jovanovićem. Budući da i dalje 
ostaju neriješena brojna otvorena pitanja, poput diskriminacije vjeronauka u 
školskoj satnici i neprovođenja vjeronaučne nastave u trećim, četvrtim i petim 
razredima srednjih medicinskih škola, ignoriranje zahtjeva za susretom protu-
mačeno je kao opstrukcija.

One of us 
Biskupi su dali potporu europskoj građanskoj inicijativi “One of Us” (“Je-

dan od nas”) kojom se želi unutar nadležnosti Europske unije pravno zaštititi 
dostojanstvo i integritet ljudskih zametaka (embrija) te zabraniti financiranje 
aktivnosti koje uzrokuju njihovo uništavanje. Hrvatski biskupi stoga potiču 
vjernike da se do 1. studenoga pridruže ovoj inicijativi i daju svoj potpis pu-
tem mrežne stranice www.oneofus.eu/hr ili na za to predviđenim obrascima. 
Nadamo se da će se uskoro provesti referendum o ustavnoj definiciji braka 
kao životnoj zajednici žene i muškarca, kako je to zahtijevao veliki broj građa-
na koji su dali svoj potpis inicijativi za provođenje referenduma.

HRT
Dokidanjem autonomije Religijskog programa na HRT-u, koja je zajamče-

na sporazumom koji su potpisali HRT i HBK, sporazum je jednostrano prekr-
šen. HRT se u članku 2. sporazuma obvezao kako će dogovorene sadržaje 
“katoličkoga vjerskog programa ostvarivati preko Redakcije religijskog pro-
grama Hrvatske televizije i Redakcije religijskog programa Hrvatskog radija, 
koji su ravnopravni svim ostalim programima”. Sadašnji ustroj nije prihvatljiv 
jer Religijski program nema autonomnost i ravnopravnost s drugim programi-
ma. Izražena je spremnost razgovarati o pojedinim odredbama sporazuma, 
no traži se poštivanje sporazuma koji je na snazi.

Vojni ordinarijat
Zabrinjava činjenica da je jednostranim postupcima MORH-a dovedeno u 

pitanje djelovanje i temeljno poslanje Vojnoga ordinarijata. Povodom toga bi-
skupi su raspravljali o statusu i djelovanju Vojnoga ordinarijata unutar MORH-
a i MUP-a. Kako bi se riješila neka novootvorena pitanja, potrebne su izmjene 
i dopune pravilnika kao i definiranje funkcioniranja Vojnog ordinarijata na svim 
razinama, o čemu će brigu voditi HBK. Istaknuta je i potreba definiranja struk-
ture prijeko potrebne za redovito funkcioniranje kurije i vojnih kapelanija.

. . .

. . .

. . .

. . .
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Piše: Goran Moravček

IZ POVIJESNE RIZNICE

Između dva svjetska rata na Sušaku je buktio katolički pokret čiji 
je pokrovitelj bio dr. Ivan Starčević, senjsko-modruški biskup. 
Pokret je u složenim (geo)političkim vremenima iskoračio iz po-

dručja vjere te je bio jasno hrvatski usmjeren. Isprepletenost vjere 
i politike bila je uočljiva i u Rijeci gdje je postojao talijanski kato-
lički pokret, koji je usmjeravao župnik Luigi Maria Torcoletti (1881. 
- 1956.).

Nakon završetka Prvoga svjetskog rata i raspada Austr-Ugarske 
Monarhije, područje Sušaka bilo je pod talijanskom okupacijom sve 
do ožujka 1923. godine, a Rijeka je temeljem sporazuma Beograda 
i Rima anektirana fašističkoj Italiji u siječnju 1924. godine. Od tada 
do završetka Drugoga svjetskog rata Sušak i Rijeka razvijaju se kao 
zasebne gradske cjeline u dvije države, unitarnoj Jugoslaviji pod 
žezlom srpskih Karađorđevića i fašističkoj Kraljevini Italiji.

Rijeka je od 1787. godine pod upravom senjskog i modruškog 
biskupa čija nadležnost pre-
staje uspostavom Apostolske 
administrature u travnju 1920. 
godine. Tri godine potom, di-
jeljenjem jedine riječke župe 
Uznesenja Marijina i stvara-
njem četiri nove župne zajed-
nice, kao i utemeljenjem Ri-
ječke biskupije 1925. godine, 
završen je proces talijanizaci-
je Crkve u gradu. 

Činjenica da je Papa bio 
Talijan te da je Sveta Stolica 
s talijanskom državom, tada 
pod vodstvom Benita Musso-
linija, sklopila 1929. godine 
konkordat, korišteni su i na 

Sušaku protiv katoličanstva što je još više usložnjavalo vjerske i po-
litičke prilike na istočnoj obali Rječine. 

Katolički pokret na Sušaku počeo je imenovanjem dr. Ivana 
Starčevića biskupom senjsko-modruškim i apostolskim administra-
torom Kastva. Starčević je rođen u Mrkoplju 7. ožujka 1877. Pučku 
školu pohađao je u rodnome mjestu, a potom je bio u senjskom 
konviktu Ožegovićianum, gdje je završio četiri niža razreda. Peti i 
šesti razred pohađao je u Rijeci, a sedmi i osmi u nadbiskupijskom 
liceju u Zagrebu. Bogoslovno učilište u Senju pohađao je godinu 
dana, a potom je otišao na daljnje školovanje u Budimpeštu. Mladu 
misu imao je u Mrkoplju 5. kolovoza 1900. 

Bio je vjeroučitelj u senjskim pučkim školama, potom profesor 
na teološkom učilištu, ravnatelj ureda biskupa Antuna Maurovića 
(1895. – 1908.) i desna ruka njegovih nasljednika, biskupa Roka Vu-
čića (1910. – 1914.) te Josipa Marušića (1915. – 1930). Posvećen je 

za biskupa senjsko-modruš-
kog ili krbavskog 28. kolovoza 
1932. 

Introniziran je u Senju 11. 
rujna iste godine. Njego-
vo biskupsko geslo bilo je 

“Moli i radi” (lat. “Ora et labo-
ra”). Umro je u Senju 24. stu-
denog 1934. Sahranjen je naj-
prije bio u Senju na groblju sv. 
Vida, ali su njegovi posmrtni 
ostatci 20. rujna 1939. godine 
preneseni u rodni Mrkopalj i 
položeni pod glavni oltar žu-
pne crkve Majke Božje od Se-
dam žalosti. 

Vjerska obnova između dva rata

Katolički pokret na Sušaku počeo je imenovanjem dr. Ivana 
Starčevića biskupom senjsko-modruškim i apostolskim 
administratorom Kastva. Prvaci sušačkog pokreta djelovali 
su pod domagojskim geslom “Bog, Hrvati i socijalna 
pravda” čime su se izravno suprotstavljali idejama dijela 
projugoslavenski orijentiranih svećenika.

Rijeka je temeljem sporazuma Beograda i Rima anektirana fašističkoj Italiji u siječnju 1924. godine. 

Od tada do završetka Drugoga svjetskog rata Sušak i Rijeka razvijaju se kao zasebne gradske cjeline 

u dvije države, unitarnoj Jugoslaviji pod žezlom srpskih Karađorđevića i fašističkoj Kraljevini Italiji.

BISKUP IVAN 
STARČEVIĆ 
NA SUŠAKU 
PROBUDIO 
KATOLIKE
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Svi se dobro prisjeća-
mo kravljeg ludila ili, 
učeno rečeno, goveđe 

spongiformne encefalopatije 
(GSE), smrtonosne bole-
sti goveda koja se prvi put 
pojavila u Velikoj Britaniji 
prije gotovo trideset godina. 
Tu je bolest, kako se kasnije 
utvrdilo, uvjetovalo mesno 
koštano brašno dobiveno 
preradom strvina zaraženih 
ovaca koje se koristilo u go-
vedarstvu. Dok se kravljem 
ludilu, od kojeg su se mogli 
zaraziti i ljudi jedući meso 
zaraženih životinja, postupno 
nazire kraj, u Velikoj Britaniji 
na pomolu je novo „ludilo“ na stoci - goveđa tuberkuloza. Bolest je posebno raširena u 
jugozapadnoj Engleskoj, gdje su farmeri 2012. g. bili prisiljeni zaklati 28.000 goveda.

U cijeloj toj priči neobično je to da se krivac za tu novu kravlju pošast našao u 
jazavcu, zdepastom i debeljuškastom prezimaru iz porodice zvijeri, kojem su ozbiljno 
zaprijetili da ga naprosto istrijebe iz nekih dijelova britanskog otočja. Osviješćeni zaštitari 
na tu vijest nisu ostali pasivni. Na ulicama Londona stali su pozivati Vladu da odustane  
od plana ubijanja na tisuće jazavaca. Pisali su i premijeru Davidu Cameronu da u javnom 
interesu razmotri ovu suludu ideju i spriječi ubijanje ove nevine životinje. Pilot-program, 
naime, predviđa ubijanje preko 70% jazavaca, a ako se pokaže uspješnim, lov će se 
proširiti i na druga seoska gospodarstva teško pogođena goveđom tuberkulozom.

Iako su pripadnici zvijeri, za jazavce se obično kaže da nisu lovci nego ponajprije 
„sakupljači“. Pojest će sve čega se dokopaju, od boba i kukaca do jaja i ptića u 
gnijezdima i netom olanjene lanadi. Životinje su sumraka, vrlo plašljive, spavaju preko 

čitavog dana u prostranim i udobnim jazbinama, koje sami kopaju. Društvene su životinje 
i žive u velikim skupinama. Koliko drže do čistoće i higijene govori podatak da u nepo-
srednoj blizini nastambe kopaju rupe za odlaganje izmeta. Njih nalazimo i na granicama 
jednom odabranog teritorija, te služe za njegovo obilježavanje. 

Stanovnici su cijelog europskog kontinenta, osim sjevernih dijelova Skandinavije i 
Islanda, nastanjujući najrazličitija staništa, od poplavnih nizina do visokog gorja. Na da-
lekom sjeveru provode dubok zimski san, a u najtoplijim predjelima Irana padaju u ljetni 
san. U nas zimu provode u nepravom zimskom snu u jazbini koju sami iskopaju. U jazbini 
ne spremaju zimske zalihe hrane.

Vrijeme „svadbenih svečanosti“ (parenje) u jazavca pada tijekom podužeg razdo-
blja, od siječnja do listopada. Kako ženke ne ostaju skotne svake godine, prirast im je 
relativno nizak. Ženka kad jednom odabere partnera, ostaje s njime cijeli život.

Jazavac je u nas lovostajem zaštićena divljač. Prema kalendaru lovidbe slobodno se 
lovi tijekom četiri mjeseca, od 1. kolovoza do 30. studenog, isključivo odstrjelom. U 
Danskoj je običaj da prilikom lova na ovu zvjerku lovac navuče na noge dva para čizama 
između kojih se stavlja sloj drvenog uglja jer se tvrdi da jazavac nikad ne pušta žrtvu dok 
ne čuje  krckanje kostiju! To dobro znaju i naši lovci koji su se okušali u lovu na jazavce 
iskapanjem iz jazbina uz pomoć pasa jazavčara. 

PRIRODA OKO NAS

Piše: Alojzije Frković

Krivac za novu kravlju pošast našao se u jazavcu, zdepastom 
i debeljuškastom prezimaru iz porodice zvijeri, kojem su 
ozbiljno zaprijetili da ga naprosto istrijebe iz nekih dijelova 
britanskog otočja

Jazavac pred (o)sudom

Stanovnici su cijelog europskog kontinenta, 
osim sjevernih dijelova Skandinavije i Islanda, 
nastanjujući najrazličitija staništa, od poplav-

nih nizina do visokog gorja.

Nakon smrti dr. Ivana Starčevića, njegov je 
nasljednik biskup dr. Viktor Burić (1935-1983.), 
također je podržao vjersko-politička gibanja na 
Sušaku. Istaknuti prvaci pokreta bili su svećenici 
Martin Bubanj (Križišće-Mali Dol, 12. studenoga 
1898. – Kostrena, 27. travnja 1945.), Adam Muchtin 
(Velike Rovne / Slovačka, 4. prosinca 1908 - Trsat, 
21. kolovoza 1994) i Josip Blažina (Mali Dol-Križi-
šće, 14. ožujka 1905. – Cochabambi, 13. prosinca 
1987.). Sjedište pokreta bilo je u samostanu časnih 
sestara sv. Križa, a glasilo kroz koje su promicali 
svoje ideje (dvo)tjednik «Istina». Pokret je bio inspi-
riran Hrvatskim katoličkim pokretom, koji su u Rije-
ci pred Prvi svjetski rat potakli krčki biskup Antun 
Mahnić (1850.-1920.) i gvardijan riječkog kapucin-
skog samostana na Žabici fra Bernardin Škrivanić 
(1855.-1932.). 

Prvaci sušačkog pokreta djelovali su pod do-
magojskim geslom “Bog, Hrvati i socijalna 
pravda” čime su se izravno suprotstavljali 

idejama dijela projugoslavenski orijentiranih sve-
ćenika čiji je najistaknutiji predstavnik bio Andrija 
Rački, trsatski župnik i sušački povjesnik. Andrija 
Rački je bio suglasan sa stavom vodećih sušačkih 
političara, ali i dijela žitelja, da je unitarna jugosla-
venska država najbolji izbor u obrani od  talijanskih 
fašističkih pretenzija. 

Vjersko-politička sporenja na Sušaku naročito 
su došla do izražaja u svezi s razdiobom drevne 
trsatske župe sv. Jurja 1938. godine, utemeljenjem 
nove župe sv. Ćirila i Metoda te pripremom gradnje 
nove župne crkve. Župna crkva sv. Ćirila i Metoda 
nije sagrađena ni nakon utemeljenja nove župe 
na Sušaku. Tako je ostalo do dana današnjeg. U 
jeku spora s Katoličkom crkvom gradska uprava 
Sušaka darovala je zemljište Srpskoj pravoslavnoj 
crkvi za gradnju hrama sv. velikomučenika Georgi-
ja 1938. godine.

Adam Muchtin, jedan od prvaka Katoličkog 
pokreta i formalni izdavač (dvo)tjednika “Istina”, 
dovršio je u jeku Drugoga sv. rata gradnju crkve sv. 
Terezije od Djeteta Isusa na Vežici. Rat je zausta-
vio katolička gibanja na Sušaku, gradu koji je od 
1941. bio pod talijanskom, a od rujna 1943. godine 
njemačkom okupacijom. Nakon što su partizanske 
jedinice koncem travnja 1945. preuzele vlas na Su-
šaku, sušački župnik Martin Bubanj je smaknut i 
bačen u jamu Bezdan kod Kostrene. Župnik Josip 
Blažina umro je daleko od Domovine, u Boliviji kao 
politički emigrant.
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Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić živjela je i 
djelovala  na području triju crkvenih pokrajina: u Tršćansko-
koparskoj biskupiji, u Italiji, u Senjsko-modruškoj (današnjoj 

Riječkoj nadbiskupiji) i Krčkoj biskupiji. No najveći je dio svoga ži-
vota djelovala u Rijeci, gdje je i umrla na glasu svetosti. Sav svoj 
život posvetila je vjerskom odgoju djece i mladeži kao učiteljica i 
odgojiteljica te karitativno-socijalnom radu najprije kao zauzeta ka-
tolička laikinja, franjevačka trećoredica, članica Udruge Kćeri Pre-
svetog Srca Isusova, a potom kao redovnica i osnivateljica redov-
ničke zajednice te utemeljiteljica karitativno-socijalnih ustanova za 
siromašnu djecu i mladež i  bolesne i starije osobe.

