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Od ranoga jutra u nedjelju 19. travnja pristizale su u sveti-
šte Majke Božje Trsatske rijeke hodočasnika na središnju 
proslavu Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih 

obitelji. Središnje euharistijsko slavlje u zajedništvu s apostolskim 
nuncijem u RH mons. Alessandrom D’ Erricom, hrvatskim biskupi-
ma te predstavnikom BKBiH mons. Markom Semerenom, predsla-
vio je zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić, a propovije-
dao predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj mons. Valter Župan.

Okupljene je na početku pozdravio domaćin, riječki nadbiskup 
i metropolit mons. dr. Ivan Devčić zaželjevši da se Gospodin na-
stani u našim srcima i obiteljskim domovima. „Upravo radi toga, 
po uzoru na apostole i prve učenike sabrane u Dvorani posljednje 
večere, i mi ovdje, u našem hrvatskom Nazaretu, okupili smo se iz 
svih krajeva naše domovine, iz Bosne i Hercegovine i iz inozem-
stva, da zajedno s Marijom, Majkom Crkve, molimo dar Duha Sve-
toga za nas, naše obitelji, za našu lijepu domovinu i sve njezine 
ljude. Došli smo noseći u sebi veliku potrebu i želju za preporodom, 
za istinskom obnovom, za životom u punini“, kazao je nadbiskup.

Apostolski nuncij u RH mons. D’Errico pročitao je poruku dr-
žavnog tajnika Svete Stolice, kardinala Pietra Parolina u kojoj je 
istaknuo da Sveti Otac neumorno naviješta kako je uloga kršćan-

ske obitelji, nekoć i sada, da snagom sakramenta ženidbe svije-
tu se naviješta Božju ljubav i blizinu. Polazeći od ovoga navješta-
ja rađa se životvorna obitelj, koja žar ljubavi pronalazi u središte 
svoga duhovnog i ljudskoga djelovanja. Susret hrvatskih katoličkih 
obitelji je poput jedne uvertire predstojećim znakovitim događajima 
za život Crkve: Svjetskom susret obitelji u Philadelphiji i Biskup-
skoj sinodi. Molimo stoga zajedno da, preko ovih događaja, Crkva 
pronađe prikladan put rasuđivanja i prihvaćanja onih pastoralnih 
sredstava koja će pomoći obiteljima suočiti se s izazovima našega 
vremena, u svjetlu i snazi Evanđelja, stoji u poruci koju je pročitao 
apostolski nuncij. „Njegova Svetost žarko želi da hrvatski katolici, 
u potpunoj vjernosti Kristu i Crkvi, budu odvažni svjedoci velikoga 
dostojanstva i životne važnosti obitelji, zalažući se neprestano za 
njezin rast i razvoj na svim poljima društvenoga života.“

Predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj mons. Valter Župan u 
prigodnoj propovijedi poručio je da na Trsatu pristaju riječi 
koje je papa Pavao VI. izrekao prigodom posjeta Nazaretu: 

‘Neka nas upravo Nazaret podsjeti što je obitelj, zajedništvo obitelj-
ske ljubavi i neka nam pokaže kako je sladak odgoj u obitelji, koji ne 
može ništa drugo zamijeniti, neka nas nauči koja je prirodna uloga 
obitelji u društvenom poretku.’

Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji

Živjeti poput  
Svete Obitelji
„Susret hrvatskih katoličkih obitelji je poput uvertire predstojećim znakovitim događajima za život 
Crkve: Svjetskom susret obitelji u Philadelphiji i Biskupskoj sinodi. Molimo stoga zajedno da, preko 
ovih događaja, Crkva pronađe prikladan put rasuđivanja i prihvaćanja onih pastoralnih sredstava 
koja će pomoći obiteljima suočiti se s izazovima našega vremena, u svjetlu i snazi Evanđelja“, stoji 
u poruci iz Vatikana koju je pročitao apostolski nuncij.
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Dodao je kako je Isus dolaskom na svijet u 
jednoj obitelji pokazao da je to prirodan ambijent 
za rast zdrave i uravnotežene osobe. „Sve drugo 
što se protivi tom Božjem planu suluda je laž koja 
samo hoće upropastiti jadnog čovjeka. Dragi ro-
ditelji, muževi i žene, želite li dobro sebi, svojoj 
djeci, ovom narodu i domovini koju nam je Bog 
dao, ovoga se držite.“ U nastavku je kazao kako je 
u ovo vrijeme s puno vike, stresa 
i nemira, potrebno zastati i razu-
mjeti da smo potrebni Božjih sa-
vjeta. Poručio je kako obitelj nije 
mjesto gdje se rađa agresivnost, 
već je ona mjesto gdje je moguće 
živjeti onako kako se živjelo u obi-
telji Josipa i Marije.

Na kraju misnoga slavlja 
predsjednik HBK mons. 
Želimir Puljić zahvalio je 

svim obiteljima na dolasku ista-
knuvši da su one nositeljice živo-
ta, nada i budućnost Hrvatske. „Vi 
ste sakramentom ženidbe postali 
‘intimne zajednice života i ljubavi’ 
(GS 48) te kao takvi osposoblje-
ni biti ‘prvom životnom stanicom 
društva“ i prvom školom ‘druš-
tvenih vrlina’. Potaknuo ih je da budu ponosni na 
hrvatske i katoličke korijene te vjerni savezu kojim 
ih je Bog povezao i učinio da žive u zajedništvu, 
te kao prva životna stanica društva budu u službi 
života i izgradnje Božjeg kraljevstva na zemlji. Na 
kraju je najavio Treći nacionalni susret hrvatskih 
katoličkih obitelji koji će se za tri godine održati u 
‘prasvetištu Gospe od Otoka’ - u Solinu.

Središnjem euharistijskom slavlju prethodio 
je bogat program ispunjen svjedočanstvima obi-
telji iz cijele Hrvatske, glazbom Nadbiskupijskog 
zbora mladih i orkestra djece i roditelja, te izra-
dom Nazaretske kućice. Liturgijsko pjevanje ani-
miralo je dvjestotinjak pjevača iz združenih zbo-
rova: Riječki nadbiskupijski zbor, Katedralni zbor 
“Cantores Sancti Viti”, zbor svetišta Majke Božje 

Trsatske, župni zbor Marije Pomoćnice Rijeka, žu-
pni zbor Uznesenja Blažene Djevice Marije Rijeka, 
Schola Cantorum Rijeka (KUD Fratellanza), Kate-
dralni zbor Krk i župni zbor iz Omišlja. Zborom 
je ravnao maestro Giovanni Geraci uz glazbenu 
pratnju na orguljama maestra Nevena Kraljića i 
Limeni Puhački Ensemble Rijeka. 

Helena Anušić
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S a d r ž a j:

U svojoj rodnoj nadbiskupiji predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović je 
nakon mise izrazila radost zbog dolaska na Trsat rekavši da je obitelj stup 

društva te da se mora učiniti puno više kako bi se njegovale obiteljske 
vrijednosti. Dodala je  kako bi se osobito trebalo pomoći mladim obiteljima na 

koje se odražava teška gospodarska situacija u kojoj se zemlja nalazi.

Demografski alarm
U propovijedi je mons. Župan upozorio na 
činjenicu da je Hrvatska zemlja u kojoj se mladi 
sve kasnije odlučuju na brak te istaknuo kako 
je Crkva u Hrvatskoj svjesna teških prilika u 
kojima žive mnoge obitelji i zahvalio svima koji 
suosjećaju s njima i pomažu u okviru svojih 
skromnih mogućnosti. „Smatramo svojom 
dužnošću reći da bi se mnoga sredstva trebala 
preusmjeriti na dobro obiteljima, umjesto da se 
troše u beskorisne, moralno štetne i zanemarive 
svrhe. U pitanju je opstojnost naroda. Od onih 
koji su postavljeni da predvode očekuje se da 
posjeduju sposobnost rasuđivanja i hrabrost 
preuzimanja teških odluka“, poručio je mons. 
Župan.
U nastavku se obratio ženama i majkama 
rekavši kako su one prve imale hrabrost pratiti Isusa na križnom putu, prve 
svjedočile o njegovu uskrsnuću i prve javljale radosnu vijest. Vi ste vjesnice života 
i radosti, kazao je predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj. Upozorio je na lošu 
demografsku sliku Hrvatske i društva u kojemu dijete postaje teret, a ne radost, te 
istaknuo potrebu dublje vjere, veće nade u budućnost i više ljubavi prema životu u 
društvu u kojemu živimo.
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“Paleći ovu svijeću i noseći je, želimo posvjedo-
čiti da je naš život hod osvijetljen Božjim 
svjetlom“, rekao je mons. Ivan Milov-

čić u katedrali sv. Vida u subotu 18. travnja 
uoči svečane procesije i prijenosa Zavjet-
ne spomen-svijeće iz riječke prvostol-
nice u svetište Majke Božje Trsatske 
čime je počeo program Drugog naci-
onalnog susreta hrvatskih katoličkih 
obitelji.

Svečanu Večernju na Trsatu, u 
zajedništvu s okupljenim hrvatskim 
biskupima, predsjednik vijeća HBK 
za život i obitelj Valter Župan, a pro-
povijedao gospićko-senjski biskup 
Mile Bogović. U prigodnoj propovijedi 
poručio je da je Isus graditelj mostova 
između ljudi, ali i između Boga i čovjeka. 
Da bi te odnose stvorio među ljudima i ljudi 
s Bogom, rodio se u obitelji, kazao je biskup 
Bogović. “Najbolja slika Božjih odnosa je ona u obi-
telji jer se tu najviše živi jedno za drugo. U obitelji se naj-

lakše upozna ljepota međusobnih odnosa u ljubavi. Tu se naj-
bolje prepoznaje da je ljubav izvor života i sreće.”

U nastavku je istaknuo kako se to nigdje 
u svijetu ne može prepoznati, nego u 
obitelji. Obitelj najbolje gradi mostove 

među različitim osobama i obalama i tu se 
najlakše shvati da nijedna žrtva za drugoga, 
pa bio to i sam križ, nije nikada gubitak. 
Zato je za čovječanstvo najbolje sačuvati 
obitelj u njenom izvornom smislu, ista-
knuo je gospićko-senjski biskup. “Ona 
je potrebna Crkvi za njezin rad, ali ona je 
potrebna svakom društvu i državi. Naša 
Crkva je itekako toga svjesna, pa i ovim 

skupom želi upozoriti svoje članove, ali i ci-
jelo hrvatsko društvo, da se zdravi odnosi u 

društvu najbolje uče u krugu obitelji.”
Mnogobrojne obitelji pozvao je na svjedo-

čenje kršćanstva dodajući da onaj koji je u obitelji 
naučio uspostavljati mostove s drugim ljudima, to će 

činiti i u svakodnevnom životu, na radnom mjestu i u sva-
koj službi koja mu bude povjerena. 

