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“Naša djeca sudjeluju u životu Crkve kao njezini protagoni-
sti i postaju uvjereni i odlučni suradnici u njezinom misij-
skom poslanju,“ izjavio je nacionalni ravnatelj Papinskih 

misijskih djela u RH vlč. Antun Štefan u povodu Dana 
Papinskog misijskog djela sv. Djetinjstva koji se 
tradicionalno obilježava svake godine na 
blagdan Bogojavljenja 6. siječnja. Riječka 
nadbiskupija također je obilježila taj dan 
na način da su učenici mlađih razreda 
osnovnih škola grada Rijeke i okolice 
u pratnji svojih vjeroučitelja i roditelja 
donijeli u katedralu sv. Vida prije po-
četka mise koju je predvodio riječki 
nadbiskup Ivan Devčić, misijske kasice 
s ušteđevinom koju su tijekom adventa 
prikupljali za siromašne vršnjake u misij-
skim zemljama. Učenici Gorskog kotara sa 
svojim su vjeroučiteljima na razini župe također 
sudjelovali u ovoj akciji.

Nadbiskup Devčić na svečanoj misi zahvalio se mnogo-
brojnim vjeroučiteljima, roditeljima, bakama i djedovima koji su dje-
cu senzibilizirali za potrebe njihovih siromašnih vršnjaka koji žive u 
iznimno lošim egzistencijalnim uvjetima. Istaknuo je kako smo svi 
kroz različita sredstva društvenog priopćavanja informirani o ne-

humanim uvjetima u kojima žive djeca u misijskim zemljama i zato 
nemamo pravo ignorirati njihovu životnu situaciju. Puno je roditelja 
koji trpe jer djeci ne mogu pružiti ništa. Moramo ih pratiti u molitvi, 

ali i svojim dobrovoljnim prilozima. Vjera nas potiče na 
tu velikodušnost i solidarnost, poručio je Nadbi-

skup.

Kao i proteklih godina povodom 
Dana sv. Djetinjstva, Nacionalna 
uprava Papinskih misijskih dje-

la preko nad/biskupijskih katehetskih 
ureda predložila je niz katehetskih i 
drugih animacijskih materijala koji su 
tijekom adventa bili na pomoći vjerou-
čiteljima i katehetama u radu s djecom. 

Vjeroučitelji osnovnih škola Riječke nad-
biskupije kroz tematska su predavanja i 

radionice u školama senzibilizirali učenike 
za potrebe siromašne djece na način da oni 

sami svojim primjerom solidarnosti i svojom pouče-
nosti o različitim uvjetima odrastanja njihovih vršnjaka diljem 

svijeta i sami postanu mali misionari i pronositelji vijesti o važno-
sti pomaganja i solidarnosti u svojim obiteljima. Zato se akcija nije 
provodila samo u razredu i školi, nego i u župnoj i obiteljskoj zajed-
nici na kojoj počiva svako sretno i zdravo djetinjstvo. 

Poticaj svetog Djetinjstva za 
ljepše djetinjstvo diljem svijeta

Djelo sv. Djetinjstva u Francuskoj je u svibnju 1843. godine osnovao biskup Nancyija Charles de Forbin-
Janson koji je proživljavao duševne tjeskobe zbog kineske djece koja su zbog siromaštva bila prepuštena 

umiranju od gladi. Iste godine u rujnu biskup je pozvao djecu Pariza da za svoje vršnjake u Kini izmole svaki 
dan jednu Zdravomariju i svakog mjeseca daruju jedan novčić za njihove potrebe. Djeca su to prihvatila s 
oduševljenjem i tako se zapravo ‘rodilo’ „Djelo sv. Djetinjstva“ koje je danas rašireno u 120 zemalja svijeta. 

Djelo sv. Djetinjstva 
potiče sve vjernike 
na izgradnju Crkve 
kao zajedničkog 
duhovnog doma u 
kojemu ima mjesta 
i razumijevanja 
za svaku osobu i 
njezine duhovne 
i materijalne 
potrebe, poručuju 
iz Nacionalne 
uprave Papinskog 
misijskog djela.

H. A.
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S a d r ž a j:

Pozvani smo biti 
svjedoci u svome gradu

Više stotina mladih okupilo se na predbo-
žićnoj duhovnoj obnovi u crkvi Uznesenja 
Blažene Djevice Marije u Rijeci koju je 18. 

prosinca organiziralo Povjerenstvo za sveučilišni 
pastoral i Povjerenstvo za mlade Riječke nadbi-
skupije. O temi: „Želiš li život ili smrt? Sada biraj!“ 
govorio je p. Ivan Ike Mandurić, duhovnik udruge 
SKAC iz Zagreba, a glazbeno je večer animirao 
Nadbiskupijski zbor mladih.

U prigodnom duhovnom nagovoru p. Ike je 
istaknuo kako nam Bog svakodnevno govori: 
„Sviđaš mi se!“ za razliku od 
mnogih ljudi s kojima živimo. 
U naravi smo dobri jer stvore-
ni smo na sliku Božju, rekao je 
duhovnik SKAC-a osvrćući se 
na sliku čovjeka koja se stvara 
u društvu, kao sliku ljudi koji 
nisu ‘dobri’.

Evanđelje nas ne uči se-
bičnosti, ono nas uči praštati. 
Uči da smo stvoreni za moli-
tvu, za dobro i na to nas sva-
kodnevno Bog kroz deset svo-
jih zapovjedi poziva, poručio 
je p. Ike. „Potrebno je svakod-
nevno raditi ispit savjesti, od 
trenutka kada se probudimo 
i kroz dan u susretima s ljudi-
ma. Ispit savjesti je važan jer 
nam savjest ne da mira kada učinimo nešto loše. 
Čovjek koji sebi dopusti ispit savjesti je sretan čo-
vjek.“

Savjest je Božji glas u nama i svatko tko ‘ubi-
je’ savjest ubija ‘organ sreće’ jer za njega 
ne postoji dobro drugoga. Crkvi su danas 

potrebni ljudi koji će živjeti tu radost, koji će se 
odlučno odazvati na taj poziv. Danas Bog želi 
posvjedočiti ono što se gotovo izgubilo u druš-
tvu - moral. Bog danas ima veće ambicije nego 

za vrijeme moje mladosti, rekao je u nastavku p. 
Ike govoreći o potrebi za snažnijim stajanjem u 
obranu kršćanskih vrijednosti.

Čovjek koji ne pronađe razlog zašto živi je 
nesretan čovjek. Branitelji kada su išli na bojiš-
nicu braniti Hrvatsku živjeli su za ideju slobodne 
Hrvatske. Ja sam postao sretan tek kada sam po-
slušao savjest i našao način kako biti dobar. Na-
pustio sam posao i postao svećenik, posvjedočio 
je p. Ike. Dodao je kako čovjek nije stvoren samo 
da bi jeo, pio i trošio, nego da bi ostavio trag u 

svakom srcu. „Biće koje nije 
povjerovalo u dobrotu cijeli ži-
vot će biti tužno. Mi smo bića 
koja moramo nešto dati, navi-
ještati svojim djelima. Stvoreni 
smo na sliku Božju i trebamo 
naviještati ljubav i dobrotu na 
što nas Krist poziva.

Isus u nas vjeruje i želi nas 
oduševiti za ‘kristovstvo’ u 
nama. Sve što mi trebamo 

je - vjerovati mu. Ovaj svijet 
treba mlade koji će povjerovati 
u dobrotu i koja će u njima pro-
klijati, zaključio je p. Ike. Ovom 
prigodom duhovnik SKAC-a 
propovijedao je na svečanom 
misnom slavlju i u prigodnoj 
propovijedi istaknuo da nas 

je Bog stavio u ovom trenutku povijesti u Rijeci 
i zato ne trebamo čeznuti za drugim gradovima 
nego biti svjedoci u svome gradu. 

 Posebno je važno to činiti sada kada se u 
kazalištu u Rijeci događa oskvrnuće naših sveti-
nja, istaknuo je p. Ike. Mladi su imali priliku poslu-
šati svjedočanstvo bračnog para Mirele i Marija 
Piljeka o važnosti očuvanja obiteljskih vrijednosti. 
Bračni par Puljek roditelji su sedmero djece.  

Helena Anušić

„Bog nam svakodnevno govori „Sviđaš mi se!“ za razliku od mnogih ljudi s 
kojima živimo. U naravi smo dobri jer stvoreni smo na sliku Božju“, rekao je p. 
Ivan Ike Mandurić, duhovnik SKAC-a, pred više stotina mladih okupljanih na 
duhovnoj obnovi u Assunti.

”
Čovjek nije stvoren samo 

da bi jeo, pio i trošio, 
nego da bi ostavio trag 

u svakom srcu. Biće 
koje nije povjerovalo u 
dobrotu cijeli život će 

biti tužno. Mi smo bića 
koja moramo nešto 

dati, naviještati svojim 
djelima. Stvoreni smo 

na sliku Božju i trebamo 
naviještati ljubav i dobrotu 

na što nas Krist poziva.

Duhovna obnova mladih
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S kojim se problemima danas susreću mlade obitelji kao 
vaša? Kako bi društvo trebalo štititi obitelj?

Problemi s kojima se susreću mlade obitelji uvijek su golemi. Mi 
danas više nismo baš sasvim „mlada“ obitelj, iako je naša Matilda 
vesela četverogodišnjakinja. Kad smo postali obitelj, 1994. bio je rat, 
nije bilo moguće uopće dobiti kredit za stan, rušilo se, a ne gradilo. 
Suprug je tek počeo raditi u turizmu, kada je ta grana, naprosto ne-
stala na nekoliko godina, a ja sam bila inženjer biokemije, pripravnik 
u laboratoriju bolnice. Snalazili smo se kako smo mogli, podržavala 
nas je naša šira obitelj, veselili smo se svemu, pa i kauču. Suprug će 
reći da smo se i vjenčali radi kauča, tu šalu ponavlja već 20 godina. 
Godinama smo oboje radili i trudili se da dođemo gdje smo danas. 

Međutim, gledajući današnje mlade obitelji mislim da je najveći 
problem - malodušnost. Vremena su teška, ali vremena su uvijek bila 
teška i bit će. Uvijek su se mladi vjenčavali i djeca u ljubavi i rado-
sti rađala, a da nisu bili riješeni materijalni problemi. Nikad nije lako 
steći dom, uvijek su želje barem malo veće od mogućnosti, teško 
je naći posao, primjeren krov nad glavom. Sve je to istina, ali sve je 
to upravo motiv da se potrudimo više, da nađemo još snage kako 
bi nam obitelj bila zadovoljnija. Malodušnost, bezvoljnost, rezigna-
cija pogubni su za odnose među ljudima, u obitelji i put u duboko 
nezadovoljstvo iz kojeg se teško izlazi. I u tom smjeru bi se upravo i 
društvo trebalo angažirati, da potiče i pobuđuje, da cijeni kreativnu 
snagu. Mladi se ne smiju izdvajati u posebnu skupinu „problematič-
nih“ već ih treba poticati u aktivnostima. 

Nadalje, mislim da je u društvu potrebno učiniti napor za promje-
nu stava prema obitelji kao pozitivnoj vrijednosti i da u nas nažalost 
društvo nije prijateljski nastrojeno prema djeci i mladim obiteljima. 
Deklarativno tvrditi da ste naklonjeni djeci i obitelji je jedno, ali je real-
nost drugačija. Ne očituje se to samo u odnosu i pravima prema maj-
kama i djeci već i u konkretnim, malim, ali važnim stvarima. Tu mislim 
na „sitnice“ koje postoje u zemljama koje su prijateljski nastrojene 
prema djeci (muzeji u kojima se izlošci mogu dirati, programi i radi-
onice namijenjeni djeci, parkovi u kojima prednost nemaju životinje 
već djeca, sjedala u javnom prijevozu sa sigurnosnim pojasevima, 
toaleti s priborom za previjanje, dječje sjedalice u javnim prostorima 
i ustanovama, stotine sitnica koje naše društvo ne prepoznaje). Prili-
ke, popusti, aranžmani za mlade obitelji. Mlade obitelji čine osobe u 
najvećoj, uzlaznoj životnoj snazi. Ako sada nemaju puno, steći će, jer 
imaju snage i vjere, bit će ubrzo najkorisniji članovi društva. Pametna 
društva to znaju i koriste. Za to ne trebaju golema sredstva, za to 
trebaju promjene u glavama. 

Što očekujete od Crkve, kako ona može pomoći obitelji-
ma? 

Crkva može puno pomoći obiteljima i pomaže. Osim svoje tra-
dicionalne pastoralne uloge, duhovne roditeljice, konkretna pomoć 
obiteljima, kakvu mi doživljavamo, golema je i nezamjenjiva. Ovdje 
nećemo govoriti o ulozi Crkve u našem duhovnom životu, koja je ja-
sna i općepoznata, već upravo u konkretnoj ulozi i pomoći koju ona 
daje našem obiteljskom životu.

Naša Matilda pohađa vrtić Zvjezdica mira koje predano vode ča-
sne sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog. Ljubav, smirenost, toplina 
i vedrina kojom s. Gordana, teta Petra i drugi odgajatelji s ravnatelji-
com s. Gracianom rade s djecom u vrtiću, vrlo je teško opisiva riječi-
ma. Međutim, rad časnih sestara u vrtiću nije samo rad s djecom već 
s čitavim obiteljima. Projekti, radionice, izleti, zajedničke aktivnosti, 
nemjerljivo su obogatile naš obiteljski život jer su nam skrenule pa-
žnju na radost obiteljskog zajedništva koja se tako lako zagubi pred 
problemima svakodnevnice. Jednostavno izblijedi i nestane. 

Upravo su te aktivnosti koje Crkva provodi u svojim njedrima 
istinska pomoć obiteljima. Katoličkih je vrtića malo, svake godine 
ostaje neupisane djece, katoličke osnovne škole u Rijeci nažalost 
još nema, a to su mjesta gdje Crkva upravo mladim obiteljima može 
neprocjenjivo pomoći. Bez obzira na naš dotadašnji vjerski život, 
iznenađeni smo upravo kvalitetom odnosa koji se gradi u našem 
vrtiću, povjerenja, topline, pomoći i neopisive duhovne vrijednosti 
kojim nas hrani taj drugi dom, ne samo našeg djeteta, već cijele naše 
obitelji

Sudjelujete li na susretima koje organizira Ured za obi-
telj Riječke nadbiskupije?

Ured za obitelj ima sjajne programe. Sudjelujemo redovito u ra-
dionici za roditelje u sklopu programa Praćenja mladih bračnih pa-
rova već treću godinu. Program je izvrstan i toplo ga preporučamo. 
Sami nosimo negativna vlastita životna iskustva iz vrtića. Iako smo 
racionalno zaključili da je danas situacija u vrtićima ipak bolja nego 
ranih 70-tih, strah i sumnja da dijete pati dok je vrtiću, a vi ste daleko 
i ne možete mu pomoći, bio je izjedajući. 

Učvršćeni u namjeri da svoje dijete damo u katolički vrtić, krenuli 
smo na radionice dok je Matilda bila još premalena za vrtić. Upravo 
su iskustva s radionice i sudjelovanje u Obiteljskoj školi u Malinskoj 
posve raspršili naše stare strahove pa smo s veseljem i povjerenjem, 
kad je došlo vrijeme, odveli našu jedinicu u vrtić. I to smo veselje 
prenijeli na nju, tako da je prihvatila i vrtić i sve u njemu kao svoje. 

Obitelj Bilić-Zulle

Tata Kristijan Zulle i mama Lidija Bilić-Zulle zajedno su od srednje škole, a vjenčali su se 1994. 
Bog ih je s osobitom milošću pogledao 2011. kada je u njihovu obitelj stigla kći Matilda, njihova 
najžarkija želja i njihov cijeli svijet.

GODINA OBITELJI

Crkva je 
istinska 
pomoć 
obiteljima 
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Radionica i Obiteljska škola utjecala je i na naš međusobni od-
nos u braku. Nakon mnogih radionica nastavili smo doma razgo-
varati još danima o toj temi i otvarali druge putem, nekad se i sami 
čudeći. Mislili smo, da smo si, u ovih skoro 30 godina koliko smo 
zajedno, sve rekli. A nismo. Ivana, vodite-
ljica radionice, svaki nas mjesec podsjeti 
na to i puno joj hvala.

Je li brak savršena idila ili ima i 
teških trenutaka?

Brak je daleko od savršene idile. Žao 
mi je svakoga tko to očekuje, jer se ra-
zočara i pati. Međutim, brak je prekrasan 
i tako ga treba gledati. Skepticima koji 
su nas znali pitati je li nam sad žao što 
smo se mladi vjenčali, obično kažemo, 
da smo znali kako je, ženili bi se i prije. 
Ljepota našeg braka na početku bila je 
upravo u tom uživanju u svojoj, novoj obi-
telji, gdje odlučujemo zajedno i o svakodnevnim stvarima i o onim 
sudbinskim, sami. 

Kao što ne treba slušati one koji govore, nemojte se ženiti, to je 
kraj mladosti, života bez briga, jer je to potpuna neistina, ne treba 
slušati niti one koji brak idealiziraju u bajku koja kaže da su se vjen-
čali princ i princeza i živjeli sretno do kraja života. 

Brak je nešto drugo, brak je putovanje, a ne odredište. Jako je 
važan motiv s kojim se u brak ulazi. Tko ulazi iz pogrešnih motiva (od 
želje da će mu netko služiti ili je motiv bajkovito vjenčanje) brzo se 
trijezni i ostaje nezadovoljan.

Kroz život prolazimo kroz kušnje kao kroz oluje pa opet kroz 
sretna vremena. I u dobru i u zlu, iznova nas kušnje oblikuju, ali ima-
mo li strpljenja, smirenosti, suzdržavanja i kompromisa, zajedništvo 
koje nas veže najbolja je pomoć na trnovitom putu i najveća nagrada 
u sreći, jer jadan je sretan čas ako ga ne možeš podijeliti.

Koliko vam je važna vjera u braku?
Vjera u braku nam je važna kao potpora u kušnjama i smiraj u 

radostima. Živjeti u vjeri nije lako, za čas postane samo forma bez 
sadržaja, ako se ne trudi i ulaže u nju. Mi smo zahvaljivali na svim 
našim uspjesima, a dugo i usrdno molili smo za dijete. Sve smo ne-
kako uspijevali, što radom, što trudom, što srećom, samo dječji gas 
se nije u našem domu čuo dugo, dugo godina. Iz izrečene molitve 
s godinama prešli smo u meditativnu, onu u kojoj se preispitujemo 
o Božjim planovima za nas na Zemlji i u ovom životu i kad smo baš 
kroz vjeru i meditativnu molitvu odagnali sve tuge, sav gnjev i pomirili 
se da za nas Svevišnji ima svoj naum i da treba otvorena srca slijediti 
Njegov put, ne pitati – zašto baš mi. 

Ni za kušnju, ni za radost, ne pitati, ni tražiti, već biti zahvalan, i u 
jednom se času promijenilo sve. Naša je Matilda k nama stigla Bož-
jom milošću i zahvalni smo svakom svojom misli i molitvom. Obitelj 
jesu muž i žena, ali je radost roditeljstva neopisiva i dana nam kad 
njezinu vrijednost neopisivo cijenimo. Ona je dar svih naših molitvi. 

I danas kad se molim svakodnevno s našim djetetom, dok slušam 
molitvu iz njenih ustašca, teku mi vrele suze radosnice. Naša za-
jednička molitva, kao zlatna kiša, kao pjesma anđela, svaki je dah 
zahvala.

Kako se živi vjera u obitelji? Kako 
danas obitelj može svjedočiti kr-
šćanske vrijednosti? 

Vjera u obitelji živi se upravo kao što 
smo o ovom Božiću pričali o nazaretskoj 
kućici. Živi se na stupovima razboritosti, 
pravednosti, jakost i umjerenosti, sa zido-
vima od Božjih zapovijedi, s vratima vjere 
i nade i krovom od ljubavi. Svjedočimo ih 
u obitelji baš kada čuvamo svoju kuću, 
kad se brinemo o njoj u duhovnom smislu 
i kad ne podrazumijevamo da u jednom 
nešto stečeno ne moramo više ulagati. 

Neprestano treba ulagati, i prije nego se pojave oštećenja. Mi 
se trudimo, nekad nam uspijeva lakše, nekad teže, ali podsjećamo 
jedan drugoga da je važno ne odustati. 

Kako te kršćanske vrijednosti prenijeti na društvo?
Ne znamo. To je iskren odgovor. Inače, oboje smo vrlo razočara-

ni nemogućnošću vlasti da u Hrvatskoj osiguraju uvjete za uspješan 
rad i ugodan i normalan život, a s druge strane razočarani smo sa 
sve većim brojem ljudi koji smatraju da im sve pripada bez truda, 
da im netko drugi treba riješiti probleme, da su u svemu u pravu. 
Smatramo da ljudi moraju aktivno raditi na kvaliteti vlastitog života, a 
da im država u tome treba pomoći na način da ih uputi i educira. Mi-
slimo da je temeljni problem u lošoj izobrazbi i to ne na fakultetima, 
već je osnovna, predškolska i školska izobrazba, zanemarena i čini 
velik udio razloga našem jadu. O tome malo tko govori, a niti jedna 
reforma i nova izdanja udžbenika ne će dati rješenje. 

Ne vjerujemo u napredak dok se ne spozna da je važno dijete 
razvijati, educirati u samosvjesnu, ali odgovornu osobu, naučiti ga 
da slobodno misli, a da pri tome usvoji samokontrolu i unutrašnju 
disciplinu i to u suradnji obrazovne ustanove i obitelji koja se temelji 
na povjerenju i poštivanju stručnosti. Mi to upravo prepoznajemo u 
našem vrtiću i nadamo se osnovnoj katoličkoj školi. Tako obrazova-
na djeca s temeljnim vrijednostima bit će otvorena svijetu i učenju, 
razvijat će se u vrhunske stručnjake jer će znati kreativno misliti i uči-
ti, gradit će „nazaretske kućice“ na pravim temeljima i činit će zdravo 
društvo. 

Nacionalni susret katoličkih obitelji u travnju 2015. Ho-
ćete li sudjelovati? Zašto?

Nastojat ćemo koliko nam obveze dopuste. Svaki takav susret s 
obiteljima koje su i slične nama, ali i posve različite od nas, ali imaju 
zajednički duh i otvorenost, obogaćuje za predivno iskustvo i izgra-
đuje i naš odnos i naš život. 

Uređuje: Danijel Delonga

Mlade obitelji čine osobe u najvećoj, uzlaznoj životnoj snazi. Ako sada nemaju puno, steći 
će, jer imaju snage i vjere, bit će ubrzo najkorisniji članovi društva. Pametna društva to 

znaju i koriste. Za to ne trebaju golema sredstva, za to trebaju promjene u glavama. 