Rođena je u Rijeci 20. rujna 1852. godine, a potječe iz  bogate 
brodovlasničke obitelji. Kršćanski odgoj usadili su joj roditelji - otac 
Ivan Matej iz Malog Lošinja i majka Katarina rođ. Sopranić iz Velog 
Lošinja. Njezin je otac bio kapetan duge plovidbe, a majka je se 
posvetila odgoju djece.

Djetinjstvo i mladost sretno je proživjela u obiteljskom ozračju 
čvrste vjere i pobožnosti. Od ranih je godina pokazivala težnju za 
dubljim duhovnim životom. Školovala se u Rijeci i Goriciji, u Italiji. 
Završila je najprije učiteljsku školu, potom se doškolovala za uči-
teljicu dječjeg vrtića. Kao kći bogate obitelji od ranih se godina 
glazbeno obrazovala i učila strane jezike.

Aktivna katolička laikinja
Marija Kozulić je s 27 godina otišla iz Rijeke u Trst, gdje se nije 

uspjela zaposliti kao učiteljica, već je radila u trgovini crkvene odje-
će i pomagala svojim roditeljima u školovanju braće i sestara. U Tr-
stu je kao članica spomenute Udruge, koju je 1879. od trećoredica 
formirao  kapucin fra Arkanđeo iz Camerina, radila kao vjeroučitelji-
ca i skrbila za siromašne jer je to bila svrha Udruge. U istomu gradu 
donijela je i odluku: „Služit ću Gospodinu, služit ću mu dovijeka ali 
u siromašnima“. I „Slijedit ću Isusa i na Kalvariji“.

Službenica 
Božja  
Majka Marija 
Krucifiksa 
Kozulić (1852.–1922.)

Najveći je dio svoga života djelovala u Rijeci, gdje je i umrla na glasu svetosti. Tada su riječani 
govorili: Umrla je Majka Rijeke. Umrla je Majka brojne djece. Umrla je svetica.

Trideseti dan nakon 
njezine smrti Riječani 

su joj podigli spomen-
ploču na koju su urezali 

svjedočki zapis o njezinu 
životu i djelovanju: „Bila 
je prava Majka siročadi, 
siromašnih i napuštenih 

proviđajući im besplatno 
krov, zaklon, prehranu, 

odjeću, odgoj i obrazovanje. 
Prošla je blagoslivljajući 

sve, blagoslivljajući uvijek. 
Revnim djelima na slavu 

Božju i ljubavlju prema 
bližnjemu posvetila je svu 
svoju dušu jednostavnu, 

čistu, poniznu, hrabru 
bez uznositosti i ozbiljnu 

bez strogosti.“

Pripremila: s. Dobroslava Mlakić
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Godine 1889. nastavila je s pastoralnim, a 
potom karitativno-socijalnim i odgojnim radom u 
Rijeci kao laikinja i ravnateljica riječkoga ogran-
ka Udruge. Godine 1895. osnovala je kao laiki-
nja karitativnu ustanovu Zavod Presvetog Srca 
Isusova za siromašnu djecu i mladež u kojem je 
otvorila sirotište, dječji vrtić, radionice ručnoga 
rada i oratorij.

Redovnica i utemeljiteljica
Mariju je aktivno, apostolsko laičko djelova-

nje u Crkvi u Trstu i Rijeci postupno dovelo do 
toga da je postala redovnica i utemeljiteljica re-
dovničke zajednice. Godine 1899. osnovala je 
Kongregaciju Kćeri Presvetog Srca Isusova pod 
vodstvom kapucina fra Arkanđela koja će odgaja-
ti djecu i mladež, osobito siromašne. Odjenula je 
redovničko odijelo i položila svete zavjete 1904. 
godine. Njezina je ljubav bila djelotvorna, nese-
bična i velikodušna, povezana sa siromaštvom i 
žrtvom: „Ne htjeti vlastitu volju, uz cijenu bilo koje 
žrtve.“ Ona je željela biti Seraf Božanske ljubavi, 
kojoj pjeva i moli: „O Srce, moga Dobra, koja go-
riš od ljubavi! O, Srce moga srca, o Srce Isusovo. 
Htjela bih imati sve plamene vaše, o Serafi. Dajte 
mi da postanem seraf, seraf  ljubavi“.  Bila je žena 
čvrste vjere i nepokolebljive nade koju je očito-
vala u stapanju s voljom Božjom što oslikavaju 
njene riječi: „Oh, voljo Božja, moja ljubavi.“

Od svibnja 1915., uz manje prekide, do kraja 
1919. živjela je i djelovala u Risiki na otoku Krku 
jer je morala napustiti Rijeku zbog nacionalnih 
napetosti u gradu, kada se i njezina Družba mo-
rala podijeliti na hrvatsku i talijansku zajednicu. 
U Risiki je otvorila sirotište za djecu i okupljala ih 
na vjersku pouku.

Blažena smrt
Posljednjih dana svoga života  Majka Marija 

Krucifiksa  je govorila: „Rado ostavljam zemlju jer 
sam izvršila svoje poslanje.“ Preminula je na gla-
su svetosti 29. rujna 1922. u Zavodu i Samostanu 
Presvetog Srca Isusova u Rijeci. Vijest o njezinoj 
smrti potresno je odjeknula njezinim rodnim gra-
dom Rijekom čijim se Apostolom i Majkom može 
zvati. Čule su se riječi: Umrla je Majka Rijeke. 
Umrla je Majka brojne djece. Umrla je svetica.

   Trideseti dan nakon njezine smrti Rije-
čani su joj podigli spomen-ploču na koju su ure-
zali svjedočki zapis o njezinu životu i djelovanju: 
„Bila je prava Majka siročadi, siromašnih i na-
puštenih proviđajući im besplatno krov, zaklon, 
prehranu, odjeću, odgoj i obrazovanje. Prošla je 
blagoslivljajući sve, blagoslivljajući uvijek. Rev-
nim djelima na slavu Božju i ljubavlju prema bli-
žnjemu posvetila je svu svoju dušu jednostavnu, 
čistu, poniznu, hrabru bez uznositosti i ozbiljnu 
bez strogosti.“

I na temelju dosadašnjeg rada, priprema i  
rezultata  povijesnih istraživanja i studije spisa 
Majke Marije Krucifikse, koje je obavila s. Dobro-
slava Mlakić, i uvjerenja da je ona kao vjernica i 
redovnica za života, u času smrti i nakon smrti 
uživala glas svetosti, živeći u herojskom stupnju 
i svetački sve kršćanske krjeposti, a na poseban 
način krjepost vjere, nade i ljubavi prema Bogu i 
bližnjemu, pokrenut je postupak za njezino pro-
glašenje blaženom i svetom.

Glas o njezinoj svetosti 
sve je snažniji
Važno je da je zahvaljujući  živom sjećanju i svjedočanstvu 
sestara  koje su s njom živjele i radile, u Družbi, koja je  pokretač 
postupka, trajno postojalo uvjerenje o svetosti Majke Marije 
Krucifikse. Štoviše, glas o njezinoj svetosti (fama sanctitatis) u 
posljednje se vrijeme sve više pojačava u našoj domovini i izvan 
nje, i sve je više onih koje se utječu njezinu zagovoru kod Boga.

U katedrali sv. Vida, mučenika, u Rijeci je u nedjelju 20. listopada  zapo-
čeo postupak za proglašenje blaženom i svetom službenice Božje Majke 
Marije Krucifikse Kozulić, utemeljiteljice Družbe sestara Presvetog Srca 

Isusova. U dugoj povijesti grada Rijeke i ove mjesne Crkve ovo je prvi put da će 
se voditi kanonski postupak za proglašenje blaženom jedne vjernice, redovnice 
rođene u Rijeci.

Pred okupljenim mnoštvom vjernika, među kojima je zapažena riječka mla-
dež raznih vjerskih udruga i zajednica, brojne sestre  Družbe Presvetog Srca Isu-
sova i sestre iz Italije  te riječki bogoslovi, euharistijsko slavlje predvodio je riječki 
nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić, uz koncelebraciju tridesetak svećenika. Prvu 
svečanu sjednicu dijecezanskog  postupka nadbiskup Devčić otvorio je zazivom 
pomoći i svjetla Duha Svetoga. Svečanosti je nazočila i pranećakinja Službenice 
Božje gospođa Tatiana Cosulich Mazzaroli iz Trsta sa svojim suprugom, gene-
ralom Silvijem Mazzarolijem. Ovaj milosni i radosni događaj velika  je radost za 
sve sestre Presvetog Srca Isusova, za našu Riječku nadbiskupiju i cijelu Crkvu u 
Hrvata.  

Postavljano je i pitanje  zašto je  tek sada pokrenut postupak za  proglašenje  
Majke  Krucifikse blaženom. No sasvim je jasno da se zbog sudbonosnih 
povijesnih iskušenja kroz koje je prolazila  Družba sestara Presvetog Srca 

Isusova u svomu stoljetnom hodu tomu radu nije moglo ranije pristupiti. Naime, 
sestre su tijekom nekih povijesnih razdoblja živjele i djelovale u iznimno teškim 
uvjetima, a ponekad tek preživljavale. Ali,  Bogu hvala, nikad nisu klonule u svom 
redovničkom idealu predanja Bogu po ljubavi i žrtvi za Crkvu i svoj narod slijedeći 
stope svoje utemeljiteljice, službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić.

Važno je da je zahvaljujući  živom  sjećanju i svjedočanstvu sestara  koje su 
s njom živjele i radile, u Družbi, koja je  pokretač postupka, trajno postojalo uvje-
renje o  svetosti Majke Marije Krucifikse. Štoviše, glas o njezinoj svetosti (fama 
sanctitatis) u posljednje se vrijeme sve više pojačava u našoj domovini i izvan nje, 
i sve je više onih koje se utječu njezinu zagovoru kod Boga. Vjerujemo da je to 
djelo Božje jer je ona težila savršeno slijediti volju Božju i sve činiti u slavu Boga 
i za spasenje duša.

Nadamo se također da će nam i sam tijek  postupka  pomoći  da ju još bolje 
upoznamo, na njezinu se primjeru nadahnjujemo i njezinim zagovorom zadobije-
mo brojne milosti. Jer svetost svetaca Bog potvrđuje uslišanjem naših molitava 
pa  neka nam Majka Marija Krucifiksa  svima izmoli da obnovljenim zanosom u 
čvrstoj vjeri, nadi i ljubav i mi radimo na slavu Božju i za dobro bližnjega te da 
dočekamo uskoro njezinu beatifikaciju.

s. Dobroslava Mlakić
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Priredio: dr. Ivan Host

MEDICINSKI KUTAK

Giht
(urični artritis)

Giht je bolest koja je poznata od davnina. Ubraja se među re-
umatske bolesti, upale zglobova. Stoljećima je giht izazivao 
velike patnje mnogobrojnih ljudi. Giht je jedan od rijetkih artri-

tisa (upala zglobova) kojemu je uzrok poznat. Radi se o upali zgloba 
uzrokovanoj odlaganjem kristala mokraćne kiseline u vezivnom tkivu 
zgloba, zglobnim prostorima, hrskavici i/ili u tetivama. Mokraćna ki-
selina je krajnji proizvod metabolizma (mjene tvari) purina u orga-
nizmu. Purini su sastavni dijelovi svake stanice i potrebni su za na-
sljedne tvari i za izgradnju novih stanica. Prilikom raz gradnje purina 
nastaje mokraćna kise lina. Ona dospijeva u krv i najvećim se dijelom 
izlučuje kroz mokraću, a manjim dijelom kroz stolicu.

Urična dijateza
Kao sastavni dijelovi hrane purini se u organizam prvenstve-

no unose preko mesa, iznutrica i mahunarki (grašak, leća, grah). 
Kada tijelo povećava proizvodnju mokraćne kiseline ili ako bubrezi 
ne uspijevaju izlučiti dovoljno mokraćne kiseline iz tijela, raste njena 
koncentracija u krvi. To stanje nazivamo hiperurikemija ili urična di-
jateza. Urična dijateza sama po sebi nije bolest i može postojati bez 
simptoma i tegoba. No ako se mokraćna kiselina počinje kristalizira-
ti, a tako nastali kristali se počinju taložiti, može se razviti giht.

Giht se može javiti u bilo kojoj dobi, ali prvi napad često pogađa 
muškarce između četrdesete i pedesete godine života. Giht je naime 
više od 10 puta češći kod muškaraca nego kod žena. Nakon meno-
pauze povećava se i broj žena koje obolijevaju od gihta. U najvećem 
broju slučajeva uzrok nastanka ovog metaboličkog poremećaja je 
nepoznat. Ipak znamo da postoji nasljedna sklonost za pojavu gihta. 
Nastanak pospješuje i prehrana bogata purinima (meso, iznutrica, 
kobasice, mahunarke), prekomjerno pijenje alkohola, kao i preko-
mjerna tjelesna težina, poremećaj funkcije bubrega i neke druge 
bolesti.

Najčešće je zahvaćen nožni palac
 Giht obično počinje naglo, najčešće tijekom noći, sa izuzetno 

jakim bolovima u zglobu, toliko jakim da bolesniku i dodir pokrivača 
izaziva jaku bol. Najčešće je zahvaćen samo jedan zglob, obično 
zglob nožnog palca. Izuzetno bolest može početi i na dva ili više 
zglobova. Zahvaćeni zglob daje jasnu sliku upale - dominira otok, 
zategnuta koža jarko crvene boje. Ponekad bolest prati i povišena 
tjelesna temperatura. Najjači su bolovi u prvih 24 sata. 

Giht obično traje oko dva tjedna, a nakon toga potpuno pro-
lazi. U fazi mirovanja bolesti pacijent nema nikakvih tegoba, ali je 
u krvi prisutna povišena koncentracija mokraćne kiseline. Često je 
ponovno javljanje upale. Ako se giht pravilno ne liječi, vremenom 
može prijeći u kronični oblik koji je karakteriziran pojavom potkožnih 
nakupina kristala mokraćne kiseline (tofus) kao i prijelazom u kro-
ničnu artropatiju. Tofusi su karakteristične bijele kvržice koje nastaju 
taloženjem soli mokraćne kiseline. Oko 20% bolesnika ima bubrež-
ne kamence. Ako se bolest ne liječi može doći do težeg oštećenja 
bubrega. 

Ubraja se među reumatske bolesti, upale zglobova. Stoljećima je 
giht izazivao velike patnje mnogobrojnih ljudi.