Na 2. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji na Tr-
satu, 19. travnja sudjelovalo je oko dvije stotine pjevača i svirača 
iz Riječke metropolije. Dirigirao je Mo. Giovanni Geraci, a Mo. Nino 
Načinović bio je animator za puk. 

U udruženim 
zborovima koji su 
pjevali na euhari-
stijskom slavlju su-
djelovalo je osam 
zborova i to šest 
iz Rijeke i dva zbo-
ra iz Krka. Riječki 
nadb iskup i j sk i 
zbor, Katedralni 
zbor “Cantores 
Sancti Viti”, Rije-
ka, Zbor Svetišta 

Majke Božje Trsatske, Rijeka, Župni zbor Marije Pomoćnice, Ri-
jeka, Župni zbor Uznesenja B. D. M., Rijeka, Schola Cantorum, 
Rijeka, Katedralni zbor, Krk, Župni zbor, Omišalj, Limeni Puhački 
Ensemble, Rijeka, Mo Neven Kraljić (orgulje).

Pjesmarica s notnim zapisom pjesama koje su se pjevale na 
svetoj misi možete preuzeti u PDF formatu na mrežnim stranicama 
Riječke nadbiskupije ri-nadbiskupija.com.

Svečanu Večernju 18. travnja 2015. u trsatskom svetištu pre-
dvodio je preuzvišeni mons. Valter Župan, krčki biskup u miru, a 
pjevanje je animirao Riječki nadbiskupijski zbor. Dirigirao je mo. 
Giovanni Geraci, a za orguljama je svirao mo. Neven Kraljić. Solist 
je bio Anton Budinić, bogoslov krčke biskupije.

Zavjetna 
spomen 
svijeća

Dvije stotine pjevača na susretu obitelji

Pripremila: Andrejka Srdoč

• Prije mise: himna obitelji 
Kristu vjerni zauvijek (G.: 
Bruno Kozina; T.: Kozina, 
Miletić, Kraš Villa, Hodžić)
Solisti: Željka Marinović i 
Martin Šaban

• Ulazna pjesma (prva 
izvedba) 
Ti okupljaš obitelji (G.: 
Giovanni Geraci; T.: Mihaela 
Matešić i Andrejka Srdoč)

• Pokajnički čin (prva 
izvedba) 
Pokajnički čin (Taizè - 
Geraci) 
Solist: Robert Car

• Slava (Iz mise Krist naša 
nada od Giovanni Geraci)

• Pripjevni psalam (prva 
izvedba) 
Obasjaj nas, Gospodine 
(Giovanni Geraci)  
Psalmist: Andrejka Srdoč

• Usklik evanđelju 
Aleluja (Giovanni Geraci na 
temu gregorijanskog korala) 
 

• Darovna pjesma 
Jubilate Deo (Wolfang A. 
Mozart)

• Usklik u euharistijskoj 
molitvi 
Svet (Ivo Peran) 

• Pjesma pri lomljenju kruha 
Jaganjče Božiji (Is mise 
Krist naša nada od Giovanni 
Geraci) 
Solisti: Ingrid Haller i 
Michael Nikolić

• Pričesna pjesma 
Klanjam ti se smjerno 
(Gregorijanski Koral – 
polifonija: Italo Bianchi) 
Pobjedni dan slavimo 
(Fortunat Pintarić)

• Završetak 
Kraljice neba, raduj se 
(Harm: Franjo Dugan)

• Na izlazu (instrumentalna 
skladba) 
Grand Choeur dialogué 
(Eugene Gigout)

Pjesme za misu

Uvodnu 
molitvu u riječkoj 

katedrali predvodio je 
riječki nadbiskup i metropolit 

Ivan Devčić. Mnogobrojne obitelji 
potom su zapalile lampaše sa Zavjetne 

spomen-svijeće i u procesiji, predvođeni 
krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, 

nadbiskupom Devčićem, svećenicima, 
bogoslovima i franjevačkim novacima, uputili 
se trsatskim stubama do Svetišta na Trsatu. 

U nošenju križa izmjenjivali su se mladi 
Riječke metropolije, a prvi su ga ponijeli 

zaručnici Dunja Poljak iz Gospićko-
senjske biskupije i Andrija 

Novaković iz Riječke 
nadbiskupije.
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Stari Asteci za osobno su ime djece birali ime dana, mjeseca, 
biljke, životinje. Ponekad bi to bili pridjevi koji su asocirali na 
tjelesne kvalitete ili nedostatke imenovanog. Ime je moglo 

biti cijela rečenica koja bi opisivala neku karakternu osobinu ili čak 
događaj iz života nositelja imena (»onaj koji svladava konje«). Želje-
lo se nešto imenom sugerirati pa čak i osigurati zaštitu od zlih sila.

Indijanci su ime mijenjali više puta u životu, počevši od prvih ve-
likih pothvata osobe na pragu odrastanja ili nekog iznimnog doga-
đaja za narod koji bi dajući novo 
ime osobi kroz to zadržavao i sje-
ćanje na iznimnost njegovih ka-
rakteristika. Mijenjati ime značilo 
je sazrijevanje, promjenu zvanja, 
staleža i osobnost.

Stari Aboridžini imali su ime-
na s određenim značenjem. Di-
jete bi pri rođenju dobilo ime, ali 
se očekivalo da će ga promijeniti 
kad odraste i izabrati ono koje 
će odgovarati njegovu karakte-
ru ili vještinama. Tijekom života 
ime se moglo promijeniti neko-
liko puta, u skladu s razvojem 
mudrosti, usvojenim znanjem i 
vještinama, te osjećajem životne 
svrhe. 

U Izraelaca, u Staromu za-
vjetu, ime je izražavalo postoja-
nje, narav, moć i snagu. Ime je 
čovjek mijenjao rijetko i uvijek 
nadahnut Božjom intervencijom 
u izboru novoga. Osobine ljudi 
igrale su veliki značaj u odabiru 
imena u stara vremena, posebno 
u Izraelu. Ponekad su osobna 
imena opisivala posebne okol-
nosti njihova rođenja, obiteljsku 
lozu, ponekad su ukazivala na zanimanje neke osobe, a ponekad 
su imala simbolične ili proročke značajke. 

Hrvati su svoja imena donijeli u Ilirik i vremenom prihvatili 
imena područja na koja su doselili, uglavnom prihvaćajući 
kršćanska imena, latinskog ili bizantskog jezičnog utjecaja. 

U našemu narodu dugo je vremena bio običaj djeci davati imena 
po svetcu koji se častio na dan rođenja ili prema obiteljskome ro-
doslovlju.

Polovicom prošloga stoljeća, mlade su se obitelji odlučile „rije-
šiti“ bremena patrijarhalnog oblika obiteljskog života pa su postale 
samostalne, kako u stjecanju sredstava za život, tako i u odgoju 
djece. To je uključilo i davanje imena svomu djetetu. Sve se manje 
davalo ime djetetu po djedu, pradjedu, svetcu zaštitniku, a sve su 
se više birala imena čiji je izbor bio motiviran uvidom u književna, 
umjetnička i znanstvena djela. Ponekad je povod za izbor imena 
bila simpatija prema nekoj povijesnoj osobi, ali i ideologiji. Ponekad 
je bilo važno da ime samo lijepo zvuči.

Kroz neka razdoblja naše bliže prošlosti davala su se strana 
imena otkrivajući tako ljubav prema susjednim narodima, naklo-
nost prema zvijezdama serija i filmova i popularnim pjevačima. Oni 
među nama čije je ime bilo često, zaželjeli su dati djetetu ime koje 
nitko nema da bude „na prvu prepoznatljivo“. 

Stječe se dojam da ime daje čovjeku neku posebnu notu, 
osobnost. Ako se kojim slučajem osoba zove „obično“, kao da joj 
je namijenjen običan život. Ime se čak može promijeniti, da bi no-

silo u sebi umjetničku notu, da 
bi čovjeku omogućio novi život.

Javljaju se i imena koja tre-
ba zapisati na papirić da bi ih 
zapamtio. Ne nose u sebi jasni 
znak i poruku osim želje da bu-
demo originalni i jedinstveni baš 
onako kao nas je stvorio Bog. 
Daju se i imena koja pripadaju u 
životinjski svijet. Kućni ljubimci 
zovu se imenima ljudi.

Tko želi biti običan?

Odabir imena podložan 
je modi. Prođe vrijeme 
stranih imena pa dođe 

vrijeme imena koji su davali naši 
stari, tražeći ime u katoličkom 
kalendaru ili među predcima, 
kao što je predložio papa Be-
nedikt roditeljima prije koju go-
dinu. U prvoj polovici prošloga 
stoljeća najčešća imena su bila 
Ivan i Marija, i sad su uz Luku, 
Marka, Luciju i Lanu opet najče-
šća.

Najmlađima u školi rado ot-
krivam tajnu kako su dobili svoje 
ime. Male glavice pozorno slu-

šaju što ću im reći. Tajna glasi ovako: vaše ime nisu, zapravo, vama 
pronašli roditelji. Sam Otac nebeski šapnuo im je vaše ime u srce. 
Kad su pronašli ime, ili ga čuli odmah su znali - tako će se dijete 
zvati!

Svetu tišinu otkrića često prekine usklik nekoga djeteta da je 
njemu ime dao brat. Eto, ulovio me u neznanju! I prekine čaroliju 
neba svojim čvrstim uvjeravanjem o podrijetlu svoga imena.

Neću reći: tako nije prije bilo. Samo slušam, promatram i bilje-
žim. I kad što neobično čujem promišljam.

I sad se pitam imam li krivo kad mislim da je Stvoritelj roditelju 
šapnuo ime. Može li doći do šumova u vezi pa mama i tata krivo 
čuju? Prepuste osluškivanje malom bratu …

Ne znam. Samo razmišljam.
Sigurna sam da je ime koje čovjek dobije kod rođenja ime baš 

njemu namijenjeno. Vjerujem da Stvoritelj može činiti sve novo, i 
mene i moje ime. Vjerujem da me zove. Želim odgovoriti.

To je dosta. 

Nomen est omen
Stječe se dojam da ime daje čovjeku neku posebnu notu, osobnost. Ako se kojim slučajem 
osoba zove „obično“, kao da joj je namijenjen običan život. Ime se čak može promijeniti, 
da bi nosilo u sebi umjetničku notu, da bi čovjeku omogućio novi život.

»Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj!“   Iz 43

Odabir imena podložan je modi. Prođe vrijeme 
stranih imena pa dođe vrijeme imena koji 

su davali naši stari, tražeći ime u katoličkom 
kalendaru ili među predcima, kao što je 

predložio papa Benedikt roditeljima prije koju 
godinu. U prvoj polovici prošloga stoljeća 

najčešća imena su bila  Ivan i Marija, i sad su 
uz Luku, Marka, Luciju i Lanu opet najčešća.