GODINA OBITELJI

Nadbiskup Devčić krstio 
četvrto dijete obitelji Mlinarević

Riječki nadbiskup Ivan Devčić krstio je u nedjelju 11. siječ-
nja Ritu Mlinarević, četvrto dijete Igora i Lidije Mlinarević, obitelji 
koja se predstavila u pretprošlom broju Zvona. Na svečanom 
misnom slavlju suslavili su župnik vlč. Josip Kolega i župni su-
radnik vlč. Jovan Vejin. 

Nadbiskup je okupljenima objasnio kako sakrament kršte-
nja rađa na novi život u Duhu, dodavši kako se djeca moraju 
krstiti u vjeri svojih roditelja i kumova. 
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GODINA OBITELJI

U posljednjem valu istraživanja vrednota na europskoj razini 
(EVS - 2008.), kao i u ranijem istraživanju (EVS - 1999.) bila 
je ponuđena tvrdnja „bez obzira na kvalitete i mane rodite-

lja, djeca ih moraju uvijek voljeti i poštivati“ i tvrdnja „djeca nemaju 
obvezu poštivati i voljeti roditelje koji to nisu zaslužili svojim pona-
šanjem i stavovima“. U istraživanju 1999. većina hrvatskih građa-
na, njih 68,3 %, složila se s tvrdnjom djeca moraju uvijek  poštivati 
roditelje, dok se 27,3% složilo s drugom tvrdnjom, da djeca to ne 
moraju. U istraživanju 2008. vidljiv je neznatan pad (od 1,8%) onih 
koji se slažu s prvom tvrdnjom. 

Ispitanici koji sebe smatraju religioznim osobama i koji u crkvu 
na misu odlaze «tjedno» skloniji su prvoj, afirmativnoj, tvrdnji dok 
ispitanici koji se smatraju nereligioznima i koji na misu rijetko idu, 
skloniji su slaganju s drugom, negacijskom, tvrdnjom.

Odgovornost roditelja za vlastitu djecu
Generacijama su odgovornost i zaduženja smatrani važnim 

obiteljskim vrijednostima, a najveći naglasak stavljao se na ono što 
se naziva društvenom odgovornošću. To jest, na onu odgovornost 
koju čovjek ima prema drugim ljudima, prema dogovorima koje je 
sklopio i prema obećanjima koja je dao, pa i odgovornost za do-
brobit i odgoj djece. Taj oblik odgovornosti ni danas u drugom de-
setljeću 21. stoljeća nije ništa manje važan za zajedništvo u obitelji 
nego što je bio nekad, a važno je da i današnji naraštaji prepoznaju 
i prihvate tu odgovornost.

Ispitanici europskoga istraživanja 1999 i 2008. bili su upitani „o 
tvrdnji trebaju li roditelji raditi najbolje za svoju djecu, čak i uz žr-
tvu vlastita dobra ili ne trebaju“. Dobiveni su sljedeći rezultati. Dok 
se istraživanju 1999. većina ispitanika u Hrvatskoj, čak njih 89,6%, 
odlučilo za tvrdnju „da je obveza roditelja da rade najbolje za svo-
ju djecu, čak i uz žrtvu vlastita dobra“, u istraživanju provedenom 
2008., može se uočiti pad onih koji misle tako, za čak 4,6%, sada 
se s tom tvrdnjom slaže 85% ispitanika. 

Ispitanici koji se smatraju religioznima i koji u crkvu na misu 
odlaze «tjedno», za vjerske blagdane ili mjesečno, skloniji su sla-
ganju s tvrdnjom da je „obveza roditelja da rade najbolje za svoju 
djecu...“, a oni koji se smatraju «uvjerenim ateistima» i nereligiozni-
ma i uopće ne odlaze u crkvu na misu skloniji su tvrdnji da „roditelji 
imaju svoj život...“ U odnosu između roditelja i djeteta isprepliće 
se mnoštvo radnji, nazvanih pravima i dužnostima, koje postoje iz 

različitih pobuda. Na razini naravne interakcije, roditelj brinući se 
za dijete ispunjava svoj nagonski impuls za produženjem vlastite 
vrste. Položaj djece u takvim odnosima odraz je nemogućnosti da 
se dijete brine samo o sebi i nužnosti da bude pod brigom roditelja. 
Roditelji, otac i majka, djetetu kao nešto samo po sebi razumljivo 
osiguravaju egzistencijalne uvijete i zaštitu: čuvaju ga od straha i 
omogućuju mu slobodan prostor tako da ono može bezbrižno rasti. 

Odgovornost odrasle djece za skrb o starim i 
bolesnim roditeljima

Starost, bolest i smrt temeljno je iskustvo svakog čovjeka. Re-
flektiranje o bolesti i starosti uvijek je razmišljanje o tajni čovještva 
u sebi. Tako su i ispitanici u istraživanju 2008. bili upitani „trebaju li 
odrasla djeca pružiti dugoročnu skrb starim i bolesnim roditeljima, 
čak i nauštrb vlastite dobrobiti ili ne trebaju“. Kada se radi o situaciji 
da je roditelj teško bolestan ili nemoćan, u Hrvatskoj 86,00% ispi-
tanika smatra da djeca trebaju brinuti o takvom roditelju. Ispitanici 
koji se smatraju religioznima skloniji su slaganju s tom tvrdnjom od 
ispitanika koji se smatraju «uvjerenim ateistima» i nereligioznima. 
Ispitanici koji ističu utjehu vjere i važnost religije u svom životu sklo-
niji su slaganju s tvrdnjom da je dužnost odraslog djeteta brinuti o 
teško bolesnom ili nemoćnom roditelju.

U današnjoj kulturi u kojoj je ideal mladih: hoćemo uvijek osta-
ti mladi, jako je teško prihvatiti starenje, bolest i smrt, kako svo-
ju vlastitu tako i onih ljudi koji su čovjeku bliski i koji ga okružuju. 
Starenje je temeljno čovjekovo iskustvo. Čovjek sam po sebi stari 
i sve više i više postaje ovisan o ljudima iz okoline, djeci, rođaci-
ma, prijateljima, institucijama koje pružaju profesionalne usluge za 
starije i bolesne, kao što su domovi za starije i nemoćne osobe, 
hospiciji. Iako se u starosti i bolesti pretpostavlja tuđa pomoć i nje-
ga, što sasvim odgovara temeljnim ljudskim i kršćanskim načelima, 
ipak iskustvo starenja, bolesti i na kraju umiranja i smrti, osobno 
je iskustvo svakog čovjeka i svaki čovjek taj put prolazi na sebi 
svojstven način. Starenje nije samo fenomen koji pogađa svakog 
čovjeka izvana. Ono u sebi nosi i smisao. I samo ako čovjek spozna 
taj smisao, moći će na dobar način prihvatiti starenje.

Kao što je vidljivo iz dobivenih rezultata velika većina ispitanih 
smatra da se djeca trebaju posvetiti brizi i skrbi o bolesnim i umiru-
ćim roditeljima.

Ljubav roditelja prema djeci 
i djece prema roditeljima

„Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji“
Poštivanje roditelja, spada u jednu od Deset Božjih zapovijedi. Stav poštivanja koji dje-

ca trebaju imati spram vlastitih roditelja bila je neupitna pojava sve do trenutka raspada 
patrijarhalne obitelji. Danas mnoge moderne odgojitelje ta zapovijed čak već uznemirava 
i mogu se čuti prijedlozi da bi bilo dobro da se ta zapovijed izbriše, jer moderne mlade 
suviše sputava. Poštivati oca i majku, čak i ako su mladi pronašli u njih greške i pogrešno 
ponašanje, nije samo stvar vjerskog izvršavanja Deset Božjih zapovijedi nego je to pitanje 
naravnog poretka stvarnosti, koji se sastoji u istini da su roditelji prvi došli na ovaj svijet, da 
su oni bili tu prije svoje djece i da su djeci poklonili najveću moguću vrijednost, a to je - život. 

Isto bi se tako trebalo objasniti mladima da ni oni neće moći ostvariti roditeljstvo, a da 
sami ne čine pogreške i da će tek tada moći prosuditi kakva je požrtvovna služba i od kakve 
je visoke vrijednosti uopće roditeljska djelatnost. Poštivati roditelje zbog njihovog zalaganja 
zapovijed je koja proizlazi iz čestitosti i dužnosti uzvraćanja ljubavi.

U istraživanju 1999. većina hrvatskih građana, njih 68,3 %, složila se s tvrdnjom djeca moraju 
uvijek poštivati roditelje, dok se 27,3% složilo s drugom tvrdnjom, da djeca to ne moraju.

Piše: dr. Veronika Reljac
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Ništa nova! Krenula je još jedna nova  godina. Slijedimo Isusa 
Krista dok prolazi zemljom čineći dobro. Gledamo kako i 
Isus čini dobro, propitujemo se kako to činimo mi. Ako te 

sjemenke promatranja i propitivanja kojim slučajem počnu klijati, 
ono što često možemo zaključiti jest da je dobro koje činimo, krnje.

Kako dalje?

Pronalazim naputke za du-
hovni život. Sve tu piše. Sve li-
jepo po redu: kako iz kaosa ući 
u kozmos, kako se dignuti na 
duhovnu razinu, kako biti pot-
pun, kako od okrnjenosti do 
cjelovitosti. Svi koji pišu, pišu 
dobronamjerno, iskustveno. 
Već su predookusili svetost pa 
imaju snagu govora i uvjerenja. 
„Da bi reč rekel,“ kako bi rekao 
Dudek iz Mejaša.

Iz godine u godinu, rekla 
bih - cijeli život, trudim se, svim 
srcem, postati dio reda, i živje-
ti po naputku. Sva sreća, kod 
Gospodina su želja, namjera i 
trud kao već učinjeno. Da nije 
tako, avah mane! rekli bi stari 
Primorci. Slušam i pokušavam 
živjeti ono što mi preporučuju. 
I što vidim?

 Vidim da postoji vrijeme 
sijanja i vrijeme žetve, vrijeme 
smijeha i vrijeme plača, vrijeme 
susreta i vrijeme rastanka. Po-
stoji vrijeme sabiranja duhov-
nih sjemenki i vrijeme klijanja 
istih, vrijeme ustrajna zalijeva-
nja malih nježnih biljaka pro-
matranja Isusa koji čini dobro i branja plodova sazrelih na strpljivu 
traženju Božje providnosti za svoj život.

Vidim da je redovitost i disciplina koja se u duhovnome životu 
traži od mene sredstvo kojim težim da bi došla k cilju. Moj put 
je vijugav i  grbav, često nedosljedan, pa kadikad završava 

naizgled u bespuću. Čvrsta odluka od sutra ću drugačije ostaje 
na odluci, pognutoj glavi, kajanju i samo tihoj molitvi, oprosti mi ne 
mogu drugačije.

Prošla je još jedna godina. I što vidim? Vidim da mi naputke 
o duhovnom životu daju kao da postoji duhovni i neduhovni život, 
kao da sam podijeljena u sebi na više života, kao da je život još 
nešto osim duhovnog života. Kao da je kuhanje neki život, a molitva 
neki drugi život, kao da je čišćenje kuće jedan život, a odlazak na 

misu drugi život. Zašto? Ti naputci kao da su pisani samo za „du-
hovni život“ bez ovoga „drugog života“.

U mom životu (i u životu tolikih ljudi oko mene koji čeznu za 
Nebom) red je malo drukčiji nego red onaj koji savjetuju. Taj red 
izvana izgleda kao nered, ali nije. Taj red nije redovitost  dana, nego 

red razdoblja. Imam red rađa-
nja, red odgajanja, red duhov-
nih seminara, red posluživanja 
u obitelji, red njegovanja, red 
klanjanja, red trčanja i spava-
nja, red redovite molitve, red 
bolovanja, red predanja, red 
mirovanja, red napredovanja 
u poslu, red zaziva, red tišine, 
red vike, red ništa nema smi-
sla, red sve mogu, red sve je u 
Božjim rukama…Taj red nered  
duhovni  je život tolikih malenih 
da mi se čini da je vrijeme i za 
njih napisati jedan naputak.

Kako znam da je taj ne-
red ipak red? Znam po 
malim znakovima. Za 

mali korak hoda za Isusom, 
darovan mi je let, za nespretno 
opraštanje nanesene mi boli, 
darovano mi je more ljubavi, 
za strpljivo podnošenje bole-
sti, dano mi je da prepoznam 
Isusa u drugima dok pozivam 
ajmo biti dobri i strpljivi, dok 
sam sućutna prema nestrpljivi-
ma i netrpljivima, dano mi je da 
izdržim…

Molim Isusu  riječima svete 
Tereze Avilske :

Gospodine, ti si također iznad lonaca i tava, i molim Te smijem 
li Ti umjesto osvojenih duša ponuditi umor koji me hvata kad vidim 
talog kave i zagorene lonce u kojima se kuhalo povrće?

Iako imam Martine ruke, ćud mi je Marijina i kad čistim crne 
cipele, Gospodine, pokušavam u njima naći tvoje sandale. Dok ri-
bam pod, mislim kako su one hodale zemljom.

Gospodine, prihvati ovo moje razmatranje jer nemam vremena 
za više.

Gospodine, učini od svoje Pepeljuge nebesku princezu.

Zagrij cijelu kuhinju svojom ljubavlju i rasvijetli je svoji mirom.

Oprosti mi što se toliko brinem i pomozi mi da prestane moje 
mrmljanje. 

Ništa nova
Prošla je još jedna godina. I što vidim? Vidim da mi naputke o duhovnom životu daju kao 
da postoji duhovni i neduhovni život, kao da sam podijeljena u sebi na više života, kao da 
je život još nešto osim duhovnog života.

Gledamo kako i Isus čini dobro, propitujemo se kako to činimo mi. Ako te sjemenke promatranja i 
propitivanja kojim slučajem počnu klijati, ono što često možemo zaključiti jest da je dobro koje činimo, krnje.

BLAGOVJESNICA

Piše: Vesna Drmić

Ponovno me dovodiš na početak.
Pozivaš me da iznova pođem koracima kojima sam već kročio.
Pozivaš me da zborim riječima koje sam već izgovarao.
Pozivaš me na dodire koje sam već proživio.
Pozivaš me da upoznam one koje već otprije poznajem.
Odazvat ću se i strpljive i povjerljive duše prionuti uza tvoj poziv.
I, začudo, sve korake kojima ću hoditi, sve riječi kojima ću zboriti, 
dodire koje ću proživljavati, sva poznanstva, oćutjet ću novima.
 

(Stjepan Lice)
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DOGAĐANJA

Dr. fra Ivica Petanjak novi 
krčki biskup
U Rijeci je tri godine bio župnik kapucinske župe Gospe Lurdske i 
odgojitelj postulanata (2011.-2014.).

U subotu 24. siječnja u 12 sati, na blagdan sv. Franje Sa-
leškoga, obznanjeno je da je papa Franjo prihvatio ostavku 
preuzvišenog mons. Valtera Župana na pastoralnom služenju 
Krčkoj biskupiji te je na njegovo mjesto imenovao dr. fra Ivicu 
Petanjka, člana Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda 
Bogdana Mandića, savjetnika u Upravi Provincije i gvardijana 
kapucinskog samostana u Osijeku. 

Fra Ivica Petanjak rođen je 29. kolovoza 1963. u vjernič-
koj obitelji u župi sv. Mihaela u Drenju, u Đakovačko-osječ-
koj nadbiskupiji. Srednju školu pohađao je u Osijeku (1978.-
1982.), a potom stupio u kapucinski novicijat u Karlobagu koji 
je prekinuo zbog poziva za odsluženje vojnog roka.

4. studenog 1984. dovršio je novicijat i položio privreme-
ne zavjete. Iste godine započeo je studij teologije na KBF-u u 
Zagrebu. Doživotne zavjete položio je 4. listopada 1988., a za 
svećenika je zaređen 24. lipnja 1990. u Zagrebu. 

Nakon ređenja bio je zamjenik odgojitelja i prefekt sjeme-
ništaraca u Varaždinu (1990.-1991.) te župni vikar i bolnički kapelan u Splitu (1991.-1995.). Na 
Papinskom sveučilištu Gregoriana studirao je povijest Crkve (1995.-2002.) te je 2002. dokto-
rirao tezom: „Michelangelo Božidarević iz Dubrovnika, OFM. Cap., Propovjednik, diplomat, 
čovjek uprave i duhovni vođa (1653.-1729.).

Od 2002. do 2005. služio je kao magistar bogoslova u Zagrebu. Službu provincijalnog 
ministra Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića obnašao je od 2005. 
do 2011., a potom je premješten u Rijeku gdje je tri godine bio župnik župe Gospe Lurdske i 
odgojitelj postulanata (2011.-2014.). Od kolovoza 2014. do imenovanja za krčkog biskupa u 
službi je gvardijana kapucinskog samostana u Osijeku i provincijalni definitor.

Riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić 
o imenovanju novog krčkog biskupa 

Riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Dev-
čić u svojoj čestitki novoizabranom krčkom biskupu 
istaknuo je kako nije neuobičajeno da se za biskupa 
neke biskupije imenuju svećenici koji ne pripadaju bi-
skupiji koja im se povjerava. Štoviše, to je pravilo u svi-
jetu i kod nas se također to često primjenjuje. Krčka bi-
skupija i u prošlosti je imala biskupe koji su potjecali iz 
drugih biskupija. Prema tome, imenovanje dr. fra Ivice 
Petanjka  u tom smislu ne iznenađuje. Ne iznenađuje ni 
činjenica da je Sveti Otac za biskupa imenovao redov-
nika jer je u Crkvi također uobičajena pojava da se za 
biskupa imenuju prikladni svećenici iz dijacezanskih i 
redovničkih redova. 

Osvrnuvši se na suradnju s fra Ivicom Petanjkom 
koji je tri godine bio župnik župe Gospe Lurdske na Ža-
bici, nadbiskup Devčić je kazao da ga iz tog vremena 
pamti kao čovjeka otvorena za suradnju i kao zauzetog 
pastoralca. U njegovo vrijeme završen je dijacezanski 
postupak za proglašenje blaženim sluge Božjega fra 
Ante Tomičića i tijekom tog postupka imali su priliku 
intenzivnije surađivati, jer je bio član povijesnog povje-
renstva u toj kauzi.

„On je čovjek koji je otvoren ljudima  i ide im u su-
sret. Fra Ivica Petanjak slijedi riječi Svetoga Oca koji je 
rekao da je ‘Kristova Crkva  - Crkva koja služi, ne boji 
se i vrata su joj širom otvorena’“.

Nadbiskup se sjeća kako je često susretao fra Ivi-
cu Petanjka kao župnika župe Gospe Lurdske kako ide 
bolesnicima, zalazi u obitelji i kako se vidljivo trudi pa-
storalu u svojoj župi dati novu kvalitetu, čemu su znat-
no doprinosile i njegove izvrsne propovijedi.

Hrvatska 
ima prvu 
predsjednicu
Nadbiskup Devčić uputio 
čestitku novoizabranoj 
Predsjednici i zahvalu 
dosadašnjem Predsjedniku

Riječki nadbiskup mons. dr. Ivan 
Devčić uputio je u utorak 13. siječnja 
zahvalu dosadašnjem predsjedniku 
Ivi Josipoviću i čestitku novoizabranoj 
predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

Poštovana gospođo Kolindo 
Grabar-Kitarović, u povodu Vašeg 
izbora za Predsjednicu Republike Hr-
vatske primite u ime svećenika, redov-
nika i redovnica te vjernika laika Riječ-
ke nadbiskupije najsrdačnije čestitke.

Vašem izboru za Predsjednicu 
Republike Hrvatske posebno se radu-
ju Vaši najbliži: suprug, djeca, roditelji, 
rodbina, prijatelji i cijela Grobinština. 
Posebno smo radosni i ponosni što 
je upravo ovaj naš primorsko-goran-
ski kraj dao prvu Predsjednicu Repu-
blike Hrvatske. U više ste navrata u 
svom javnom obraćanju hrvatskom 
narodu i svim državljanima Hrvatske 
isticali kako ste neizmjerno zahvalni 
svojoj obitelji i ljudima kraja iz kojeg 
ste potekli jer su Vam upravo oni usa-
dili temeljne općeljudske i kršćanske 
vrijednosti na kojima ste gradili svoju 
dosadašnju profesionalnu i političku 
karijeru i na kojima ćete, uvjereni smo, 
temeljiti i svoju novu i časnu dužnost 
Predsjednice Republike Hrvatske.

U želji da doista budete Pred-
sjednica svih državljana Republike 
Hrvatske i da imate dovoljno odanih 
suradnika koji će Vam pomagati u is-
punjenju Vaših izbornih obećanja, od 
srca Vam čestitamo i molimo da Vas 
svojim zagovorom prati Majka Božja 
Trsatska.

Predsjedniku Ivu Josipoviću poru-
čio je: Poštovani gospodine Pred-
sjedniče, u povodu doskorašnjeg 
prestanka Vaše službe Predsjednika 
RH želim Vam zahvaliti za sve dobro 
što ste učinili ili potakli da se čini za 
napredak naše države i na dobrobit 
svih njezinih državljana. Trudili ste se 
promicati razumijevanje i mir unutar 
Hrvatske i izvan nje. Vjerujem da ćete 
i ubuduće s jednakom predanošću 
raditi na afirmiranju istih vrijednosti i 
tako doprinositi slozi i zajedništvu u 
hrvatskom narodu i među svim držav-
ljanima Republike Hrvatske.

Pratim Vas molitvom i željom za 
dobro zdravlje i za sreću i uspjeh u 
životu.

Ivan Devčić, riječki nadbiskup

POZDRAVIMO NOVOG 
KRČKOG BISKUPA!

USTOLIČENJE  
DR. FRA IVICE PETANJKA

KRK, 22.OŽUJKA 2015.

Poslije svečane euharistije 
odlazimo u Vrbnik gdje 

ćemo uz stručno vodstvo 
upoznati kulturno-povijesnu 

baštinu i okrijepiti se u 
renomiranoj konobi 

* * *

Polazak: 8.30 sati

Mjesto polaska:  
Jelačićev trg ili župa 

Povratak: oko 18.00 sati

Cijena: 150,00 kn

Prijave primamo zaključno 
do 12. ožujka 2015. 

Kontakt: 095 391 4670 ili  
091 72 63 753 

Organizator putovanja:
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BLAGOVJESNICA

Čovjek snuje, a Bog odlučuje. Jeste li Vi sanjali o duhov-
nom pozivu?

Od moje 14. godine postojala je želja. Kad god bih vidjela ča-
snu sestru, meni je ta slika bila predivna i poticala me na razmi-
šljanje. Sama ta njihova ‘uniforma’, blagost koja je uvijek bila na 
njihovim licima, sve to nagnalo me na razmišljanje. Želja u meni s 
godinama je rasla i sazrijevala.

Zašto ste se odlučili doći u Rijeku, 
a ne ostati u Austriji? Kako doznajemo, 
presudio je slučajan susret u Mariji Bi-
strici?