Nužna je promjena načina prehrane
Osnova svakog liječenja gihta je pravilna prehra-

na, koja omogućuje da se razina mokraćne kiseline u 
krvi spusti na normalu i održava u okviru normalnih vri-
jednosti. Alkohol, stroga dijeta, stres i na mirnice bogate 
bjelančevinama (meso, iznutrice) i mahunarke poveća-
vaju kon centraciju mokraćne kiseline u krvi. Zato osobe 
koje pate od gihta moraju trajno promijeniti svoj način 
prehrane i stil života. 

 z Prekomjernu tjelesna težina pogoduje nastanku gih-
ta. Zato ako imate suvišak kila treba smršaviti. Proces 
mršavljenja treba se međutim odvijati postupno. To 
znači da se ne smije gubiti više od 1 kile tjedno.

 z Treba izbjegavati pretjeran unos hrane odjednom - 
umjesto toga treba jesti manje ali češće obroke

 z Iz jelovnika treba izbaciti (ili barem značajno smanjiti) 
namirnice bogate purinima: iznutrice, sardine, meso 
i mesne prerađevine. Treba izbjegavati mahunarke 
(grah, grašak, leća) i masnu hranu – posebno svinje-
tinu, maslac, punomasne sireve. Umjesto toga treba 
povećati unos maslinovog ulja. Dnevne potrebe za 
bjelančevinama najbolje je pokriti nemasnim mliječ-
nim proizvodima. Poželjno je jesti što više voća, po-
vrća i žitarica

 z Posebno treba paziti na dobru hidraciju organizma. 
Zato treba piti puno vode, čajeva i/ili voćnih sokova - 
najmanje 2 litre dnevno. Tekućina pomaže bubrezima 
izlučiti višak mokraćne kiseline. 

 z Izbaciti alkohol: i male količine alkohola mogu izazvati 
napadaj gihta kod osoba sa uričnom dijatezom. Al-
kohol stimulira stvaranje mokraćne kiseline i istovre-
meno otežava njeno izlučivanje iz organizma. Najviše 
treba izbjegavati pivo. Također treba izbjegavati gazi-
rana pića i kavu.
Tek ako se ovim promjenama stila života ne uspije 

spustiti razina mokraćne kiseline u krvi, liječnik će pre-
pisati lijekove. Za liječenje gihta koriste se antireumatici i 
specifična sredstva za giht, odnosno artritis, koja smanju-
ju stvaranje i/ili pospešuju eliminaciju mokraćne kiseline. 
Posebno je tu koristan alopurinol. Važno je istaći da je 
giht bolest koja se mora držati pod kontrolom doživotno, 
a pravilna prehrana ima ključnu preventivnu i terapijsku 
ulogu.
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CRKVENA GLAZBA

Priredila: Andrejka SrdočDragi čitatelji i ljubitelji svete glazbe, želimo podijeliti s vama nekoliko 
svjedočanstva o iskustvu vjere polaznika škole za crkvenu glazbu i 
njihovom nesebičnom zalaganju u svojim župama.

Adalbert Lulić  
orguljaš i zborovođa, župa sv. Jurja, Lovran

Kao osobi koja iza sebe ima gotovo 20 godina sustavne podu-
ke iz sviranja klavira i kao osobi koja već više od 40 godina aktivno 
djeluje kao orguljaš - zborovođa u svojoj župi, često mi se postavlja 
pitanje koji je smisao i svrha kao polaznik pristupiti nečemu što u 
svom nazivu sadrži „škola za crkvenu glazbu“. Iskreno govoreći, 
pristupio sam više iz radoznalosti nego li potrebe i postao jedan od, 
po dobi, najstarijih učenika. Korist je bila višestruka.

Kao orguljašu rad s profesorom orgulja omogućio mi je nauči-
ti kako „bezbolnije“ i uspješnije savladati neke tehničke probleme 
sviranja, tako da danas mogu svirati i takve orguljske kompozicije 
koje nadilaze okvire liturgijskog i više spadaju u koncertni reperto-
ar.

Kao zborovođi poduka iz tehnike dirigiranja i pjevanje u škol-
skom zboru, te poduka iz vokalne tehnike, olakšali su mi način na 
koji uvježbavati pjevanje s mojim pjevačima, naročito tehnički za-
htjevnijih višeglasnih kompozicija.

Predavanja iz liturgijske muzikologije, osobito saznanja iz po-
dručja crkvenih propisa o liturgijskoj glazbi, olakšala su mi odluči-
vanje o izboru repertoara prema liturgijskoj prigodi, ali i mogućnost 
da argumentirano obrazložim razloge nekog odabira ili ne-odabira.

I konačno, najugodnije iskustvo iz škole, za mene je upoznava-
nje s gregorijanskim pjevanjem koje sam do tada poznavao samo 
površno. Upoznavanje s načinom pravilnog izvođenja gregorijan-
skih napjeva, načina na koji govoreni tekst postaje pjevana molitva, 
načina na koji se glazba podređuje tekstu, a da pri tome ne gubi 
na značenju za mene je bilo jedno potpuno novo iskustvo i dalo 
jedno novo viđenje poznate sintagme: tko pjeva dvostruko moli. 
Upoznavanje s kvadratnom notacijom, načinom zapisivanja grego-
rijanske melodije iz kojeg se razvila suvremena notacija višestruko 
mi je bilo korisno. Ono što mi je do nedavno izgledalo kao nejasni 
paleografski zapis, danas mi je naprotiv razumljivo, štoviše u tome 
nalazim objašnjenja za načine zapisivanja i nazive pojmova iz su-
vremene glazbe.

Znanja stečena tijekom trogodišnjeg školovanja obogatila su 
me i kao crkvenog glazbenika i kao glazbenika odnosno ljubitelja 
glazbe uopće. Iz tog razloga i dalje nastavljam pohađati poduku iz 
sviranja orgulja i sudjelovati u radu Riječkog nadbiskupijskog zbo-
ra, jer mi omogućuje daljnje učenje, ali i druženje i izmjenjivanje 
iskustava s dragim prijateljima okupljenih oko istih interesa. Nadam 
se da će potrajati.

Anita Cibić 
orguljašica i zborovođa, župa sv. Franjo Asiški, Kukuljanovo

Premda odmalena pjevam u crkvenim zborovima i puno znanja 
sam stekla u praksi, pohađanje ove škole mi je pomoglo da sve to 
utvrdim i još novoga naučim. Predmeti koje sam slušala su mi bili 
od velike koristi kako oni liturgijskog karaktera tako i oni glazbeni. 
Svi profesori su stručno i s puno strpljenja predavali. Mi koji smo 
pohađali školu smo jedni drugima bili podrška i pomoć. Kroz sve to 
nastala su nova i lijepa prijateljstva.

Kad sam se upisivala u školu u mojoj župi nije bila potreba za 
orguljašem, međutim župnik je podržao moju želju za pohađanjem 
ove škole. Već nakon prve godine dobila sam priliku voditi zbor u 
susjednoj župi koja je ostala bez orguljaša. Malo me bilo strah, ali 
ipak sam prihvatila i tako već četvrtu godinu vodim pjevački zbor u 
župi svetog Franje Asiškog na Kukuljanovu. 

Jako je dobro i lijepo znati da u svemu tome nismo sami da 
uvijek imamo stručne osobe koje možemo pitati za savjet, mislim 
tu prije svega na voditelje Andrejku i Giovannija, kao i na sve ostale 
profesore i kolege.

Gordan Dukić
orguljaš i zborovođa, župa sv. Antuna Padovanski, Crikvenica

Škola za crkvenu glazbu u mnogočemu nam je pomogla i upot-
punila naše prethodno glazbeno znanje. Još na seminarima 2006. i 
2007. g. profesori Andrić, Martinjak i ostali dali su nam smjernice da 
bismo mogli ispravno i u skladu sa liturgijom vršiti odabir pjesama.

Sve to odrazilo se i na kvaliteti zbora župe sv. Antuna Padovan-
skog, kojega vodim već 8 godina.

Od Euharistijskog kongresa nas nekoliko pjevača iz župnog 
zbora članovi smo i nadbiskupijskog zbora. To je jedno veliko isku-
stvo i posebno sam zahvalan maestru Geraciju jer me svojim ra-
dom potaknuo da i ja nastojim što više sa zborom raditi a cappella 
pjevanje.

Moram napomenuti da sam tu stekao i veliko bogatstvo, a to su 
poznanstva koja se prerasla u prijateljstva i jednu veliku harmoniju. 
Nakon ljetne stanke jedva čekamo ponovne susrete, probe, druže-
nje i nastupe. To je istinska sreća i hvala dragome Bogu na tome!

Daniela Marinović
prof. klavira i orguljašica, župa BDM Karmelske, Drenova

U glazbenoj školi za crkvenu glazbu predajem klavir od samog 
početka prije pet godina. Sviranje klavira (uz nastavu solfeggia), 
prva je stepenica za sve one koji upisuju školu. Volim raditi s odra-
slim ljudima koji su uvijek tako puni entuzijazma i ljubavi prema 
sviranju. Mnogima je to neostvarena želja iz djetinjstva i sretna sam 
što su prepoznali našu školu kao mjesto gdje mogu ostvariti nešto 
za što su mislili da su “prestari”. Nastava se odvija individualno pa 
tako i sami polaznici na neki način, svojim trudom i upornim vjež-
banjem određuju tempo kojim ce napredovati, nema nametnutog 
vremena u kojem se mora nešto savladati i to je jako dobro jer su 
to ljudi  različitih dobi, od studenata, preko srednjih godišta pa i do 
osoba koje su u mirovini.

Jedna od nezaobilaznih rečenica koje redovito slušam je: “ 
Jao, profesorice, meni to kuci puno bolje ide, ne znam sto mi je da-
nas!” Na te rijeci mogu se samo nasmijati, meni one govore o tome 
koliko je njima stalo da dobro odsviraju zadano gradivo i potvrda je 
njihove odgovornosti prema našem radu. Moja poruka svim ljudima 
koji vole glazbu je, usudite se, nemojte misliti da ste prestari ili da 
nemate dovoljno sluha ili da nemate dovoljno vremena ili da nema-
te podršku od svoje okoline ili..... Imajte vjeru da uz Božju pomoć 
možete sve!

Iskustvo polaznika 
Nadbiskupijske 
škole za crkvenu 
glazbu 
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GOSPODINE U SAKRAMENTU 
BRAKA TI SE SKRIVAŠ

Gospodine … Ti si ljubav Sveta beskrajna... blagoslov i 
Spas svakom čovjeku... radost i veselje i ovoga svijeta...

Gospodine... mi smo na ovom svijetu putnici... hodočasni-
ci... koji s čežnjom putujemo prema savršenoj ljubavi… Tebi... 
Spoznajemo Tebe na križu... tu te najprije primjetimo... jer smo 
Ti bijeda i žalost... slabi i krhki… griješni... i često puta bolesni 
duhom i tijelom.

Vjerom spoznavši da nas Ti otkupljuješ križem svojim… 
naše predanje Tebi nas dovodi... sloboda i radost očišćene duše 
koja se svakodnevno baca Tebi u zagrljaj… i ne želi te više 
izgubiti... i tako nas krhke i dalje padu sklone svakodnevno sebi 
privlačiš... jer bez Tebe Ti više ne znamo ni hodati ni disati...  i 
počnemo razmišljati o Tvojoj Riječi… da Kraljevstvo nebesko 
počinje već tu na zemlji... otvaraš nam nove prozore...

Što je to Kraljevstvo nebesko na zemlji?... Kraljevstvo nebe-
sko je život s Tobom Gospodine… oči u oči u Tvojem naručju... 
u naručju savršene ljubavi...

Ovdje na Zemlji mi samo učimo korake... kako Te ljubiti... 
osjetiti... živjeti u predanju Tebi... ponekad nas to i posvema 
obuze... i živimo trenutke čežnje susreta s Tobom kojima obič-
no predhodi bol... duhovna... tjelesna... više puta i radujući se 
boli... jer znamo da ćeš nas doći utješiti...

 A radost... u radosti te često puta zaboravimo... radost je 
nešto što smatramo normalnim očekivanim i na njoj ne znamo 
zahvaliti… a Ti si tu najprisutniji... u ljubavi.. to je Tvoja sli-
ka…  i kažeš nam da ne postoji niti jedan čovjek na svijetu koji 
nam  može pružiti savršeniju ljubav... i ne može... ali isto tako 
kažeš da Kraljevstvo nebesko počinje već tu na Zemlji ukoliko 
vršimo Tvoje zapovijedi ljubavi... ljubi Boga... bližnjega svoga 
kao samoga sebe... 

I živimo mi to... samo svojim snagama… i ne spoznajemo 
uvijek tu veliku Tvoju istinu... težimo Tebi i nebesima... i Tebi 
kao zaručniku... a Ti to već jesi nama na zemlji... već sada si 
naš zaručnik i to nam strpljvo svakodnevno govoriš... obitelj 
na prvom mjestu... a mi se otimamo iz obitelji jer čeznemo za 
Tobom...

Tiho mi progovaraš u srcu: „Zaručnice moja... Ja sam s to-
bom... tvoj sam potpuno... naročito u sakramentu braka... Ja 
sam ljubav koja vas je sakramentom braka ujedinila... Tim sa-
kramentom obitelj  postaje mjesto tvoje  gdje ćeš me susretati 
najviše... najintenzivnije...

 Znaš da prebivam u svakom čovjeku... u hramu srca nje-
govog... znaš da ljubiti drugoga znači ljubiti mene... Zaručnice 
sjeti se što po sv. Pavlu rekao sam o ljubavi... ona sve pokriva... 
svemu se nada... nikada ne prestaje... što misliš... zbog čega je 
On to izgovorio. Znao je da sam ta ljubav Ja...

Tvoj suprug kojeg ljubiš u prolaznom odjelu ovoga svijeta 
sam zapravao Ja... Krist u njemu... Tvoj zaručnik... predanje... 
praštanje... služenje... razumijevanje briga... njegovanje... njež-
nost i ljubav iskazana njemu... je ljubav iskazana meni...                                                          

 Stoga zaručnice moja... kojom silinom budeš ljubila supru-
ga svoga... tolikom ćeš silinom ljubiti mene... onda Ja mogu u 
potpunosti biti Tvoj zaručnik jer si mi se potpuno predala. To ne 
znači da ne vidiš njegove mane... ograničenosti... prijestupe... 
terete... bolesti... nego u njemu gledaš mene očima srca i suo-
bličena sa mnom ljubiš poput mene... bezuvjetno... savršenom 
ljubavlju...

Zato je sakramenat braka Svet... zato je obitelj na prvom 
mjestu… jer sa tu u tvojoj obitelji glava... Tvoj zaručnik Ja... 
blagoslov... ljubav i karika tvojeg poslanja na ovome svijetu... u 
spoznaji života Kraljevsta nebeskog na zemlji...   