BLAGOVJESNICA

Piše: Vesna Drmić
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Apel hrvatskih biskupa
Nakon što smo razmotrili sadašnju situaciju, a napose potaknuti zabrinjavajućim demografskim 
pokazateljima, upućujemo poziv crkvenoj javnosti, svim odgovornim državnim, društvenim, 
gospodarskim i drugim relevantnim čimbenicima, kao i svim ljudima dobre volje u našoj 
domovini Hrvatskoj i iseljeništvu, da se zajednički suočimo s aktualnim stanjem i očekivanim 
posljedicama, ako se ono ne promjeni.

Sabor biskupa Riječke metropolije  

U jeku priprema za redovnu Sinodu biskupa u Rimu o 
obitelji, a uoči Drugoga nacionalnog susreta hrvatskih 
katoličkih obitelji, mi hrvatski biskupi svoje 50. plenar-

no zasjedanje, koje je održano od 14. do 16. travnja 2015. 
u Zagrebu, posvetili smo upravo temi obitelji i izazovima s 
kojima se ta temeljna stanica Crkve i društva danas suočava.

Nakon što smo razmotrili sadašnju situaciju, a napose 
potaknuti zabrinjavajućim demografskim pokazateljima, 
upućujemo poziv crkvenoj javnosti, svim odgovornim držav-
nim, društvenim, gospodarskim i drugim relevantnim čim-
benicima, kao i svim ljudima dobre volje u našoj domovini 
Hrvatskoj i iseljeništvu, da se zajednički suočimo s aktualnim 
stanjem i očekivanim posljedicama, ako se ono ne promjeni.

Hrvatska već desetljećima 
proživljava tešku demografsku 
krizu koja u zadnje vrijeme po-
prima katastrofalne razmjere 
na što opetovano upozoravaju 
naši demografi. Uzroci takvo-
ga stanja su višestruki i slo-
ženi. Među njima posebice se 
ističu kontinuirano iseljavanje, 
napuštanje ruralnih i naselja-
vanje urbanih sredina, kon-
centracija stanovništva u sve-
ga nekoliko velikih gradova, 
spori razvoj manjih i srednjih 
gradova te odlazak ljudi na tzv. privremeni rad u inozemstvo. 
Tu su i velika nezaposlenost, nesigurnost radnih mjesta, ne-
postojanje sustavne politike stambenoga zbrinjavanja mladih 
obitelji i negativni gospodarski trendovi koji ih dovode u sve 
nepovoljniji položaj. Kao poseban problem treba istaknuti i 
one tendencije u gospodarstvu koje ne idu na ruku ženama, 
majkama s malom djecom i trudnicama, a što se očituje na 
više načina: postavljanje uvjeta pri zapošljavanju da ne pla-
niraju imati djecu, zatim nepovoljno radno vrijeme, pri čemu 
posebno mislimo na rad nedjeljom, kao i nedostatak infra-
strukture usluga za obitelji s malom djecom.

U srijedu 25. ožujka održan je u Gospiću u dopodnevnim sati-
ma tradicionalni sabor biskupa Riječke metropolije koji se održava 
na dan kada se slavi patron gospićke katedrale, Navještenje Gos-
podinovo ili Blagovijest.

Na saboru biskupa pod predsjedanjem riječkog nadbiskupa 
Ivana Devčića sudjelovali su porečko-pulski biskup Dražen Kutle-
ša, novi krčki biskup Ivica Petanjak i njegov prethodnik, a sada bi-
skup u miru Valter Župan te mjesni biskup Mile Bogović. Rasprav-
ljalo se o stvarima zajedničkim svim četirima dijecezama. 

Bilo je govora o pitanjima dvopredmetnog studiranja na riječ-
koj Teologiji od naredne akademske godine kao i o izvješćima bi-
skupijskih povjerenika za martirologij o do sada obavljenim radnja-
ma na području popisivanja žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. 
Iz izvješća za svaku od biskupija jasno proizlazi da rad na popisima 

dobro napreduje i da je na svim razinama porast osjećaja za vrijed-
nosti žrtve, ali da je još mnogo toga potrebno učiniti da se popis 
može dovršiti. Potrebno je pregledati do sada objavljenu literaturu, 
matične knjige i stališe duša svake župe, saslušati još preostale 
svjedoke događaja. Pohvalno je da povjerenicima i njihovim po-
moćnicima mnoge državne ustanove izlaze ususret. Preporučuje 
se tijesna suradnja s arhivima koji čuvaju bogato gradivo  s po-
dacima o stradalima. Izraženo je uvjerenje da je klima već mnogo 
povoljnija nego što je bila do sada i da bi trebalo potaknuti neke 
državne ustanove da preuzmu ovaj zadatak koji sada obavlja Ko-
misija za hrvatski martirologij zato jer su državne institucije u tome 
zakazale. Na koncu se raspravljalo o pitanjima mladih svećenika i 
njihovim potrebama.  

Z. R.

Iz godine u godinu raste broj umrlih u odnosu na broj rođenih. Ako se 
nastave aktualni trendovi, po ozbiljnim procjenama demografa, Hr-
vatska će sredinom ovoga stoljeća imati oko milijun stanovnika ma-

nje. Za otprilike 40% opast će broj stanovnika mlađih dobnih skupina. 
Drastično smanjenje radnosposobnog stanovništva uzrokovat će nesa-
gledive društvene i makroekonomske promjene.

Stoga je potrebno uvažiti upozorenja demografskih stručnjaka i ne 
prepuštati situaciju stihiji koja neminovno vodi u demografsku propast 
Hrvatske.

Nužno je brzo reagirati te pokušati zaustaviti ili barem usporiti spo-
menute negativne trendove. Stječe se dojam da većina hrvatske javnosti 
nije dovoljno svjesna dugoročnih posljedica nastavljanja sadašnjih de-
mografskih kretanja.

Ovim apelom, mi hrvatski 
biskupi, želimo istaknuti 
kako je prijeko potrebno 

što prije uspostaviti konstruk-
tivni dijalog između društvenih, 
političkih, gospodarskih i svih 
drugih relevantnih čimbenika 
radi zajedničkoga pronalaženja 
rješenja glede naše demograf-
ske budućnosti. U cilju stvara-
nja prijateljskoga ozračja pre-
ma obitelji i djeci u Hrvatskoj 
pozivamo na žurno donošenje i 

sustavno provođenje dugoročne pronatalitetne obiteljske i populacijske 
politike kao važnog dijela razvojne politike od vitalnoga interesa za bu-
dućnost hrvatskoga društva.

U tim nastojanjima kao primjer mogu poslužiti one europske zemlje 
koje su uspjele poboljšati demografske pokazatelje provođenjem upra-
vo takvih strateških programa i politika.

U nadi da će ovaj apel svi prihvatiti otvorena srca, posebno pozi-
vamo vjernike da ustrajnom molitvom i konkretnim zauzimanjem daju 
svoj doprinos u prevladavanju sadašnjega stanja u duhu gesla Drugoga 
nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji: „Obitelj – nositeljica ži-
vota, nada i budućnost Hrvatske“.

DOGAĐANJA
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PAPA FRANJO

Tema obitelji u središtu je dubokog promišljanja Crkve i procesa 
koji uključuje dvije sinode: nedavno održanu izvanrednu opću i 
redovitu opću koja je sazvana za listopad. U tome kontekstu, dr-

žao sam prikladnim da tema idućeg Svjetskog dana društvenih komu-
nikacije ima obitelj za referentnu točku. 

Možemo u vezi s tim crpiti nadahnuće iz evanđeoske slike o Mariji-
nu pohodu Elizabeti (Lk 1, 39-56). „Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, 
zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika 
iz svega glasa: ‘Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod 
utrobe tvoje’” (rr. 41-42). 

Prije svega, ova epizoda pokazuje nam komunikaciju kao di-
jalog koji se isprepliće s govorom tijela. Prvi odgovor Mariji 
na njezin pozdrav daje dijete, koje poskakuje od ra-
dosti u Elizabetinoj utrobi. Radost u susretu s dru-
gima, što je nešto što naučimo još prije rođenja, 
u stanovitom je smislu arhetip i simbol svakoga 
drugog oblika komunikacije. Utroba koja nas 
prima prva je „škola” komunikacije, mjesto 
slušanja i fizičkog kontakta, gdje se počinjemo 
upoznavati s vanjskim svijetom u zaštićenom 
okruženju, uz umirujuće zvukove otkucaja maj-
čina srca….

Iskustvo tog odnosa koji nam „prethodi” 
omogućuje da obitelj bude također kontekst u ko-
jem se prenosi onaj osnovni oblik komunikacije, a to 
je molitva…. 

Mjesto susreta
Obitelj je, više od bilo čega drugog, mjesto gdje se u svakodnev-

nom zajedničkom životu stječe iskustvo vlastitih i tuđih granica, nai-
lazi na male i velike probleme što ih nosi suživot s drugim osobama, 
slaganje s drugima. Ne postoji savršena obitelj. Ne trebamo se bojati 
nesavršenosti, slabosti pa čak ni sukoba, već trebamo naučiti kako se 
s njima konstruktivno nositi. Zbog toga obitelj u kojoj nastavljamo jedni 
druge voljeti unatoč našim ograničenostima i grijesima postaje škola 
opraštanja. 

Opraštanje je samo po sebi proces komunikacije. Kroz izraženo 
i prihvaćeno kajanje moguće je ponovno uspostaviti i unaprijediti ko-
munikaciju koja je prekinuta. Dijete koje nauči u obitelji slušati druge, 
razgovarati s drugima s poštovanjem i izražavati svoj stav ne poričući 
tuđi, bit će u društvu graditelj dijaloga i pomirenja. 

Kad je riječ o izazovima komuniciranja, obitelji koje imaju djecu s 
jednom ili više smetnji u razvoju mogu nas mnogo toga naučiti. Moto-
rička, osjetilna ili mentalna ograničenost može biti razlog za zatvaranje 

u same sebe, ali isto tako može postati, zahvaljujući ljubavi roditelja, 
braće i sestara i prijatelja, poticaj na otvorenost, dijeljenje i komuni-
kaciju sa svima. To također može pomoći školi, župi i udrugama da 
postanu gostoljubiviji prema svima, ne isključujući nikoga. 