Bila sam u Mariji Bistrici prošle godine 
u rujnu. Tih dana intenzivno sam razmišljala 
o duhovnom pozivu i već sam se upozna-
la s brojnim redovima. Otišla sam u crkvu 
pomoliti se Duhu Svetom da me uputi na 
pravi put i na izlazu iz crkve vidjela sam jed-
nu sestru koja mi je prišla i koja mi je rekla: 
„Osjećam da imaš duhovno zvanje.“. Bila 
sam oduševljena. Tada mi je dala sličicu 
utemeljiteljice Družbe Presvetog Srca Isu-
sova kojoj i sama pripada, kao i svoj broj 
telefona. Na sličici je bio kratki životopis 
Marije Krucifikse Kozulić. Ono malo što je 
pisalo o tome što je ta žena činila, angaži-
rala se za mlade i siromašne, probudilo je u 
meni želju i pomislila sam: „Ivana, pa mogla 
bi i ti.“ Kasnije sam nazvala časnu sestru 
koja mi je dala sličicu.

Kakva su bila Vaša očekivanja pri-
je ulaska u kandidaturu i kakav je pred 
Vama sada put?

U početku nisam znala što očekivati i 
sve mi je bilo novo. Bilo je neobično jer sam počela živjeti drugačiji 
život od onoga prije ulaska u kandidaturu. Iako se još uvijek ne 
mogu u potpunosti angažirati kao sestre koje su u Družbi, ipak sam 
se kroz ovo vrijeme i pouke uspjela upoznati s djelovanjem Druž-
be. U ponedjeljak 2. veljače ulazim u postulaturu do kolovoza kada 
ulazim u novicijat. Novicijat će trajati dvije godine i onda se nadam 
polaganju svojih prvih zavjeta.

Vaša želja je nakon polaganja zavjeta uzeti ime Faustina?
Da. Odabrala bih to ime jer Faustina znači ‘sretna’, a i duhovno 

sam vezana uz Faustinu Kowalsku kroz koju sam doživjela ime. Ta-
kođer, motiviralo me i zalaganje Faustine Kowalske za Isusa - da se 
proslavi ime Isusovo.

Kako je obitelj reagirala kada ste im rekli da želite postati 
časna sestra?

Mama je u početku bila jako tužna, kao i otac koji mi je ipak 
rekao ako sam ja sretna, onda je i on. Nedavno sam bila u posjetu 

obitelji i sad vidim da su ponosni na mene i sretni jer sam odabrala 
ovaj put.

Zanimljivo, živjeli ste u austrijskom gradu sv. Vida,  St. Veit 
an der Gölsenu , a danas ste, zahvaljujući Božjem pozivu, u 
hrvatskom gradu ovoga sveca. Ako govorimo o duhovnosti, što 
je još zajedničko vjernicima ova dva grada?

U St. Veit an der Gölsenu ima puno 
Hrvata i župe su vrlo žive. U duhovnosti, 
odnosno odnosu prema njoj, postoje razli-
ke između Hrvata u Austriji i Hrvata u Hr-
vatskoj.  Naime, Hrvati u Austriji prihvatili su 
tamošnji mentalitet. Možda će se nekima 
činiti kako su ljudi tamo ‘hladniji’, ali uvjera-
vam ih da nisu, nego su se samo prilagodili 
austrijskom mentalitetu u kojemu u svemu 
postoje pravila koja se moraju ispoštovati. 
Ja sam godinama ministrirala u svojoj župi 
kod p. Chistofa Mayergofena. No, da bih 
mogla postati ministrant, morala sam  naj-
prije godinu dana imati pripremno vrijeme 
za ministriranje. Tu godinu  imala sam ‘an-
đela čuvara’ koji me je vodio, pokazao litur-
giju, kako se treba ponašati i sve ono što 
ministrant mora znati. Kroz tu godinu puno 
sam naučila i službeno bila primljena. Još 
uvijek čuvam fotografiju tog dana kada sam 
primljena u službu ministranata i do dola-
ska u Rijeku sam ministrirala. To je samo 
jedan od primjera. Bez obzira na moguće 
razlike, zajedništvo koje imamo u vjeri je 
nešto najljepše. Gdje god bili i kojim god je-
zikom govorili, svi smo jedno u Gospodinu.

U Godini smo posvećenog života. Je li Vam bilo teško odba-
citi sve i slijediti Gospodinov poziv?

To je jako teško za nekoga tko je mlaka srca, tko sluša druge, 
a ne svoje srce. Te osobe bi trebale biti više u molitvi s Isusom. 
Svijet nudi puno primamljivih stvari koje su ponekad zamka. Teško 
je sve ostaviti, ali treba slijediti srce. Kao uzora tu vidim i sv. Igna-
cija Loyolu koji se doista predao Bogu, a sve na veću slavu Božju. 
Uvijek je tražio izvor u Bogu i u tom duhovnom smislu mi se jako 
dopala njegova duhovnost. Između ‘radnih’ sati, mislima moramo 
biti s Bogom.

Doznali smo za jednu zanimljivu tradiciju u Družbi Presve-
tog Srca Isusova. Vi ste, ako ćemo slijediti taj trag, izmoljeni?

Da. Svaka kandidatica moli za novo duhovno zvanje, za onu 
koja će doći poslije nje. Mislim da je s. Ana mene ‘izmolila’. Ja sam 
možda izmolila Mariju koja je sada s nama. U svakom slučaju, vo-
ljela bih da naše molitve probude ljubav prema Kristu u nekom dje-
vojačkom srcu.

Teško je sve ostaviti, 
ali treba slijediti srce!
Iz austrijskog St. Veit an der Gölsena u Rijeku došla je Ivana Matijević, kandidatkinja Družbe 
Presvetog Srca Isusova. Božja providnost htjela je da je slučajan susret u Mariji Bistrici 
odvede u Družbu koju je  osnovala Marija Krucifiksa Kozulić.

Što biste poručili djevojkama koje razmišljaju o duhovnom pozivu?
Budite hrabre. Znam, mnoge prijateljice će vas suprotno savjetovati i odvraćati od nauma, ali ne slušajte ih. Ne gledajte previše 
na svijet, jer svijet je prolazan. Jednostavno se treba predati Duhu Svetom koji će vas voditi tamo gdje treba. Bog će vam kucati 
na vrata dok se ne odazovete.

Razgovarala: Helena Anušić
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Osnovna škola Bakar 22. siječnja uručila je donaciju obitelji s petero 
djece. Učenici škole, pod vodstvom ravnateljice Mirjane Dragičević, tije-
kom prosinca su sakupljali priloge kojima su kupili štednjak, neophodan 
kućanski aparat za ovu brojnu obitelj. 

Na samom početku akcije obratili su se nadbiskupijskom Caritasu 
u Rijeci za savjet i preporuku kako i kome pomoći. S obzirom da Caritas 
ima uvid u situaciju i pomaže brojnim obiteljima u potrebi, izdvojio je ne-
koliko slučajeva kako bi predstavnici škole sami odabrali kojoj će obitelji 
pomoći. Izbor je pao na obitelj s petero djece, sve djevojke, od kojih su 
dvije bolesne. Valentina ima 13 godina i nepokretna je od rođenja, a La-
ura ima 10 godina i dijagnozu hiperaktivnosti i psihičkog poremećaja. 
Caritas pomaže putem dva svoja programa, ali i svaka dodatna pomoć 
dobro dođe. 

Štednjak im je delegacija škole uručila zajedno s predstavnicima Ca-
ritasa, a uz ravnateljicu bila je i profesorica hrvatskog jezika Valentina 
Janeš te učenice Antonia, Mia i Lana. „Nije nam bilo teško sakupiti do-
voljno novca za štednjak jer učenici su se rado odazvali na humanitarni 
poziv. Svako je donio koliko je mogao, nisu to veliki iznosi, ali sudjelovala 
je cijela škola i sakupilo se dovoljno. Najviše su doprinijeli učenici petih 
razreda koji su svojim radovima sudjelovali na Božićnom sajmu u Bakru 
i dobiveno od prodaje božićnih ukrasa priložili kao donaciju“, objasnila 
je ravnateljica. Dodala je kako ovo nije prva ovakva inicijativa u školi u 
Bakru, jer sustavno nastoje djecu poticati na socijalnu osjetljivost. Ovo je 
dobar primjer provođenja edukativno-odgojnog programa. 

CARITAS

Učenici pomažu

Mnogi ljudi dobre volje
Da je pomagati lako pokazali su 

ljudi dobre volje tijekom prosin-
ca, u predblagdanskim i blag-

danskim danima, brojnim donacijama 
Caritasu Riječke nadbiskupije. Donirali 
su novac, hranu, higijenske potrepštine 
te ono najvažnije, ljubav i dobru volju, 
svjedočeći tako da su spremni pomoći 
drugome u nevolji. 

Pomagati je lako, bio je i naziv akci-
je Hrvatskog Caritasa i trgovina Lidl koja 
je trajala do 7. prosinca. Na području Ri-
ječke nadbiskupije u 6 Lidlovih trgovina kupci su sakupili gotovo 
3000 proizvoda koji su donirani nadbiskupijskom Caritasu u Ri-
jeci. Pored toga trgovine Lidl dodale su paletu s 11 proizvoda za 
dodatnih 80 paketa koje je Caritas podijelio potrebnima. Ukupno 
je riječki Caritas u prosincu iz ove akcije pripremio 350 paketa s 
trajnim prehrambenim proizvodima i higijenskim potrepštinama. 
Paketi su uoči blagdana podijeljeni korisnicima Caritasovih pro-
grama i svima koji su došli na vrata ove nadbiskupijske ustanove. 

Pored toga, već uoči Božića, 1000 je 
blagdanskih paketa podijeljeno u svim 
župama Riječke nadbiskupije. Sredstva 
za kupnju namirnica, 9 trajnih prehram-
benih proizvoda koji su se nalazili u sva-
kom paketu, osigurao je nadbiskupijski 
Caritas uz pomoć 5 riječkih tvrtki koje su 
donacijama pomogle ovu akciju. 

Građani su se tijekom prosinca od-
lučili i novčanim donacijama po-
moći Caritasu. U suradnji s Novim 

listom 12. prosinca distribuiran je letak 
s uplatnicom koja je brojne potaknula na individualne donacije. 
Odazvalo se gotovo 300 osoba koje su prepoznale potrebe i dje-
lovanje Caritasa i uplatile željeni iznos. 

Jedna je tvrtka putem Caritasa uplatila namjensku donaciju 
od 10.000 kuna za pomoć obitelji s petero djece. Novac će im biti 
uplaćivan mjesečno, za stan i režije, kroz sljedećih pola godine. 
Djelatnici Caritasa zahvaljuju svim donatorima na povjerenju, a 
novac i druge potrepštine doći će do najpotrebnijih. 

Posjet i darivanje  
starih prijatelja

U subotu 10. siječnja nekoliko članica Udruge sv. Vin-
ka Paulskog iz Rijeke posjetile su štićenike Doma za psi-
hički bolesne osobe „Turnić“. Bilo je to ugodno druženje 
uz pjevanje božićnih pjesama i dirljivo slušanje dogodov-
ština iz života štićenika. Na kraju su im članice Udruge 
podijelile prigodne darove i obećale ih opet posjetiti.

č.s. Renata Vugdelija  

Radosno pomaganje 
siromasima

Vrijedni članovi Udruge svetog Vinka Paulskoga iz 
Rijeke već tradicionalno u došašću i pred sam Božić na 
razne načine pomažu siromašnima. Svake subote popod-
ne u došašću, provodili su kreativne radionice izrade bo-
žićnog nakita koji su onda nakon mise ispred više crkava 
nudili vjernicima. Od prikupljenih novaca nabavili su drva 
za ogrijev obitelji Gigov i pripremili oko dvadeset paketa 
namirnica te ih odnijeli siromašnim obiteljima ili pojedin-
cima. 

Na Badnjak  popodne, također tradicionalno, pekar-
nica „Baškot“ iz Bakra darovala je mnogo kruha, peciva, 
baškota i kolača Udruzi a sestra Renata i Miroslav su da-
rovane proizvode sortirali u petnaest vrećica te ih, s auto-
mobilom sestara milosrdnica, razvozili od stana do stana 
darujući potrebne. To je bila prilika za čestitanje Božića 
i kratki razgovor nade i ohrabrenja s onima koji su „naši 
gospodari“ kako je govorio naš nebeski zagovornik sv. 
Vinko Paulski.
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Promocija Uličnih svjetiljki
Promotivno-pro-

dajnom akcijom na 
riječkom Korzu jav-
nosti je predstavljen 
božićni broj prvog 
hrvatskog časopisa 
o ljudima s margine 
društva „Ulične svje-
tiljke“. Uz beskućnike 
- prodavače „Uličnih 
svjetiljki;,korisnicima 
prihvatilišta za beskuć-
nike „Ruže svetog Fra-
nje“, nužnog smještaja 
grada Rijeke i Doma 
za psihički bolesne 
odrasle osobe Turnić, 
u prodaji su se pridru-
žile učenice Učeničkog 
doma Marije Krucifikse 
Kožulić te trsatski nova-
ci Hrvatske franjevačke 
provincije sv. Ćirila i Metoda s odgojiteljem fra Tomislavom Faletarom.

„Ovo mi je prvo životno iskustvo pomaganja beskućnicima, oso-
bito na ovakav izravan način. Dosad se to svodilo na pomaganje pro-
sjacima. Pomaganje siromašnima me uvijek radovalo, a sada ih još 
više mogu upoznati, prodavajući časopis zajedno s njima, podijeliti 
njihove probleme s ulice“, poručio je novak fra Andreo Matanović.

U promotivno-prodajnoj akciji volonteri su imali prilike na sat-dva 
doživjeti pozitivna iskustva dobrih ljudi koji su izdvojili osam kuna, pa 
i više  za primjerak “Uličnih svjetiljki”, od čega pola iznosa ide proda-
vaču, a druga polovica za tisak novoga broja. 

Marina Juko

CARITAS

Volontiranje u 
trećoj životnoj dobi
Volontiranje je osobama starije životne dobi prilika da 
nastave proširivati svoje iskustvo te da nauče i nešto novo. 
Dokazano je da volontiranje pomaže i boljem fizičkom i 
psihičkom zdravlju.

Starenje stanovništva velik je doprinos negativnom demografskom 
trendu koji pogađa mnoge zemlje diljem svijeta. I u Republici Hr-
vatskoj, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. 

godine, udio stanovništva u dobi od 65 i više godina u ukupnom sta-
novništvu dosegao je 17,7 %. Demografsko starenje se ubrzava, stoga 
se predviđa da će se između 2010. i 2030. godine broj osoba u dobi 
između 65 i 79 godina povećati i iznosit će 37,4 %. Za društvo, 
starenje stanovništva ima niz socijalnih, ekonomskih, kulturnih i politič-
kih posljedica. Ipak, iako se stanovništvo Hrvatske ubraja u vrlo stara, 
hrvatska gerontološka istraživanja 
pokazuju da vrlo mali udio starijeg 
pučanstva (najviše 1 od 5 osoba) 
treba tuđu pomoć, dok najveći dio 
osoba starijih od 65 godina može 
samostalno obavljati svakodnevne 
aktivnosti.

Kao i kod ostalih dobnih 
skupina, tako i kod starijih osoba, 
potrebno je očuvati njihovo uključi-
vanje u društvenu i crkvenu zajed-
nicu u kojoj žive i kojoj pripadaju. 
Volontiranje u tome može biti od 
velike koristi.

Volontiranje nije uvjetovano 
vanjskim faktorima kao što su prima-
nje plaće, stjecanje prestiža ili druš-
tvenog statusa ili primanje nagrada za rad, nego unutarnjim motivima i 
razlozima. Među glavne motivacijske kategorije volonterskog angažmana 
može se ubrojiti vrijednosne orijentacije tj. djelovanje u skladu s vredno-
tama i uvjerenjima o važnosti pomaganja drugima, reciprocitet u činjenju 
dobra, priznanje vlastitih vještina i doprinosa, razumijevanje drugih i pro-
širenje vlastitih horizonta, povećanje samopoštovanja. Dok mlađe osobe 
najčešće navode da volontiraju da bi razvile svoje vještine i stekle znanja 
koja će im pomoći u razvitku njihove karijere, glavna motivacija kod 
osoba starije životne dobi jest prvenstveno pomaganje drugima i želja da 
ostanu aktivni u svome životu. Za neke osobe starije životne dobi volon-
tiranje je ujedno i prilika da učine nešto dobro za društvo. Istodobno, 
neke starije osobe vole i žele biti aktivni članovi društva i sudjelovati u 
svim aktivnostima jer im to omogućuje da budu «u korak s vremenom». 
S obzirom na to da ima još puno toga što žele i moraju ispuniti, želja da 
budu aktivni dionici društva jest ta koja ih potiče na volontiranje. 

Volontiranje je osobama starije životne dobi prilika da nastave 
proširivati svoje iskustvo te da nauče i nešto novo. U mnogim 
slučajevima motivacija za volontiranje u starijoj dobi jest i prilika 

za stjecanje znanja i vještina u području koje mogu sami izabrati. Mnogi 
ljudi osjećaju prazninu nakon što odu u mirovinu. Naviknuli su s jedne 
strane na svakodnevnu rutinu odlaženja na posao, a s druge strane na-
viknuli su i na osjećaj svrhe i vrijednosti koju im pruža rad. S obzirom 
na to, volontiranje je na neki način vrlo često dobra zamjena redovitom 
radu nakon odlaska u mirovinu. Volontiranjem osoba starije životne dobi 
razvija samodisciplinu, dobiva na osjećaju vrijednosti jer pruža pomoć 
drugim osobama. Također, razvijaju samopoštovanje jer su i dalje kori-
sne. Dokazano je da volontiranje pomaže i boljem fizičkom i psihičkom 
zdravlju. Jedan od razloga razlog zbog kojeg osobe starije životne dobi 
volontiraju jest reciprocitetna uloga tj. vraćanje pomoći i podrške koju su 
i oni nekada dobivali. Važno je istaknuti da je jedan od motiva volonti-
ranja u starijoj dobi i gubitak bliskih osoba, pa im volontiranje omogućuje 
nove kontakte s drugom osobama.

dr. Veronika Reljac

Dok mlađe osobe 
najčešće navode 

da volontiraju da bi 
razvile svoje vještine i 
stekle znanja koja će 
im pomoći u razvitku 

njihove karijere, 
glavna motivacija kod 
osoba starije životne 

dobi jest prvenstveno 
pomaganje drugima i 

želja da ostanu aktivni 
u svome životu.

Volonteri riječkog Caritasa
Volonteri riječkog Caritasa svjedoče kako je svaka životna dob 

dovoljno dobra za volontiranje. Šime i njegova supruga Ljerka ovdje 
su već gotovo 20 godina. Nakon što su otišli u zasluženu  mirovinu, 
započeli su s volontiranjem. „Željeli smo vrijeme koje imamo iskoristiti 
za dobro. Drago nam je doći i kad god treba tu smo. Drago nam je što 
možemo pomoći nekome“, govori Šime. 

Anđelka je također u Caritasu dvadesetak godina. Zadužena je 
za izdavanje robe i upoznala je gotovo sve korisnike. „Doći svakoga 
dana u Caritas za mene je ugodna obaveza. Posebno sada kad ne-
mam brige oko djece. Uvijek mi je bilo drago što mogu pomoći neko-
me. Želim korisno koristiti vrijeme, činiti dobro i žrtvovati se za druge. 
Ne mogu se od toga odviknuti.“
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Piše: Goran Moravček

IZ POVIJESNE RIZNICE

Imenovanje fra Ivice Petanjaka (r. 1963.), kapucina, novim krčkim 
biskupom, izazvalo je nemalo iznenađenje u javnosti te je bilo 
i medijskih nagađanja - otkud redovnik na biskupskom stolcu? 

Mnogi istaknuti biskupi s našeg područja bili su redovnici. Pri-
mjerice, fra Mihovil Kumar, obnovitelj trsatskog samostana u 17. 
stoljeću, postao je ljubljanski pomoćni biskup, a fratri Pavao Jančić 
(1663. - 1667.) i Pavao Budimir (1668. - 1670.) sjedili su na biskup-
skom stolcu u istarskom Pićnu, nekadašnjem sjedištu Pićanske 
biskupije. Fra Rafael Rodić, čijom je zaslugom 1930. crkva Gospe 
Trsatske dobila počasni naziv manje bazilike, imenovan je prvim 
beogradskim nadbiskupom 1924. godine. O fra Rafaelu pisao sam 
u jednom od brojeva “Zvona”. Fra Srećko Badurina, čijim je na-
stojanjem otvoren 1966. godine franjevački samostan na Pehlinu, 
bio je na dužnosti šibenskog biskupa od 1988. do 1996., zamije-
nivši Antona Tamaruta (1986.-1987.), kasnijeg riječkog nadbiskupa 
(1990.-2000.).

FRANJEVCI KRČKI BISKUPI
Drevna Krčka biskupija, osnovana u 5. stoljeću - a prostire se 

na otoke Krk, Cres, Rab, Lošinj, Ilovik, Sv. Petar, Susak, Unije, Veli-
ke i Male Srakane te dio otoka Paga - imala je više biskupa redovni-
ka u svojoj dugoj povijesti. Iz redova franjevaca na mjestu krčkoga 

biskupa prvi se spominje 1258. godine Bonacursus iz Venecije. 
Poslije njega je franjevac - biskup bio Lambert Akvinac, imenovan 
8. ožujka 1290. u doba pape Nikole IV. Na biskupskoj stolici u Krku 
sjedio je do 25. svibnja 1297. godine. 

Fratar Toma I. bio je krčkim biskupom od 1302. do 1311. go-
dine, a franjevac je vjerojatno bio i Nikola II. Ricci, kojega je za bi-
skupa predložio krčki knez i hrvatski ban Nikola IV. Frankopan, a 
papa Martin V. potvrdio bulom od 8. listopada 1421. Nikola IV. prvi 
se među knezovima Krčkim počeo nazivati Frankopanom. Slavno 
prezime omogućio mu je upravo papa Martin V. godine 1430. pri-
znavši mu srodstvo sa starorimskim Frangipanima. Nikola je pre-
minuo 26. lipnja 1432. godine. Njegov sin Martin, koji je dobio ime 
prema papi Martinu V., bit će povezan s franjevcima. Martin je od 
1449. do 1479. gospodario trsatskim kaštelom i omogućio dolazak 
fratara na Trsat 1453. godine. Pomogao je također pri osnivanju 
franjevačkih samostana u Cetingradu, Stjeničnjaku i Brinju.

DOLAZAK FRATARA NA KOŠLJUN
Prije nego što se rascijepila obiteljska loza Frankopana, Martin 

je s bratom Ivanom godine 1447. doveo fratre u napušteni benedik-
tinski samostan na Košljunu. Biskup krčki bio je u to doba Franjo 

Franjevci 1447. dolaze u napušteni benediktinski 
samostan na Košljunu. Biskup krčki bio je u 
to doba Franjo I., franjevac, u povijesti znan 
i kao Franjo Modrušanin Stipković, a prvim 
modruškim biskupom postao je 4. lipnja 1460.

Franjevci kao 
istaknuti 
biskupi
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I., franjevac, doktor bogoslovlja, kojega je papa imeno-
vao na tu dužnost 12. prosinca 1444. godine. 