Ivanka Lakota

Papa Franjo o životu i vjeri 
- hrvatsko izdanje prve autorizirane knjige-intervjua 

Tko je taj pastir uvjeren da Crkvu 
“upraviteljicu vjere” valja pretvoriti u 
Crkvu “prenositeljicu i olakšavateljicu 
vjere”? Tko je taj svećenik koji je, od 
skromne službe u isusovačkoj reziden-
ciji u Córdobi, u samo nekoliko godina 
postao nadbiskup Buenos Airesa, ar-
gentinski kardinal primas i predsjednik 
Argentinske biskupske konferencije? 
Tko je, naposljetku, taj Argentinac koji je 
živio kao monah, a postao papa? Kako 
vidi sebe, Crkvu i društvo? Ova knjiga 
pokušava odgovoriti na ta i druga pita-
nja kroz niz razgovora što su ih poznati 
novinari Sergio Rubin i Francesca Am-
brogetti tijekom više od dvije godine vo-
dili s papom Franjom, tada kardinalom 
Bergogliom. 

U ovoj prvoj autoriziranoj knjizi-intervjuu, koja je postala svjetski 
bestseler, papa Franjo progovara o događajima koji su obilježili njegov 
život od dolaska obitelji iz Italije u Argentinu u potrazi za boljim živo-
tom, preko školovanja, bolesti, svećeničkog poziva i pristupanja Družbi 
Isusovoj, potrebi međureligijskog dijaloga i međukulturalnog susreta, 
stanju u Crkvi, velikim izazovima u društvu, ali i o duboko osobnim opre-
djeljenjima, strahovima i radostima, plesu, glazbi, književnosti, filmu, 
umjetnosti i nogometu te razlozima za vjeru u budućnost čovječanstva. 
Otvoreno progovara i o svojim pogrješkama i slabostima, duhovnomu 
životu i molitvenomu iskustvu… Svoju misao ocrtava s jasnoćom, ne 
kolebajući se izravno progovoriti ni i o mnogim aktualnim temama kao 
što su spolni moral, celibat, skandali u Crkvi, opasnost politiziranja itd.

Iz Papinih odgovora iščitava se osobnost duboko duhovna čovje-
ka, bogata životnog iskustva, iznimno načitana, a izrazito jednostavna u 
slikovitosti vlastitog izričaja. Svojom neposrednošću, intimnošću i otvo-
renošću ova knjiga omogućuje svakom čitatelju da papu Franju upozna 
izbliza, te će zasigurno nadahnuti i oduševiti svakoga tko za njom po-
segne. 

IZDANJA VERBUM

OBITELJSKI PREDAH

Svršetak ratnih Sukoba
Svršetkom rata 1945. godine počela su se oslobađati i 

naša primorska mjesta od tuđinske vlasti. Počelo je na po-
dručju Zadra, zatim je na red došao otok rab, pa Crikvenica 
i novi, slijedio je Sušak, a dan kasnije, 3. svibnja, i rijeka. 
trsat je oslobođen 1. svibnja. 

okupator je do zadnjeg časa pružao otpor, u tim danima 
rušeći sve pred sobom. u noći između 2. i 3. svibnja, prije 
povlačenja, gotovo su potpuno uništili riječku luku, a zatim i 
Sušačku s brajdicom. Posljedice su se osjetile i danima nakon 
prestanka borbi zbog zaostalih mina. tako je brod Ljubljana 
potonuo u samoj luci u bakru 15. svibnja. 

nakon rata počela je obnova iako je nedostajalo radne 
snage i materijala. odmah se počeo graditi most-trg kod 
Continentala, a prije toga drveni provizorij prema Delti i ri-
jeci koji je sagrađen za samo 24 sata. rušili su se i visoki 
betonski zidovi uzduž Mrtvog kanala koji su dijelili Sušak od 
rijeke. 

Maks Peč
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Schola Cantorum Rijeka
Schola Cantorum Rijeka komorni je zbor mladih osnovan početkom 2008. 

godine. Zbor djeluje pri Kulturno-umjetničkom društvu “Fratellanza” u okviru 
Zajednice Talijana u Rijeci, a njegovi članovi su učenici pjevanja, studenti glaz-
be, zborovođe kao i vrsni amateri. Zbor djeluje pod umjetničkim vodstvom ri-
ječkih glazbenika, vokalnog pedagoga i zborovođe Ingrid Haller i prof. Roberta 
Hallera koji je orguljaš zbora. Repertoar obuhvaća klasična sakralna djela svih 
glazbenih stilova i kao takav riječ je o jedinom ‘crkvenom’ zboru koji nije vezan 
za određenu župu, ali je specijaliziran za izvođenje duhovne glazbe. 

U zboru se uči pravilno zborsko višeglasno pjevanje, a od svog osnutka 
zbor je održao brojne samostalne koncerte, animirao misna slavlja u Hrvatskoj 
i Italiji, sudjelovao, ali i organizirao  dobrotvorne koncerte poput onoga pod 
geslom „Pokaži danas svoju dobru stranu“ čiji prihod je bio namijenjen siro-
mašnim riječkim obiteljima. Također, organizirao je nastupao na zajedničkim 
koncertima s riječkim baroknim ansamblom Collegium musicum Fluminense, 
Riječkim komornim orkestrom i Gudačkim kvartetom Cadenza iz Zagreba s ko-
jim su održali humanitarni koncert u Koncertnoj dvorani “Vatroslav Lisinski” u 
Zagrebu. Nastupaju diljem Hrvatske i u Italiji. Izveli su scenski, uz soliste i or-
kestar, baroknu operu „Vilinska kraljica“ H. Purcella na otvorenju 4. Festivala 
komorne glazbe u Rijeci s repertoarom koji obuhvaća zahtjevna, višeglasna 
duhovna djela od razdoblja renesanse do 21. stoljeća u a cappella izvedbi ili uz 
pratnju orgulja. Posebnost zbora čine mladi solisti koji nastupaju samostalno ili 
uz zbor. U bliskoj budućnosti, uz nove glazbene projekte i koncerte, namjera im 
je snimiti nosač zvuka s duhovnim skladbama. Kontaktirati ih se može putem 
e-mail adrese: ingrid.haller.ri@gmail.com

Helena Anušić

OBITELJSKI PREDAH

“Requiem”

Trijumf 
pročišćenja i 
spasenja
Verdijev “Requiem” je omiljen komad 
i kod široke koncertne publike koja 
je ovom prilikom izvedbu počastila 
oduševljenim aplauzom.

Monumentalni “Requiem” Giuseppea Verdija 
izveden je u riječkom HNK Ivana pl. Zajca 
uoči blagdana Svih svetih. Izvedbom je ujed-

no završen program “Verdi” u Rijeci 2013.” posve-
ćen obilježavanju 200. obljetnice Giussepea Verdija 
u gradu čije je kazalište u jednom razdoblju nosilo 
njegovo ime. 

U izvedbi djela, uz orkestar i zbor Opere HNK 
Ivana pl. Zajca pod ravnanjem Nikše Bareze ravno-
pravno je sudjelovao i mješoviti zbor “Jeka Primorja”.

Valja istaknuti obraćanje dirigenta koji je istakao 
povlaštenu i privilegiranu ulogu cijelog ansambla u 
korištenju njihovih talenata i sposobnosti, krize ljud-
skosti. 

Uz Mozartov, Brahmsov, Brittenov i Faureov 
“Requiem”, Verdijevo remek-djelo pripada skupi-
ni najpoznatijih i najizvođenijih djela te vrste, a na-
pisan je 1874. godine u počast velikog talijanskog 
književnika Alessandra Manzonija. Nezaobilazno je 
repertoarno djelo, a Verdi je i sam više puta dirigirao 
izvedbom u Londonu, Beču i Kolnu.

Iako inspiriran tradicionalnim latinskim liturgij-
skim tekstom mise za mrtve i stoljetnom duhovnom 
glazbenom stilu Verdi ostaje vjeran svom opernom 
stilu. “Requiem” se uzdiže iznad svih opera, posta-
je punokrvna glazbena drama par exellence, trijumf 
poezije, pročišćenja i spasenja, katarze i uzašašća. 
To je djelo izazov svakom ansamblu. Zbog bogat-
stva izraza i atraktivno pisanih solističkih i zborskih 
dijelova, Verdijev “Requiem” je omiljen komad i kod 
široke koncertne publike koja je ovom prilikom izved-
bu počastila oduševljenim aplauzom.

Solistički su nastupila redom vrhunska pjevač-
ka imena, gosti: sopranistica prvakinja Opere 
HNK u Zagrebu Adela Golac Railović, mezzo-

sopranistica, također prvakinja Opere u HNK u Za-
grebu Dubravka Šeparović, prvak SNG Opere i bale-
ta Ljubljana Branko Robinšak te kod publike omiljeni 
član riječke Opere, bas Siniša Štork. Koncertni maj-
stor je Danijela Maras Mendiković, a zborovođa Igor 
Vlajnić. 

Dragan Karlo Došen

Duhovnom glazbom  
zaključen Festival

Komorni zbor „Schola Cantorum Rijeka“ duhovnim koncertom 10. listopada 
zaključio je 8. Festival komorne glazbe u Rijeci. Sa zborovođom i dirigenticom, 
Ingrid Haller, pred riječkom publikom koja je ispunila najstariju riječku župnu 
crkvu, Uznesenja Blažene Djevice Marije, izveli su a capella repertoar kojega su 
otvorili gregorijanskim koralom „Puer natus“, a u nastavku koncerta izveli sklad-
be J. Gallusa, F. Aneria, I.pl. Zajca, S. Rachmaninova, M. Lauridsena i drugih 
odabranih skladatelja kojima su obuhvatili povijest glazbe od srednjeg vijeka do 
XXI. stoljeća. Organizator Festivala bila je Glazbena agencija Haller uz pokrovi-
teljstvo Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. Uz Scholu Cantorum, na 
Festivalu koji je trajao od 15. rujna do 10. listopada nastupili su: Riječki barokni 
ansambl „Collegium musicum Fluminense“ sa solistima Ingrid Haller, sopran i 
Robert Kolar, bariton; Duo Crisóstomo, Trio Poetico i Kvartet Veljak. 

Publiku je pozdravio župnik župe gdje se održao veći dio programa Festi-
vala, Mario Gerić koji je izrazio zadovoljstvo što su crkveni prostori odabrani za 
kvalitetne programe komorne glazbe, ali i primijetio kako bi se za iste javnost 
trebala više zanimati, tim više što je ulaz na sve koncerte bio besplatan. 

H. A.
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Svećenička skupština 
U ponedjeljak 14. listopada u Gospiću je održana 12. godišnja svećenička 

skupština svećenika Gospićko-senjske biskupije. Preko 30 svećenika sa svo-
jim ordinarijem biskupom Milom Bogovićem sagledavali su pastoralne dosege i 
istaknuli glavne probleme i naglaske koji ih očekuju naredne pastoralne godine. 

Sjednica je počela u 10 sati molitvom Trećeg časa a  nakon uvodnog pozdrava 
biskupa Bogovića središnje predavanje na temu "Odgojna dimenzija teologije 
tijela Ivana Pavla II." je održao dr. Petar Krešimir Hodžić, predstojnik ureda HBK 
za obitelj. 

U našem kršćanskom promišljanju tijelu nije iskazivana ona pažnja koju 
zaslužuje. Tijelo je nekako zapostavljeno iako je temeljna istina kršćanstva utje-
lovljenje tj. Sin Božji se "utjelovio", uzeo naše tijelo. Teologija tijela dobiva svoje 
mjesto u kršćanskoj duhovnosti pred seksualnom revolucijom koja je obezvrije-
dila ljudsko tijelo i seksualnost. Tome se pridružila gender ideologija. Kršćanski 
intelektualci, teolozi, roditelji... nastoje razobličiti laži i potaknuti, pogotovo kod 
mladih, odgoj za slobodu. Odgoj za slobodu uključuje sebedarnu ljubav. Upravo 
sebedarna nas ljubav oslobađa. Biblija je pravo "ljubavno pismo" u kojem Božja 
ljubav govori o sebedarnoj ljubavi. Ivan Pavao II. puno je toga izrekao i napisao 
o teologiji tijela. Otkrivamo u njegovim razmišljanjima dragocjeni prilog u čitanju 
znakova vremena. Seksualnost je Božji dar, bogatstvo, koje muškarac i žena 
donose pred oltar i obdaruju jedno drugo. Plod takve sebedarne ljubavi su dje-
ca. To je smisao ljudskog postojanja.  Nakon predavanja održana je diskusija. 

Zatim su slijedila izvješća. Biskup je svećenike izvijestio svećenike o stanju 
u biskupiji, dok je mons. mr. Tomislav Rogić izvijestio je o radu ureda i povje-
renstava. Mons. mr. Tomislav Šporčić informirao je o dosadašnjem pastoralnom 
planu te iznio plan za iduću godinu koji će biti pod nazivom „Odgoj za slobodu 
u znaku križa”.

Zvonko Ranogajec

Ogulinski liječnici proslavili svog zaštitnika sv. Luku

Predstavljanje zbornika 
grada Gospića

U četvrtak 10. listopada u Gospiću je predstavljena monografija 
grada Gospića pod nazivom „Gospić, grad, ljudi identitet“ koju je 
izdao Institut društvenih znanosti  Ivo Pilar, Područni centar Gospić 
i Grad Gospić, dok je glavni urednik dr. sc. Željko Holjevac, vodi-
telj Područnog ureda instituta Pilar u Gospiću. Predstavljanju knjige 
nazočili su brojni Gospićani a među njima je bio i gospićko-senjski 
biskup mons. dr. Mile Bogović. 

Biskup Bogović, i sam autor jednog članka za knjigu je istaknuo: 
„Veliku zahvalu izražavam Institutu Ivo Pilar i njegovom voditelju dr. 
Vladi Šakiću što je otvorio područni ured u Gospiću, a posebno što 
je na njegovo čelo stavio dr. Željka Holjevca, stručnu osobu koja voli 
ovaj kraj. Nakon što je institut pred 6 godina na temelju održanog 
znanstvenog skupa izdao dvije knjige o Identitetu Like sada je Gos-
pić konačno za svojih 400 godina dobio knjigu o sebi. Dovršeno je 
monumentalno djelo zbog čega bi trebala zazvoniti sva zvona u gra-
du. Knjiga jasno ima i praznina koje se trebaju popuniti, a jače treba 
obraditi kraj 2. svjetskog rata i porača. To je zadatak gradu i kraju da 
naknadno riješi, zaključio je biskup Bogović.

Osim biskupa o knjizi su govorili gradonačelnik Gospića Petar 
Krmpotić, ravnatelj Instituta Ivo Pilar dr. Vlado Šakić, i predsjednik 
županijske skupštine Ličko-senjske županije i saborski zastupnik mr. 
Darko Milinović, dok su knjigu predstavili recenzenti dr. Zlatko Ma-
tijević, dr. Ivan Rogić, autori dr. Ante Bežen i sam urednik dr. Željko 
Holjevac. Knjiga ima 700 stranica, sastoji se od 8 dijelova, ima 30 
radova od 38 autora. Kako je napomenuo dr. Rogić kod Gospića 
je vidljiv nesrazmjer između njegovih funkcija kroz povijest i demo-
grafskog stanja, negativna pogranična konotacija i usporen razvoj 
urbane strukture. Uz snažnu kulturnu tradiciju prisutno je i endemsko 
siromaštvo kao i oprečni politički procesi integrativne jugoslavenske 
linije dijela srpskog stanovništva s elementima protudruštva. Grad 
ima poput Vukovara dobar simbolički kapital i knjiga je dobra pod-
loga za razvojne analize u kojima je vidljiva skromna poduzetnička 
kultura jer nema jakog tržišta. Dr. Ante Bežen je istaknuo da knjiga 
potvrđuje postojanje snažnog ličkog identiteta za što ističe potrebu 
izrade leksikona Ličana i istaknutih Gospićana kao i podizanje Parka 
ličkih velikana. Urednik dr. Holjevac je zahvalio gradu Gospiću na 
davanju prostorija za rad instituta kao i pomoć oko tiskanja knjige. 
Veliko je bogatstvo što institut postaje rasadnik mladih intelektualaca 
i znanstvenika.