U svijetu u kojem se tako često proklinje, govori zlo o drugima, u 
kojem se sije razdor i ogovaranjem truje sredinu u kojoj živimo, obitelj 
nas može naučiti razumjeti komunikaciju kao blagoslov. I to također u 
situacijama u kojima očito prevladavaju mržnja i nasilje, gdje su obite-
lji razdvojene kamenim zidovima ili ništa manje neprobojnim zidovima 
predrasudâ i ozlojeđenostî, gdje se čini da postoje dobri razlozi da se 

kaže „sad je dosta”; zapravo, jedino blagoslovom a ne proklinja-
njem, susretanjem a ne odbacivanjem, prihvaćanjem a ne 

borbom, možemo razbiti spiralu zla, pokazati da je do-
brota uvijek moguća i djecu učiti bratstvu…. 

Naučiti razgovarati 
Mediji mogu potpomoći komunikaciju kad 

omogućuju ljudima razgovor i dijeljenje isku-
stava, ostati u kontaktu s prijateljima koji su 
daleko, zahvaliti drugima ili tražiti oproštenje, 
otvoriti vrata za nove susrete. Svakodnevno ot-

krivajući to živo središte koje je susret s drugima, 
taj „novi početak”, znat ćemo mudro koristiti teh-

nologiju, ne dopuštajući joj da dominira. I ovdje su 
roditelji prvi odgojitelji. Ali oni ne smiju biti prepušteni 

samima sebi. Kršćanska je zajednica pozvana pomagati im 
da nauče djecu kako živjeti u medijskom okruženju na način koji je u 
skladu s dostojanstvom ljudske osobe i u službi općeg dobra. 

Veliki izazov koji se danas postavlja pred nas je, dakle, kako po-
novno naučiti razgovarati jedni s drugima, a ne samo proizvoditi i kon-
zumirati informacije. To je smjer prema kojem nas vode važni i utjecajni 
moderni komunikacijski mediji. Informacija je važna, ali to nije dovolj-
no. Prečesto se stvari pojednostavljuju, suprotstavljaju različiti stavovi 
i pogledi pozivajući osobe da se svrstaju na jednu ili drugu strana, na-
mjesto da im se pomogne steći cjelovit uvid. 

Zaključno, obitelj nije tema rasprave ili teren na kojem se vode ide-
ološka prepucavanja, već je to okruženje u kojem se uči komunicirati 
iskustvo bliskosti, okruženje u kojem se ostvaruje komunikacija, „ko-
munikacijska zajednica”. Obitelj je zajednica koja zna pružiti pomoć, 
koja slavi život i koja je plodonosna. Kada to shvatimo, ponovno ćemo 
moći vidjeti kako je obitelj i nadalje bogat izvor čovjekoljublja, a ne 
samo problem ili institucija u krizi. 

Iz Vatikana 23. siječnja 2015.
Uoči spomendana svetog Franje Saleškog

Poruka pape Franje za 49. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije 17. svibnja 2015.

Obitelj je prvo mjesto gdje učimo komunicirati. Povratak tom prvobitnom ozračju može nam 
pomoći i da naša komunikacija bude više autentična i humana i istodobno promatrati obitelj 
s nove točke gledišta. 

Mediji katkad nastoje predstaviti obitelj kao neku vrstu apstraktnog modela koji treba prihvatiti ili odbaciti, braniti i napadati, a ne kao 
živu stvarnost; ili pak kao tlo za ideološke sukobe, a ne kao mjesto gdje svi možemo naučiti što znači komunicirati u ljubavi koju se 
prima i daruje. Prenositi svoja iskustva, znači shvatiti da su naši životi međusobno isprepleteni kao jedna stvarnost, da su glasovi 

mnogi i da je svaki od njih jedinstven. 

Obitelji 
treba promatrati 

kao bogatstvo, a ne kao 
problem za društvo. Najljepša 

je obitelj ona koja zna komunicirati, 
polazeći od vlastitog svjedočenja, 
ljepotu i bogatstvo odnosa između 

muškarca i žene, te između roditeljâ i 
djece. Ne borimo se zato da branimo 

prošlost, već naprotiv, strpljivo i s 
povjerenjem, radimo na izgradnji 

bolje budućnosti za svijet 
u kojem živimo. 

Komunicirati obitelj: 
povlašteno mjesto 
susreta u daru ljubavi 
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Ono što je zajedničko je ljubav koju 
imamo prema Nikoli, i neizmjerna 
zahvalnost Bogu na milosti prija-

teljevanja s njme. Putovi su nam se s go-
dinama razdvojili, Ljubica je u samostanu, 
Larisa se udala, Barbara vratila u Slavoniju, 
Andrea pokrenula posao... ali upravo se tu 
nalazi ljepota duhovnih prijateljstava – kako 
mi to volimo nazivati. Naša ljubav i prija-
teljstvo se ne mijenja premda se ne vidimo 
tako često kao nekada. Zato smo se i složile 
da što Bog združi čovjek neka ne rastavlja 
– istina da je to iz obreda vjenčanja ali ne-

kako nam se čini prikladno i za prijateljstvo. 
Nas sve povezao je Bog i doveo do toga da 
možemo reći kako smo ‘bestići’, ekipica, 
životni prijatelji, odnosno obitelj koju smo 
sami odabrali. Zasigurno da Ljubica ima 
ponajviše sjećanja s Nikolom, ipak se znaju 
od osnove škole, ali niti mi ne zaostajemo u 
prepričavanju svih avantura koje smo zajed-
no s njime provele. 

Larisa voli reći da je Nikola bio njezin 
najbolji prijatelj sve dok se nije udala, 
uz naglasak da nije njega vjerojatno 

nebi niti upoznala svog Jakova. Kako je 
Nikola uvijek imao hrpu 
ideja koje je nastojao 
provesti u djelo tako je 
jednom prilikom podije-
lio s Larisom ideju o fe-
stivalu duhovne glazbe, 
ali ne običnom festivalu 

već ‘malom, pitomom festivalu koji se od-
vija u nekoj konobi’ i tako je nastao Chrc-
hok. Nije puno trebalo da se Larisa oduševi 
idejom i prione na posao premda je na prvi 
pogled to zvučalo suludo – odakle novac, 
tko će platiti izvođače? Ali uspjeli su uz Bož-
ju pomoć, žrtvu i upornost organizirati čak 
i ljetnu i zimsku verziju festivala. Sada ma-
štamo o ponovnoj organizaciji u spomen 
na našeg najboljeg prijatelja. Sve u svemu 
kako je Chrchok povezao nju i Jakova? Pa 
tako što je bila ‘prisiljena’ obilaziti zajednice 
mladih u nadbiskupiji kako bi ih upoznala sa 
Chrchokom! 

“Nikola, Nikola taj čovjek pun trikova, 
koji zbija šale velike i male...” napisala je 
Andrea jedne godine njemu za rođendan. 
Priča njihovog prijateljevanja povezana je s 
njezinom prvom modnom revijom u Matulji-
ma kada joj je poklonio ružu koju je napra-

Različite smo sve ali Gospodin nas je sve nekako povezao, djelomično je za to zaslužan 
i naš Nikola. Svaka od nas ima puno priča s njime, Ljubica ga zna od osnovne škole, 
Barbara odkako je došla na fakultet, Larisa i Andrea preko župe na Zametu i Zajednice 
kršćanskog života. 

Andreine riječi objedinjuju sve 
„Neki ljudi su anđeli na zemlji. To je Nikola. Anđeo na 
zemlji koji se sada preselio kući. Učinio naše živote 
prekrasnima, srca ispunjenima i dušu bogatom. Kada 
kažem naše živote,mislim na sve koji su ga upoznali. 
Toliko je ljudi ujedinio taj naš Nikola! Prvi puta u životu 
sam osjetila pravo prijateljstvo u Duhu. Prvi puta u životu 
sam se suočila sa smrću toliko bliske osobe i prvi puta 
u životu sam osjetila da je otišao ravno Isusu. Osjetila, 
povjerovala i vidjela. Znate koliko dugo netko živi? 
Onoliko dugo koliko ga volite. Nikola živi zauvijek!“

Nikola, 
naš  
najbolji 
prijatelj

Sjećanje: Nikola Trubić, član zajednice ZKŽ 
20. rujna 1986. - 29. ožujka 2015.
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vio od papirnate maramice. Kaže da se nisu 
nešto u početku previše družili,ali znate 
kad nekoga upoznate i ostane vam dubo-
ko u srcu trag. Takav trag je ostavio Nikola. 
Ajme kako smo se provodili! Gdje smo sve 
bili, ludovali, zezali se.... Proputovali smo 
Istru i Krk uzduž i poprijeko! Bili zajedno u 
Bologni na izložbi Djevojke s bisernom na-
ušnicom! Toliko toga mi je ispričao tada, to-
liko toga sam naučila od njega! Kraj njega 
jednostavno niste mogli biti neraspoloženi 
! Uvijek pozitivan, nasmijan i vedar taj moj 
prijatelj planer. Da,planer jer je stalno pla-
nirao, iznosio nove ideje ! Zadnji puta kada 
sam ga vidjela je planirao sagraditi kuću za 
odmor na Krku! 

Barbara priča kako je njezino prijatelj-
stvo s Nikolom čista Providnost na 
djelu! Otići od kuće 500 km, bez iko-

ga poznatoga i u bespućima internet prona-
ći blog koji je pisao Nikola, potom ga upo-
znati uživo, pristati na odlazak do Zameta te 
upoznati Semper Magis, ZKŽ i sve one koje 
iz župe danas poznajem – pa to je ništa do li 
Providnost Božja! Toliko sam toga od njega 
naučila, toliko mi je puta pokazao kako sve 
treba gledati pozitivno i kako ne postoji ta 
prepreka koju uz volju, trud i odricanje ne 
možemo prevladati. Toliko smijeha, avantu-
ra i doživljaja s njime. Toliko izmoljenih kru-
nica, rasprava, razgovora, toliko prekrasne 
glazbe mi je otkrio i pokazao mi kako da se 
zaljubim u umjetnost, kako je povijest doi-
sta zanimljiva i kako za neke stvari je dovolj-
na samo mašta. Znam da dijelim razmišlja-
nje sa gotovo svima koji su Nikolu poznavali 
kada kažem da je samo pet minuta dovolj-
no za staviti osmijeh i na najtužnije lice. To-
liko me oraspoložiti nikome nije uspjevalo.