Kad su sredinom lipnja 1449. godine sedmorica si-
nova kneza Nikole IV. Frankopana dijelila očevinu u Mo-
drušu među svjedocima je, uz krbavskog biskupa Vida 
Ostojića Korčulanina te senjskog Andrije Dračkog, bio i 
krčki biskup Franjo I. On je u povijesti znan i kao Franjo 
Modrušanin Stipković, a prvim modruškim biskupom po-
stao je 4. lipnja 1460. nakon što je premješten iz Krčke u 
Krbavsku biskupiju 29. listopada 1456. godine. 

Poslije njega krčkim biskupima iz redova franjevaca 
imenovani su Nikola III. Valentini (1457.-1484.) te Teodoro 
Gennaro (1664.-1684.), rodom iz talijanske Vicenze.

U doba kad je biskup bio Nikola III. obitelj Franko-
pana je izgubila Krk. Ivan VII. Frankopan poslao je 1480. 
godine biskupa Nikolu u Veneciju da isposluje oružanu 
pomoć u okolnostima kad su postrojbe ugarsko-hrvat-
skog kralja Matije Korvina prešle na Boduliju, ali su “še-
gavi Benetčići osvojili i prisvojili Krk i vas otok, a to na 22 
miseca febrara leta 1480. polag Krčkoga štatuta”. Nakon 
istjerivanja kneza Ivana VII. Mlečani su upravljali Krkom 
sve do propasti Prejasne Republike 1797. godine.

PRVI MODRUŠKI BISKUP
Bivši krčki, a potom krbavski biskup, Franjo Modru-

šanin Stipković prebivao je u Modrušu i prije nego što je 
iz stare Krbave preneseno sjedište biskupije. U jednoj 
ispravi izdanoj 1457. naziva se on “Frančiško Modruša-
nin, biskup modruški i krbavski”. Službeno je, međutim, 
prvim modruškim biskupom imenovan 1460. godine na 
molbu Stjepana II. Frankopana s kojim je Franjo Modru-
šanin bio u izaslanstvu kod pape Pia II. Sveti Otac je odo-
brio prijenos biskupskog sjedišta iz Krbave u Modruš, a 
papinskom bulom mjesto je dobilo “trajan naslov grada”. 
Modruška župna crkva sv. Marka postala je stolnicom, 
katedralom te je od tada posvećena Majci Božjoj. 

Ime biskupa Franje Stipkovića povezano je i sa cr-
kvom Blažene Djevice Marije od Čudesa u Oštarijama. 
Crkvu je dao podići oko 1450. godine Martin Frankopan, 
dovršio ju je njegov brat Stjepan II. Frankopan. Papa Pio 
II., koji je bulom izdanoj u Sieni 30. ožujka 1459. godine 
dodijelio oštarskom prošteništu neke posebne povla-
stice, navodi da je na to bio “potaknut molbama našeg 
brata Franje, biskupa krbavskoga, i ljubljenog sina ple-
menitog Stjepana Frankopana, kneza i gospodara isto-
ga mjesta”.

Franju Modrušanina Stipkovića naslijedio je Niko-
la Kotoranin Modruški 18. svibnja 1461. godine. Biskup 
Kristofor Dubrovčanin, također fratar kao i Franjo Mo-
drušanin, morao je s kaptolom 1493. godine uteći pred 
Turcima u Novi. Strateški značaj Modruša uvjetovao je 
prijenos biskupskog sjedišta u doba snažnih turskih pro-
vala. Međutim, Modruš nije izdržao nalete Osmanlija te 
je središnja točka obrane postao Ogulin 1500. godine. 

Biskup Kristorof je preminuo 1499. godine, a sahra-
njen je u crkvi sv. Filipa i Jakova u Novom. Njegovim do-
laskom Novi je postao (ne)formalno sjedište modruških 
biskupa te će to i ostati do 1570. godine, iako je i bi-
skup Šimun Kožičić Benja morao bježati pred Turcima 
iz Vinodola u Rijeku gdje će 1530./1531. “v hiži njegova 
prebivanja” utemeljiti čuvenu Riječku glagoljsku tiskaru 
otisnuvši u njoj šest knjiga. 

Biskup Dionizije Pioppo (1554/ 1560-1561.), koji u bi-
skupiju nije dolazio umro je 1569. u Ostrogonu te posli-
je njega nisu više imenovani posebni modruški biskupi. 
Papa 1567. godine spaja Modrušku biskupiju sa Senj-
skom i za sjedište određuje Senj. Modruška ili Krbavska 
biskupija prestala je postojati 1969. godine uspostavom 
Riječko-senjske nadbiskupije.

I do nas sve to uče-
stalije pristižu vijesti 
o smrtonosnoj zoo-

nozi zvanoj ebola, koja 
za sada, na našu sreću, 
hara samo državama 
zapadne Afrike. Od 
2000. godine, kad se  
prvi put pojavila, žarišta 
infekcije stalno se pove-
ćavaju. Prema podacima 
Svjetske zdravstvene or-
ganizacije (WHO) do 
početka jeseni prošle 
godine u zapadnoj je 
Africi ukupno oboljelo 
preko 5300 ljudi, a od 
infekcije je umrlo njih gotovo polovica. Najveća je smrtnost zabilježena u Liberiji, 
Gvineji, Siera Leoneu. Da nema šale s tom bolešću govori podatak da je od 
ebole oboljelo preko 300 zdravstvenih djelatnika, koji su u tim zemljama brinuli 
o oboljelima, a od kojih je njih više od polovice umrlo!

Prema podatcima dr. sc. Lorene Jemeršić, zdravstvene savjetnice Hrvatskog 
veterinarskog instituta u Zagrebu (Veterinarska stanica 5/2014.), ebola je tipična 
zoonoza od koje obolijevaju primati (napredne skupine sisavaca, poput majmuna) 
i to prije svega čovjek. Uzrokuju je ebolavirusi, čije širenje izmiče kontroli. Ebola 
je smrtonosna zoonoza za koju, barem do sada, ne postoji dostupno učinkovito 
cjepivo, i nije ju  moguće liječiti. Većina ebolavirusa dovodi do pojave hemoragij-
ske groznice u ljudi praćene vrlo visokom smrtnošću. Virus se prenosi od čovjeka 
na čovjeka putem oštećene kože, pri čemu je potreban izravan dodir s krvi i 
izlučevinama bilo inficiranog čovjeka ili sisavca. Ovisno o soju ebolavirusa koji je 
prouzročio infekciju, inkubacija u ljudi traje najčešće od 4 do 10 dana, a smrtnost  
može doseći od 50 do 90 posto. U gorila, na primjer, zabilježena je smrtnost i 
do 100 posto, pa ebola u njih predstavlja izravnu prijetnju potpunom istrjebljenju 
s pojedinih područja.

Najvirulentniji je tzv. ZEBA soj virusa koji je u razdoblju od 2001. do 
2003. godine prouzročio smrt u 90 posto inficiranih ljudi. Kako to 
ističe dr. Jemeršić, na infekciju su naročito osjetljive trudnice i ukoliko ne 

dođe do spontanog pobačaja, učestalost umiranja njihove djece nakon rođenja 
je statistički znatno viša. Infekcija se u ljudi očituje općom slabošću, probavnim 
smetnjama (povraćanje, proljev), povišenom temperaturom, znacima upala dišnog 
i živčanog sustava. Smrt zaraženog nastaje 6 do 16 dana od pojave znakova 
infekcije kao posljedica višestrukog zatajenja ključnih organa.

Kao što je istaknuto ebola je trenutno proširena u državama zapadne Afri-
ke. Zbog otežanih uvjeta i iscrpljivanja zdravstvenih kapaciteta u najzahvaćenijim 
državama, ebola postupno izlazi izvan kontrole pri čemu može predstavljati pan-
demijsku prijetnju, poput nekada gube ili lepre. Ne dozvolimo da ebola postane 
javnozdravstveni problem Hrvatske.  

Piše: Alojzije Frković

Ebola je tipična zoonoza od koje obolijevaju primati, 
napredne skupine sisavaca poput majmuna, ali prije 
svega čovjek.

Ebola – nova ozbiljna 
prijetnja ljudskom rodu

Ebola je smrtonosna zoonoza za koju, barem 
do sada, ne postoji dostupno učinkovito 
cjepivo, i nije ju  moguće liječiti. Većina 

ebolavirusa dovodi do pojave hemoragijske 
groznice u ljudi praćene vrlo visokom 

smrtnošću.

PRIRODA OKO NAS
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Skup je na početku pozdravio domaćin, glavni riječki imam 
Hajrudin ef. Mujkanović koji je poručio da je susret orga-
niziran u povodu nemilih događaja u Parizu te vrijeđanjem 

vjernika i građana RH predstavom „Hrvatsko glumište“ koja je na 
repertoaru HNK Ivana Pl. Zajca. „Ja jesam za slobodu izražavanja 
ali sloboda mora imati svoju granicu i ta sloboda ne bi trebala vrije-
đati osjećaje onih kojima su neke stvari svete. Stoga je i ovaj skup 
organiziran ne radi provokacije, nego upravo poziva na dijalog koji 
će rezultirati da se nastale tenzije smire i ne ponove.“

Govoreći o reakcijama Zapada nakon terorističkog napada 
na redakciju Charlie Hebdoa, podsjetio je da je taj časopis kon-
tinuirano vrijeđao ne samo muslimane, nego i pripadnike ostalih 
vjeroispovijesti. Ne opravdavajući terorizam, podsjetio je 
poruke pape Franje i muftije Aziza ef. Hasanovića 
koji su jasno poručili da sloboda medija i umjet-
nosti moraju imati svoje granice. Pripadnici 
vjerskih zajednica aktualne tenzije moraju 
spuštati, a ne dodatno zaoštravati. Na 
ovome svijetu ima mjesta  za sve, rekao 
je Mujkanović. „Zajedno moramo o 
svemu razgovarati i svatko mora poče-
ti od sebe ako želi pridonijeti dobrobiti 
čovječanstva.“

O slobodi izražavanja dr. Milan 
Špehar, profesor na Teologiji u 
Rijeci, kazao je kako se taj termin 

olako shvaća i prečesto ga se koristi tamo 
gdje te slobode nema. Osvrćući se na grad 
Rijeku i njezinu multikulturalnost istaknuo je da 
na riječkom primjeru Europa može učiti. „Ta multikul-
turalnost nije postignuta s političkog stajališta, nego susreta 
poput ovoga koji se dogodio u Islamskom centru i kojega iniciraju 
sami predstavnici vjerskih zajednica. Mi se jako dobro slažemo i 
zbog toga molimo za jedinstvo kršćana. Politika nas želi zavaditi, a 
mi smo dijaloški jaki. O tom ekumenskom, ali i međureligijskom za-
jedništvu svjedoče i nedavne riječi pape Franje i muftije Hasanovi-
ća o nemilim događajima u Parizu i svijetu. Pročitate li obje poruke 
vidjet ćete da su one iste, poručio je Špehar. „Politika koja se hvali 
našim zajedništvom, u praksi nas razdvaja iako bi nas trebala nas 
spajati. Slika našeg zajedništva mogla bi obići svijet kao primjer.“

S njim se složio i pastor Baptističke crkve u Rijeci Giorgio Grlj 
koji je poručio da je u nekim zemljama nezamisliv dijalog na me-
đureligijskoj razini. „Vjerojatno je rezultat našeg dobrog odnosa 
temeljen na osobnom duhovnom razvoju svakog pojedinca. Tada 
čovjek zna tko jeste i progovara iz vlastitog identiteta koji nije fiksi-
ran. Iz onoga što jesam, ne bojim se susreta i dijaloga s drugim.“ 
Govoreći o predstavi „Hrvatsko glumište“ i slobodi izražavanja i 

umjetnosti, poručio je da je sloboda  za duhovno zrele ljude. Bog 
u kojega kršćanin vjeruje je Bog slobode i stvorio je čovjeka kao 
slobodno biće. Ali, taj slobodni prostor moramo osvojiti ljubeći bli-
žnjega. Zbog toga mislim da sloboda ne znači biti rušitelj, nego lju-
bitelj  bližnjega, rekao je Grlj.  „Neki bi htjeli da se predstava skine 
s repertoara, drugi žele smjenu redatelja, a ja bih silno volio da se 
redatelj pojavio na ovom okruglom stolu i da smo od njega mogli 
čuti razloge zbog čega radi to što radi. To je jedini način kako mo-
žemo ići naprijed.“

Grlj je dodao da su u otvorenom pismu javnosti naveli da vje-
ruju da je redatelju predstave nakana kritičkim propitivanjem 
ispravljati društvene devijacije, „a poučeni nedavnim nemi-

lim događajem u Parizu, iz naravi našeg djelovanja, poziva-
mo da se umjesto nepotrebnog daljnjeg zaoštravanje 

odnosa, i provociranja zbog provokacije same, 
povede razgovor o vrijednostima koje društve-

ni čimbenici zastupaju: sloboda, tolerancija, 
odgovornost i ljubav prema bližnjemu. Sto-

ga mi je žao što g. Oliver Frljić nije došao 
na ovaj Okrugli stol jer smo na nedavno 
održanoj konferenciji uputili poziv svima.

U predstavi „Hrvatsko glumište“ je-
dan narod proglašava se fašističkim i taj 
narod to mora otrpjeti jer je to sloboda 

umjetničkog izražavanja. S druge strane, 
isti redatelj ne može otrpjeti jednu provo-

kaciju i fotografiranje dijela predstave zbog 
čega je gledateljici oduzeo fotoaparat i pozvao 

policiju. Postavlja se pitanje: Može li se provocira-
ti cijeli narod nekritički, a istovremeno ne biti spreman 

otrpjeti provokaciju jednog fotoaparata, rekao je Grlj. „U tom tre-
nutku bismo se svi morali pitati poštujemo li dovoljno bližnjega, 
njegov identitet i njegove svetinje.“

Otvoreno pismo javnosti koje potpisuje Ekumenski odbor gra-
da Rijeke, a koje je nedavno predstavljeno na konferenciji za no-
vinare, poduprli su predstavnici velike većine grada Rijeke i ako 
je Rijeka grad tolerancije, onda je dužna poslušati glas te većine, 
rekao je dr. Špehar. Istaknuo je nužnost dijaloga pod svaku cijenu 
ali i poručio da su svako nasilje i terorizam za osudu. Predstavu 
„Hrvatsko glumište“ potrebno je maknuti s repertoara jer vrijeđa 
osjećaje većine ljudi, ali nije nužno smijeniti intendanta nego je s 
istim potreban dijalog.

Okrugli stol okupio je i građane Rijeke, kao i intelektualce koji 
su izrazili svoje mišljenje o cijeloj situaciji. Dr. Nenad Hlača s Prav-
nog fakulteta kritizirao je repertoar HNK Ivana pl. Zajca rekavši da 
se publika nastoji privući provokacijama a ne kvalitetnim progra-
mom.  

Gdje su granice slobode 
medija i umjetnosti

Poziv na dijalog i 
poštivanje vjerskih 
osjećaja bila je tema 
Okruglog stola kojega 
su 21. siječnja u 
Islamskom centru 
u Rijeci organizirali  
Ekumenski odbor 
grada Rijeke i Islamska 
zajednica u Rijeci.

Slobodu 
moramo osvojiti 

ljubeći bližnjega. Zbog 
toga mislim da sloboda ne znači 

biti rušitelj, nego ljubitelj  bližnjega, 
rekao je pastor Grlj. „Neki bi htjeli da se 
predstava skine s repertoara, drugi žele 

smjenu redatelja, a ja bih silno volio da se 
redatelj pojavio na ovom okruglom stolu 

i da smo od njega mogli čuti razloge 
zbog čega radi to što radi. To je 

jedini način kako možemo 
ići naprijed.“

Helena Anušić
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U povodu 100. obljetnice rođenja blagopokojnog riječko-senj-
skog nadbiskupa mons. Josipa Pavlišića i 62. obljetnice nje-
govog biskupskog ređenja, riječki nadbiskup Ivan Devčić 

predvodio je u utorak 13. siječnja u katedrali sv. Vida svečanu misu 
zahvalnicu.

Poslanica Hebrejima 13,7 poticaj je da se ljudskom i kršćan-
skom zahvalnošću okupimo i molitvom prisjetimo mons. Pavlišića, 
pastira Crkve Božje na prostorima između Učke, Velebita i Plješi-
vice, rekao je na početku nadbiskup. Mons. Pavlišić rođen je 28. 
prosinca 1914., ali zbog božićnih blagdana stota obljetnica njegova 
rođenja slavi se 13. siječnja, na dan kada je 1952. u Pazinu zaređen 
za pomoćnog biskupa mons. Viktoru Buriću, senjsko-modruškom 
biskupu i riječkom administratoru, kojega će 1974. naslijediti na 
stolici riječko-senjskih nadbiskupa i u toj službi ostati do 5. siječnja 
1990. 

Govoreći o okolnostima u kojima je živio, nadbiskup je istaknuo 
kako je mons. Pavlišić preživio dva svjetska rata, fašizam i komu-
nizam te Domovinski rat. Za biskupa je zaređen u vrijeme progona 
Crkve koji su počeli 1945. i još više radikalizirali zbog imenovanja 
nadbiskupa Stepinca kardinalom. „Novoj je vlasti to imenovanje 
bila izlika da raznim pritiscima pokuša oslabjeti utjecaj Crkve koja 
je uporno odbijala suradnju s njom. Radi toga su zatvarana sjeme-
ništa, a mnogi sjemeništarci i svećenici slani u zatvore. Katolički 
bogoslovni fakultet bio je izbačen iz Sveučilišta, vjeronauk iz škola, 
a svećenici, kako bi ih se međusobno podijelilo i ujedno odijelilo od 
biskupa, bili su prisiljavani na učlanjivanja u svećenička udruženja 
pod kontrolom vlasti.“ 

Takva situacija značila je pravi ‘križni put’ za Crkvu, bisku-
pe, svećenike i sve vjernike, podsjetio je nadbiskup. Dodao 
je kako je u Rijeci prva crkva poslije Drugog svjetskog rata 

izgrađena 1988., nakon više od dva desetljeća traženja i čekanja 
dozvole. Također, nadbiskup Pavlišić je čak petnaest godina če-
kao dozvolu za gradnju nove zgrade Bogoslovnog sjemeništa, no 
njegova trpljenja počela su davno prije, rekao je nadbiskup Dev-
čić. „Prvi svjetski rat odnio mu je u nepovrat oca, tako da je majka 
sama morala podizati osmero djece. U svojim je ‘Uspomenama’ 
zapisao svoje najranije sjećanje na taj strašni pokolj. Kasnije je kao 
bogoslov i svećenik osjetio svu brutalnost talijanskog fašizma koji 
je nastojao izbrisati svaki trag hrvatstva u Istri.“

Drugi svjetski rat mons. Pavlišić proveo je u župama Karbune 
i Gologorica. U Gologorici su ga, zajedno s dvadesetak mještana, 

uhitili Nijemci i stavili 
pred streljački vod, ali 
se nekim čudom nje-

mački zapovjednik predomislio. Trpljenju i naporu bio je izložen i 
nakon Drugog svjetskog rata kada je 1945. u Pazinu s vlč. Leopol-
dom Jurcem, u nemogućim uvjetima, trebao organizirati sjemeni-
šte. Ništa lakše nije bilo ni kad je kao pomoćni biskup stupio na tlo 
tadašnjih biskupija senjsko-modruške i riječke. Došao je u ratom i 
poraćem razorene i ‘spaljene’ biskupije, ne samo u materijalnom 
nego i u pastoralnom i duhovnom pogledu, rekao je nadbiskup. 
„Biskupijske kuće u Rijeci i Senju bile su razorene, odnosno teš-
ko oštećene, tako i mnoge crkve i župni stanovi širom prostranih 
područja Gorskog kotara, Like i Korduna. Ljudi su bili prestrašeni 
i zbunjeni. Zbog velikog manjka svećenika Pavlišić je ubrzo uvidio 
da se sâm mora neposredno angažirati u župnom pastoralu.“ 

U nastavku je podsjetio kako su mons. Pavlišića u Čabru htjeli 
ubiti za vrijeme krizme, ali sve te poteškoće nisu ga slomile, 
nego ojačale i očvrsnule. Protivnike i kritičare nije osuđivao. 

Imao je blago i ponizno srce koje je ljubilo Krista, Crkvu i svakog 
čovjeka. „Nije ga uvijek bilo lako razumjeti, a još manje slijediti što 
je mnoge njegove suradnike zbunjivalo. Unatoč nedostacima i po-
greškama koje je imao svaki čovjek, mons. Pavlišić ostavio je iza 
sebe neizbrisiv trag dobrote, požrtvovnosti, hrabrosti i ljubavi za 
Boga, Crkvu i Domovinu.“ Posebno ćemo ga pamtiti kao ‘biskupa 
graditelja i obnovitelja’, istaknuo je nadbiskup podsjetivši kako je 
mons. Pavlišić zaslužan za izgradnju Bogoslovnog sjemeništa u 
Rijeci, proširenju nadbiskupijske zgrade u Rijeci te izgradnju kuće 
u kojoj je danas smještena „Sakralna baština“ u Senju. Sve to činio 
je uz podršku svećenika i redovnica, posebno redovnica Presvetog 
Srca Isusova koje je svestrano podržavao i pomagao. 

Značajan osobni doprinos dao je tijekom Domovinskog rata 
kada se kao umirovljeni biskup dao u službu Caritasu proputovavši 
na tisuće kilometara u traženju pomoći za prognanike i izbjeglice. 
„No, ono što je najvažnije, nadbiskup Pavlišić bio je obnovitelj vjere 
i nade u narodu. Radi toga je u svakoj prilici tražio neposredan 
kontakt s ljudima, razgovarao je s njima, raspitivao se kako žive, 
što rade, zalazio u njihove kuće, pa čak i u štaglje i staje. Osvajao 
je ljude i za Krista ih pridobivao svojom jednostavnošću, bliskošću 
i nepatvorenošću. On je stvarno živio prema riječima koje se rado 
primjenjuju na svećenike: ‘uzet od ljudi za ljude’.“

Zaključujući propovijed istaknuo je kako je mons. Pavlišić doi-
sta bio blagovjesnik siromasima, obeshrabrenima, žalosnima, tje-
šio je sve Božjom utjehom i pravdom. Stoga možemo i moramo biti 
Bogu zahvalni što je našoj Crkvi i nadbiskupiji u svojoj providnosti 
podario takvog pastira kakav joj je bio potreban u teškom vremenu 
komunističke vlasti u nas, poručio je nadbiskup Devčić. 