Zvonko Ranogajec

U petak 18. listopada liječnici i medicinski djelatnici su u Ogulinu pro-
slavili blagdan svog zaštitnika sv. Luke evanđeliste misnim slavljem i pri-
godnim predavanjem u župnoj dvorani.  Misu je u župnoj crkvi sv. Križa 
predslavio župnik i dekan ogulinski Robert Zubović a nazočilo joj je tride-
setak liječnika i medicinskih djelatnika Opće bolnice Ogulin i Doma zdravlja 
Ogulin. U svojoj propovijedi vlč. Zubović predstavio je lik sveca koji je bio i 
liječnik i vrlo učen čovjek.

„Sv. Luku koji nije bio među prvim Isusovim učenicima već je pripadao 
drugoj generaciji, danas slavimo prvenstveno jer je sav svoj život uložio u 
navještenje evanđelja. Bio je radnik na Gospodnjoj njivi, naviještao je Krista 
i onda kad to nije bilo lako, kad su kršćani bili progonjeni kao ovce među vu-
kovima. Bio je sa sv. Pavlom  i onda kad su ga drugi napustili. Svoju životnu 
sigurnost gradio je isključivo na pouzdanju u Gospodina, nije se pouzdao 
u zemaljska dobra.  Donosio je mir Kristov ljudima koji su ga htjeli primiti, 
istaknuo je župnik Zubović te na kraju zahvalio liječnicima i medicinskim 
sestrama na požrtvovnom radu i služenju ljudima.

Nakon mise predavanje za medicinsko osoblje održala je Silvana Vozila 
mag. med. sestra iz Rijeke na temu «Duhovnost, patnja i bol».  Cilj je bio 
ukazati na ulogu i značaj duhovnosti u otklanjanju patnje i boli kod bolesnika 
koji boluju od psihičkih ili fizičkih bolesti. Prikazana su tri pristupa bolesnom 
čovjeku koji pati, a koja su naglasila važnost duhovnosti u smanjenju patnje 
i boli. Prva se odnosi na Illness Beliefs Model koji predstavlja sestrinsku 
praksu, drugi je važnost duhovne psihijatrije kao jedne nove orijentacije u 
psihijatriji, a treći je autentično hrvatski «proizvod» - Hagioterapija ili liječenje 
duhovne duše čiji je začetnik prof. dr. Tomislav Ivančić. Čovjeka ne možemo 

gledati redukcionistički unutar samo jedne perspektive (znanstvene) jer se 
sastoji od duše i tijela. Sve se više stavlja u fokus istraživanja ono «duhovno» 
i ukazuje na njegovu važnost u pristupu bolesnom čovjeku, osobito onom 
koji pati. Slobodno možemo kazati: «zdrav duh za zdravo tijelo», zaključila 
je mag. Silvana Vozila.

Zvonko Ranogajec
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Dan neovisnosti 
u Svetištu Gospe 
od Čudesa

U utorak 8. listopada u Svetištu Gospe od Ču-
desa u Oštarijama kod Ogulina održana je središnja 
proslava Dana neovisnosti za prostor Ogulina i su-
sjednih općina a kojeg je organizirao čuvar svetišta 
pop Antun Luketić uz koordinaciju udruga Domovin-
skog rata Ogulina. Uz misu otvorena je izložba foto-
grafija i arhivskog materijala vezanog za Domovinski 
rat na Ogulinskom području. 

Misu je predslavio župnik Oštarija u vremenu 
početka Domovinskog rata Mile Šajfar u suslavlju 
mjesnog župnika Luketića a uz župljane misi su 
nazočili gradonačelnik Ogulina Jure Turković, na-
čelnici općina ogulinskog kraja kao i čelnici udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata. „Neki danas samo 
kritiziraju, a ne uočavaju što je sve dobro nastalo 
stvaranjem neovisne Hrvatske u strašnom ratu. Neki 
se ustrajno žrtvuju za sebe ali i opće dobro, a ta-
kvi su bili i naši branitelji. Danas se hrabrimo riječ-
ju Božjom a uzor su nam Miroslav Bulešić i Alojzije 
Stepinac, hrvatski mučenici, jer se samo osobnim 
primjerom može mijenjati svijet na bolje i trpjeti sve 
nedaće života“, poručio je propovjednik vlč. Šajfar. 

U zgradi stare osnovne škole Oštarije otvorena 
je u nastavku izložba fotografija u suradnji s Pučkim 
otvorenim učilištem iz Ogulina, a pozornost je iza-
zvao i župni dnevnik Oštarija iz vremena jeseni 1991. 
godine iz koga su se pročitali dijelovi s nadnevkom 
7. i 8. listopada 1991. Iz njega je razvidno kolika je 
bila uloga župe u zbrinjavanju prognanih kao i dava-
nju snage i podizanja morala mještanima u najtežim 
trenucima velikosrpske agresije. Izložbu je otvorio 
načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević. 

Z. R.

O evangelizacijskoj svijesti 
župnih suradnika

U nedjelju 27. listopada u Otočcu je održan redoviti godišnji susret župnih pastoralnih 
vijećnika Gospićko-senjske biskupije. Više stotina članova župnih pastoralnih vijeća iz većine 
župe svih šest dekanata Biskupije pozdravio je na početku biskupijski povjerenik za Župna pa-
storalna vijeća i župnik Otočca i generalni vikar biskupije mons. mr. Tomislav Šporčić. Službu 
riječi predslavio je gospićko-senjski biskup Mile Bogović u suslavlju više svećenika biskupije 
među kojima župnika i dekana gospićkog mons. Mile Čančara, župnika Senja dr. Richarda 
Pavlića i ostalih svećenika. 

Biskup Bogović je predstavljajući pastoralni plan biskupije za narednu godinu pod nazi-
vom „Odgoj za slobodu u znaku križa“ detaljnije progovorio o pojmu odgoja. Odgoj je najvaž-
nija stvar u životu po kojoj postajemo mali ili veliki ljudi i kršćani, a dobro odgojen vjernik dobro 
se koristi svojim darovima. Teško se koristiti velikim znanjem i bogatstvom pri čemu mnogi 
postaju slijepi na siromašne. Nakon službe riječi susret je nastavljen u kino dvorani Gackog 
pučkog otvorenog učilišta predavanjem mons. dr. Milana Šimunovića.

Dr. Šimunović je govorio o temi „Evangelizacijska svijest župnih suradnika u znaku križa“. 
Istaknuo je potrebu novog mučeništva u sučeljavanju s militantnim ateizmom i agresivnim 
vidovima sekularizma. Treba se bojati besplodnih, tihih i umišljenih kršćana. Uloga je Župnih 
pastoralnih vijeća da propituju pastoralne planove svojih župa i sudjeluju sa župnicima u nji-
hovoj realizaciji, zaključio je dr. Šimunović. Kršćanin je pozvan kroz mučeništvo i križ stvarati 
novi svijet. Križ je pobjeda ljubavi nad mržnjom i života nad smrću. Potrebno je oživjeti župne 
zajednice te kapilarno raditi s ljudima. Svatko na svom mjestu treba svjedočiti da mu Bog bude 
u središtu a ne periferiji života. 

Zvonko Ranogajec

Dr. Šimunović o simbiozi 
roditelja i djece u 
prakticiranju vjere

U utorak 29. listopada u organizaciji ogulinskog župnika i dekana vlč. Roberta Zubovića 
nakon večernje mise održan je susret za roditelje s profesorom dr. Milanom Šimunovićem na 
temu sakramenta krizme i uloge roditelja u vjerskom odgoju djece. U pastoralnoj dvorani župe 
sv. Križa okupilo se rekordnih blizu 200 roditelja učenika sedmih i osmih razreda obje ogulinske 
osnovne škole za obje ogulinske župe sv. Križa i bl. A. Stepinca zajedno sa župnicima i vjerou-
čiteljima. Kako po 
odazivu, tako i po 
rezultatima su-
sreta, mogao bi 
se nazvati povije-
snim. 

Ono što je 
inače u Crkve u 
Hrvata jedna od 
najvećih proble-
ma, odlazak mla-
dih nakon krizme 
iz Crkve, profe-
sor Šimunović je 
pokušao riješiti 
u razgovoru s ro-
diteljima. „Djeca 
samo uz pomoć 
roditelja mogu ostati u krilu Crkve a zajedno se mogu činiti čuda. Svjedočenjem nedjeljne 
mise s djecom temeljni je preduvjet da mi djecu katehiziramo a ne ona nas. Roditelji su najbolji 
vjeronauk za djecu i oni s njima trebaju živjeti vjeru, istaknuo je prof. Šimunović, a što su osob-
no posvjedočili i neki roditelji. Nedjeljni poučak je jednostavan a čini ga nedjeljna euharistija, i 
nedjeljni ručak uz molitvu. Globalizirani svijet prijeti da nas porazi bez ispaljenog metka, zato 
je krajnji čas da počnemo preispitivati vlastitu vjeru i ne dopustimo da to za nas čine Crkva i 
škola, bez nas samih. Roditelji s djecom trebaju živjeti vjeru u čemu je velika i uloga zajedniš-
tva odnosno župe. Bog nam nije predaleko već je uz nas, samo ga trebamo htjeti. Ako neki 
prepesimistički gledaju današnji svijet koji se urušava, treba znati da iz srušenog stabla rastu 
nove mladice“, zaključio je dr. Šimunović. Time ćemo krizmanike zadržati u Crkvi i župnoj 
zajednici, čime ćemo se približiti Bogu.

Svoja svjedočenja u radu s krizmanicima iznijeli su i s. Pankracija i vlč. Dino Rupčić a 
susretu je i nazočio novi župnik župe bl. A. Stepinca fra Tomislav Vrsaljko. 

Zvonko Ranogajec
13. obljetnica 
Vojno-
obavještajne 
bojne u Ogulin

Vojni biskup Juraj Jezerinac predslavio je 11. listo-
pada misno slavlje i svečanost obilježavanja 13. obljet-
nice od osnivanja Vojno-obavještajne bojne u kapelici 
vojarne Sv. Petra u Ogulinu. Misu je predslavio u su-
slavlju vojnog kapelana p. Mirka Vukoje kao i donedav-
nog kapelana fra Marijana Jelušića te župnika i dekana 
ogulinskog  vlč. Roberta Zubovića. Uz vojnike, časnike 
i dočasnike na čelu sa zamjenikom zapovjednika boj-
nikom Goranom Atlijom, misi su nazočili predstavnici 
policije, vatrogastva i HGSS-a iz Ogulina kao i dogra-
donačelnik Ogulina Tone Radočaj. 

Biskup Jezerinac je progovorio o gubitku silne 
energije radi zla u srcu čovjeka  jer neki preziru Isusa. 
„Povijest ljudske borbe je u ljudskom srcu koje treba-
mo oboružati sakramentima, vjerom i molitvom a vi 
kao pripadnici Vojno-obavještajne bojne stalno morate 
obavljati unutarnje duhovno izviđanje svoje duše“, za-
ključio je biskup Jezerinac.

Biskup Jezerinac je zatim kod središnjeg križa u 
vojarni predvodio molitvu odrješenja za sve poginule 
pripadnike postrojbe, a kasnije nazočio i svečanom 
postroju i razgledu svih vojno-materijalnih sredstava 
bojne.

Z. R.
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Svećenici Riječke nadbiskupije okupili su se 21. listopada na redovitoj 
polugodišnjoj Svećeničkoj skupštini u Domu pastoralnih susreta u Lo-
vranu. Susret je započeo u kapelici na molitvi trećeg časa gdje ih je 

nadbiskup Ivan Devčić podsjetio da je u Riječkoj nadbiskupiji sa završetkom 
ljeta započela nova pastoralna godina koja je posvećena župnoj katehezi. 
Kao logični nastavak Godine vjere koja se u proteklih godinu dana proslav-
ljala u cijeloj Katoličkoj Crkvi, Godina župne kateheze želi potaknuti daljnju 
sustavnu edukaciju vjernika svih dobi.

Svećenicima je izlaganje o župnoj katehezi održala dr. Ružica Razum, 
profesorica katehetike i religijske pedagogije na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Zagrebu. Istaknula je kako je u suvremenom društvu u kojemu su 
se promijenile okolnosti, potrebno mijenjati i model kateheze. Tradicionalni 
model egzistira još od 16. stoljeća i bio je funkcionalan u društvu koje je nu-
dilo kršćansko okruženje i podržavalo kršćanske vrijednosti. Danas društvo 
više nije prožeto tim vrijednostima pa kateheza ne može biti smo nadograd-
nja onoga što se praktično već živi. „Danas se djeci izvan sata vjeronauka 
nude neke potpuno drugačije vrijednosti. Ono što uče na vjeronauku ostaje 
visjeti u zraku, bez iskustvenog doživljaja u životu. Zbog toga možemo reći 
da nismo posve zadovoljni rezultatima vjeronauka u školi i župi, da se puno 
ulaže, a malo je efekta. Djeca su sakramentalizirana, ali često ne i evangeli-
zirana. No, s obzirom na okolnosti bilo bi zaista čudno da su ti rezultati bolji.“ 

Dr. Razum je istaknula da se suvremena kateheza susreće s brojnim 
problemima, od nepoznavanja potreba današnjih obitelji i djece, do 
zasićenosti s postojećim modelom vjeronauka i načinom komunika-

cije kateheta i učenika. No ponudila je i rješenja koja bi trebala uključivati 
cijelu župnu zajednicu. „Župna kateheza je nešto što se događa prvenstve-
no između katehete i djece, ali ona bi trebala uključiti i obitelj i zajednicu. 
Rad s roditeljima je nužan, oni su u ovome svijetu nemoćni i dezorijentirani i 
potrebna im je naša pomoć“, rekla je dr. Razum. Zaključila je kako će za su-
vremenu poduku katehete morati postati svjesni promjena koja se događaju 
u društvu i potreba vjernika. Navela je i niz pozitivnosti koje je donijela dva-
desetogodišnja nazočnost vjeronauka u školama. Na taj je način vjerskom 
podukom ipak zahvaćeno 90% djece, a s njima se sustavno i redovito radi. 
To je široka platforma osoba koje ipak razvijaju osjećaj crkvenosti i pripad-
nosti. U proteklih 20 godina pripremljen je bogat didaktički materijal, a pored 
toga uvelike se povećao broj diplomiranih  teologa. 