Ni cijela knjiga mi nebi bila dovoljna da 
opišem i napišem kako smo lijepo provodili 
vrijeme. Koliko smo putovali i s kako malo 
novca. Bitno nam je bilo samo da imamo za 
benzin, sendviće bi strpali u torbu i mogli 
smo krenuti. Cijelu Istru i Kvarner zajedno 
sa otocima sam prošla, upoznala i zavolje-
la upravo zahvaljujući njegovom  avantu-
rizmu. Nije nam bilo strano sjesti u auto i 
do Zagreba ili Trsta samo radi kave. Znali 
smo otići i besciljno pa završiti usred Istre 
na Pašaretu (jer „Barbara ako to ne probaš 
kao da u Istri bila nisi!“) Po svakom prola-
sku kroz Učku se pjevalo „Krasna zemljo, 
Istro mila“. Koliko sam puta njegova kolica 
rastavila, sastavila, nosila dok me on zafr-
kavao. Koliko je uživao sramoteći me i od 
svake situacije praviti komediju u kojoj su 
uživali i slučajni prolaznici a ne samo mi. U 
nekim boljim financijskim situacijama smo 
obilazili restorane pa sam tako bila u svim 
pizzerijama u krugu od 30 km oko Rijeke. 
Neki su smatrali da na gluposti trošimo no-
vac, mi smo znali da stvaramo uspomene 
koje ćemo pamtiti cijeli život. 

Ljubica, Andrea, Larisa i Barbara

Pomoć je dar župljana i svećenika župe s Viškova, a sredstva 
su prikupljana od 2. do 6. travnja, odnosno od Velikog 
četvrtka do Uskrsnog ponedjeljka.

“Vi ste naši žu-
pljani i na nas 
uvijek možete 

računati!”, tim je riječi-
ma 10. travnja župnik 
župe sv. Mateja na Viš-
kovu mons. Ivan Nikolić 
u pratnji Luke Matanića, 
predsjednika Odbo-
ra hrvatskih branitelja 
Općine Viškovo i člana 
župnog pastoralog vi-
jeća, uručio uplatnicu 
na 25.000 kuna obitelji 
Šimić za njihove eg-
zistencijalne potrebe. 
Novci su dar župljana i 
svećenika župe s Viško-
va, a prikupljani su od 2. 
do 6. travnja, odnosno 
od Velikog četvrtka do 
Uskrsnog ponedjeljka.

Nakon što se pe-
teročlana obitelj Šimić 
našla pred deložacijom 
zbog kredita kojega 
nisu mogli vraćati, do-
bri ljudi pritekli su u po-
moć. I ovoga puta pokazalo se da hrvatski narod ima veliko srce jer su bez oklijevanja 
učinili sve da ovoj obitelji u potrebi omoguće ostanak u jedinom stambenom objektu 
kojega imaju. Do svega ne bi možda ni došlo da se život Šimića nije potpuno okrenuo 
nakon što je 8. rujna 2012. otac troje malodobne djece i suprug Marko pao u komu. Zbog 
nedovoljno kisika zatajili su mu srce i mozak i od tada je nepokretan, hrane ga na sondu 
i u komi je, ali njegova supruga Alisa tvrdi da je svjestan svega. Dobri ljudi, Caritas župe 
sv. Matej, članovi različitih udruga, braniteljske udruge, od samog početka pomažu u 
novcima, hrani i sanitetskom materijalu na čemu im se Alisa, sa svoje troje malodobne 
djece, zahvaljuje.

Možda bi situacija bila financijski lakša da im račun u banci nije blokiran te da je 
ona zaposlena, no Alisa je morala dati otkaz kako bi njegovala svoga supruga. 
Na žalost, zbog zakonskih odredbi ne može dobiti status njegovateljice što bi im 

olakšalo tešku financijsku situaciju, ali Alisa ne odustaje i s odvjetnikom je predala novi 
zahtjev.

Mons. Nikolić izrazio je veliku zahvalnost svojim župljanima koji su pokazali veliko 
srce i pritekli u pomoć dodavši kako su obitelji Šimić usluge župnog Caritasa i dalje na 
raspolaganju. “Bitno je ljude senzibilizirate za potrebe drugih. Moramo biti svjesni da se 
svatko može naći u sličnoj situaciji. Bolest ne bira i važno je da imamo ljubavi u sebi i da 
od srca pomažemo bližnjemu u potrebi.”

Alisa Šimić zahvalila se mons. Nikoliću i župljanima župe sv. Mateja na pomoći. “Ne-
ugodno mi je. Nisam očekivala da će ovoliko ljudi pomoći. Prije smo mi pomagali dru-
gima, a sada primamo pomoć.” Istaknula je kako im sloga, zajedništvo i ljubav u obitelji 
daju snagu. Primijetila je kako je njihova nevolja ujedinila mnoge što je pokazatelj kako 
smo narod koji je senzibiliziran za potrebe bližnjega.

Obitelj Šimić i dalje je u potrebi i u pripremi je humanitarni koncert koji bi se na Viš-
kovu trebao održati 28. lipnja, najavio je član župnog pastoralnog vijeća Luka Matanić.

Pomoć župljana 
Viškova  
obitelji Šimić

Mons. Nikolić izrazio je veliku zahvalnost 
svojim župljanima koji su pokazali veliko srce 

i pritekli u pomoć dodavši kako su obitelji 
Šimić usluge župnog Caritasa i dalje na 

raspolaganju. “Bitno je ljude senzibilizirate 
za potrebe drugih. Moramo biti svjesni da se 
svatko može naći u sličnoj situaciji. Bolest ne 

bira i važno je da imamo ljubavi u sebi i da 
od srca pomažemo bližnjemu u potrebi.
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Humanitarci iz Sanrema susreli su se 2. svibnja sa svojim šti-
ćenicima, djeci i obiteljima kojima pomažu u Riječkoj nad-
biskupiji. Susret kumova i korisnika započeo je u riječkom 

Caritasu na Škurinju gdje su ih dočekali djelatnici i suradnici nadbi-
skupijske karitativne ustanove predvođeni ravnateljem mons. Niko-
lom Uravićem. U posjet je iz Italije stiglo 14 kumova, neki i s cijelom 
obitelji, koji su nakon susreta u Caritasu bili ugošćeni u 
obiteljima koje pomažu. 

Neumorni u širenju dobrote, kumovi iz Sanre-
ma već više od 20 godina sudjeluju u projektu 
riječkog Caritasa „Kumstva na daljinu“. „Surad-
nja je započela u vrijeme Domovinskog rata, ali 
nastavljena je do danas. Kumova je istina manje, 
ali njih tridesetak već je više od 20 godina ustraj-
no u odluci da putem Caritasa pomognu obitelji-
ma u potrebi“, istaknula je voditeljica projekta ispred 
nadbiskupijskog Caritasa, Laura Marinelli. Kumovi se 
obvezuju da će u redovitim obrocima, mjesečno ili nekoliko puta 
godišnje, slati novčanu pomoć za dijete za koje su, posredstvom 
Caritasa, preuzeli brigu. Susret kumova i korisnika nije obvezan, ali 
većina njih želi upoznati obitelji kojima pomažu. Stoga su redovi-

ti godišnji susreti kumova i korisnika u organizaciji Caritasa. „Tre-
nutno ovim projektom pomoć prima 60 obitelji s područja Riječke 
nadbiskupije.

Iako je broj danas znatno manji nego prije 10-15 godina, raduje 
što ipak ima i novih kumova. S vremenom se kumstva i mijenjaju, 
neke obitelji same jave da im se financijska situacija poboljšala 

pa kumovi u dogovoru s Caritasom svoju pomoć preu-
smjere na drugu obitelj“, objasnila je gđa. Marinelli. 

Pomoć dobivaju obitelji s troje ili više djece, djeca 
čiji su roditelji stradali u ratu ili djeca s posebnim 
potrebama. Pomoć može biti novčana ili se tim 
novcima plaća dio režija, drva za ogrjev, pre-
hrambeni proizvodi, školske potrepštine ili se 
kupe potrebni kućanski aparati.

S obzirom da su bili gosti Caritasa, za kumove 
je organiziran i posjet bogoslovnom sjemeništu Ivan 

Pavao II. u kojemu su pogledali spomen-sobu u kojoj je 
sveti Papa 5 dana boravio u vrijeme njegova 100 apostolskog pu-
tovanja i trećeg posjeta Hrvatskoj, 2003. godine. Dan je završen 
susretom i podjelom darova u prostorijama Caritasa Riječke nad-
biskupije. 

Članovi Udruge svetog Vinka Paulskog iz Rijeke, predvođeni s. Renatom 
Vugdelija, posjetili su u četvrtak 16. travnja Udrugu slijepih Primorsko-goran-
ske županije sa sjedištem na Pavlinskom trgu 4. u Rijeci. Tom prilikom su 
domaćinima darovali Katekizam i više biblijskih knjiga pisanih na Braillevom 
pismu kao i monografiju Mreža ljubavi, o djelovanju Udruge sv. Vinka.

Goste je srdačno primio i upoznao o radu, teškoćama i radostima slijepih 
i slabovidnih osoba predsjednik Udruge slijepih PGŽ gospodin Emil Manda-
rić, naglasivši da je velika razlika među njihovim članovima koji prihvate slje-
poću i nastoje dalje živjeti i djelovati i onih koji se povuku i izoliraju od svijeta. 
Također je istaknuo da postoje mnoge predrasude prema slijepim osobama 
da one ništa više ne mogu raditi te nam je demonstrirao rad na kompjutoru i 
pokazao nam mnoge osvojene pehare koje su slijepi osvojili u igri elektron-
skog pikada.

Predsjednik je u svoje ime i u ime 500 članova Udruge slijepih PGŽ, za-
hvalio gostima na posjeti i pozvao ih na suradnju darujući im na odlasku pri-
godnu knjižicu o postupanju prema slijepim osobama.

Miroslav Radić

Posjet Udruzi slijepih

Vidjeti očima srca

Susret kumova i korisnika

Neumorni u širenju dobrote, kumovi iz Sanrema već više od 20 godina sudjeluju u projektu riječkog 
Caritasa „Kumstva na daljinu“.

Pomoć 
dobivaju 

obitelji s troje ili više 
djece, djeca čiji su 

roditelji stradali u ratu 
ili djeca s posebnim 

potrebama.

 „Posjetili smo 14 obitelji, ali darova koje nosimo ima i više. Neki kumovi iz Sanrema nisu mogli osobno 
doći, ali rado su poslali paket koji će Caritas dostaviti obiteljima“, objasnila je Ilaria Cormines, jedna od 

onih koji već godinama redovito dolaze u Hrvatsku. „Bilo mi je 15 godina kada sam 1995. godine prvi put 
došla u Hrvatsku prateći jednu humanitarnu pošiljku. Nešto kasnije uključila sam se u projekt „Kumstva 
na daljinu“ i dolazim redovito. Posjećujemo djecu i obitelji kojima smo kumovi, postali smo jedna obitelj. 

Uvijek me vodila misao da treba pomoći bližnjemu“, objasnila je ova učiteljica i humanitarka sa smiješkom 
na licu, zadovoljna što projekt „Kumstva na daljinu“ unosi kap dobrote i radosti u brojne obitelji.