H. A.

100. obljetnica rođenja nadbiskupa Pavlišića

Bio je obnovitelj vjere i 
nade u narodu
Mons. Pavlišić ostavio je iza sebe neizbrisiv trag dobrote, požrtvovnosti, hrabrosti i ljubavi 
za Boga, Crkvu i Domovinu. Posebno ćemo ga pamtiti kao ‘biskupa graditelja i obnovitelja’, 
istaknuo je nadbiskup Devčić

Mons. Pavlišić preživio je dva svjetska rata, fašizam i komunizam 
te Domovinski rat. Njegova trpljenja počela su davno prije dolaska 
komunizma, rekao je nadbiskup Devčić. „Prvi svjetski rat odnio mu je 
u nepovrat oca, tako da je majka sama morala podizati osmero djece. 
U svojim je ‘Uspomenama’ zapisao svoje najranije sjećanje na taj 
strašni pokolj. Kasnije je kao bogoslov i svećenik osjetio svu brutalnost 
talijanskog fašizma koji je nastojao izbrisati svaki trag hrvatstva u Istri.“
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Priredio: dr. Ivan Host

MEDICINSKI KUTAK

Cijepljenje je najbolji, ali nije jedini način prevencije. Iako niti jedan način ne pruža 
potpunu sigurnost, poštujući naše savjete znatno ćete smanjiti šanse da vas gripa 
ove godine uhvati nespremne.

Osnažite svoj imunološki sustav
Provjetravajte i vlažite pro-

storije u kojima boravite. U stanovi-
ma s centralnim grijanjem nerijetko 
se relativna vlažnost spusti ispod 
60 posto (idealno je da je 60-80 po-
sto). Suh zrak nepovoljno djeluje na 
sluznice dišnih puteva, jer ih isušuje 
i time smanjuje njihove obrambene 
mehanizme. Izbjegavajte boravak u 
zatvorenim, slabo prozračenim pro-
storijama u kojima boravi mnogo 
ljudi.

Osigurajte si dovoljno sna i 
odmora - naime nedostatak sna i 
odmora ima niz loših učinaka na or-
ganizam. Jedan je svakako smanje-
nje imuniteta, što slabi sposobnost 
organizma da se nosi s infekcijama. 
Ako mislite da si ne možete priuštiti 
odmor, razmislite koliko ćete samo 
vremena izgubiti ako vas gripa na 
tjedan dana veže uz krevet.

Nemojte pušiti niti piti alkoholna 
pića. Treba znati da pušenje i pije-
nje posebno većih količina alkohola 
slabi sposobnost organizma da se 
ravnopravno nosi sa uzročnicima 
bolesti. 

Pijte dovoljno tekućine, najbolje 
vodu ili čajeve. Izbjegavajte zaše-
ćerena i gazirana pića. Jedite što 
više voća i povrća. Posebno su pre-
poručljivi agrumi (grejp, naranče, 
limun, mandarine, klementine....), 
jer predstavljaju prirodan izvor C 
vitamina.

Ove godine naše krajeve gripa nije zaobišla. Svakodnevno čujemo o sve više obo-
ljelih. Gripa je jedna od težih virusnih bolesti dišnog sustava i lako se prenosi. 
Uzrokovana je virusom influence. Gripa se pojavljuje svake godine u zimskim 

mjesecima u obliku manjih ili većih epidemija. Počinje vrlo naglo s povišenom tempe-
raturom i glavoboljom, te bolovima u mišićima i sa izrazitom nemoći. Potom se javljaju 
hunjavica, grlobolja i suhi kašalj. Gripu prate brojne komplikacije, među kojima je upala 
pluća česta, a ponekad i teška. 

Gripa se lako prenosi
Virusi gripe lako se prenose kapljičnim putem i dodirom. Zaražena osoba, kašljanjem 

ili kihanjem, ali i pri govoru i smijanju izbacuje infektivne čestice raspršene u kapljice različi-
te veličine. Virusi se mogu prenijeti i preko inficiranih predmeta svakodnevne upotrebe. Bo-
lesnik je zarazan jedan ili dva dana prije pojave bolesti te pet do sedam dana nakon pojave 
prvih simptoma. Temperatura može biti jako visoka, posebno u prva tri dana bolesti. Često 
je praćena zimicama i/ili tresavicama. Nakon dan-dva pojavljuju se grlobolja i suhi podra-
žajni kašalj. Temperatura obično ostaje povišena 4-7 dana. Oporavak je relativno spor i dug.

Osnovno liječenje gripe je simptomatsko, dakle primjenjuju se mjere za otklanjanje 
i ublažavanje pojedinih simptoma. To uključuje mirovanje, uzimanje veće količine tekućine i 
lijekove za snižavanje temperature i smirivanje kašlja. Antibioticima se liječe bakterijske 
komplikacije ove bolesti. Cijepljenje je najbolja mjera za sprečavanje obolijevanja od gripe. 
Provodi se u jesen, nekoliko tjedana ili mjeseci prije pojave prvih slučajeva gripe. Cijepljenje 
se svakako preporučuje rizičnim skupinama posebno osobama starije životne dobi i kronič-
nim bolesnicima. Zbog stalnih promjena virusa i kratkog trajanja imuniteta cijepljenje treba 
ponavljati svake godine.

Cijepljenje je najbolja prevencija
Unatoč tomu što su cjepiva protiv gripe dostupna gotovo svima, većina se ljudi zbog 

raznoraznih razloga ipak se ne podvrgava takvoj zaštiti. S druge strane, cijepljenje nije je-
dini i isključivi način prevencije. Iako niti jedan način ne pruža potpunu sigurnost, poštujući 
slijedeće savjete znatno ćete smanjiti šanse da vas gripa ove godine uhvati nespremne.

Izbjegavajte mjesta gdje se u zatvorenom prostoru skuplja puno ljudi. Mikroorganizmi 
uzročnici bolesti su svuda oko nas. No mogućnost obolijevanja od gripe je znatno veća uko-
liko često boravite u prostorima gdje se nalazi puno ljudi. Zato ako je bilo kako moguće u 
ovo vrijeme izbjegavajte čekaonice, prepune autobuse, kolodvore, koncerte i slična mjesta.

Redovito perite ruke. Uzročnici gripe su virusi. Mikroorganizmi pronalaze put u naše 
tijelo i napadaju ga na različite načine. Budući da većinu kontakata sa svijetom ostvarujemo 
preko naših ruku, redovito pranje znatno smanjuje šanse da unesemo štetne mikroorganiz-
me u naše tijelo.

Čak i ako ste stvarno pažljivi i redovito perete ruke, nikada ih ne možete lišiti opasnih 
mikroorganizama u potpunosti. Zato izbjegavajte diranje očiju, usta i nosa, jer to znatno 
povećava šanse da mikororganizmi pronađu lagani put u vaš organizam.

Kako 
izbjeći 
gripu
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CRKVENA GLAZBA

Priredila: Andrejka Srdoč

Pod riječju psalmodija (lat. psalmodia – pjevanje uza zvuk 
harfe) podrazumijeva se recitiranje psalamskih stihova 
stavljenih u melodijske formule, manje-više razvijene i ukra-

šene, iako bi se u širem smislu sav gregorijanski repertorij mo-
gao nazvati ‘psalmodijom’ ukoliko su tekstovi uzeti iz psalterija 
ili drugih svetopisamskih knjiga. Povijesno gledajući, izvorni gre-
gorijanski oblici dolaze od izvođenja psalama na izravan, respon-
zorijalan i antifonijski način obogaćujući se postupno uvodenjem 
različitih stilova, od onoga silabičkoga do neumatskoga i meliz-
matskog ukrašavanja.

Tekst psalama nije sastavljen metrički, već od stihova koji su 
podijeljeni u dva polustiha. 

Prvi je polustih do zvjezdice (*), a drugi od zvjezdice do kraja 
stiha.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!

MELODIJSKA STRUKTURA PSALMA
Osnovni elementi melodijske strukture psalmodije su:
1. Početak (lat. initium, inchoatio) – zapjev, kraća uzlazna 

melodijska formula koja se pojavljuje samo na početku prvoga 
stiha.

2. Tenor (lat. tenere, držati) – nota repercussa, dominanta, 
recitativna nota, ton na kojem se recitiraju stihovi psalma.

3. Križić ili flexa (t) (lat. flectere, saviti, prignuti) znak je koji 
se susreće isključivo u psalmodiji i to u prvom dijelu prvoga po-
lustiha psalma kada je posebno dugačak, dopušta lakši prekid 
u recitativu – tenoru, uvijek je mala promjena tenora spuštanjem 
melodije obično za veliku sekundu i1i malu tercu.

4. Kadence (lat. cadere, padati) – svaki psalmodijski tonus 
ima dvije kadence: kadenca mediana (srednja) – odvaja polusti-
hove, kadenca flnalis (završna) – melodijska formula s nekoliko 
različitih mogućnosti završetka (terminationes i differentiae).

Prvi tonus ima najviše diferencija (10): prva su tri završetka 
na tonici, a ostali na drugim stupnjevima: D, D, D2, f, 9--g2 ,g3 . 
a, a2 . a3.

Struktura je sljedeća: 
Incipit w Tenor w Kadenca w 2. Tenor w Završetak 
Psalmodiju možemo prema razvijenosti strukturalnih eleme-

nata (formula) podijeliti u tri vrste:
1. jednostavna, 2. svečana i 3. ukrasna psalmodija.

PSALMODIJA
Kršćanska je tradicija od samih početaka svojega postojanja 
na poseban način njegovala molitvu psalmodije dajući joj uvijek 
počasno mjesto. Sami počeci psalmodije imali su vrlo jednostavnu, 
mono-kordalnu strukturu koja se temeljila na stožernim notama: 
DO, RE i MI, na kojima je psalmist izvodio psalme.

PSALMODIJSKI OBLICI
Izravna ili neprekidna psalmodija. U prvom razdoblju pjevanje psalama nije bilo jasno odvojeno od čitanja jer su i čitanje i psalam bili povjereni istom službe-
niku. Napjev izvodi uglavnom solist ili ponekad zajednica od prvoga do posljednjeg stiha bez prekida i umetanja pripjeva.
Responzorijalna psalmodija nastala je nakon izravne, a korijeni su joj u sinagogalnom bogoslužju, tj. pjevanju. U tom je razdoblju zajednica vjernika aktivno 
sudjelovala u izvođenju psalmodije. Solist pjeva cijeli psalam, a zajednica ili schola odgovara mu nakon svake strofe ili svakog stiha kratkim pripjevom, lakim 
za pamćenje, što ga je solist pretpjevao na početku psalma.
Antifonalna psalmodija je naizmjenično pjevanje; svoje bi početke u zapadnoj liturgiji mogla imati u drugoj polovici IV. stoljeća, kada ju je sv. Ambrozije prenio 
iz istočne liturgije. Posebno se brzo razvila u monaškim zajednicama. Taj se način izvođenja razvio iz responzorijalnoga, ali psalam više ne pjeva solist, nego 
cijela zajednica podijeljena na dva odgovarajuća dijela (zbora) koji se izmjenjuju pjevajući po jedan psalamski stih.
Alelujatski psalam sastoji se od poklika aleluje kojega pjeva solist nakon svakog retka. Svjedočanstvo nalazimo vec” u 3. stoljeću kod Tertulijana i u suvreme-
noj Hipolitovoj apostolskoj predaji. Ovakav način pjevanja nalazi se u staroj ambrozijanskoj psalmodiji. Ponovno se uvodi u bogoslužje časova u obnovljenom 
časoslovu Drugoga vatikanskoga sabora.

Jednostavna ili silabička psalmodija primjenjuje se za časo-
slov dok se svečana temelji na jednostavnoj, ali sa svečanijim, 
bogatijim zapjevom i ukrašenom srednjom kadencom. Svečanija 
melodija se primjenjuje prema staroj izvornoj tradiciji za evanđeo-
ske hvalospjeve (Benedictus, Magnificat i Sad otpuštaš) i to za prvi 
polustih koji započinje zapjevom dok je drugi polustih jednak ono-
me u jednostavnoj psalmodiji. Ukrasna psalmodija razlikuje se od 
svečane po ukrašenom zapjevu nakon srednje kadence i završnoj 
pentasilabici - pet slogova. Značajno je da dvije posljednje vrste 
psalmodije na mjestu flexe imaju srednju kadencu.

MODUSI ili LJESTVICE U GREGORIJANSKOM 
PJEVANJU

Ljestvica je slijed tonova ili polutonova. Danas poznajemo 
durske ili molske ljestvice. U svjetskoj literaturi poznata je Istarska 
ljestvica. 

Gregorijanske ljestvice oslanjaju se na grčke ljestvice koje do-
bivaju imena po grčkim pokrajinama. Razlikujemo četiri autentične 
i četiri plagalne (označavaju se sa HIPO…). To su sredili teoretičari 
greg. pjevanja. Mogu se nazivati oi grčkim brojevima (protus, de-
uterus...)

1. DORSKA  Protus = RE
2. HIPODORSKA
3. FRIGIJSKA  Deuterus = MI
4. HIPOFRIGIJSKA
5. LIDIJSKA  Tritus = FA
6. HIPOLIGIJSKA
7. MIKSOLIDIJSKA    Tetrardus = SOL
8. HIPOMIKSOLIDIJSKA

Uz osam glavnih psalmodijskih tonusa u rimskoj liturgiji preži-
vjeli su još neki:

tonus peregrinus – s dvostrukim tenorom (la i so), izvan serije 
od osam tradicionalnih crkvenih tonusa;

tonus in directum – namijenjen izvođenju psalama bez antifo-
ne pa zbog toga nedostaje zapjev, a završna kadenca se pjeva na 
istoj noti kao i recitativ; 

tonus irregularis – ostavio je vidljive tragove u ambrozijan-
skom pjevanju, a zadržan je u monaškom antifonariju;

tonus paschalis - namijenjen trećem, šestom i devetom času 
Uskrsa.
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Knjiga Manfreda Lütza - Užitak života
Od autora bestselera “Bog - Mala povijest Najvećega” Manfreda Lütza na hrvatskom jeziku objavljena je knjiga 

o rizicima i nuspojavama kulta zdravlja i istinskom umijeću uživanja u vlastitom životu pod nazivom “Užitak života. 
Protiv terora dijete, manije zdravlja i kulta fitnessa”.

Istina je da mnogi kažu: “najvažnije je zdravlje”. Međutim, što je to što povezuje zdravlje s užitkom života? Može 
li se zbog zdravlja zaboraviti na užitak života? Može li se zbog užitka življenja uništiti zdravlje?! Pitanja su to koja 
autor Manfred Lütz, na iznimno duhovit i pronicav način obrađuje u ovoj knjizi govoreći o sve prisutnijem fenomenu 
zdravlja pod svaku cijenu, koji se očituje u sadističkim dijetama, wellness tretmanima, kultu fitnessa…

VERBUM

Porijeklom sam Grobničanka. Moja majka 
Ružica i otac Milan bili su vjernici i zauze-
to za svo dobro koje vjera donosi čovje-

ku, tako i za dar djece. Dok me je mati nosila 
otac se razbolio. Imao je galopirajuću leukemiju i 
umro je za 54 dana nakon mog rođenja. Njihova 
ljubav ostala je kao pečat Božje ljubavi u koju 
duboko vjerujem i danas jer moja majka je svo 
vrijeme pješice dolazila u bolnicu svome mužu. 
Iz Zastenice gdje smo živjeli, 14 kilometara do 
Rijeke i natrag. Znala je da su svi dani u zajed-
ništvu darovani. Rođena sam s kilogram i pol i 
ljudi iz sela su se moliti za mene i oca jer smo 
imali male šanse za preživjeti. Ipak, ja sam osta-
la iza mojega oca. Majka se vrlo rano preselila s 
mojim bratom i sa mnom u Rijeku i od tada živim 
za svoj kraj. Saku šetemanu, pul none i nonića, 
h maši nedijun; pričest i krizmu san imela kadi 
san krštena va crikvi va gradu Grobniku, va crikvi 
Filipa i Jakova. 

Moje vrijeme odrastanja i školovanja je bilo u Rijeci, ali navika 
da idem u svoj kraj svaki vikend, da tamo idem u crkvu, ostao je 
dok su moji nona i nono bili živi. Život nas vodi i dalje. Nikad se ni-
sam odvajala od vjere u kojoj sam osjetila poruke i pouke milosrđa, 
dobrote i ljubavi i tako je moj život i danas usmjeren. Crkva je za 
mene svugdje gdje sam se našla; među onima koji prakticiraju, ali 
i tamo gdje sam na tihi način mogla svjedočiti i pomagati usamlje-
nim, izgubljenim ljudima da ne posustanu, jer nisam ni ja.

U kojoj mjeri Vam vjera u Gospodina pomaže u pisanju i 
životu, ali i osobe poput Antuna Šuljića za kojega ističete da 
Vam je puno pomogao?

Gubitkom vida započeo je jedan, za mene drugačiji život, ži-
vot vjere u Boga ali i ljude i njihove ruke koje su me vodile. To su 
najprije bila moja djeca, jedno od 9, a drugo od 3 godine. Atrofija 
krvnih žila uzrokovala je stalna krvarenja koja su godinama trajala, 
ali nisam gubila nadu i vjeru. 

U tom vremenu, 1996. godine,  upoznala sam Antuna Šuljića 
koji je obnašao službu vicerektora na Teologiji u Rijeci i koji je vrlo 
nadahnuto vodio mnoge tribine. Nakon promocije prve knjige na 
Grobniku, predstavljanje sam imala i na riječkoj Teologiji i Tonči je, 
kako ga zovemo, uz moju kćerku pročitao neke pjesme. Također, 
svojim recenzijama mnogim mojim knjigama dao je dušu. Kasnije 
je vodio mnoge promocije, a kako je i uglazbio dvije moje pjesme, 

„Lungomare“ i „U kišnom kaputu“ koje se nalaze 
na njegovom nosaču zvuka, imam razloga rado-
vati se životu, jer sam okružena tom božjom lju-
bavlju kroz ljude. To toplo, blago i izvorno izlazi 
iz Tončija pa je i njegovo izvođenje mojih uglaz-
bljenih pjesama, ostalo radosno, u mnogih i sa 
suzom u oku, jer to Tonči čini nekom neizmjer-
nom energijom pjevanja, poput topline sunca.

Spektar tema o kojima pišete je širok. 
Kroz Vaša djela prožima se duhovnost, ljubav 
ali i hrvatska kulturna baština.

Osjetila sam potrebu pisati o ljubavi, jer je 
duboko osjećam. Ona je moj put i život i ako sam 
svojim pjesmama razgalila nečije srce i dušu, 
pomogla da ustane i ide naprijed bez obzira na 
križeve, moja je duša sretna. Izdala sam i dječ-
je knjige, neke su prevedene na svjetske jezike. 
Susreti s djecom uvijek su koračanje u pjesniš-
tvu i družeći se s njima u stanju sam za tjedan 
dana napisati cijelu knjigu. Duhovnu poeziju po-

čela sam pisati na trodnevnici seminara prof. Tomislava Ivančića. 
Tada je nastala „Svjetlosti moja“, „Dobro mi došao Gospodine“ i 
mnoge druge. Neke su uglazbljene i izvode ih Zvonko Palić i Daniel 
Šimek koji je jednu izveo na Festivalu duhovne glazbe „Vidfest“.

Polako se nižu i nadam se da ću jednog dana izdati zbirku du-
hovne poezije. S vjerom sam živjela i lakše prošla mnoge križeve 
vjerujući da nas dragi Bog voli, da me vodi i da uz mene koračaju 
ljudi koji dišu vjerom. Istina, neki ljudi su me doživljavali kao inva-
lida i napustili. Svima sam, snagom vjere, oprostila. Kroz pisanje, 
brojne susrete i nagrade koje nikada nisam očekivala, a došle su 
kao plod ljubavi i onih ljudi koji su me pratili sve do danas. Život vas 
vodi i rastete kroz njega. Ništa idealno nije sigurno, ali vjera nas po-
učava da trebamo uvažavati jedni druge i oko sebe stvarati toplinu.

Vjeru ste prenijeli na djecu, a tko je Vama usadio ljubav pre-
ma Bogu i ljudima?

U obitelji i svojim korijenima naučila sam voljeti, praštati i po-
magati. Moje srce i dok god prsti budu mogli pisati, a duša iznjedri-
ti, pisat ću o ljubavi kao jedinom Božjem daru koji nam je dat, kroz 
koji se provlači vjera, briga, brižna ljubav koja čovjeku daje snagu i 
nadahnuće. Duša kroz pjesničko stvaranje progovara tišinom. Tako 
se mogu pokloniti Ljubavi jer je ona osobna i posvećena čovjeku.

Helena Anušić

U obitelji sam naučila 
voljeti, praštati i pomagati
„Izabrani smo s izvora.“ kaže Vesna Miculinić Prešnjak. Njezina zbirka pjesama, „Tišina srca“pisana 
latiničnim pismom i na glagoljici, tiskana na platnu, proglašena je raritetom u svjetskim razmjerima. 
Neke njezine pjesme danas su uglazbljene, a svoju duhovnu poeziju jedina je čitala na hrvatskom 
jeziku na priznatom međunarodnom skupu u Bugarskoj. Vjera zauzima značajno mjesto u njezinom 
životu o čemu rado govori.



19
 B

ro
j 1

/4
78

 2
01

5.

OBITELJSKI PREDAH

Vjenčanje s osobom svoga života, pronalazak svoje druge po-
lovice u nekome tko nas može nadopunjati i činiti boljima, 
sakrament kojim zajedničku privolu izričemo jedno drugome 

pred Bogom, radost zajedništva u krugu obitelji i prijatelja zasigur-
no su najradosniji trenuci u životu jednoga para koji se odlučio na 
zajedništvo u ljubavi. Na dan našega vjenčanja, 28. lipnja 2014. u 
crkvi sv. Jakova u Opatiji bili smo ispunjeni neopisivom radošću i 
smatrali samo da su svi koji su nam u životu važni blizu i da nitko 
čiju bi čestitku rado čuli u tome trenutku nije nedostajao. No kada 
smo čuli za mogućnost Papinskog blagoslova mladenaca na Trgu 
sv. Petra u Vatikanu, odmah smo znali da ne želimo propustiti Papin 
stisak ruke u znak čestitanja i blagoslova.

Audijencija na Trgu sv. Petra
U Rim smo stigli 5. studenog u ranim jutarnjim satima. Umor od 

puta smo zaboravili čim smo počeli oblačiti vjenčanicu i odijelo s 
vjenčanja. Prisjećali smo se nestrpljenja i radosti koji su nas obuzi-
mali kada smo tu istu odjeću oblačili prije nekoliko mjeseci... 

Nakon što smo se presvukli, krenuli smo iz hotela u kojem smo 
bili smješteni. Na izlazu su nas časne sestre ispratile s osmjehom 
i poželjele nam prekrasan dan i da nam cijelo vrijeme na audijen-
ciji sja sunce. To nas je iskreno nasmijalo jer je vani bio prolom 
oblaka. Međutim, čini se da su sestre imale neku „posebnu vezu“, 
jer u samo 500 metara, koliko nas je djelilo od hotela do Vatikana, 
zapuhao je jak vjetar i raznio sve oblake te je u trenutku kada smo 
stigli zasjalo sunce i uistinu nas pratilo tijekom cijelog susreta. Ri-
jeke ljudi slile su se na audijenciju, a nas je čekalo posebno mjesto 
namijenjeno mladencima u neposrednoj blizini Pape. Poznato je da 
se papa Franjo ne voli slijepo držati pravila, što se potvrdilo i ovoga 
puta. Sat vremena ranije od predviđenog pojavio se na trgu vese-
lo pozdravljajući vjernike iz cijeloga svijeta i strpljivo se obraćajući 
svima koji su mu poletjeli u susret.