Važnije programe najavili su i rektor bogoslovnog sjemeništa Sanjin 
Francetić davši svećenicima upute za rad s ministrantima, vjeroučitelj Marin 

Miletić govorio je o radu s mladima na internetskim socijalnim mrežama i o 
radu katoličkih skauta, a mr. Andrejka Srdoč podsjetila je na program Nadbi-
skupijske škole za crkvenu glazbu i pozvala župnike da pošalju na edukaciju 
talentirane župljane koji bi mogli postati orguljaši ili zborovođe. 

Danijel Delonga

Svećenička skupština

Kako katehizirati u novim uvjetima
U suvremenom društvu u kojemu su se promijenile okolnosti, potrebno mijenjati i model kateheze. Tradicionalni 
model egzistira još od 16. stoljeća i bio je funkcionalan u društvu koje je nudilo kršćansko okruženje i podržavalo 
kršćanske vrijednosti. 

Susret župnih vijećnika 23. studenog na Trsatu
Generalni vikar mr. Emil Svažić najavio je službeni 
završetak Godine vjere koji će se u cijeloj Crkvi obilježiti 
na kraju liturgijske godine, blagdanom Krista Kralja 24. 
studenog. Tim će povodom dan ranije, 23. studenog, 
Godina vjere u Riječkoj nadbiskupiji završiti susretom 
vijećnika iz pastoralnih i ekonomskih župnih vijeća iz 
svih župa nadbiskupije. Veliki susret na Trsatu započet 
će u 15 sati u Auli Ivana Pavla II. uz izlaganje mons. dr. 
Milana Šimunovića, a završiti euharistijskim slavljem u 
18.30 u bazilici Majke Božje Trsatske koje će predvoditi 
nadbiskup Ivan Devčić.

Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je 5. listopada tradicionalno 
hodočašće Hrvata Majci Božjoj Tješiteljici Žalosnih u njemačkom Kevela-
er-u. Hrvati iz njemačke regije Sjeverne Rajne i Vestfalije, te iz Nizozemske, 
Luxemburga i Belgije, od 1979. hodočaste u ovo Marijino svetište, drugo po 
veličini u Njemačkoj, a svake godine hodočašće predvodi neki od biskupa iz 
domovine. Ove se godine okupilo oko 1000 Hrvata, predvođenih fra Lukom 
Šarčevićem, a nadbiskup Devčić gostovao je po drugi put. 

U gradu Kevelaer-u jedna ulica, Kroatenstrasse, nosi ime Hrvatske, a 
na kraju te ulice podignut je „Hrvatski križ“. Uspomena je to na sudjelovanje 
vojnika iz Hrvatske u 30-godišnjem ratu između katolika i protestanata u Nje-
mačkoj. Hrvatski hodočasnici hodočašće 
su tradicionalno završili molitvom ispred 
križa koju je predvodio nadbiskup Devčić. 
„Pokažimo svima, riječima i još više djeli-
ma, kako je križ, Kristov križ, „znak pobje-
de“, pobjede nad barbarstvom, egoizmom, 
nepravdom, mržnjom, smrću, kako samo 
njega prihvaćajući postižemo istinsku slo-
bodu. Neka mnogi zahvaljujući našem svje-
dočanstvu danas, poput cara Konstantina 
prije 1700. godina, otkriju križ kao znak u 
kojem se pobjeđuje zlo i ostvaruje dobro za 
sve, i neka se iza njega svrstaju. Trudimo se 
svi oko toga“, rekao je nadbiskup. Hrvatima 

izvan domovine poručio je da se ne odreknu svete tradicije i baštine vjere u 
moć Krista raspetoga. „Štoviše, trudimo se prenijeti je na naše nove nara-
štaje, kako ne bi zaboravili da pripadaju narodu koji je do srži svog narod-
nog bića obilježen Kristovim križem, čijom je snagom i mudrošću stvorio sve 
najljepše i najplemenitije što u njegovoj povijesti i kulturi ima.“

U propovijedi u katedrali nadbiskup je također potaknuo hodočasnike 
da životom svjedoče vjeru. „Braćo i sestre, čitav je naš život jedno duže ili 
kraće, lakše ili teže hodočašće. Svako nas hodočašće podsjeća na to da 
na zemlji nismo za stalno, da je naše konačno prebivalište negdje drug-
dje. Ali, iako se svi slažu da smo prolazni (a ne mogu se ne slagati jer su 

činjenice očigledne), nema jedinstva s obzirom 
na cilj prema kojemu putujemo. Postoje, naime, 
oni koji, iako im možda srce pa i um drukčije 
govore, ipak ustraju u uvjerenju da naše životno 
hodočašće završava u ništavilu smrti i groba. 
Kao vjernici pozvani smo moliti za sve takve da 
im Gospodin udjeli milost te prihvate dar vjere 
koja u potpunosti osvjetljava ne samo naš ži-
votni put nego i njegov cilj. Tu smo vjeru došli 
danas ovdje posvjedočiti, međusobno učvrstiti 
i moliti da ona ne prestane obasjavati srca svih 
ljudi, posebno mladih naraštaja koji su sve više 
izloženi utjecaju nevjere i beznađa što ga ona 
oko sebe širi“, zaključio je nadbiskup Devčić.

Hodočašće Hrvata u Njemačkoj

Ne zaboravite baštinu vjere
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Pet godina Nadbiskupijske 
glazbene škole

Riječka Nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu susretom crkvenih glazbenika, 
suradnika i polaznika škole 26. listopada proslavila je petu obljetnicu djelovanja. U 
dvorani Nadbiskupskog doma, nadbiskup Ivan Devčić poticajnim riječima čestitao je 
svima koji su uključeni u rad škole, posebno voditeljici mr. art. Andrejki Srdoč Geraci i 
njezinom suprugu, dirigentu i skladatelju Giovanniu.

Nakon pjesme Nadbiskupijskog zbora te molitve i uvodnih riječi nadbiskupa, pre-
davanje pod naslovom „Osnivanje škola za crkvenu glazbu u Hrvatskoj nakon Drugog 
vatikanskog koncila - uloga i zadaće“ održala je dr. s. Katarina Koprek, profesorica na 

KBF-u u Zagrebu. Govorila je općenito u ulozi glazbe u liturgiji te o zadaći nadbisku-
pijskih škola i povjerenstva za glazbu da smjernice Drugog vatikanskog koncila pre-
nesu na župne zborove i zborovođe. Nakon što je još 60-tih godina prošlog stoljeća 
u Zagrebu osnovan Institut za crkvenu glazbu, s početkom ovog stoljeća glazbene 
škole osnovane su u Varaždinu, Đakovu i Rijeci, a preporuka je da svaka biskupija ima 
barem povjerenstvo koje će brinuti za to područje. „Škola za liturgijsku glazbu treba 
ostvarivati ciljeve evangelizacije i pastorala. Liturgijska glazba nije samo pjevanje i 
sviranje, ona mora biti u službi liturgije, pratiti liturgijske čine, davati im svečani ton i 
poticati zajedništvo vjernika“, objasnila je dr. Koprek. 

Voditeljica Škole, mr. Srdoč Geraci prisjetila se prvih koraka osnivanja Škole pri 
čemu je osnovna motivacija bila potaknuti ispravno shvaćanje, razumijevanje i izvođe-
nje skladbi kako bi one bile u službi liturgije. „Vidjevši da je praksa crkvenih zborova 
u župama nadbiskupije šarolika željeli smo da se dogodi jedan crkveno-glazbeni po-
kret, da se glazbi u liturgiji dadne njezino pravo mjesto i značenje, da se podigne svi-
jest pjevača i svirača, ujednače izvedbe. Zbog toga smo pokrenuli tečajeve edukacije 
i susreta crkvenih glazbenika, a iz tih susreta nastala je i Škola.“ Vrhunac dosadašnjeg 
rada bio je Nadbiskupijski euharistijski kongres 2010. godine na kojemu je, misu koju 
je za tu priliku skladao mo. Geraci, zajedno pjevalo 600 pjevača iz svih župa Riječke 
nadbiskupije. 

Dobra iskustva koja su u školi doživjeli posvjedočili su i neki od polaznika. Na 
kraju susreta mr. Srdoč Geraci  podijelila je diplome četvorici polaznika koji su ove 
godine uspješno završili višegodišnje školovanje. Istaknula je da je u ovih pet godina 
Školu pohađalo stotinjak učenika. No, za budućnost Škole bit će potrebna intenzivnija 
suradnja sa župnicima jer oni su ti koji bi trebali potaknuti i poslati župljane na edu-
kaciju kako bi kasnije i djelovali u župi. „Većina je polaznika do sada došla samoini-
cijativno, ali bez suradnje sa župama Škola ne može ispuniti svoj smisao“, zaključila 
je voditeljica.

„U ovih pet godina djelovanja škole svi smo postali svjesniji 
njezina značenja i svjesniji uloge koju crkvena glazba ima u 

liturgiji. Cilj je škole usmjeriti razvoj liturgijske glazbe u našim 
župama sukladno smjernicama Drugog vatikanskog koncila. 

Moram reći i da je po tom pitanju potrebno još puno toga učiniti“, 
rekao je nadbiskup potičući daljnji rad voditelja i polaznika. 

Nadbiskupijsku školu za crkvenu glazbu mogu upisati 
glazbeni početnici, koji će u njoj dobiti osnovnu glazbenu 
edukaciju. Drugi stupanj namijenjen je onima koji su već 
prošli glazbenu formaciju, ali mogu dobiti dodatnu edukaciju 
o glazbi u liturgiji te se specijalizirati kao orguljaši ili zborovođe.

Đakonsko ređenje

Budite spremni 
s Kristom nositi 
svoj križ

„Đakoni su pozvani biti ne samo slušatelji nego i služitelji 
i vršitelji riječi Božje“, objasnio je nadbiskup.

Četvorica svećeničkih kandidata, trojica iz Riječke nadbi-
skupije i jedan franjevačke provincije sv. Jeronima 12. listopa-
da u crkvi sv. Nikole Tavelića u Rijeci zaređeni su za đakone. 
Po rukama riječkog nadbiskupa Ivana Devčića đakonsko ređe-
nje primili su Đuliano Trdić, Pero Marijanović i Marijan Žderić, 
te franjevac Bojan Rizvan. Posljednju stepenicu na putu do 
svećeničkog ređenja proći će đakonskim služenjem u župama 
ili Ordinarijatu mjesne Crkve. „To što netko kao uvjet za prima-
nje reda prezbiterata mora prije toga primiti red đakonata ima 
duboko značenje za samu prezbitersku službu, jer to pokazuje 
da je i služba svećenika neraskidivo povezana sa služenjem“, 
rekao je nadbiskup Devčić u propovijedi objašnjavajući u 
čemu se sastoji služba đakona.

„Đakoni su pozvani biti ne samo slušatelji nego i služitelji 
i vršitelji riječi Božje“, objasnio je nadbiskup. „Trebaju, dakle, 
riječ Božju ne samo naviještati nego i po njoj sami živjeti. Po-
našajući se na taj način oni u kršćanskoj zajednici živo predo-
čuju samog Krista koji je bio sluga sviju te pomažu da se cijela 
zajednica, svi vjernici što više suobliče njemu koji ‘nije došao 
da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu 
za mnoge’.“

Iz novozavjetnih zapisa vidljivo je da je đakonska služ-
ba ustanovljena već u prvoj Crkvi, a tako i propisi za one koji 
mogu primiti đakonsko ređenje. To moraju biti muževi na do-
bru glasu, puni Duha Svetoga i mudrosti. „Zanimljivo je da 
na prvom mjestu ističu uživanje dobrog glasa. Očito se pod 
time misli na kreposti naravnog reda, kao što su čestitost, sa-
vjesnost, urednost, odgovornost“, rekao je nadbiskup. „Uz to 
kandidati za svetu službu moraju imati i nadnaravne kreposti, 
one koje u njihovo srce ulijeva Duh Sveti po svojim darovima. 
Đakonska je služba, kao i prezbiterska i biskupska, služba 
nadnaravnog reda.“ Zbog toga se u posvetnoj molitvi ređenja 
đakona zajednica vjernika Bogu obraća vapajem: „Pošalji na 
njih, molimo te, Gospodine, Duha Svetoga. Neka ih dar tvoje 
sedmolike milosti ojača za vjerno vršenje službe.“ 

Treće što su već apostoli u prvim kršćanskim zajednica-
ma tražili kao uvjet da bi netko bio prikladan za đakonsku služ-
bu odnosi se na mudrost, no ne samo onu svjetovnu. „Onaj ko-
jemu se povjerava služba đakona mora usvojiti takvu mudrost, 
koja svoj najviši izraz doseže na Kristovu križu. To znači da 
đakon mora biti spreman s Kristom nositi svoj križ i zajedno s 
njime dati se na njemu razapeti radi spasenja braće”, objasnio 
je nadbiskup.

Rodbina, prijatelji, bogoslovi i svećenici radovali su se s 
ređenicima u prepunoj crkvi sv. Nikole Tavelića uz franjevački 
samostan, a u ime novih đakona na podršci i molitvama zahva-
lio je Bojan Rizvan. 
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Vjera i znanost se 
nadopunjuju

Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je 23. listopada u 
katedrali sv. Vida u Rijeci misu za početak akademske godine. 
Suslavili su predstavnici Teologije u Rijeci i bogoslovnog sjeme-
ništa te povjerenik za sveučilišni pastoral Velimir Martinović. Uz 
brojne studente, misi su nazočili sveučilišni profesori te rektor 
Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin. 

Katedrala sv. Vida sagrađena je kao crkva Isusovačkog ko-
legija uz koji se vežu počeci srednjoškolskog i visokoškolskog 
obrazovanja u Rijeci i u primorskom kraju, podsjetio je riječki 
nadbiskup na početku propovijedi dodajući kako je misa pri-
goda Boga zamoliti za praćenje u akademskoj godini u kojoj je 
studentima i profesorima želja prema predviđenom programu 
usvojiti već dosegnute znanstvene te ako je moguće, dovinuti se 
do novih. „Ukratko: cilj vam je znanost, radi koje postoje svaka 
sveučilišta i svaka akademska zajednica“, rekao je nadbiskup 
Devčić. 

Govoreći o odnosu vjere i znanosti istaknuo je da iz isku-
stva znamo koju moć ima znanje, osobito ono koje omoguća-
vaju prirodne znanosti. „Imamo moć znanja i moć vjere. Nužno 
nam se postavlja pitanje koje je od tih znanja moćnije i mogu 
li one ići zajedno ili jedna drugu moraju zanijekati?“, rekao je 
nadbiskup Devčić primijetivši da su mnogi zbog toga suzdržani 
prema znanosti, a drugi prema vjeri. Potrebno je u nama po-
maknuti neko ‘brdo’ koje nam priječi pogled na drugu stranu, a 
to je možda način kako možemo shvatiti da su nam obje moći 
potrebne i da se ne isključuju, nego međusobno nadopunjavaju. 
Nadbiskup je podsjetio na riječi pape Franje koji naglašava da 
je potrebno ponovo uvidjeti osobitu narav vjere bez kojega sva 
ostala svjetla gube na snazi. Također, podsjetio je i na riječi mün-
chenskog kardinala, Reincharda Marxa prema kojemu se vjera 
ne smije odvojiti od razuma, ni razum od vjere. „Vjera koja se ne 
želi podvrgnuti razumskom ispitivanju, nego se uljuljava u svo-
joj samodostatnosti i samodopadnosti, lako prelazi u ideologiju 
i tako postaje nesposobna za bilo kakav dijalog. Papa Franjo 
to naziva teološkim narcizmom“, poručio je riječki nadbiskup. 
Podsjetio je na riječi sv. Augustina da svaki koji istinski vjeruje 
misli, i kad misli, vjeruje. U tom duhu je profesorima i studentima 
poručio da k srcu uzmu to načelo te pokušaju „misliti vjerujući i 
vjerujući misliti“.