Ustrajni  
u činjenju 
dobra

Danijel Delonga
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Osnivanje župnog 
Caritasa i povijesni razvoj
U okrilju župa i biskupija kroz povijest nastaju brojne 
zajednice vjernika koje su na  organizirani način vodile 
brigu o socijalno ugroženima. Iz takvih organiziranih 
oblika pružanja pomoći u 19. stoljeću razvio se 
socijalni nauk Crkve, a paralelno s njime i Caritas kao 
organizacija - institucija Katoličke Crkve. 

U svakoj župi postoje dvije kategorije ljudi: osobe u 
potrebi i osobe koje su spremne darivati svoje slo-
bodno vrijeme, materijalna ili druga dobra (znanje, 

vještinu, iskustvo) onima kojima je to potrebno. Ono što 
župni Caritas čini drugačijim u odnosu na slične humanitar-
ne organizacije jesu razlozi zbog kojih se pomaže drugima. 

Volonteri župnog caritasa temelje svog djelovanja 
pronalaze u evanđelju, u Isusovoj zapovijedi ljubavi i vjeri 
u Boga po kojima je svaki čovjek slika Božja, te kao takav 
ima nepovredivo dostojanstvo. Organizirani Caritas ili or-
ganizirana ljubav prema bližnjemu najdjelotvornija je ljubav. 
Življenje Caritasa nije samo za neke ljude. Caritas je za 
sve ljude. Caritas je cjelokupna kršćanska zajednica. Ako 
slušamo riječ Božju i slavimo sakramente, onda je prirodan 
slijed primjenjivati to u konkretnim djelima ljubavi prema 
bližnjemu u potrebi. Caritas ima zadaću svjedočiti o vjerodostojnosti same Crkve, 
on je taj koji budi glas savjesti u društvu i Crkvi i zagovara siromašne svake vrste, 
obespravljene i potrebite, jednom riječju Caritas je most koji povezuje ljude. 

Karitativno djelovanje znači: slušati, učiti, nasmijati se, plakati, biti kreativan, 
znači živjeti! Karitativna i volonterska aktivnost u Crkvi postoji od samih početaka, o 
čemu nam svjedoči i Sveto pismo (Dj 6,2-4; 6,42-44). Prva kršćanska zajednica 
brinula se za potrebite zajedništvom dobara, od kojeg se ‘’dijelilo svakome koliko je 
trebalo’’. Time se već u prvim vremenima postizalo ono čemu danas, između osta-
log, teži Caritas - da nitko među nama ne oskudijeva. Vjernike ovo svjedočanstvo 
ujedno poziva da i u današnje vrijeme aktivno, prema svojim mogućnostima pomažu 
potrebite. Svim ljudima, a osobito vjernicima dužnost je boriti se protiv socijalne 
nepravde i siromaštva,  na što je snažno pozvao i papa Franjo koji je već na početku 
svog pontifikata jasno istaknuo kako želi Crkvu koja će brinuti o potrebitima i boriti 
se protiv materijalnog i duhovnog siromaštva. 

U okrilju župa i biskupija kroz povijest također nastaju brojne zajednice vjernika 
koje su na  organizirani način vodile brigu o socijalno ugroženima. Iz takvih organizira-
nih oblika pružanja pomoći u 19. stoljeću razvio se socijalni nauk Crkve, a paralelno 
s njime i Caritas kao organizacija - institucija Katoličke Crkve. 

Caritas Riječke nadbiskupije započinje svoje djelovanje na blagdan sv. Lucije 
1970. godine. Nastao je kao plod novih strujanja u Crkvi nakon Drugog vatikanskog 
koncila i pokušaja društveno-političke mijene u bivšoj Jugoslaviji i Hrvatskoj pod 
komunističkom vladavinom. Caritas tadašnje Riječko-senjske nadbiskupije je najprije 
smješten u samostanu kod otaca dominikanaca, a zatim neko vrijeme u samostanu 
Sestara milosrdnica, te od 1989. godine u prostorijama Bogoslovnog sjemeništa u 
Rijeci. 2006. godine Caritas seli na svoju današnju lokaciju na Škurinjama. 

Novi veliki zamah karitativnom djelovanju u župama dogodio se stvaranjem su-
verene Republike Hrvatske, kada karitativno djelovanje izlazi iz ilegale. Župni Caritasi 
na čelu s volonterima laicima odigrali su važnu ulogu u domovinskom ratu distribu-
iravši humanitarnu pomoć izbjeglicama, ugroženim obiteljima i pojedincima. Poče-
tak Domovinskog rata postavlja mnogo veće zahtjeve pred Caritas (nad)biskupija. 
Intenziviraju se komunikacije s inozemnim Caritasima i nastavlja se osnivanje župnih 
Caritasa. Dekretom od 7. prosinca 1993. godine pokojni nadbiskup mons. dr. 
Anton Tamarut poziva župnike da zatraže službenu suglasnost za osnivanje župnog 
Caritasa i navedu osobe koje u njemu rade. 

Organizirano djelovanje u župnim Caritasima ponovo se aktualizira donošenjem 
Pravilnika župnih Caritasa Riječke nadbiskupije u travnju 2015. Godine. Navedeni 
Pravilnik ujedno je i trenutno važeći dokument koji uređuje djelovanje župnih Caritasa 
u Riječkoj nadbiskupiji.

Svim ljudima, 
a osobito 

vjernicima 
dužnost je 

boriti se protiv 
socijalne 

nepravde i 
siromaštva,  na 

što je snažno 
pozvao i 

papa Franjo

Hrvatski Caritas 
uplatio donaciju i 
pokrenuo akciju 
prikupljanja pomoći 
za stradalnike u 
potresu u Nepalu
Novčani prilozi za preživjele stradalnike 
u Nepalu mogu se uplatiti na žiro-račun 
Hrvatskog Caritasa: 

IBAN HR0523400091100080340  
– poziv na br. 10, odnosno on-line putem  
www.caritas.hr

Pomoći je moguće i pozivom na donacijski 
telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010  
(6,25kn po pozivu; PDV uključen).

Nakon što je 25. travnja razorni potres pogodio Ne-
pal usmrtivši više od 3000 ljudi i ostavljajući više od 6000 
ozlijeđenih i desetke tisuća bez krova nad glavom, Hr-
vatski Caritas, iz svojega Interventnog fonda, uputio je u 
Nepal inicijalna sredstva u visini 20.000 eura.

Hrvatski se Caritas, odlukom predsjednika mons. 
Josipa Mrzljaka, tako pridružuje žurnim humanitarnim 
naporima mreže Caritasa Internationalis, u koju su uklju-
čene 164 organizacije članice širom svijeta, da pomogne 
nužnom zbrinjavanju stanovnika Nepala koji su preživjeli 
traumatično iskustvo, pronalaženju preživjelih ispod ru-
ševina, uspostavljanju privremena smještaja, osigurava-
nju temeljnih životnih potrepština: zaklona, vode, hrane, 
sanitarnih i higijenskih materijala, hrane, odjeće i obuće. 
Nakon uplate inicijalnih sredstava od 20.000 eura, 27. 
travnja Caritas je pokrenuo nacionalnu akciju prikuplja-
nja novčane pomoći.

Prema informacijama ravnatelja Nepalskoga Cari-
tasa  Piusa Perumane, Caritas stradalnike snabdijeva 
nužnim namirnicama, šatorima i hranom, mnoštvo ljudi 
je na ulicama i nalaze se u prijekoj potrebi. “Ne znamo 
kakvo je stvarno stanje u mnogim krajevima jer su sruše-
ne mnoge velike zgrade. Temperature ovdje noću znatno 
padaju, a očekuje se i kiša, te je ljudima najpreče osi-
gurati smještaj. Situacija je osobito traumatična za dje-
cu, koja noću spavaju na otvorenom. Ljudima dijelimo 
svijeće i šibice jer nema električne energije”, upozorava 
Perumana.

Hrvatski Caritas poziva sve hrvatske građane da se 
uključe u akciju pomoći stradalima u potresu u Nepalu u 
mjeri u kojoj im je to moguće kako bismo solidarno i po-
žrtvovno priskočili u pomoć ljudima pogođenima ovom 
dramatičnom prirodnom katastrofom.

Piše: dr. Veronika Reljac
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Piše: Goran Moravček

IZ POVIJESNE RIZNICE

Sedamdeseta obljetnica završetka Drugoga svjetskoga rata 
potiče nas da se sjetimo nedužnih stradalnika tijekom rata 
i poraća. Lista je (pre)dugačka, jer su, nevini, živote izgubili 

mnogi svećenici i časne sestre. U Hrvatskoj je tijekom rata i nepo-
sredno nakon njegovog završetka na području 16 biskupija ubijen 
201 biskup i svećenik, 182 redovnika ili redovnica, 5 bogoslova i 
6 klerika. Na području današnje Riječke nadbiskupije umoreni su 
Martin Bubanj, Viktor Perkan, Juraj Matijević, Juraj Prstec, Alojzije 
Kristan, Stjepan Petranović, Mate Burić, Josip Pretner, Stjepan Hor-
žić, Vjekoslav Gržanić, Zvonko Milinović, a utamničeni su mnogi 
bez pravednog suda.  

Komunističke vlasti i njihovi simpatizeri, rukovodili su se do-
gmom da je “religija opijum za narod” te da “proleteri nemaju 
domovine” što je mnoge domoljubne svećenike i vjernike staja-
lo glave. Takva je bila i sudbina Martina Bubnja, prvog sušačkog 
plovana, koji je smaknut zbog vjere i domoljublja. U Primorskom 
vjesniku objavljena je 19. ožujka 1945. godine neka vrsta javne op-
tužnice protiv “narodnih neprijatelja”, a među njih je bio svrstan i 
Martin Bubanj.

Martin Bubanj bio je iznimna osoba sušačkoga katoličkog po-
kreta. Njegovo je ime gotovo pola stoljeća bilo prešućivano, kao 
uostalom i djelatnosti sušačkoga katoličkog pokreta. Već kao mladi 
vjeroučitelj Martin Bubanj je bio suočen s činjenicom da su “Hrvati 
poniženi i uvrijeđeni u svojem ponosu i u svojoj nacionalnoj časti”, 
a “u svojoj kući nemaju nikakvih prava” stoga što je 
“srbijanska hegemonija zauzela pozicije”, 
jer je “dvor srpski, srpska je diplo-
macija”, a “iz naših škola izba-
čeni su hrvatski udžbenici 
i uvode se srpski (…), 
inferiorni po sadrža-
ju i štampani ćirili-
com”. Štoviše, “mi 
smo to na Sušaku 
još više osjetili sto-
ga što je sv. Sava 

ujedno i krsna slava gimnazije katoličkoga i hrvatskoga Sušaka”. 
Srpski i pravoslavni blagdan sv. Save proglašen je općim blagda-
nom u hrvatskim školama te su i hrvatski, katolički učenici morali 
slaviti praznik koji nije odgovarao njihovim uvjerenjima i htijenjima. 
Takvi i slični politički stavovi, koje je javno isticao, stajali su života 
Martina Bubnja.