Papina kateheza na općoj audijenciji bila je posvećena svetoj 
hijerarhijskoj majci Crkvi. Iako se naizgled može činiti da bi ovakva 
kateheza bila prije namijenjena svećenicima, osjećali smo veliku 
radost što možemo svoj sakrament ženidbe ucijepiti u sakrament 

sv. reda upravo preko povezanosti i zajedništva s cijelom Crkvom. 
„Kada je Isus izabrao i pozvao apostole, gledao je na njih ne kao 
pojedince, svakog zasebno, već ih je promatrao zajedno, da budu 
s njim, ujedinjeni, kao jedna obitelj. I biskupi čine jedan zbor, oku-
pljen oko pape, koji je čuvar i jamac tog dubokog zajedništva, do 
kojeg je Isusu i samim njegovim apostolima bilo jako stalo. Kako 
je lijepo, dakle, kada biskupi, s Papom, izražavaju taj kolegijalitet 
i traže da budu sve više i bolje služitelji vjernika, sve više služitelji 
Crkve! Iskusili smo to nedavno na Sinodi o obitelji“, rekao je papa 
Franjo prilikom audijencije. Prekrasno je bilo u Godini posvećena 
života na nivou Crkve i Godini obitelji na nivou Riječke nadbiskupije 
biti u vjenčanici pred Papom i slušati njegove riječi. Taj trenutak to 
nije bilo samo slušanje o zajedništvu, već i konkretan susret s njim, 
koji je simbol toga jedinstva.

Susret s papom Franjom
Po završetku audijencije bio je predviđen susret s mladenci-

ma. No, iako je Papa od nas bio udaljen svega tridesetak metara, 
na dolazak Pape do mjesta gdje je bilo tridesetak novih bračnih 
parova koji su čekali njegov blagoslov, smo čekali oko 45 minuta. 
Zaustavljalo se i pričao s ljudima kraj kojih je prolazio. Njegova lju-
baznost i strpljivost se osjećala u svakom koraku i osmjehu. Grlio 
ih je, slušao, pozdravljao, blagoslivljao... Kada je došao do nas po-
zdravili smo se, rukovali i rekao je kratko na talijanskom da molimo 
za njega. Bio je nasmijan, a iz njega je zračio mir i ljubav. 

Toliko toga sam htjela reći, ali sam ostala osupnuta činjenicom 
da stojim pred čovjekom prema kojemu gajim toliko divljenja i koji 
je tako prekrasna slika Krista na zemlji. Samo sam se smiješila, 
a moje je srce prikupljalo blagoslove kojih ću tek postati svjesna. 
Izravan susret s Papom trajao je svega pet sekundi, ali tih pet se-
kundi ćemo pamtiti cijeli život i brižno ih čuvati u našim srcima. Ni-
kada nisam mogla ni slutiti da ću u vjenčanici stajati usred Vatikana 
s osobom koju je Bog oblikovao misleći na mene i od tako velike 
osobe primiti blagoslov za naš brak.

Maja Šimičić Roksandić

U Godinu obitelji s Papinim blagoslovom mladenaca

Papa Franjo - posebni 
gost vjenčanja

Godina obitelji
Prvi dolazak Svetog Oca u Rijeku bio je pod motom »Obitelj - put Crkve i naroda« te je Sveti Otac u propovijedi 
osobit naglasak stavio na obitelji. Kada sam 8. lipnja 2003. godine na Delti slušala riječi sada već svetoga Ivana 
Pavla II., nisam ni slutila da ću 11 godina poslije stupiti u brak nakon proglašenja Godine obitelji pod istim geslom 
kao i papin treći pastirski pohod Hrvatskoj. Prekrasno je iskustvo započeti Godinu obitelji s vlastitim stvaranjem 
obitelji i blagoslovom naše ljubavi od prekrasnog pape Franje na Trgu sv. Petra. Taj nas je susret ispunio radošću, 
ponosom i nadom. Vjerujem kako će biti plodonosan i za naše buduće življenje obitelji kao „puta Crkve i naroda“.

Četiri mjeseca nakon vjenčanja, još uvijek 
razdragani od tog iskustava, selidbe i početka 
zajedničkog života, uputili smo se u Rim kako bi 
i pred Kristovim namjesnikom na zemlji potvrdili 
svoju odluku i zatražili njegov blagoslov. To je 
razdoblje našega vjenčanja bitno produžilo i učinilo 
puno dužim od samo jednog posebnog dana 
u životu, a papu Franju smo tako učinili našim 
posebnim gostom na drugom dijelu vjenčanja, 
koje se ovoga puta nije odvijalo u Opatiji, već 
u centru kršćanstva - prekrasnom Rimu.
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Biskup Bogović na 27. božićnim 
danima hrvatskih katolika u Sloveniji

U Hrvatskoj katoličkoj misiji u Ljubljani u franjevačkoj crkvi Marijina Uznesenja na Tromostovju odr-
žana je u nedjelju 11. siječnja proslava 27. božićnih dana hrvatskih katolika  Ljubljane i Slovenije. Misno 
slavlje predslavio je ljubljanski nadbiskup i metropolit mons. Stanislav Zore, dok je propovijedao gos-
pićko-senjski biskup mons. dr. Mile Bogović. Između brojnih svećenika koncelebrirali su voditelj HKM 
u Ljubljani fra Marko Prpa, provincijal franjevačke provincije Presvetog otkupitelja fra Joško Kodžoman 
i ravnatelj dušobrižništva za Hrvatske u inozemstvu dr. Tomislav Markić.  Liturgijskom glazbom misu je 
animirao Mješoviti zbor Instituta za crkvenu glazbu „Alba Vidaković“ iz Zagreba pod ravnanjem dirigenta 
prof. Danijele Župančić.

Biskup Bogović u svojoj je homiliji poručio kako već sama blizina Hrvata i Slovenaca pretpostavlja 
snažan međusobnim utjecaj jednih na druge. „Uz to smo stoljećima bili u istim državnim okvirima, a i  
sada se na neki način također nalazimo. Ne treba dugo tražiti Slovence koji su mnogo učinili za Hrvate, i 
Hrvate koji su mnogo učinili za Slovence. Spomenut ću samo dvojicu. 

Crkva u Hrvata neće zaboraviti djela Slovenca Antona Mahniča, krčkog biskupa,  koji je organizator 
i vođa Hrvatskog katoličkog pokreta u prva dva desetljeća 20. stoljeća. Krčka biskupija pokrenula je i 
postupak za njegovu kanonizaciju. 

Slovenska Crkva zacijelo ne zaboravlja pomoći koju joj je pružio  zagrebački nadbiskup Alojzije Ste-
pinac u Drugom svjetskom ratu kad je prihvatio prognane svećenike. On je već blaženik. To su prave veze 
kada nas sveti ljudi povezuju.“

Dodao je kako Sloveniju ide uvijek s posebnim pijetetom i zbog toga što na ovom tlu ima mnogo ma-
sovnih grobišta, jama, jaruga, rovova, koje su nakon Drugog svjetskog rata ispunjene hrvatskim žrtvama. 

Nakon mise domaćini su uručili poklone, preslike misnice Stjepana Tomaševića nadbiskupu Zo-
reu, biskupu Bogoviću i provincijalu Kodžomanu, koji je pak pohvalio rad i djelovanje fra Marka koji već 
desetljećima obavlja uspješno odgovornu dužnost vođenja ove katoličke misije, uz zahvalu slovenskoj 
franjevačkoj subraći koji im daju sakralni prostor za svoje djelovanje. Uz više stotina Hrvata iz Ljubljane 
i Slovenije pozornost su izazvali mladi u narodnim nošnjama iz Bosanke Posavine kod Brčkog, dok je 
nakon mise održan koncert zbora Instituta za crkvenu glazbu Alba Vidaković.

Zvonko Ranogajec

44. sabor 
mladih 
katolika 

Tijekom subote 13. prosinca u Gospi-
ću je održan 44. sabor mladih katolika Gos-
pićko-senjske biskupije. Cjelodnevni susret 
započeo je u kino dvorani Pučkog otvore-
nog učilišta dr. Ante Starčević gdje se oku-
pilo 85 sabornika iz župa Gospićkog, Ogu-
linskog , Senjskog, Udbinskog i Otočkog 
dekanata, ponajviše ovogodišnjih krizma-
nika ali i onih starijih, sudionika prethodnih 
sabora. Mladi Gospićko-senjske biskupije 
organizirano se putem sabora druže već 13 
godina a njihov sastav se stalno prirodno 
mijenja onim novima, dok oni stariji nastav-
ljaju svoje pastoralne aktivnostima kroz 
druge forme. Ovo je bio i prvi sabor koji je 
organizirao novi Biskupijski povjerenik za 
mlade vlč. Josip Šimatović. 

Nakon molitvenog uvoda promišljalo 
se o evanđelju. Vlč. Josip Šimatović odr-
žao je   katehezu na temu  „Vrati mi radost i 
učvrsti me duhom“ temeljenoj na odlomku 
evanđelja triju evanđelista o slijepcu Barti-
meju i njegovoj pronicljivosti. Predavač je  
pojasnio na Bartimejevu primjeru značaj 
ustrajnosti, odricanja i svjedočanstva u vje-
ri. Radeći kasnije u grupama mladi su se 
uživjevši u likove sv. Ivana Krstitelja, sv. Jo-
sipa i Marije došli do spoznaje kako je njima 
Isus vratio radost. 

U popodnevnom dijelu održan je radni 
dio sabora mladih pod vodstvom predsjed-
nice Vesne Vuković. Predstavnici pojedinih 
dekanata predstavili su svoj dosadašnji 
rad, Ana Marija Furlan za Udbinski, Franka 
Tomljanović za Senjski, Josip Zelić za Gos-
pićki i Vesna Vuković za Ogulinski dekanat. 
Mladi se sastaju redovito na tjednih susreti-
ma, raspravljaju o evanđeljima te sudjeluju 
u radionicama s izradom adventskih ukrasa 
čiji prihod ide potrebitima. Raspravljalo se 
i o skorom educiranju animatora, 20. pro-
sinca na Udbini gdje će uz 26 kandidata 
mjesne biskupije nazočiti i kandidati Riječ-
ke nadbiskupije u sklopu projekta Ureda 
za mlade HBK „Mladi za mlade“. Do kraja 
godine treba izaći novi broj glasila mladih 
Osvit, a planira se i planinarski križni put. U 
planu je i realizacija dekanatskih susreta za 
mlade a naredni 45. sabor se planira održa-
ti u Karlobagu. 

Susret je završen u gospićkoj katedra-
li BDM gdje je bila ispovijed i sveta misa 
koju je   predslavio župnik i dekan gospić-
ki mons. Mile Čančar u suslavlju nazočnih 
svećenika, župnika i dekana udbinskog i 
donedavnog biskupijskog povjerenika za 
mlade mons. mr. Tomislava Rogića, sa-
dašnjeg biskupijskog povjerenika i župnog 
vikara Gospića vlč. Josipa Šimatovića, žu-
pnog vikara u Senju Nikole Prše i župnog 
vikara u Ogulinu vlč. Dine Rupčića. Mons. 
Čančar mladima je ukazao na vrijedan uzor, 
sv. Luciju koja je dala život za kršćansko 
svjedočenje, te poručio mladima da budu 
vjerni svjedoci Isusa Krista i evanđelja, što 
nije lako ali se od njih traži hrabrost.

Zvonko Ranogajec

Božićno primanje biskupa 

Molimo se za vladare koji 
vole svoj narod

Gospićko-senjski biskup mons. dr. Mile Bogović upriličio je  tradicionalno primanje povodom Bo-
žića i Nove Godine za predstavnike javnog i društvenog života Ličko-senjske i Karlovačke županije kao 
i predstavnike grada Gospića. Čestitku je biskupu u ime klera biskupije uputio generalni vikar biskupije 
mons. mr. Tomislav Šporčić.

„Božićno vrijeme svake godine nudi nove izazove, a ove nas godine posebno stimulira Godina evan-
đelja. Petnaest godina nas okupljate i u neizvjesnosti očekujemo završetak vaše dužnosti pri čemu raz-
mišljamo o svim dobrima ostvarenima pod  vašim vodstvom,“ zaključio je mons. Šporčić. Ličko senjski- 
župan Milan Kolić poručio je da biskup Bogović ima svoje mjesto u prošlosti, ali i budućnosti ove županije 
jer je i uspostava biskupije jedan od preduvjeta da ljudi tu ostaju. Predsjednik skupštine LSŽ i saborski 
zastupnik mr. Darko Milinović ne dvoji da će biskup Bogović i u budućnosti davati svoje sposobnosti za 
dobrobit svoje sredine. 

Biskup je zatim upalio uljanicu darovanu od pape Franje 13. rujna u talijanskom mjestu Fogliano di 
Redipuglia na komemoraciji za poginule u Prvom svjetskom ratu. „Paleći ovu uljanicu u čast poginulih u 
svim ratovima simboliziram ono za što sam se borio gradeći Crkvu hrvatskih mučenika i brinuvši se za 
stradalnike. Kao da je bilo jučer kada sam 13. ožujka 2003. godine s Darkom Milinovićem predložio Hr-
vatskom saboru projekt CHM“. Biskup je istaknuo i svoj aktualni projekt popisa žrtava Drugog svjetskog 
rata od strane partizana jer je njima za razliku od žrtava od strane Nijemaca, ustaša i četnika oduzeto 
dostojanstvo čovjeka. Kao drugi značajan projekt je i projekt Svehrvatskog groba koji bi se gradio na 
Krbavskom polju u čast svih onih kojima se ne znaju grobišta.  Biskup je na   zaželio da se pomolimo pred 
skore izbore za poglavare koji vole svoj narod a ne one koji mu se rugaju.

Z. R.
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Otvorena izložba „Godina evanđelja“
U petak 19.prosinca u sklopu ovogodišnjeg Adventa u Ogulinu otvorena je središnja izložba koja je 

u znaku ovogodišnjeg pastoralnog gesla Gospićko-senjske biskupije „Godina evanđelja“.  Izložba je po-
stavljena u Konferencijskoj sali Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, a sudjelovanje u njoj je imalo osam ogu-
linskih udruga, četiri škole, dječji vrtić, učenički dom, KUD Sv. Juraj i udruga Radost.  Izložba je otvorena 
u večernjim satima u nazočnosti brojnih čelnika javnog života grada Ogulina i Karlovačke županije na čelu 
s gradonačelnikom Ogulina Jurom Turkovićem kao i župnikom i dekanom ogulinskim preč. Robertom Zu-
bovićem koji je izložbu i otvorio. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio  je Vokalni ansambl KUD-a Klek.

Z. Ranogajec

Volontiranje kao 
evanđeosko služenje 

U subotu 29. studenog. 2014 godine u Caritasovu 
domu u Gospiću održan je Biskupijski susret svećenika i 
volontera Caritasa Gospićko-senjske biskupije. Na početku 
vlč. Marinko Miličević, kancelar Gospićko-senjske biskupi-
je predvodio je molitvu i uvodno razmatranje. Započeo je 
riječima „Bdijte“! Bdjeti znači ispitivati svoje misli, osjećaje 
i djela. Same riječi „Bdijte“ mogu imati za svakoga od nas 
drugo značenje. 

Nakon riječi kancelara Gospićko-senjske biskupije riječ 
pozdrava Željki Markić je uputio biskup Mile Bogović. Za-
hvalio je članici građanske inicijative „U ime obitelji“  koja je 
imala glavno predavanje na temu: „Volontiranje kao evanđe-
osko služenje" na svim dosad akcijama koje su bile upućene 
za naš narod. 

„Volontiranje je evanđeoska tema. I ja polazim od toga“, 
rekla je Markić. „Polazim od odnosa Marije koja je nosila Isu-
sa u svome trbuhu i odlazila je Elizabeti da joj pomogne. 
Ovo je slika ljubavi i solidarnosti. Drugi primjer je vjenčanje 
u Kani Galilejskoj. Marija Isusa poziva da pomogne ljudima 
da ne ostanu bez vina. Prijašnje dvije slike su svima nama 

poticaj kakav bi mi odnos trebali imati prema drugima. Ljubav sve potiče i pokreće. 
Bog voli radosnog darivatelja. Mi smo povlašteni kao volonteri jer smo vezani za svaki izraz našeg da-

rivanja. Moramo prvo krenuti od sebe, tj. kakvi smo mi kod svojih kuća i u svojim obiteljima. Želi se obratiti 
pažnja da ako mi znamo živjeti normalnim dostojanstvenim životom,  želimo pokazati i onima u potrebi da 
nisu sami. Zahvalna sam jer mogu volontirati. S time se budim svakog jutra“, poručila je Markić. 

„Kada je Majka Tereza boravila u Zagrebu, postavila sam pitanje njoj kako zna je li njezine sestre imaju 
ZVANJE. Odgovorila je da ona gleda jesu li one sretne. Ako jesu onda je to pravo zvanje. Tako trebamo i 
mi svi biti sretni u pomoći prema siromašnima, a na koncu i u svojoj obitelji.“ 

Nakon izlaganja gospođe Željke Markić slijedila je plodonosna rasprava oko svih tema oko volontira-
nja, ali i iz društvenog života. 

Pobjednik ogulinskog malonogometnog 
turnira Merag sa Cresa pola nagrade 
donirao mjesnom Caritasu

Ove godine održano je jubilarno 
30. malonogometno prvenstvo Oguli-
na pod pokroviteljstvom Grada Oguli-
na i u suorganizaciji Športske zajedni-
ce grada Ogulina i po prvi puta tvrtke 
Dobar posao (Božidar Bulić i Dino Mi-
halić). U tri vikenda nadmetanja 20 eki-
pa iz Ogulina kao i nekoliko gostiju iz 
Zagreba, Cresa i Ogulinu okolnih mje-
sta uveseljavali su   publiku u Gradskoj 
sportskoj dvorani svojim malonogo-
metnim umijećem. 

Cresani su u finalu porazili doma-
ći ponajbolji sastav Plan B i zasluženo 
došli do naslova pobjednika i novčane 
nagrade od 10 tisuća kuna. Nakon što 
su dobili pehar za pobjednike kao i naslov najboljeg vratara i igrača, voditelj creske ekipe Toči Zubović 
je ogulinskoj publici obznanio da polovicu novčane nagrade u visini 5 000 kuna daruju u korist Caritasa 
župe sv. Križa iz Ogulina. Spomenuta izjava naišla je na odličan odaziv ogulinske publike, znajući da kod 
nogometaša caruje osjećaj pomaganja bližnjima, kao i povjerenje u Caritas koji taj novac daruje najpo-
trebnijima

Jelka Čančar
Majka svećenika Mile Čančara, pre-

minula je nakon teške operacije u Općoj 
bolnici u Gospiću, ujutro 2. siječnja, a po-
kopana je na groblju u Vagancu u subotu 
3. siječnja.

Rođena je 
1935. g. od rodi-
telja Ante Kuku-
ruzovića i Julike 
rođ. Štrk u Gor-
njem Vagancu. 
Imala je šestero 
braće i sestara. 
Najstarija sestra 
je umrla, a brat 
i sestra ubijeni 
su u drugom svjetskom ratu. Na životu 
su sada brat Marko, sestra Rozika i se-
stra Anka časna sestra Benicija u Družbi 
Milosrdnih sestara sv. Križa. Udala se  2. 
svibnja 1954. za Đuku Čančara koji je pre-
minuo prije dvije godine. 

Biskup gospićko-senjski Mile Bogo-
vić predvodio je sprovodne obrede  i sv. 
misu zadušnicu u župnoj crkvi u Vagancu 
te je u propovijedi opisao njezin život rije-
čima: „Njezino životno opredjeljenje, nje-
zino zvanje i zanimanje bilo je i ostalo: biti 
supruga i majka, a radno mjesto obiteljska 
kuća. Proživjela je dva okrutna rata  -  Dru-
gi svjetski i  Domovinski kada je, poput 
mnogih, četiri godine živjela u progonstvu. 
Rodila je i odgojila sedmero djece.“

Najstariji sin Mile postao je svećenik. 
Djeca su osnivala svoje obitelji i odlazila. 
Jelka ih je pratila s molitvom. Dočekivala je 
radosno svoju djecu, kao i svojih 15 unuča-
di i 4 praunučadi, njihove i svoje prijatelje 
i poznanike.  Sin Ante umro je 1988. Kad 
su se ona i suprug nakon Oluje  vratili iz 
progonstva, počeli su ispočetka.

Riječi oproštaja izrekao je domaći sin, 
župnik u Slunju, mons. Mile Pecić. Između 
ostalog, rekao je: „Pokojna Jelka spada u 
red naših hrabrih majki koje se nisu bojale 
života pa i u najtežim neprilikama, a takvih 
je bilo u razdoblju od 1935. do 2015. Osku-
dicu, nepravde, nerazumijevanje …  po-
bjeđivala  je snagom vjere i ljubavi. Draga 
Jelka, u ime svećenika, hvala ti za dobrotu 
koju si živjela, za hrabrost u teškim vreme-
nima. Hvala ti za Milu koji je naš subrat, 
prijatelj i u kojeg si usadila svoju dobrotu.” 
Od pokojnice se također toplim riječima, u 
ime svećenika Riječke nadbiskupije opro-
stio mons. Milan Šimunović. 

Mons. Mile Čančar zahvalio je na kra-
ju subraći svećenicima na čelu s Bisku-
pom, liječnicima i osoblju bolnica u kojima 
se pokojna liječila, časnim sestrama i svim 
prisutnima, posebno župljanima te obzna-
nio da će djeca i bliža rodbina umjesto 
cvijeća dati priloge za Caritas, po maminoj 
želji. Uz Biskupa na ovom sprovodu bilo je 
dvadesetak svećenika, pet časnih sestara, 
mnoštvo ljudi sa svih strana. Mons. Mile 
Čančar bio je župnik u Josipdolu, Viškovu, 
Senju, službovao je i u Bogoslovnom sje-
meništu u Rijeci i drugdje, a sada je župnik 
u Gospiću. Iz spomenutih župa došli su 
mnogi  autobusima i osobnim automobi-
lima odati počast dobroj majci Jelki. (R.M.)

Z. R.
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Riječki Hospicij „Marija Kozulić“ 28. siječnja proslavio 
je 2. obljetnicu djelovanja. Djelatnici ustanove čiji je 
osnivač Caritas Riječke nadbiskupije obljetnicu su 

proslavili misom koju je u sjemenišnoj kapeli predvodio 
nadbiskup Ivan Devčić. Nakon mise, proslavi su se pridru-
žili i predstavnici ustanova s kojima Hospicij surađuje, a 
ispred Kliničkog bolničkog centra Rijeka, s kojim je Hos-
picij na više načina povezan, došao je novi ravnatelj Davor 
Štimac. Na proslavi su sudjelovali i predstavnici Primor-
sko-goranske županije, Grada Rijeke, Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo, Centra za socijalnu skrb i policije te svi 
koji su pomogli djelovanje ove ustanove za palijativnu skrb. 