Helena Anušić

Započele kateheze za 
studente

U župi Uznesenja BDM u Rijeci, u prostorijama Povjerenstva 
za sveučilišni pastoral 29. listopada započeli su katehetski susreti 
za studente grada Rijeke. Cilj je ovogodišnjeg programa karita-
tivno djelovanje, odnosno povezivanje studenata grada Rijeke s 
karitativnim ustanovama koje postoje u gradu, objasnio je novi po-
vjerenik za sveučilišni pastoral, svećenik Velimir Martinović. Budu-
ći da je ova pastoralna godina u Riječkoj nadbiskupiji posvećena 
župnoj katehezi, susreti će biti usmjereni katehezi kroz konkretno 
ostvarivanje vjere u životu. „Prošle smo se godine, u Godini vjere, 
otvorili vjeri, a ove ćemo se otvarati ljubavi“. Povjerenik je taj put 
nazvao „skokom iz vjere u ljubav.“ Na taj će način studenti imati 
priliku konkretno svjedočiti vjeru u društvu u kojem žive. 

Studenti će u prosincu volontirati na štandu hospicija, posjetiti 
hospicij, prihvatilište za beskućnike, ustanove za psihički bolesne 
osobe te pjesmom i prigodnim darovima koje će skupiti u nekoliko 
akcija razveseliti zaboravljene, bolesne i napuštene. „Ukoliko se 
ovaj program želi ostvariti potrebno je ponajviše moliti“, rekao je 
Martinović. „Osnovat ćemo molitvenu grupu od brze pomoći za 
one koji od nas traže molitvenu podršku, a već takvih upita imamo 
pa ćemo prionuti“. 

Osim redovite večernje nedjeljne svete mise za studente tu 
su i redovita klanjanja petkom kao i kateheze utorkom u 20.00 sati. 
„Ovi susreti utorkom temelj su u našem djelovanju i poslanja. Osim 
što ćemo na njima tumačiti vjeru i obrađivati prigodne teme, koje 
će biti vezane uz profesiju poznatih gostiju koji će jednom mjeseč-
no dolaziti u Rijeku i održati tribinu, na tim susretima ćemo se dru-
žiti i pjevati, diskutirati, davati prijedloge i zajednički osmišljavati 
projekte“. Na kraju susreta najavljena je tema „Duhovi i sveci“ za 
sljedeći utorak.          

Misa za Dan 
Medicinske škole

Medicinska škola u Rijeci već 20 godina Dan škole proslavlja, između ostalog, 
i misom u Trsatskom svetištu. Učenici, predvođeni svojom vjeroučiteljicom Ines Tur-
ković, 21. listopada animirali su misno slavlje koje je predvodio riječki nadbiskup Ivan 
Devčić, a potom i održali kratki koncert, Igor Vlainić na orguljama i mladi iz „Samue-
la“, Zajednice Krista Kralja.

Nadbiskup je u propovjedi mladim medicinarima pojasnio što od njihovog za-
štitnika, svetog Luke mogu naučiti kao poticaj za liječnički i sestrinski poziv. „Prije 

svega blagost i sućut 
prema bolesnima i 
nemoćnima. Bog je 
prema nama milosr-
dan i mi trebamo biti 
takvi“, rekao je nad-
biskup. 

Mlade je pozvao 
i da uvijek ostanu 
vjerni svom pozivu i 
posvete se bolesnim 
ljudima o kojima bri-
nu. „Luka, Pavlov 
suputnik, vjerno je 
ostao uz Pavla kada 

je ovaj bio star i bolestan. Takva vjernost bolesniku, to treba biti i odlika svake medi-
cinske sestre, svakog liječnika ili općenito medicinskog osoblja.“

O odnosu prema bolesnima govorio je i sam Isus, podsjetio je nadbiskup.“Isus 
traži od apostola da donose mir bolesniku i njegovim ukućanima. Daje im i pravila 
ponašanja koja trebaju poštovati: ne biti grub, ne se zadržavati na putu do bolesni-
ka, što znači ne dopustiti da nas zarobi novac, karijerizam ili da nam se neka druga 
prepreka ispriječi na putu skrbi za čovjeka“, poručio je nadbiskup. 

Misa za početak školske godine 

Dopustimo Isusu da 
nam bude prijatelj

Učenici iz svih 
riječkih srednjih škola 
okupili su se u najsta-
rijoj župi i drevnoj cr-
kvi Uznesenja Mariji-
na u Rijeci na misnom 
slavlju za početak 
nove školske godine 
2013./2014., koju je 
u ime riječkog nad-
biskupa predvodio 
biskupski vikar Matija 
Matičić u koncelebra-
ciji s don Dragutinom 
Detićem iz Salezijan-
ske gimnazije i Marija-
nom Benkovićem, povjerenikom za srednjoškolce.

Uz učenike prisustvovali su vjeroučitelji, nastavnici i ravnatelji gotovo svih sred-
njih škola. Crkva je bila prepuna mladih ljudi koji su se došli Bogu zahvaliti i posebno 
moliti zaziv Duha Svetoga na početku ove nove školske godine.

Propovjednik je, prateći dnevna čitanja, pred učenike otvoreno i jednostavno 
stavio pitanje grijeha koje je po prvom čovjeku Adamu unijelo smrt u čovjeka i svijet. 
Naspram te teološke i životne problematike, istaknuo je Isusa Krista kao novog čo-
vjeka koji je u otajstvu svoje smrti i uskrsnuća darovao novi i vječni život. Progovorio 
je i o Bogu kao milosrdnom Ocu koji uvijek i bezuvjetno oprašta i neprestano traži 
izgubljene. Upozorio je i na lažna obećanja i krive putove naše okoline i svijeta te po-
zvao mlade da se odreknu svake laži i okrenu istini koja oslobađa. „Dopustimo Isusu 
da nam bude prijatelj i naš životni suputnik i supatnik“, rekao je Matičić. 

Nadovezujući se na Lukino evanđelje pozvao je na duhovnu budnost i spre-
mnost, jer nikada ne znamo kada će nam Gospodin pokucati. Propovjednik je po-
zvao učenike da mole Duha Svetoga da ih prosvijetli i dadne im darova i plodova 
Duha u ovoj novoj školskoj godini.

Na kraju mise učenicima se je obratio i povjerenik za srednjoškolce Riječke 
nadbiskupije Marijan Benković te im predstavio plan i programa rada Ureda za mla-
de i Povjerenstva u ovoj novoj Godini župne kateheze. Posebna zahvala izrečena je 
župniku mr. Mariju Geriću za otvorenost srca i vrata ove drevne crkve, glazbenom 
sastavu „Assunta“ za animiranje svete mise te su preneseni pozdravi i molitve nad-
biskupa Ivana Devčića.

RIJEČKA NADBISKUPIJA
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Afričko selo na riječkim Škurinjama
U povodu obilježavanja Misijske nedjelje 20. listopada, vjernici župe sv. Ivana Kristitelja na Škurinjama, sa 

župnikom Kristijanom Zebom i misijskom suradnicom Andrejom Kunštek odlučili su se na zanimljiv način prisjetiti 
se misionara, misionarki i misijskih zemalja u kojima oni djeluju. U ponedjeljak, 21. listopada u ovoj riječkoj župi 
otvoreni su Dani otvorenih vrata župe koji su do petka, 25. listopada posjetiteljima pružili pogled u povijest župe, 

a s obzirom da je župnik ravnatelj papinskih 
misijskih djela za Riječku nadbiskupiju,  i 
upoznavanje s djelovanjem misija, potre-
bama misionara te izgledom Afričkog sela 
koje je na Škurinje privuklo veliki broj djece 
iz riječkih vrtića i osnovnih škola. 

Afričko selo na riječke Škurinje doš-
lo je nakon posjeta Andreje Kunštek župi 
u Lužnicama, 22. rujna, u kojoj su sestre 
milosrdnice koje djeluju u misijama na Sa-
lomonskim otocima, priredile Afričko selo i 
nakon Misijskog dana ponudile ga Riječkoj 
nadbiskupiji u trajno vlasništvo. Nakon Šku-
rinja maketa sela će otići u vrtić Zvončica 
na Marinićima gdje će biti u prvoj nedjelji 
Došašća. „Cilj je da selo putuje po vrtićima 
u Adventu kada se obilježava Djelo sv. Dje-
tinjstva koje se slavi na blagdan Sveta Tri 

Kralja, 6. siječnja. Geslo tog dana je ‘Djeca pomažu djeci’ i mališani imaju prigodu molitvama i darovima pomoći 
Djelu sv. Djetinjstva, a sve  kako bi djeca mogla promišljati o misijama i uistinu postati mali misionari“, istaknula je 
misijska suradnica Papinskih misijskih djela  Riječke nadbiskupije. 

Među brojnim školama i vrtićima koje su posjetile župu sv. Ivana Krstitelja na Škurinjama susreli smo vje-
roučiteljicu osnovne škole „Vladimir Gortan“, Borku Alfreider Šavle, koja je sa suprugom 2007. godine posjetila 
Egipat i u svom proputovanju zaustavili se u jednom plemenu. „Vrlo malo riječi uspjeli smo s njima razmijeniti jer 
je samo jedan čovjek znao engleski, no ono što smo vidjeli je da nemaju ništa, a imaju sve. Kuće od blata, otvo-
renost, pristupačnost, skromna odjeća…, ali ljudi su sretni i zadovoljni“, rekla je Alfreider Šavle i o svom iskustvu 
posvjedočila i svojim učenicima. Prema riječima misionarske suradnice, Afričko selo motiviralo je mnogu djecu 
na pitanja o životu njihovih vršnjaka, uvjetima u kojima žive, a nerijetko su pred afričkim selom zapjevali i molili se.

Helena Anušić 

Završetak  
hodočasničke godine

Ljubav i 
milosrđe 
prema 
svakome

Hodočašćem Riječana Čuvari-
ci grada na Trsat, simbolično je 27. 
listopada završena hodočasnička 
sezona u trsatskom Marijanskom 
svetištu. „Popeli smo se večeras u 
ovo Marijino svetište ponad Rijeke, 
poput dvojice vjernika o kojima nam 
Isus govori u današnjem evanđelju”, 
rekao je riječki nadbiskup Ivan Dev-
čić predvodeći euharistijsko slavlje 
pred brojnim Riječanima okupljenim 
u bazilici svetišta. Tisuće hodočasni-
ka i ove je godine, tijekom proljeća i 
ljeta, prošlo Trsatom kako bi zahva-
lili Majci Mariji ili u molitvi potražiti 
tračak nade u teškim vremenima, a 
neumorni franjevci, čuvari svetišta 
dočekivali su ih i s njima molili. 

Nadbiskup je u propovijedi 
vjernike pozvao da svako svoje ho-
dočašće i molitvu posvete ispravnim 
vjerskim motivima, da se odlikuju 
poniznošću pred Bogom, pouzdaju 
u njegovu ljubav, da ne sude druge 
i budu svjesni svojih nesavršenosti. 
„Ono po čemu ćemo biti suđeni jesu 
prvenstveno ljubav i milosrđe! Poku-
šajmo to s ovog hodočašća ponijeti 
sa sobom u svoje domove, na radna 
mjesta, u susjedstvo i na ulice koji-
ma hodimo. Svjedočiti ljubav i mi-
losrđe prema svakom čovjeku, bez 
obzira kakav je, svjedočiti to u svije-
tu koji je sve okrutniji i nemilosrdniji 
prema svemu što je slabo i nemoć-
no, to je ono što Gospodin od nas 
svojih učenika očekuje i po čemu 
bi nas Bog i ljudi trebali prepozna-
ti. Neka nam Marija, naša  nebeska 
Majka, koju ovdje posebno štujemo, 
to izmoli i prati nas na našem život-
nom hodočašću do konačnog cilja”, 
rekao je nadbiskup.

Održan 2. seminar misijskih animatora 
Seminar za animatore u misijskim zajednicama Riječke nadbiskupije održan je 5. listopada u prostorijama 

župe sv. Ivana Krstitelja u Rijeci. Susret je započeo misom koju je predvodio Antun Štefan, Nacionalni ravnatelj Pa-
pinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. U svojoj propovijedi posebno je istaknuo poruku Evanđelja „Radujte 
se što su vam imena zapisana na nebesima“ (Lk 10, 17-24) upućenu sedamdeset i dvojici Isusovih apostola misio-
nara. Upravo te riječi bile su poticajna uvertira za predavanje nastavljeno u dvorani Caritasa Riječke nadbiskupije 
koje je uz ravnatelja PMD u Riječkoj nadbiskupiji Kristijana Zebe i suradnice Andreje Kunštek, vodio vlč. Štefan.

„Dirnut sam što kod vas misijska djela kreću, to znači da je Isus u vama i radite to jer volite Isusa. Što ste 
poput Isusovih apostola spremni širiti Evanđelje jer kao što Isus apostolima nije dao novac da grade samostane 
i crkve, nego ih je poslao propovijedati i ljude liječiti, tako i vas sada šalje, smatrajući da nije dovoljna samo pro-
povijed s oltara, nego čovjek koji živi s Kristom i svjedoči vjeru svojim životom u obitelji, radnoj okolini, crkvenoj 
zajednici, pa i odlaskom u daleke zemlje siromašne kruhom i vodom, ali čiji osmjeh na licima govori o pravom 
bogatstvu kojeg čini čisto srce ispunjeno Kristovom ljubavlju i vjerom u Njegovu providnost.“ - rekao je vlč. Štefan 
i tako potaknuo buduće misijske animatore da se uključe u ovo poslanje.

Seminaru čije su teme bile Svjetski dan misija (Misijska nedjelja) koja se ove godine slavi 20. listopada i Djelo 
sv. Djetinjstva, čiji se dan slavi 6. Siječnja, odazvale su se odgojiteljice u vjeri iz dječjih vrtića Riječke nadbiskupi-
je, novi animatori koji žele udahnuti misijski duh u svojim župama i postojeći voditelji misijskih župnih zajednica 
Riječke nadbiskupije. 

Ivanka Lakota

10. jubilarno godišnje hodočašće Riječke nadbiskupije 
11. 03. - 18. 03. 2014. 

Kraljevina Jordan i Izrael 
Jubilarno 10. Nadbiskupijsko hodočašće, vjernike Riječke nadbiskupije odvest će na same izvore vjere u Krista, Svetu Zemlju 

Izrael i susjedni Jordan. Hodočasnici će u tjedan dana od 11. do 18. ožujka posjetiti najznačajnija mjesta i zanimljivosti, uz duhovno 
vodstvo svećenika i stručno vodstvo stalnih partnera iz Autotransa. 

Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi je 7.900,00 kuna
Cijena uključuje: povratni transfer Rijeka- Zračna luka Pleso-Rijeka, prijevoz zrakoplovom na relaciji Zagreb - Tel Aviv - Zagreb u 

ekonomskoj klasi, smještaj u hotelima na osnovi 7 polupansiona, razglede i ulaznice za objekte koji se posjećuju po programu puto-
vanja, lokalnog vodiča na hrvatskom jeziku u Izraelu i Jordanu, duhovnog pratitelja putovanja na hrvatskom jeziku, prijevoz modernim 
klimatiziranim autobusom, trošak organizacije putovanja. 

Prijave se primaju u župnim uredima i poslovnicama Autotransa.
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Na riječkom Korzu 10. listopada obilježen je Svjetski dan beskućnika 
akcijom ‘’Nitko bez hrane, nitko bez krova nad glavom, nitko bez po-
drške’’ koju su organizirali osnivači Prihvatilišta za beskućnike „Ruže 

sv. Franje“. U povodu obilježavanja Svjetskog dana beskućnika u svim ve-
ćim hrvatskim gradovima i tragovima prigodnom akcijom htjelo se javnosti 
ukazati na stalno povećanje broja beskućnika kako u svijetu, tako i u našoj 
državi i gradu. 

„Želja nam je, kao provoditelj akcije ‘’Nitko bez hrane, nitko bez kro-
va nad glavom, nitko bez podrške’’  u Rijeci uključiti što veći broj učenika 
osnovnih i srednjih škola koji su simbolično, u 11:55 sati s kartonskim kutija-
ma u rukama izašli na prostor između Robne kuće ‘’Korzo’’ i glavne riječke 
pošte gdje se formirala imaginarna ‘’ kuća ‘’ i na tom mjestu zadržati se 
deset minuta vođeni volonterima redarima“, istaknula je voditeljica Prihva-
tilišta za beskućnike „Ruže sv. Franje“, Vilma Mlinarić. Akciji su se priključili 
članovi Županijske skupštine na čelu sa županom Zlatkom Komadinom koji 
su prekinuli zasjedanje i došli dati podršku projektu, kao i brojni Riječani i 
Katolički skauti Riječke nadbiskupije. 

Iz riječkog Prihvatilišta, kojega je osnovao Franjevački svjetovni red, upo-
zoravaju da je u ukupnom broju siromašnih u Europi, udio beskućnika 
oko 2, 7 milijuna. „Ujedinjeni narodi procjenjuju da broj beskućnika diljem 

svijeta premašuje jednu milijardu. Podaci iz svijeta govore kako svaki dan 
umire 50 000 ljudi, uglavnom djece i žena, kao rezultat siromašnih skloništa, 
onečišćene vode i neadekvatnih sanitarnih uvjeta i najmanje 600 milijuna 

ljudi živi u prihvatilištima koji su životno i zdravstveno ugrožavajući“, ista-
knula je Mlinarić. U Hrvatskoj je više od tisuću beskućnika, dok je kapaci-
tet u prihvatilištima (Rijeka, Zagreb, Split, Osijek, Pula, Varaždin, Karlovac i 
Zadar) svega 400 mjesta, od čega je 13 kreveta u riječkom Prihvatilištu, a 
potrebe su puno veće. „Ukoliko se među beskućnike ubroje i ljudi koji žive 
u neadekvatnim stambenim uvjetima, beskućnika je oko 4.000.“, ističu or-
ganizatori akcije dodajući da su veliki gradovi i sjedišta županija obavezni u 
svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama 
kao i pružanje usluga prihvatilišta i/ili prenoćišta za beskućnike. 

Riječki hospicij Marija Kozulić 12. listopada 
proslavio je Svjetski dan hospicija i pali-
jativne skrbi. Umjesto svečanosti, uprava 

hospicija željela je taj dan iskoristiti za promociju 
palijativne skrbi stoga su volonteri dijelili infor-
mativne letke na riječkom Korzu. Letke su dijelile 
učenice đačkog doma Podmurvice i ženskog 
učeničkog doma Marije Krucifikse, a podjelu le-
taka iskoristili su i za malu anketu kako bi dobili 
uvid koliko građani Rijeke znaju o hospiciju i pa-
lijativnoj skrbi. 

Volontere je predvodila odgojiteljica Zorka 
Sušanj koja je i sama dijelila letke te u brojnim 
susretima tog jutra na Korzu primijetila da gra-
đani Rijeke većinom ipak znaju za hospicij i pa-
lijativnu skrb koju nudi. Istaknula je da je dijeleći 
letke susrela i obitelji čiji su članovi bili u hospici-
ju i prenose samo pohvalna iskustva. 

Ravnateljica s. Danijela Orbanić i volonteri 
hospicija željeli su dijeleći letke povećati svijest 
građana o potrebama ljudi koji žive s terminal-
nom bolesti i problemima s kojima se suočavaju 
obitelji koje o njima skrbe. Svjetski dan hospicija 
svake se godine obilježava druge subote u listo-
padu. Pored promocije i upoznavanja građana s uslugama koje palijativna 
skrb nudi, ciljevi obilježavanja Dana hospicija na svjetskoj razini su i poveća-
ti dostupnost palijativnoj skrbi što većem broju ljudi te osigurati sredstva za 
razvitak ove vrste medicinske skrbi. Palijativna skrb još je uvijek široj javnosti 

u Hrvatskoj manje poznata grana medicine, a njoj 
se ni na stručnoj razini nije posvećivala dovoljna 
pažnja. 

Pokazuje to i primjer riječkog hospicija. Usta-
nova za palijativnu skrb, riječki hospicij „Marija 
Kozulić“ otvoren je 28. siječnja ove godine kao 
prvi samostalni hospicij u sustavu javnog zdrav-
stva u Hrvatskoj. Ustanovu je osnovao Caritas 
nadbiskupije Rijeka, u suradnji s Gradom Rijeka 
i Primorsko-goranskom županijom. Potreba osni-
vanja hospicija za palijativnu skrb u Rijeci isticala 
se već nekoliko godina, a projekt se ostvario tek 
suradnjom nadbiskupije sa svjetovnim struktura-
ma i medicinskom strukom. 

Premda troškove boravka korisnika pokriva 
Ministarstvo zdravlja, potrebe hospicija 
veće su od dobivenih financijskih sredstava 

pa dio i dalje pokriva Riječka nadbiskupija, a dra-
gocjen doprinos u radu hospicija daju volonteri. 
Riječki hospicij kapaciteta 14 kreveta, sa svim 
pratećim sadržajima, kao što su gostinski prostor 
za obitelji štićenika te za edukativnu djelatnost 
i volontere, zapošljava 16 osoba koje pružaju 
stručnu medicinsku pomoć potrebnima.

U večernjim satima riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je euhari-
stijsko slavlje u hospiciju Marija Kozulić. Djelatnike i korisnike ohrabrio je u 
njihovom djelovanju te podsjetio da hospicij potrebuje pomoć cijele društve-
ne zajednice jer briga za umiruće mora biti dio društva. 

Svjetski dan hospicija
Ravnateljica s. Danijela Orbanić i volonteri hospicija željeli su dijeleći letke povećati svijest građana o 
potrebama ljudi koji žive s terminalnom bolesti i problemima s kojima se suočavaju obitelji koje o njima skrbe.

Volontere je predvodila odgojiteljica 
Zorka Sušanj koja je i sama dijelila 

letke te u brojnim susretima tog 
jutra na Korzu primijetila da građani 

Rijeke većinom ipak znaju za 
hospicij i palijativnu skrb koju nudi.

Nitko bez hrane, nitko bez krova 
nad glavom, nitko bez podrške

U Hrvatskoj je više od tisuću beskućnika, dok je kapacitet u prihvatilištima (Rijeka, Zagreb, Split, Osijek, Pula, 
Varaždin, Karlovac i Zadar) svega 400 mjesta, od čega je 13 kreveta u riječkom Prihvatilištu, a potrebe su puno veće.

Riječko Prihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“ svakodnevno prima pomoć građana u hrani i higijenskim 
potrepštinama, a sve informacije i prijave za volontiranje mogu se naći na njihovim službenim stranicama 

ili osobnim dolaskom u prihvatilište koje se nalazi uz crkvu sv. Romualda i Svih Svetih na Kozali.

Helena Anušić



Svi sveti i Dušni dan

Ispovijedamo vjeru da naši dragi pokojnici  
doista žive

Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je dvije mise u žu-
pnoj crkvi sv. Romualda i Svih svetih na gradskom groblju na 
Kozali. Jutarnju propovijed posvetio je svetkovini Svih svetih, a 
na misi u 15.00 sati, nakon koje su se vjernici predvođeni nad-
biskupom u procesiji uputili do središnjeg križa gdje su molili 
za pokojne, govorio je o Dušnom danu, spomenu na sve vjerne 
mrtve. „Okupili smo se slaviti Dušni dan, a ne Dan mrtvih, kako 
danas mnogi nazivaju ovaj dan. Razlika je u tome što naziv Dan 
mrtvih sugerira da oni koji se spominjemo stvarno ne žive, od-
nosno ako žive, to je samo u našem spomenu, u našem sjeća-
nju. Mi kršćani pak izrazom Dušni dan ispovijedamo vjeru da 
naši dragi pokojnici doista žive, doduše ne žive na način kako 
su živjeli dok su bili ovdje, ali ipak i poslije smrti stvarno žive. 
Zato bismo trebali čuvati drevni kršćanski naziv za današnji 
spomendan. Ne, dakle, Dan mrtvih, nego Dušni dan!”

Objasnio je da je vjera u život poslije smrti duboko i neuni-
štivo usađena u ljudsko srce, stoga je nalazimo posvuda gdje 
se pojavljuje čovjek. Kroz povijest je život poslije smrti bio na 
različite načine tumačen, do konačne objave uskrsnuća. Isus je 
svojim uskrsnućem objavio da će čovjek i nakon ovozemaljske 
smrti živjeti u punini duha i tijela. Isus je učenicima govorio i 
kako onoga koji u njega vjeruje nakon smrti očekuje raj, odno-
sno zajedništvo života s njime i njegovim Ocem. „No, Isusov 
je govor bio i opominjući, jer ako u ovom životu ne živimo pre-
ma Božjim zapovijedima, ako ne prakticiramo zapovijed ljubavi 

i ravnodušni smo prema siromasima i ljudima u nevolji, može 
se dogoditi da ne postanemo dionici vječnoga života u Bogu.“ 
Nadbiskup je stoga pozvao vjernike da zajedništvo sa svojim 
dragim pokojnicima žive u duhu vjere, neuništive nade i ljubavi 
koja je jača od smrti. “U skladu s time neka nam ovi dani, kad 
slavimo sve svete i molimo se za svoje drage pokojnike, budu 
prilika i za obnovu i pročišćenje svoje vjere u vječni život, kao i 
za samo-ispitivanje kako i koliko već sada živimo vječni život u 
koji se nadamo nakon smrti ući u potpunosti”, rekao je nadbi-
skup Devčić.

Od Isusa pozvani prihvatiti zakon blaženstava i 
slijediti njegov primjer

U propovijedi na jutarnjoj misi nadbiskup je brojne okuplje-
ne vjernike podsjetio kako Crkva svetima smatra one koji su u 
herojskom stupnju živjeli i ostvarili evanđeoske kreposti. Kako 
to postići Isus je objasnio u svom govoru o blaženstvima, po-
velji kršćanstva, u kojemu ne samo da postavlja smjernice kako 
kršćanin treba živjeti, nego i primjerom to pokazuje. „Kao sveci 
i mi smo pozvani od Isusa prihvatiti zakon blaženstava i ostva-
rivati ga slijedeći njegov primjer. A da bismo to uspjeli, on nam 
dariva i svoga Duha koji pritječe u pomoć našoj nemoći. Neka 
nas u našim nastojanjima da se u svom životu ravnamo prema 
novom zakonu blaženstava prati i zagovor svih svetih koje su 
se ozbiljno trudili živjeti prema istom zakonu Gospodina Isusa 
Krista“, zaključio je nadbiskup jutarnju propovijed na svetkovinu 
Svih svetih.

Svi sveti, proslava onih za koje se vjeruje da su došli u zajedništvo s Bogom, proslava je kršćanske nade u vječni 
život. Kao i svake godine, svetkovina je potaknula brojne građane, ne samo vjernike, da se 1. studenog uređujući 
grobove najmilijih prisjete svih pokojnih. Na riječkim gradskim grobljima mise su služene u 15 sati. Vjernici su 
molili za pokojne i sljedećeg dana, na Dušni dan 2. studenog, koji je posvećen svim vjernim mrtvima. 



Rijeka je 22. listopada proslavila spomen-
dan blaženika, uskoro sveca, Ivana Pavla 
II. Poglavari i pitomci bogoslovnog sjeme-

ništa koje nosi njegovo ime u spomen na svog 
zaštitnika i na njegov nezaboravni boravak u Ri-
jeci prije 10 godina okupili su se na riječkoj Rivi i 
s brojnim vjernicima u procesiji krenuli središtem 
grada do sjemeništa na Belvederu.

Na mjestu gdje je, na svom stotom apostol-
skom putovanju i trećem posjetu Hrvatskoj, Sveti 
Otac stupio na riječko tlo iskrcavši se iz broda Ju-
dita, vjernici su se okupili na molitvi koju je pred-
vodio rektor sjemeništa Sanjin Francetić. 

Misu je u sjemenišnoj kapeli predvodio 
porečki i pulski biskup Dražen Kutleša, 
a okupljene vjernike, sjemeništarce i stu-

dente Teologije pozdravio je i riječki nadbiskup 
Ivan Devčić. Nadbiskup je na početku mise pri-
zvao neizbrisiva sjećanja na dane koje Ivan Pa-
vao II. proveo u riječkom sjemeništu od 5. do 9. 
lipnja 2003. godine, kada mu je Rijeka bila doma-
ćin i u središtu pozornosti svjetske javnosti. 

Biskup Kutleša u propovijedi je istaknuo kako 
je Bog preko blaženog Ivana Pavla II. i njegovog 
života govorio na mnogo načina. „Moliti blaženi-
ka kojega smo u ovom gradu i ovom sjemeništu 
prije 10 godina mogli sresti jest veliki događaj i 
privilegij. Pronađimo u njemu i njegovom životu 
uzor i za naše živote, jer svi smo pozvani biti sol 
zemlje i svijetlo svijeta. Posebno u ovim vreme-
nima kada se čini da svjetlosti nema, kada nas 
muči beznađe i kao da je zavladala kultura smrti.“ 
Biskup se tako nadovezao na evanđelje o apo-
stolima koje Isus upućuje da budu sol i svjetlo što 
znači da budu znak čistoće, moralnih vrijednosti i 
nade u svijetu u kojemu žive.

D. D.

Spomendan  
Ivana Pavla II.
Na mjestu gdje je, na svom stotom apostolskom putovanju i trećem posjetu 
Hrvatskoj, Sveti Otac stupio na riječko tlo iskrcavši se iz broda Judita, vjernici 
su se okupili na molitvi koju je predvodio rektor sjemeništa Sanjin Francetić. 