Nakon ulaska partizana na Sušak 21. travnja 1945. župnik Bu-
banj uhićen je među prvima i odveden u školu u Kostreni, gdje je 
bio zadržan nekoliko dana. Strijeljan je i bačen u jamu Bezdan u 
Kostreni najvjerojatnije 27. travnja iste godine. 

Naknadno je protiv njega podignuta optužnica Vojnog suda u 
Ogulinu, koju je sastavio izvjesni Benedetti u svibnju 1945. godine, 
nakon što je župnik Bubanj već bio pogubljen! U toj se optužnici 
navodi, među ostalim, što je kao “pristalica Pavelićeve NDH” odr-
žavao “konferencije s biskupom Srebrnićem, Krešom Vranićem i 
drugim četničkim i bjelogardejskim prvacima”, kako je “simpatizi-
rao Angloamerikance”, ali “nije pristajao uz ustaški pokret koji je 
kritizirao i ismijavao”. Osim toga je bio “vrlo pametan i inteligentan, 
prijazan i dobar prema ljudima, tako da su ga svi voljeli. Pomagao 
je svima, pa čak i partizane je izvlačio iz zatvora. Na taj način htio 
je sakriti svoj pravi rad.” 

Martinu Bubnju su presudili vjerojatno i stoga što je za Božić 
1944. godine nastupio u jednoj radijskoj emisiji i spome-
nuo partizanski zločin na otočiću Daksi kod Dubrovnika, 

koji se dogodio u listopadu 1944. godine. Ondje je 
smaknut i fra Marijan Blažić (1897.-1944.), 

rodom iz Svetog Mateja, Viškova.
Spomen-ploča, postavlje-
na pokraj ulaza u sušačku 

župnu crkvu 27. travnja 
1995., na pedesetu 

obljetnicu tragič-
ne smrti “apostola 
Božje riječi, neu-
morna dobrotvora, 
istaknutog hrvat-

 
U Matičnoj knjizi župe Križišće-

Mali Dol, kbr. 285, navodi se kako je sin Vicka i 
Alojzije Bubanj, Martin, rođen 12. studenoga 1898., te da 

je sv. potvrdu primio 1910., a svećenikom postao 1921. godine. 
Poslije ređenja službovao je u Ogulinu kao kapelan i kateheta u pučkoj 
školi. Vjeroučiteljem na sušačkoj muškoj realnoj gimnaziji imenovan je 

7. travnja 1927. U ožujku 1936. imenovan je župnikom na Trsatu, a nakon 
razdiobe starodrevne trsatske župe godine 1938. postaje prvim župnikom 

novoutemeljene župe Sv. Ćirila i Metoda u tadašnjem Gradu Sušaku.

Sedamdeseta obljetnica tragične smrti prvog sušačkog plovana Martina Bubnja (1898.-1945.): 

PRVI SUŠAČKI 
PLOVAN 
STRADAO 
ZBOG VJERE I 
DOMOLJUBLJA
U Primorskom vjesniku objavljena je 19. ožujka 1945. 
godine neka vrsta javne optužnice protiv “narodnih 
neprijatelja”, a među njih je bio svrstan i Martin Bubanj.
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skog domoljuba i žrtvi komunističkog nasilja”, kako na 
njoj piše, tek upućuje na tragičan kraj jednoga života. 
Ploča je postavljena zalaganjem mons. Josipa Manjgo-
tića (1940.-2013.), koji je 1990. godine potakao redovite 
molitve nad jamom “Bezdan” na godišnjice smrti Mar-
tina Bubnja.

Stožer za obranu digniteta Domovinskoga rata 
Primorsko-goranske županije podigao je 2002. godi-
ne spomenik nad jamom Bezdan u Kostreni. Nagađa 
se koliko je žrtava bačeno u kostrensku “fojbu”, jer do 
dana današnjeg Bezdan nije istražen. 

Biološka raznolikost ter-
min je koji se upotreblja-
va u biologiji i ekologiji 

kako bi se opisala sveukupna 
raznolikost života na Zemlji ili 
na nekom njenom dijelu. Bio-
lošku raznolikost može  opa-
sno ugroziti introdukcija (dola-
zi od latinske riječi introducere 
– uvesti, uvoditi), unošenje 
novih biljnih i životinjskih vr-
sta u prirodu na područja na 
kojima one ne žive, odnosno 
nisu nikada živjele. Namjerno 
ili slučajno unošenje stranih 
vrsta može ozbiljno narušiti 
postojeću prirodnu ravnotežu 
tako da unesena vrsta, navikla 
drukčijim uvjetima života, ne-
majući prirodnih neprijatelja 
često potiskuje zavičajne vrste 
i po onoj staroj - došli divlji i 
istjerali pitome vrlo brzo po-
staje dominantnom vrste. Zavičajne vrste nestaju i tako se izravno smanjuje biološka 
raznolikost.

Primjera za to ima napretek. Drastičan je slučaj, prema mišljenju djelatnika 
županijskog Zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, unos divlje svinje 
na Tramuntanu, na sjeverni dio otoka Cresa, koji je zahvat okvalificiran kao 

zločin prema prirodi! Ne samo da su devastirane lokve, unijet nemir u ptičji svijet 
i štete na janjcima, nego je zbog ilegalnog trovanja na tom dijelu otoka otrovan 
suri orao i više bjeloglavih supova. Slično se u posljednje vrijeme zbiva s kunićima 
na otoku Lokrumu od čijeg zuba prijeti opasnost zaštićenim endemskim vrstama 
tamošnjeg Botaničkog vrta koji je pod zaštitom UNESCO-a. Navest ćemo primjer 
sive vjeverice u Engleskoj koja je na Britansko otočje unesena negdje krajem 19. st. 
i od tada se naglo proširila na štetu manje i plahije obične vjeverice, koju je gotovo 
istjerala. Najstariji poznati primjer namjernog unosa strane invazijske vrste je indijski 
mungos, koji je zbog biološke kontrole populacije poskoka unesen na otok Mljet 
1910.g. Sada na otoku više nema zmija pa mungos pljačka gnijezda ptica pjevica, 
a ne štedi ni domaću perad, ni kućne ljubimce. Preplivavanjem kanala dopro je na 
Korčulu, Hvar, Čiovo i poluotok Pelješac. Naoko lijepa bubamara, podrijetlom iz 
središnje i istočne Azije, našla se na popisu 100 najgorih invazijskih vrsta u svijetu! 
U Europu je unijeta šezdesetih godina prošlog stoljeća radi biološke kontrole lisne 
uši, a sada stvara velike probleme za bioraznolikost i gospodarstvo.

Iz biljnog svijeta još je više primjera. Uzmimo tako širenje amorfe na branjevi-
nama i šumskim sječinama koja ozbiljno otežava prirodno naplođivanje u šumama 
Slavonije. A što tek reći za svima mrsku nam ambroziju, jednogodišnju samoniklu 
biljku, koja je sa sjemenjem djeteline stigla u Europu četrdesetih godina prošlog 
stoljeća, da bi danas kao alergogena vrsta, svojim polenom činila ljudskoj populaciji 
alergijske smetnje.

Piše: Alojzije Frković

Svake se godine u nas i u svijetu 22. svibnja obilježava 
Svjetski dan biološke raznolikosti, ujedno i Dan zaštite 
prirode u Hrvatskoj 

Došli divlji, 
istjerali pitome

Namjerno ili slučajno unošenje stranih 
vrsta može ozbiljno narušiti postojeću 

prirodnu ravnotežu i biološku raznolikost. 
Drastičan je slučaj, prema mišljenju 

djelatnika županijskog Zavoda za održivi 
razvoj i prostorno planiranje, unos divlje 

svinje na Tramuntanu, na sjeverni dio 
otoka Cresa, koji je zahvat okvalificiran 

kao zločin prema prirodi!

PRIRODA OKO NAS

Ostalo je sačuvano pismo Tinka, kako su 
svoga sina Martina od milja zvali njegovi 
roditelji, koje im je on 11. travnja 1945. 

godine, dva tjedna prije svoga smaknuća, 
poslao sa Sušaka u Mali Dol kod Križišća. 

U tome potresnom svjedočanstvu 
Martin među ostalim piše: “Ako stanem 
i poginem, znajte da je to zato što sam 

katolički svećenik koji sam propovijedao i 
branio svoju vjeru, koji nisam bio svećenik 

samo zato da misim i pobiram novce, 
nego kada je trebalo ustati na obranu 

vjere, ustao sam neustrašivo. Drugo zato 
što sam se uvijek osjećao Hrvatom, i što 

sam uvijek osjećao za hrvatski narod, 
i pomagao tome narodu, koliko god 

mi je to bilo moguće. Naškodio nisam 
nikome, zla nisam učinio nikome, radio 

sam samo za svoju vjeru i za svoj narod. 
Drugo sve neka bude u rukama Božjim!”

Stožer za obranu digniteta Domovinskoga 
rata Primorsko-goranske županije podigao 

je 2002. godine spomenik nad jamom 
Bezdan u Kostreni. Nagađa se koliko je 

žrtava bačeno u kostrensku “fojbu”, jer do 
dana današnjeg Bezdan nije istražen. 

Mons. Josip Manjgotić (1940.-2013.), 1990. 
godine potakao je redovite molitve nad jamom 
“Bezdan” na godišnjice smrti Martina Bubnja.
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Hodočašće je započelo 6. travnja misom u ranim jutarnjim 
satima u crkvi Gospe Lurdske koju je predvodio nadbiskup 
Ivan Devčić. Nakon mise hodočasnici su se autobusima 

uputili u pravcu prvog odredišta - Padove. U Padovi su posjetili ba-
ziliku sv. Antona Padovanskog gdje su imali priliku pomoliti se i 
obići grob sv. Antuna. 

Nakon prespavane noći u Nici, hodočasnici su prisustvovali 
misi koja je služena u crkvi sv. Stjepana u Hrvatskoj katoličkoj misi-
ji, a predvodio je vlč. Anton Zec. Potom je hodočašće nastavljeno u 
pravcu Carcassonea koji je bio treća postaja puta. Hodočasnici su 
obišli taj srednjovjekovni grad, jedan od najljepših gradova takve 
vrste u Francuskoj. U Lurd, glavno odredište hodočašća, hodoča-
snici su stigli predvečer. Svečanu misu u Spilji ukazanja predvodio 
je lovranski župnik i opatijski dekan vlč. Matija Rašpica, a s riječkim 
hodočasnicima nazočili su ostali hrvatski hodočasnici iz Šibenika.