Nadbiskup je na misi potaknuo djelatnike, volontere 
i dobrotvore hospicija da se čineći dobro ugledaju 
u Isusa Krista i nadahnjuju njegovim riječima. „Isus 

nam je lijepo rekao da ono što činimo jednome od njegove 
najmanje braće, njemu činimo. Koji tako čine bit će blaženi 
i bit će svrstani uz Boga.“ Zahvalio je svim revnim djelatni-
cima, na čelu s ravnateljicom s. Danijelom Orbanić, koji s 
puno ljubavi pomažu bolesnima i nemoćnima da najbolje 
moguće provedu posljednje dane svoga života. „Pozivam 
vas da se sjetite tih Kristovih riječi dok pomažete nemoć-
nima i njihovim najbližima kojima je u tim teškim trenucima 
itekako potrebna topla i lijepa riječ. Isus je svojom mukom 
dao smisao svakoj ljudskoj patnji. Patnja je iskušenje koje 
nas može pročistiti i učvrstiti u pouzdanju i vjeri u Boga.“ 
Nadbiskup je molitve uputio i za sve one koji su u Hospiciju 
proveli posljednje dane svoga zemaljskog života i prešli u 
novi život.

U protekle je dvije godine Hospicij primio 328 osoba, 
njih 269 u njemu je i preminulo. Ostali su uslijed poboljša-
nja zdravstvenog stanja pušteni kućama. Prosječna duljina 
boravka u hospiciju je dvadesetak dana, a kapacitet je go-
tovo u potpunosti popunjen. 

Danijel Delonga

Druga 
obljetnica 
Hospicija
Nakon mise, proslavi su se pridružili i 
predstavnici ustanova s kojima Hospicij 
surađuje, a ispred Kliničkog bolničkog 
centra Rijeka, s kojim je Hospicij na više 
načina povezan, došao je novi ravnatelj 
Davor Štimac.

Nadbiskup je na misi potaknuo 
djelatnike, volontere i dobrotvore 

hospicija da se čineći dobro 
ugledaju u Isusa Krista i 

nadahnjuju njegovim riječima.

XI. hodočašće Riječke nadbiskupije od 6. do 13. travnja

Marijanska svetišta u 
Francuskoj i Njemačkoj  

U Nadbiskupskom domu u Rijeci u petak 30. siječnja predstavljeno je tradicionalno, 
jedanaesto Nadbiskupijsko hodočašće koje će u Godini obitelji od 6. do 13. travnja vjer-
nike odvesti u Marijanska svetišta Francuske i Njemačke, a sve pod geslom: „Po Mariji 
ususret Isusu“. Program su predstavili biskupski vikar za pastoral i povjerenik za hodo-
čašća Riječke nadbiskupije vlč. Matija Matičić, direktorica turističke agencije Autotransa 
Tamara Černeka i djelatnica poslovnice u Rijeci Sanja Gržac. 

Srce hodočašća su sva Marijanska svetišta koja ćemo posjetiti, a posebno najveće 
i najpoznatije - Lourdes, rekao je vlč. Matičić. Polazak je u ponedjeljak 6. travnja nakon 
mise u kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske i prvo mjesto koje će se hodočastiti je Padova, 
najavio je. Dodaje kako će se vjernici nakon ovog, u svijetu jednog od najposjećenijih 
svetišta, uputiti prema Francuskoj. Prije dolaska u Lourdes hodočasnici će posjetiti Nicu 
i srednjovjekovni grad Carccassone i imati misu u katedrali. 

Hodočasnici će u Lourdesu boraviti tri dana nakon kojih će se uputiti u Pariz. „U Pa-
rizu ćemo obići najznačajnije znamenitosti, među njima i Gospinu katedralu Notre Dame. 
Misu ćemo slaviti i u bazilici njenog Sina, crkvi Srca Isusova - Sacre Coeuru. Hodočašće 
će nas nakon Francuske odvesti u Njemačku i Marijansko svetište Altötting. Uz Lourd, to 
je jedno od najpoznatijih Marijanskih svetišta koje je ujedno i svetište Crne Gospe.“

Hodočasnici će posjetiti Strasbourg i tamo slaviti svetu misu, te Marktl am Inn, rodno 
mjesto Pape emeritusa Benedikta XVI. gdje će razgledati njegovu rodnu kuću i župnu cr-
kvu u kojoj se nalazi krstionica u kojoj je kršten.  Bit će to prilika i za obnovu naših krsnih 
obećanja, poručio je vlč. Matičić. Na kraju je podsjetio na riječi riječkog nadbiskupa Ivana 
Devčića da Nadbiskupijska hodočašća svjedoče o dubokom zajedništvu vjernika Riječke 
nadbiskupije i da su to uvijek plodne ‘duhovne vježbe na kotačima’. 

Cijena hodočašća po osobi je 4.950 kuna i prijave se primaju u poslovnicama Au-
totransa do 1. ožujka. Uz gotovinsko plaćanje, moguće je i kartično do jedanaest rata 
bez kamata.  Sve potrebne informacija o ovogodišnjem Nadbiskupijskom hodočašću 
mogu se pročitati na službenim stranicama Riječke nadbiskupije kao i web-u Turističke 
agencije Autotransa. 

Brodovi, pomorci i ribari 
najviše su doprinosili opstanku 
i razvoju Rijeke

U subotu 13. siječnja riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je u katedrali sv. Vida 
misu u povodu 25. obljetnice Jadranskog pomorskog servisa. Misa je slavljena i za sve 
pokojne djelatnike JPS-a kao i pokojne pomorce grada Rijeke.

Zahvaljujući radu u JPS-u brojne obitelji i pojedinci stekle su potrebna sredstva za 
život i njima uzdržavala sebe i svoje obitelji. Zato zahvaljujemo Bogu za sve ljude koji su tije-
kom ovih dvadeset i pet godina, označenih ekonomskim i mnogim drugim neverama, tako 
kormilarili ovim brodom da je u njihovim mrežama uvijek bilo dosta ulova i za njih i njihove 
djelatnike, rekao je nadbiskup.

Okupljene je potaknuo na zahvalnost Bogu ali i jedni drugima bez kojih ne bi mogli 
ništa učiniti. „Zahvalnost je velika ljudska i kršćanska krepost, tolika da se njome mjeri istin-
ska čovjekova veličina.“ Govoreći o Rijeci kao pomorskom i lučkom gradu, naglasio je su 
brodovi, pomorci i ribari najviše doprinosili njegovu opstanku i razvoju. Zahvaljujući njima, 
naš grad je bio otvoren novom i drugačijem, njegovi su pomorci, iako uvijek izloženi novom, 
znali sačuvati vjernost svome gradu i našoj tradiciji, poručio je nadbiskup.

Zaključujući propovijed potaknuo je otkupljenje na jaču vjeru u Gospodina koji nam 
neće dopustiti da potonemo i uz kojega ćemo pobijediti sve oluje i bure i stići u željenu luku.  

Helena Anušić



23
 B

ro
j 1

/4
78

 2
01

5.

RIJEČKA NADBISKUPIJA

Susret župnih animatora 
obiteljskog pastorala 

U Riječkoj je nadbiskupiji 26. siječnja održan treći susret župnih animatora 
obiteljskoga pastorala kojega su predvodile djelatnice Ureda za obitelj Vedrana 
Blašković, i Željka Frković. Susret je započeo s molitvom uz Drugi nacionalni susret 
hrvatskih katoličkih obitelji nakon čega su voditelji župnih kateheza iznijeli svoja za-
pažanja o učinjenim koracima u župnim zajednicama na putu ka Drugom nacional-
nom susretu hrvatskih katoličkih obitelji u Svetištu Majke Božje Trsatske. Zaključeno 
je da se uočavaju pozitivni pomaci u radu s obiteljima.

U drugom dijelu susreta obrađena je druga kateheza pod nazivom „Obitelj - 
nada i budućnost Hrvatske“, a u skladu s geslom Drugog nacionalnog susreta „Obi-
telj - Nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske“. Naglašeno je da obitelj treba biti 
nositeljica, ali i donositeljica života, dakle ona koja će i drugim obiteljima donositi 
život, svjedočiti autentičnim kršćanskim načinom života radost evanđelja i hrabriti ih 
na evanđeoskom putu. Poseban naglasak je stavljen na nadu koja je pokretač života 
te bogoslovna krepost koja odgovara čežnji za srećom što ju je Bog stavio u srce 
svakog čovjeka. Istaknuto je da je prvo i osnovno mjesto učenja nade molitva, a da 
je obitelj prva škola molitve. Papa Benedikt XVI u svojoj enciklici Nadom spašeni 
(lat. Spe salvi) apostrofira „Sposobnost trpljenja iz ljubavi mjera je čovječnosti. Ta 
sposobnost trpljenja, ipak ovisi o vrsti i veličini nade koju nosimo u sebi i na kojoj 
gradimo. Sveci su mogli u svom životu kročiti onim velikim putem kojim je Krist išao 
prije njih, jer su bili nošeni velikom nadom.“ (SS 39).

Zaključeno je da je svaka kršćanska obitelj pozvana na svoj osobit način sudje-
lovati u evangelizaciji te svojim životnim primjerom i svjedočanstvom donositi Život 
onima koji Život ne poznaju, a u skladu sa stajalištem pape Franje u enciklici Radost 
evanđelja (lat. Evangelii gaudium) koji potiče sve koji se nazivamo kršćanima da 
budu misionari i evangelizatori.  

Antonija Zubović

Maks Peč proslavio 
101. rođendan

Blizak prijatelj riječkog nadbiskupa Ivana Devčića, rođak sv. 
Leopolda Bogdana Mandića i zaslužni Riječanin, Maks Peč pro-
slavio je u utorak 13. siječnja 101. rođendan. Tradicionalno, slav-
ljenika je u njegovom domu posjetio nadbiskup Devčić u društvu 
najbližih suradnika. Barba Makso, kako ga mnogi zovu, dugogo-
dišnji je suradnik mjesečnika za kršćansku kulturu Riječke nadbi-
skupije i Gospićko-senjske biskupije „Zvona“, ali i veliki dobrotvor. 
Od brojnih priznanja i medalja koje krase njegovu vitrinu, on sam 
rado ističe priznanje sv. Ivana Pavla II. „Pro Ecclesia et Pontifice“, 
najveće priznanje koje vjernik laik može dobiti u Crkvi.  

Helena Anušić

Festival duhovne popularne glazbe 

Otvoren natječaj za  
Vid-Fest 2015.
Festival će se održati u Rijeci, u nedjelju ili ponedjeljak, 15. ili 16 
lipnja u 2015. u 20 sati. Organizatori događaja su Povjerenstvo 
za mlade i crkvenu glazbu i Ured za mlade Riječke nadbiskupije.
Od 2009. godine na ovom festivalu nastupila su mnoga poznata 
imena duhovne glazbene scene: Ben Hur, Kristina, Bruno Krajcar, 
Daniela Sisgoreo Morsan, Jelena Radan i mnogi drugi. Festival je 
humanitarnog i nije natjecateljskog karaktera.

UVJETI PRIJAVE: 
SKLADBA TREBA BITI:
• kršćanskog duhovnog karaktera s jasnom vjerničkom porukom
• autorska skladba
• sklada mora biti nova i ne smije biti javno izvođena
• u trajanju (dužini) do 4:00 minuta

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:
• Tekst skladbe
• Demo snimka skladbe (ne mora biti studijska, ali što autentič-

nija konačnoj verziji)
• Biografiju izvođača
• Uredno potpisani autori (teksta, glazbe i aranžmana)
• Broj izvođača i instrumenta koji se koriste
• Kontakt osobu, adresu, broj telefona, e-mail, web.
• Napomenu da li će biti izvedena uživo ili uz matricu (preporuča 

se izvedba uživo)
 
Natječaj je otvoren do ponedjeljka, 04. svibnja 2015.

RADOVE SLATI E-MAILOM I/ILI POŠTOM NA ADRESU:
E-MAIL: vidfest.ri@gmail.com
ADRESA: RIJEČKA NADBISKUPIJA - Ured za mlade
Natječaj za Vidfest
Ivana Pavla II, br. 1
51000 Rijeka 

KONTAKT: Jurica Goja (mob.098/257-108)
Zvati od ponedjeljka do petka od 11-13 sati
Organizacijski odbor će razmotriti prijave te odabrati do 15 izvođa-
ča koji će nastupiti. Skladbe koje su primljene bit će objavljene na 
stranicama Riječke nadbiskupije 11. svibnja 2015.

Obraćenje treba biti vidljivo u 
društvenom i osobnom preobraženju

U organizaciji Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije tridesetak vjeroučitelja 
okupilo se od 12. do 14. prosinca 2014. u Domu pastoralnih susreta u Lovranu na 
adventskim duhovnim vježbama. Voditelj je bio vlč. mr. Damjan Koren, predstojnik 
Katehetskog ureda Varaždinske biskupije. 

Program je započeo 12. prosinca u poslijepodnevnom terminu uvodnim razma-
tranjem o temi križa i slobode, u kojem je voditelj govorio o današnjem trendu življe-
nja tzv. fakultativnog kršćanstva koje se bazira na postavljanju različitih kompromisa, 
pa i u prakticiranju vjere. Nakon tih uvodnih misli, uslijedila je pobožnost križnog puta 
u kapeli Doma. Drugi dio programa nastavio se 13. prosinca razmatranjem o obraće-
nju, u kojem je voditelj istaknuo da je Isusovo preobraženje temelj našeg obraćenja. 
U idućem je razmatranju voditelj govorio o situacijama krize vjere koja se nerijetko 
događaju kada nam je u krizi iskustvo zajedništva vjere i kada počinjemo živjeti tzv. 
privatno kršćanstvo. 

Istog dana sudionicima se na zajedničkom objedu pridružio nadbiskup Ivan 
Devčić koji je potaknuo vjeroučitelje na njegovanje duhovne formacije, ali i na važ-
nost društvenog angažmana u svjedočenju i zaštiti temeljnih kršćanskih vrjednota i 
svetinja, tim više što ih se danas, pod prizmom slobodoumlja i umjetničkog izražava-
nja, koristi u različite svrhe i manipulacije. U poslijepodnevnom dijelu programa bilo 
je riječi o stvarnosti grijeha, nakon čega su vjeroučitelji imali priliku za sv. ispovijed. 
Nakon pobožnosti sv. krunice uslijedila je sv. misa. 

Duhovni se program nastavio cjelonoćnim klanjanjem pred Presvetim do jutar-
njih sati u kojemu su vjeroučitelji zahvaljivali Gospodinu riječima, pjesmom i glaz-
bom. Program se nastavio bez prestanka idući dan do ručka završnim razmatranjem 
o poslanju koje proizlazi iz Božjeg izabranja, što je sve vjeroučitelje dodatno potaklo 
da u svome životu ponovno razotkriju ljepotu i veličinu Božje ljubavi koja ih je pozvala 
da ga u pozivu u kojem jesu slijede i svjedoče. Program je završio misnim slavljem i 
radosnim iščekivanjem Gospodinova rođenja.
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Kapela 
danonoćnog 
klanjanja je velika 
milost za grad 
Rijeku

Svjetski promotor i organizator kapela dano-
noćnog klanjanja, misionar Presvete Euharistije p. 
Justo Lofeudo  (MSE) posjetio je u četvrtak 8. si-
ječnja prvu takvu kapelu u Hrvatskoj, onu u župi sv. 
Terezije od Djeteta Isusa na Podvežici u Rijeci.

Nakon molitve i razgovora sa župnikom vlč. 
Ivanom Šarićem i vjernicima p. Justo je izrazio za-
dovoljstvo te rekao da će kapela uskoro biti prema-
la za sve koji se u sve većem broju svakodnevno na 
molitvi okupljaju u njoj. „Ova kapela je velika milost 
za grad Rijeku jer je Gospodin u njoj prisutan ne-
prekidno. On je odlučio ostati s nama u euharistiji i 
moramo mu odgovorit. On je s nama i mi ostajemo 
s Njim. Na ovaj način sjedinjujemo bogoslužje na 
nebu s bogoslužjem na zemlji. U nebu se Bogu kla-
njaju bez prestanka, a kada se u kapeli klanjamo, 
tada  uprisutnjujemo nebo na zemlji.“

„Hrvatska ima milost da je s prvom kapelom 
koja je otvorena u Rijeci, ljudima dan biser čija 
svjetlost će se širiti po Božjem planu. Plan spase-
nja ne počinje u Rimu, nego u Betlehemu i raste 
u Nazaretu. Tako je i ovdje početak u maloj kapeli 
na Podvežici koja  će početi zračiti i ljude privlačiti. 
To će pomoći u rastu u vjeri stanovnika grada Rije-
ke.“ Svjetski promotor kapela danonoćnog klanja-
nja uvjeren je kako će se kapele početi otvarati i u 
drugim krajevima Hrvatske koja je, kako je istaknuo, 
kroz stoljeća dokazala svoju vjeru u Isusa Krista. 
Upozorio je na opasnost da vjera postane navika 
zbog koje se gubi prvotni žar.  Tada vjeru treba 
obnavljati i to se najbolje čini euharistijskim klanja-
njem i molitvom svete krunice,  poručio je p. Justo. 

Kapela danonoćnog klanjanja „Sv. Ivana Via-
nneya“ dio je atrija župne crkve na Podvežici. Ure-
đena je darovima župljana i dobročiniteljima dok je 
svetohranište dar jedne obitelji iz New Yorka koja 
se u svome gradu brine oko kapele euharistijskog 
klanjanja. Riječ je o prvoj kapelici u Hrvatskoj koja 
je otvorena sedam dana u tjednu od 0-24. 

Helena Anušić

Nadbiskup 
Devčić 
krstio Roka 
Burčula

Na posljednju nedjelju doša-
šća, u nedjelju, 21. prosinca  riječki 
nadbiskup Ivan Devčić krstio je, u 
katedrali sv. Vida u Rijeci,  Roka 
Burčula. Uz roditelje, Andreu i Ne-
nada i ostale članove obitelji, ovom 
za obitelj Burčul velikom događaju, 
nazočili su pranona i pranono ma-
loga Roka, Ana i Zdravko Kovačić. 

Prostor župne cr-
kve svetog Andrije u 
Tršću bio je premali 
da primi sve zaintere-
sirane osobe koje su 
željele prisustvovati 
tradicionalnom Bo-
žićno novogodišnjem 
koncertu u organizaciji 
Mješovitog pjevačkog 
zbora župe sve. An-
drije. Okupili su se na 
jednom mjestu člano-
vi pjevačkih zborova 
župe Presvetog Troj-
stva iz Plešci, župe sv. 
Antuna Padovanskog 
iz Čabra, župe svetog 
vida iz Prezida i domaćina župe sv. Andrije iz Tršća. Isti sastav nedavne se okupio u Čabru na 
tradicionalnom XIII. poredu susretu župnih zborova.

Nakon prigodnih riječi domaćeg župnika vlč. Mate Berišića svi su zajedno zapjevali popular-
nu melodiju „Radujte se narodi“, nakon čega su voditeljice programa Veronika Milošević i Sara 
Ramljak istakle da „se u ovo božićno vrijeme mi vjernici okupljamo i u krugu naših najmilijih, obite-
lji i prijatelja, slavimo čudo spasa i otkupljenja koje nam je naš dragi Bog podario svojim dolaskom 
na Zemlju. Upravo trenuci provedeni s našim obiteljima, u veselju i zahvalnosti za darove koje 
smo primili, naše su najveće bogatstvo.“ Uslijedila je zahvala svim sponzorima koji su omogućili 
organizaciju ovog koncerta, zatim su svi zajedno otpjevali pjesmu „Narodi nam se“, nakon čega 
su svi sudionici koncerta i sponzori pozvani na domjenak i druženje u dom kulture u Tršću.

Vrijedno je spomenuti da su i članovi Puhačkog orkestra grada Čabra dali svoj doprinos 
svečanosti obilježavanja Božićno novogodišnjih blagdana organizirajući tradicionalni koncert u 
prostoru Osnovne škole Gerovo  a gosti večeri bili su GlosaArt.

 Željko Malnar

Vijesti iz Riječke nadbiskupije 
na Radio Mariji

 „Vijesti iz Riječke nadbiskupije“ nova je emisija na Radio Mariji koju uređuje nadbisku-
pijski Ured za odnose s javnošću. 

Radio Marija počeo je svoj povijesni radijski hod 1983. U Italiji. Danas djeluje u sedam-
deset zemalja na pet kontinenata. Toj radijskoj obitelji pridružena je i Hrvatska, a uz Zagreb, 
Viroviticu i Split, od nedavno se čuje i na području Rijeke i Opatije na frekvenciji 88, 8 MHz. 

U Vijestima iz Riječke nadbiskupije doznat ćete sve važnije obavijesti iz života mjesne 
Crkve kao i najave događanja, priče i svjedočanstva. Prva emisija emitirana je u srijedu 21. 
siječnja u 11:35.

Tršće 

USPIO BOŽIĆNO 
NOVOGODIŠNJI KONCERT
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Rad sa siromašnima je  
najljepši i najdublji poziv

U samostanskoj kapeli Družbe sestara Presvetog Srca Isusova na Po-
meriju u Rijeci u ponedjeljak, 29. prosinca obilježen je Dan Majke Marije 
Krucifikse Kozulić. Misno slavlje predvodio je fra Zlatko Šafarić. Na misi su 
sudjelovali volonteri Socijalne samoposluge, članovi Franjevačkog svjetov-
nog reda kojima je Riječka Majka suzaštitnica, a fra Zlatko duhovnik. 

Karizma Marije Krucifikse Kozulić i ideje koje počivaju na evanđelju, 
proširile su se u ovom gradu. Stoga je potrebno moliti za više onih kojima će 
ona biti uzor u pomaganju potrebitima, a sve na veću slavu Božju i na korist 
grada u kojemu živimo, zaključio je fra Zlatko.

Riječka Majka i sama je bila franjevačka trećoredica i usrdno se brinula 
za siromahe u Rijeci što je i poslanje volontera Soci-
jalne samoposluge „Kruh sv. Elizabete“. Sudjelujući 
na misama kod sestara Presvetog Srca Isusova na 
Pomeriju i slušajući o životu i nastojanjima Majke 
koja je i sama često bila pritisnuta materijalnim neda-
ćama, povjerili smo Socijalnu samoposlugu njezinu 
zagovoru, rekli su volonteri. 

Ovim povodom s crticama iz života utemeljite-
ljice Družbe govorila je postulatorica kauze, s. Do-
broslava Mlakić. Svakog 29. u mjesecu je Dan Majke 
Marije Krucifikse Kozulić u svim našim zajednicama, 
a na to potičemo i sve vjernike.  To je dan  spome-
na na njezino preminuće, kada posebno  molimo za 
njezino proglašenje blaženom i na sve nakane i po-
trebe svih njezinih štovatelja te onih koji se posebno 
preporučamo. 

Helena Anušić

RIJEČKA NADBISKUPIJA

Božićni broj Riječke Majke
„Riječka Majka“, glasilo Postulature službenice Božje Marije Kruci-

fikse Kozulić u novom broju donosi izvještaj s Dana posvećenih Riječkoj 
Majci, kao i svjedočanstvo o svetosti života s. Gabrielle Corve. 

Naslovnica donosi priču o vitraju „Trsatski hodočasnik“ koji se na-
lazi u crkvi sv. Jurja na Trsatu, a na kojemu se uz sv. Ivana Pavla II. i 
hrvatske uzore, nalazi i lik Marije Krucifikse Kozulić. 

Glas o Riječkoj Majci širi se i izvan riječkog prstena, a detalje do-
znajte među koricama novog broja. Novi broj glasila Postulature služ-
benice Božje Marije Krucifikse Kozulić pronađite u Postulaturi koja se 
nalazi u samostanu Družbe sestara Presvetog Srca Isusova na Pomeri-
ju u Rijeci ili putem e-mail adrese: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com.

Duhovnom pjesmom 
za potrebite

Na božićno jutro, u četvrtak 25. prosinca na vrata obitelji Beriši 
zakucali su predstavnici zbora Schole Cantorum Rijeka i uručili im pri-
kupljeni novac s humanitarnog Božićnog koncerta u Assunti.  

Koncert je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci u uto-
rak 23. prosinca organizirao Komorni zbor „Schola Cantorum Rijeka“ 
(KUD Fratellanza) u suradnji sa župom Uznesenja Blažene Djevice Ma-
rije.

Uz Scholu Cantorum i župni zbor, nastupili su: katedralni zbor 
„Cantores Sancti Viti“, Nadbiskupijski zbor, band Assunta i solistice 
Dajana Dujmović, Tea Ban, Emilia Rukavina i Iva Peracković. Zborove 
i soliste na orguljama su pratili: Katarina Bogdanović, Daniel Šimek, 
Petra Kukavica i Saša Valenčić. Zborovođe na koncertu bili su Giovanni 
Geraci, Nino Načinović i Ingid Haller koja je publiku vodila kroz ovu 
glazbeno-humanitarnu večer.

Osim što je glazbom svim ljudima dobre volje upućena božićna če-
stitka, koncert je imao humanitarni karakter. „Svake godine nastojimo 
jednoj siromašnoj obitelji uljepšati Božić. Kako se Riječka nadbiskupija 
nalazi u Godini obitelji, ove godine novce smo prikupili za jednu riječ-
ku obitelj s desetero djece. Od srca se zahvaljujemo svim sudionicima 
koncerta i Riječanima koji su dobrovoljnim prilozima pokazali da imaju 
veliko i plemenito srce.“, rekli su inicijatori humanitarne akcije, članovi 
Schole Cantorum.

Plemeniti cilj privukao je u  najstariju riječku župnu crkvu veliki broj 
Riječana koji su svaki zbor nagradili toplim aplauzom. Vrhunac koncer-
ta bila je zajednička izvedba Božićnog purpurija svih sudionika Božić-
nog koncerta u Assunti.

Blagdan don Bosca u Rijeci

Ne zaboravite loptu
Salezijanska zajednica u Rijeci proslavila je 31. siječnja blagdan svog 

utemeljitelja sv. Ivana Bosca. U godini u kojoj proslavljaju 200. obljetnicu 
rođenja don Bosca misu je u crkvi Marije Pomoćnice predvodio biskup slo-
venske biskupije Murska Sobota, mons. Peter Štumpf, i sam salezijanac. S 
loptom u rukama biskup Štumpf je pozvao salezijansku zajednicu, poznatu 
po radu s mladima, da im lopta, odnosno igra, bude uvijek sredstvo odgoja 
i evangelizacije. 

„Kad sam bio zaređen za biskupa mladi su mi poklonili loptu i tako mi 
na simboličan način pokazali da pripadam družbi salezijanaca i zaželjeli da 
to ne zaboravim“. Biskup se prisjetio salezijanskog odgoja koji je primio u 
zajednici salezijanaca dok se formirao kao svećenik i nasljeđa koje je don 
Bosco ostavio salezijancima i Katoličkoj crkvi. „Don Bosco je igru shvaćao 
kao odgojno sredstvo, a radost kao oružje protiv grijeha.“ Pozvao je sale-
zijance da se nadahnjuju na duhu svojeg osnivača i da ne zaborave loptu. 
„Ako si u prijateljstvu s drugima i s Bogom tada se život radosno živi. Don 
Bosco vrati nam loptu“, zaključio je biskup.

Brojni su župljani i članovi velika salezijanske obitelji ispunili crkvu Ma-
rije Pomoćnice i radosno slušali riječi biskupa koje su im bile nadahnuće i 
poticaj. Pripreme uoči blagdana započele su devetnicom 22. siječnja. Sva-
koga dana vjernici su okupljali na krunici prije mise, a prigodni program 
animirale su različite salezijanske skupine koje djeluju u Rijeci.
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Naš život u javnosti je mjesto 
gdje se dokazuje naša 
kršćanska vjerodostojnost
Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je u četvrtak 25. prosinca 
u katedrali sv. Vida u Rijeci svečano misno slavlje u povodu proslave 
blagdana Kristova rođenja. 

Nadbiskup Devčić istaknuo je kako ne smijemo zaboraviti da Bog pomaže i 
prati nas. Bog od nas zahtjeva pozornost i slušanje, i to ne samo kao izraz uljuđe-
nosti i uglađenosti, nego kao znak iskrene ljubavi kojom odgovaramo na njegovu 
ljubav prema nama. Bog očekuje da ga štujemo ne samo usnama, nego i srcem, 
štoviše čitavim bićem. Posebno želi da slušamo njegovog ljubljenog Sina i od njega 
se učimo istinskoj poslušnosti i ljubavi, istaknuo je riječki nadbiskup.

Isusu su se, osim pastira, došli pokloniti i mudraci s Istoka, ali i Herodovi iza-
slanici koji su za cilj imali ne da se poklone, nego ušutkaju i uklone Dijete. I danas 
postoje oni kojima je cilj ušutkati Krista, ukloniti ga iz javnog i privatnog života, upo-
zorio je nadbiskup. „Ali to ‘uklanjanje’ i ‘ušutkavanje’ ne provode samo oni koji ga 
iz bilo kojeg razloga svjesno odbacuju nego to činimo i mi vjernici ako ne živimo u 
skladu s onim u što vjerujemo.“ Nadbiskup je kao primjer naveo roditelje koji djecu 
daju krstiti, upisuju ih na vjeronauk, traže za njih prvu sv. pričest i krizmu, a osobno 
ne mole niti idu u crkvu. Takvi su roditelji više zapreka nego pomoć svojoj djeci na 
putu do vjere u Boga jer sami ne žive ono što od djece traže. 

Nadbiskup je na kraju misnoga slavlja svim vjernicima, svećenicima, redovni-
cama kao i rektoru katedrale mons. Ivoslavu Liniću, čestitao Božić uz nadu da će se 
za obiteljskim stolovima uvijek pronaći mjesto za Isusa. Našim obiteljima i društvu 
potrebna je velika duhovna obnova, poručio je nadbiskup potaknuvši okupljene na 
aktivniju pripremu za Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 
u travnju iduće godine dogoditi na Trsatu.

Božićno čestitanje 
u Bogoslovnom 
sjemeništu

U Bogoslovnom sjemeništu „Ivan Pavao II.“ u ponedjeljak 22. 
prosinca riječki nadbiskup Ivan Devčić primio je svećenike, 
redovnike, redovnice, djelatnike Caritasa i vjernike laike na 

božićnom čestitanju. U ime najbližih suradnika čestitku nadbi-
skupu uputio je generalni vikar mons. Emil Svažić podsjetivši na 
pastoralne djelatnosti i najvažnija događanja za Mjesnu crkvu u 
protekloj godini.

Istaknuo je da iz dobrog uvida u prošlost, možemo učiti o bu-
dućnosti, a protekla godina u Crkvi obilovala je važnim događa-
njima. Među važnijima istaknuo je Izvanrednu biskupsku sinodu 
u Rimu koja je otvorila niz zanimljivih i važnih pitanja iz područja 
pastorala braka i obitelji s ciljem da se na mnoga od njih da što 
kvalitetniji odgovor na Redovnoj biskupskoj sinodi 2015. godine. 
Zatim, kanonizaciju papa Ivana XXIII. i Ivana Pavla II.  zbog čega 
se danas s još više ponosa možemo dičiti da smo prije jedanaest 
godina na pet dana ugostili ne samo jednog velikog papu i prijate-
lja Hrvata, nego i kanoniziranog sveca, rekao je mons. Svažić. Na 
području domovinske Crkve podsjetio je na 5. Kongres bogoslova 
hrvatskog govornog područja koji se održao u Rijeci i za kojega 
se generalni vikar nada da će u mnogim mladima probuditi klicu 
duhovnog zvanja.

Govoreći o događajima koji su obilježili Riječku nadbiskupiju 
na početku je podsjetio na proslavu 50. godišnjice nadbi-
skupijskog mjesečnika „Zvona“ i 100. rođendana dugogo-

dišnjeg suradnika Maksa Peča, kao i 1. godišnjicu zapaženog rada 
Hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“.

„U veljači smo uspješno priveli kraju biskupijski proces za ka-
nonizaciju fra Ante Tomičića. U ožujku je održano godišnje nad-
biskupijsko hodočašće u Izrael i Jordan. U svibnju su zaređena 
trojica novih prezbitera, a u lipnju jedan novi đakon. Tog mjeseca 
obnovljen je i naš Metropolitanski kaptol trojicom novih kanonika. 
U listopadu treba istaknuti posjet kardinala Beniamina Stelle, pre-
fekta Kongregacije za kler, koji je aktivno sudjelovao na Teološko-
pastoralnom seminaru za svećenike Riječke metropolije na Trsatu. 
Jesenas smo također Bogu zahvaljivali za dijamantni svećenički 
jubilej trojice naših zaslužnih svećenika, a to su mons. Ivoslav Linić, 
mons. Gabrijel Bratina i mons. Mijo Liković.“

Prve nedjelje došašća u Riječkoj nadbiskupiji proslavljen je 
početak Godine posvećenog života, podsjetio je mons. Svažić. 
Govoreći o župnom pastralu istaknuo je kako je on bio podijeljen 
na dva dijela: prvi dio posvećen župnoj katehezi, a drugi obitelji. 
„Uz potrebnu molitvu za naše obitelji, sve te inicijative bit će i već 
jesu najbolja priprava za Drugi nacionalni susret hrvatskih katolič-
kih obitelji u travnju sljedeće godine na Trsatu“, poručio je mons. 
Svažić.

Nadbiskup je generalnom vikaru zahvalio na čestitki i izvješta-
ju i izrazio nadu da će Bog sve inicijative blagosloviti i da će 
iste donijeti ploda. Riječ je o zajedničkim inicijativama svih 

dionika Mjesne crkve, poručio je nadbiskup. Govoreći o priprema-
ma za Drugi nacionalni susret katoličkih obitelji poručio je da uz 
tehničku organizaciju, potrebna je istinska, nutarnja priprema obi-
telji. Osvrnuvši se na otvorenje Godine posvećenog života istaknuo 
je da nas i papa Franjo podsjeća da posvećene osobe nisu samo 
redovnici i redovnice, nego svi krštenici.

H. A.

Predstavljanje božićne poruke 

U obiteljskim vrijednostima 
leži budućnost društva

U četvrtak 18. prosinca u franjevačkom samostanu na Trsatu održana je kon-
ferencija za novinare na kojoj je predstavljena božićna poruka riječkog nadbiskupa 
mons. dr. Ivana Devčića „Došašće i Božić pozivaju da se zagledamo u nazaretsku 
obitelj“. Tradicionalno, riječki nadbiskup uputio je božićnu čestitku svim ljudima 
dobre volje na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Riječki nadbiskup zahva-
lio se novinarima na izvješta-
vanju o aktivnostima Crkve, 
osobito o projektima koji su u 
službi pomaganja potrebitih, 
kao i gvardijanu trsatskog sa-
mostana fra Antunu Jeseno-
viću na gostoprimstvu. Riječ 
zahvale uputio je djelatnica-
ma Ureda za obitelj Riječke 
nadbiskupije na velikom tru-
du i  požrtvovnošću u promi-
canju obiteljskih vrijednosti, 
kao i projektima koje rade 
unutar Ureda. Upozorio je na 

sve veći broj rastavljenih u Hrvatskoj, teškoj ekonomskoj situaciji, smanjenju broja 
rođenih kazavši kako postajemo staro društvo koje je kao takvo osuđeno na pro-
past. „Crkva poziva na obnovu društva. Ona ne može riješiti probleme, to je zadaća 
odgovornih u društvu, ali zato poziva sve da se okrenu obiteljskim vrijednostima jer 
u njima leži budućnost društva.“

Čestitajući Božić svim ljudima dobre volje istaknuo je kako se u ovo milosno i 
adventsko vrijeme Crkva na osobit način susreće sa Svetom nazaretskom obitelji 
čija se kućica, prema pobožnoj predaji, nalazila na Trsatu - mjestu gdje će se u 
travnju iduće godine održati Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. 

Nadbiskupovu božićnu poruku „Došašće i Božić pozivaju da se zagledamo u 
Nazaretsku obitelj“ predstavile su djelatnice Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije 
Vedrana Blašković i Željka Frković. 

Božićna poruka nadbiskupa Devčića u cijelosti se može pročitati na službenim 
stranicama Riječke nadbiskupije kao i u mjesečniku „Zvona“, najavljeno je na kon-
ferenciji. Prigodnu riječ okupljenim novinarima uputio je gvardijan trsatskog samo-
stana fra Antun Jesenović te fra Serafin Sabol. 

RIJEČKA NADBISKUPIJA



Dvorana Caritasovog doma na Škurinja-
ma u Rijeci bila je u nedjelju 21. prosin-
ca pretijesna za sve koji su htjeli pogle-

dati uprizorenje živih jaslica. Šestu godinu za 
redom skazanje je pripremila Zajednica Krista 
Kralja pod nazivom “Sveta Obitelj”. 

S puno kreativnosti uspjeli su prikazati ži-
vot kršćanskih obitelji u svakodnevnom životu 
te prednost upotrebe termina blagoslova obi-
telji pored blagoslova kuća. „Uzor svakoj na-
šoj obitelji mora biti Sveta nazaretska obitelj, 
a priča Isusovog rođenja mora biti prenesena 
vjerodostojno i u istini“, poručili su.

Ovaj zahtjevni projekt pripremili su mladi 
članovi Zajednice: od pripreme scene, 
scenografije do glume i izvedbe cije-

log skazanja kroz “kazalište sjena”. Skladno 
ispričana priča imala je vrhunac na samom 
kraju kada se u mraku počela otvarati pozor-
nica iza koje su bili sudionici te Sveta obitelj u 
štalici. S ljubavlju pripremljena božićna priča 
nikoga nije ostavila ravnodušnim. „Djeca su 
utihnula, trnci su nam prošli tijelom, ganuto 
srce potjeralo je suze na oči. Pljesak koji se 
nije mogao zaustaviti bio je zaista slava Bogu 
višnjemu“, rekla je Mirjana Lončar. 

Ugodno druženje s uzvanicima i prijate-
ljima nastavljeno je uz prigodno pripremljen 
blagdanski stol te Božićni sajam i bogatu tom-
bolu. Organizatori od srca zahvaljuju svima 
koji su bili dio još jednog uspješnog projekta 
potaknutog Duhom Božjim, a posebno obitelji 
Giorgolo, Hrvoju, Ivani i malom Rafaelu!

Žive jaslice Zajednice Krista Kralja

Božićna priča koja 
oduševljava

Najveće liburnijske jaslice
Otvorenje ovogodišnjih jaslica na Šmogorima 16. prosinca započelo 

je pjesmom muške klape “Nokturno”. „Jaslice pul Šmogori“ najveće su 
liburnijske jaslice koje se prostiru na oko 150 kvadratnih metara i nalaze se 
u vrtu Borisa Bačića, na adresi Šmogorska cesta 30.

Jaslice je tradicionalno blagoslovio matuljski župnik vlč. Kristi-
jan Malnar. U prigodnoj riječi pozvao je sve nazočne da u ovo predbo-
žićno vrijeme iskažu zajedništvo i međusobnu pomoć, poput ljudi koji 
su s puno ljubavi i pažnje uredili jaslice, te naglasio važnost tolerancije 
i praštanja, kao sigurnog puta prema novorođenom Kristu spasitelju. 
Nakon molitve, vlč. Malnar blagoslovio je jaslice, a klapa “Nokturno” pje-
smom slavila Gospodina. U pjesmi su im se pridružili mnogobrojni posje-
titelji, osobito djeca koja nisu krila zadovoljstvo pogledom na jaslice. Za 
ovu prigodu vrijedne domaćice i domaćini župe Matulji počastili su sve 
nazočne pecivima, kolačima, vinom i sokom.



Gimnazijalci molili za jedinstvo
Jedanaestu godinu u kontinuitetu, tijekom Svjetske molitvene osmine za je-

dinstvo kršćana  u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji upriličena je multimedijalna 
ekumenska molitva koju su 22. siječnja predvodili članovi Molitveno-karitativne 
zajednice Agape zajedno s voditeljem Miroslavom Radićem. Na molitvi su osim 
učenika i profesora Gimnazije bili nazočni članovi Ekumenskog odbora grada Rije-
ke i vjernici raznih kršćanskih Crkava.  

Učenici i gosti su izrekli 
i molitve vezane za aktual-
na događanja u Hrvatskoj 
i svijetu: za više jedinstva 
među kršćanima, za presta-
nak vrijeđanja vjernika i nji-
hovih simbola i svetinja, za 
mir u Ukrajini, Siriji, Iraku, 
Nigeriji i zahvalu za održani 
Taize susret mladih kršćana 
za Novu godinu u Pragu. 

Susret s  
Isusom oslobađa 

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana u Rijeci 
je započela susretom u Trsatskom svetištu 18. si-
ječnja. Dr. Milan Špehar svećenik Katoličke crkve, 
pastor Baptističke crkve u Rijeci Giorgio Grlj i pred-
stavnik Makedonske pravoslavne crkvene općine 
Ilija Hristodulu predvodili su molitveni susret kojeg 
je otvorio domaćin, gvardijan trsatskog samostana 
fra Antun Jesenović.

Susret je započeo čitanjem četvrtog poglavlja 
Ivanovog evanđelja kojega je i scenski predočilo 
troje mladih, a uslijedilo je tumačenje i meditacija te 
molitva. Prvi susret u molitvenoj osmini bio je prilika 
i za predstavljanje programa u sljedećih tjedan dana 
kada je svaka kršćanska zajednica koja sudjeluje u ri-
ječkom Ekumenskom odboru bila domaćin susretu i 
zajedničkoj molitvi.

Na blagdan obraće-
nja sv. Pavla apo-
stola, u nedjelju 

25. siječnja u kapucinskoj 
crkvi Gospe Lurdske u 
Rijeci  riječki nadbiskup 
Ivan Devčić predvodio je 
ekumensku molitvu čime 
je svečano zaključena mo-
litvena osmina za jedinstvo 
kršćana. Nadbiskup je 
podsjetio na Isusove riječi 
u dvorani Posljednje veče-
re i njegovu molitvu da svi 
budu jedno. „Ona je za nas 
zapovijed. I sv. Pavao nam 
govori da smo svi jedno u 
Kristu i ako nismo, tada se 
trebamo obratiti. Obraćenjem ćemo 
moći Gospodina prepoznati u drugi-
ma“, istaknuo je nadbiskup zaključivši 
da ekumenizam trebamo živjeti svaki 
dan i na svakom mjestu.  

Ovogodišnje geslo uzeto iz Iva-
nova evanđelja: „Kaže joj Isus: Daj mi 
piti!“ (Iv 4,7) pripremili su kršćani iz 
Brazila, zemlje koja je s jedne strane 
izrazito religiozna i tradicionalna, no 
s druge strane i vrlo netolerantna, što pogoduje natjecateljskom 
duhu među raznim kršćanskim skupinama, rekao je ispred Eku-
menskog odbora grada Rijeke pastor Baptističke crkve u Rijeci Gi-
orgio Grlj. Govoreći o aktualnosti teksta iz Ivanova evanđelja ista-
knuo je kako su Samarijanka i Isus bili ljudi koji nisu stavili barijere 
ispred sebe, nego razgovarali. „Na to smo svi pozvani. Budimo ljudi 
koji će ući i u neprijateljski teritorij u kojemu ćemo razgovarati, rušiti 
barijere i uvažavati se.“

Povjerenik za ekumeni-
zam i dijalog Riječke 
nadbiskupije dr. Milan 

Špehar izrazio je nadu za po-
vratkom Srpske pravoslavne 
crkve i Evangeličke crkve u 
Ekumenski odbor grada Rije-
ke jer kršćanstvo u Rijeci ima 
duboke korijene i potreban je 
zajednički hod i molitva jednih 
za druge. To naslijeđe je naša 
obveza, ne samo u osam dana 
koliko traje molitvena osmina, 
nego cijelu godinu. Također, 
ekumenizam nije zadaća 
samo Ekumenskog odbora, 
nego svih građana. Dijaloga 
u našem gradu nedostaje, a 

potreban je kako bismo čuli jedni druge, 
zaključio je Špehar. 

Prigodnu riječ ispred Makedonske 
pravoslavne crkvene općine „Sv. car Kon-
stantin i carica Elena“ uputio je Ilija Hristo-
dulov. Ovim povodom riječki Makedonci 
i članovi ove crkvene općine okupljenim 
vjernicima i članovima Ekumenskog od-
bora podijelili su kruh kao simbol zajed-
ničkog blagovanja. 

Po završetku molitvenog programa vlč. Velimir Martinović na-
javio je da će se u kršćanskim crkvama koje sudjeluju u Eku-
menskoj molitvi za jedinstvo kršćana i džamiji u petak 20. 

veljače moliti za zadovoljštinu za uvrede i svetogrđa počinjena u 
predstavi „Hrvatsko glumište“ koja je na repertoaru HNK Ivana pl. 
Zajca. „Taj dan ćemo svi biti u duhu zajedno, a sve s ciljem da zašti-
timo vjerske simbole i ono što je nama sveto“, najavio je Martinović.

Helena Anušić

Ekumenizam trebamo 
živjeti svaki dan
Ovogodišnje geslo molitvene osmine za jedinstvo kršćana „Daj mi piti!“ (Iv 4,7) 
doziva nam u svijest kako iza Isusove žeđi stoji žeđ čovjeka za Bogom, ali i Boga za 
čovjekom, poručio je nadbiskup Devčić.

Simbolično, na 
početku molitvenog 

susreta, oko 
zdenca kao mjesta 
susreta, okupili su 

se predstavnici 
riječkih kršćanskih 

crkava i ulili vodu kao 
simbol zajedništva.