Nakon mise hodočasnici su imali priliku obići Svetište i poho-
diti crkvu kao i vrijeme za osobnu pobožnost i molitvu. Potom je 
slijedio duži križni put, a poslijepodne euharistijsko klanjanje u krip-
ti i predvečer procesija sa bolesnicima i svijećama. Drugog dana 
boravka u Lurdu, misa je služena u gornjoj bazilici Svetišta, a pred-
vodio je vlč. Anton Zec, svećenik u miru Krčke biskupije i dugogo-
dišnji voditelj biskupijskog Ureda za obitelj.

Poslije boravka u Lurdu, hodočasnici su nastavili prema Pari-
zu. U Parizu je slavljena misa u Hrvatskoj katoličkoj misiji sv. 
Ćirila i Metoda, koju je predvodio voditelj HKM o. Tomislav 

Kraljić, dominikanac. Potom je uz stručno vodstvo uslijedio obila-
zak Pariza uz poseban naglasak na Notre Dame, crkvu Sv. Geno-
veve (sadašnji Panteon), Eifellov toranj, Slavoluk, Elizejska polja, 
centar grada kao i Versailles. Boravak u Parizu trajao je tri dana, 
pa su tako hodočasnici uz duhovne sadržaje imali priliku za osobni 
razgled povijesno - kulturnih znamenitosti, te vožnju brodom po 

Seini. Misu drugog dana boravka u Parizu služio je vlč. Matija Mati-
čić, biskupski vikar i povjerenik za hodočašća Riječke nadbiskupije 
u predivnoj crkvi Presvetog Srca Isusova (Sacré-Cœur) na Mon-
tmartru. Završnog dana, na Bijelu nedjelju i Nedjelju Božanskog 
Milosrđa jutarnja misa služena je ponovno u Hrvatskoj katoličkoj 
misiji u Parizu, predvodio je vlč. Matija Rašpica, a propovijedao đa-
kon vlč. Josip Tomić. 

Bilo je planirano da se hodočasnicima u Parizu pridruži i pred-
vodi mise riječki nadbiskup Ivan Devčić s tajnikom vlč. Markom Ša-
rićem, ali zbog štrajka „Air France-a“ nisu mogli stići do Pariza i biti 
s hodočasnicima.

Nakon tri dana Pariza hodočasnici su se uputili prema Nje-
mačkoj, uz kratko stajanje u Strasbourgu, gdje je sjedište 
mnogobrojnih institucija Europske unije. Predivna katedra-

la, specifična po samo jednom završenom tornju, kao i stari dio 
grada bili su prilika za upoznavanje kulturne baštine ovog dijela 
Europe.

Ulaskom u Njemačku hodočasnici su prespavali u Munchenu, 
a drugog dana uputili su se prema marijanskom svetištu Altöttingu 
koji je bio i duhovna kruna ovog hodočašća. Završna misa koju je 
predvodio biskupski vikar s blagoslovom bračnih parova održana 
je u crkvi sv. Konrada. Potom su se hodočasnici uputili u rodno 
mjesto pape emeritusa Benedikta XVI., Marktl am Inn. Tamo je ra-
zgledana rodna kuća - muzej, te obnova krsnih obećanja pri krstio-
nici u župnoj crkvi gdje je kršten Joseph Ratzinger. 

Hodočašće je završilo povratkom u Rijeku 13.travnja. Uz sve-
ćenike pratitelje hodočašća, vlč. Matiju Rašpicu, vlč. Antona Zeca i 
đakona vlč. Josipa Tomića, biskupskog vikara i organizatora u ime 
Riječke nadbiskupije vlč. Matije Matičića, hodočašću je nazočila 
u ime agencije Autotransa pratiteljica i izvrstan vodič gđa. Sandra 
Bandera.

XI. hodočašće Riječke nadbiskupije po marijanskim 
svetištima Francuske i Njemačke

Po Mariji ususret Isusu

Tradicionalno 
nadbiskupijsko 
hodočašće ove 
godine imalo je 
za cilj povezati 
europska 
marijanska 
svetišta u skladu s 
geslom „Po Mariji 
ususret Isusu“. 

Lurd je bio glavno 
odredište hodočašća, 
a svetište u Altöttingu 
njegova duhovna kruna.

Boravak u Parizu trajao 
je tri dana, pa su tako 
hodočasnici uz duhovne 
sadržaje imali priliku 
za osobni razgled 
povijesno - kulturnih 
znamenitosti, te vožnju 
brodom po Sieni.
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Sveta Stolica bila je među prvim državama koje su priznale 
Republiku Hrvatsku početkom 1992. godine. Diplomatski od-
nosi uspostavljeni su 8. veljače iste godine, a jedan od pro-

tagonista skupa koje je hrvatsko veleposlanstvo pri Svetoj Stolici 
organiziralo u Vatikanu u povodu 20. obljetnice uspostave diplo-
matskih odnosa bio je veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj 
Stolici Nj. E.  Filip Vučak. Rezultat tog događaja je Zbornik „Sveta 
Stolica i Republika Hrvatska - Dvadeset godina diplomatskih odno-
sa (1992.-2012.)“ koji je najprije izašao na talijanskom jeziku 2012., 
a na hrvatskom dvije godine kasnije. Djelo je predstavljeno u če-
tvrtak 9. travnja u dvorani Nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci u or-
ganizaciji Akademsko katoličkog društva „Jeronim“. U glazbenom 
dijelu nastupio je mješoviti zbor „Schola Cantorum Rijeka“ (KUD 
Fratellanza).

Zbornik je podijeljen u četiri dijela. Prvi dio sadrži pozdravne 
govore predsjednika Vlade Zorana Milanovića i nadbiskupa Do-
miquea Mambertija, vatikanskog tajnika za odnose s državama, te 
pozdravni govor veleposlanika Vučka. Predgovore su napisali pred-
sjednik HBK mons. Želimir Puljić i tadašnji predsjednik RH Ivo Josi-
pović. U drugom dijelu nalaze se, između ostalih, prilozi kardinala 
Angela Sodana, dekana Kardinalskog zbora i Jean-Luiusa Taurana, 
predsjednika Papinskog vijeća za međureligijski dijalog. „Budući da 
su njih dvojica u vrijeme osamostaljenja Hrvatske bili najbliži surad-
nici pape Ivana Pavla II. (državni tajnik i ministar vanjskih poslova), 
njihova svjedočanstva posebno su vrijedna“, istaknuo je Vučak.

Treći dio donosi priloge o dvadesetogodišnjoj suradnji Svete 
Stolice i Republike Hrvatske, dok posebnu težinu bilateralnim od-
nosima daju čak četiri pohoda Svetog Oca Hrvatskoj - tri pape Ivana 
Pavla II. te Benedikta XVI. Za Hrvate je riječ o iznimno važnim doga-
đajima, posebno kada je riječ o prvom pohodu 1994. godine kada 
je rat u Hrvatskoj još uvijek trajao, ali na misi na zagrebačkom Hipo-
dromu sudjelovala je četvrtina stanovnika Hrvatske. „To je razlog što 
se na naslovnici knjige nalazi fotografija Ivana Pavla II. s tog prvog 
pohoda. Isto tako važna je beatifikacija kardinala Alojzija Stepinca u 
Mariji Bistrici“, rekao je veleposlanik. 

Zbornik donosi i foto-album s tridesetak fotografija koje prika-
zuju osobe i događaje koji su obilježili posljednjih dvadeset 
godina bilateralnih odnosa. Na predstavljanju je primijećen ne-

dostatak fotografija Papinog boravka u Rijeci, gradu u kojemu je sv. 
Ivan Pavao II. spavao pet dana tijekom svog trećeg posjeta Republici 
Hrvatskoj. 

Hrvatsko izdanje Zbornika izdaje zagrebačka izdavačka kuća 
Alfa, dok je izvorno objavila Vatikanska izdavačka kuća, a na inicijati-
vu hrvatskog veleposlanstva. Urednik hrvatskog izdanja je predsjed-
nik Društva hrvatskih književnika, Božidar Petrač, na predstavljaju 
je govorio o zaslugama sv. Ivana Pavla II. u procesu osamostaljenja 
Republike Hrvatske. Njegova uloga za hrvatski narod je nemjerljiva. 
Sv. Ivan Pavao II. zalagao se za cjelovitu Europu sazdanu na kršćan-
skim temeljima i uz Svetu Stolicu, Papa je bio pravi promotor malih 
naroda, kazao je Petrač.

O Zborniku, kao teolog s ekleziloškog stajališta,  s naglaskom 
na četiri Ugovora i s posebnim osvrtom na važnosti senzibiliziranja 
javnosti na njihovo ispravnije shvaćanje i provedbu, govorio je mons. 
dr. Milan Šimunović. Na predstavljanju je postavio neka kritička pita-
nja jer je i sam bio sudionikom pri redakciji temeljnog i provedbenog 
Ugovora o suradnji na području odgoja i kulture.

Naglasio je nužnost veće objektivnosti i ozbiljnijeg shvaćanja 
odnosa Svete Stolice i Republike Hrvatske u javnosti, a koji 
se temelje na četiri Ugovora. „Bilo bi poželjno da se umanje 

određene tenzije i manje izbacuju ‘probni baloni’ i što se tiče čak 
i njihova ‘stavljanja u pitanje’. To ne znači da se ne prihvaća kritič-
ki govor, ali bi se očekivala veća objektivnost pri njihovoj procjeni.“ 
Osvrćući se na najčešće osporavani Ugovor o suradnji na području 
odgoja i kulture, odnosno vjeronauka u školi, mons. Šimunović je 
naglasio kako je mjesto vjeronauka u školi suvremeno postavljeno. 
„Zašto se, ako ga se već nije moglo ukloniti, toliko marginaliziralo, 
sve do nastojanja da ga se pretvori u neku religijsku kulturu ili ‘religij-
sku mješavinu’ bez katoličkog identiteta, odnosno prilike za slobod-
no izabrano susretanje s kršćanstvom kao okosnicom u cjelovitom 
čovjekovom odgoju i obrazovanju. Šteta je što neki još nisu shvatili 
da upravo vjeronauk predstavlja, a svi pokazatelji govore tome u pri-
log, svojevrsnu ‘branu’ urušavanja vrijednosnog sustava u odnosu 
na ispravno shvaćanje smisla čovjekova života.“ Zaključujući izlaga-
nje istaknuo je nužnost senzibiliziranja javnosti u vidu objektivnijeg 
pojašnjenja u Ugovorima preuzetih obveza. To će pridonijeti većem 
vrednovanju djelovanja Crkve, pa i onda kada ona iznosi neke sta-
vove o aktualnim društveno-političkim i gospodarskim, te kulturnim 
i odgojnim pitanjima. 

Hrvatska je među prvim državama bivšeg komunističkog blo-
ka koja je s četiri potpisana Ugovora uredila odnose s Katoličkom 
crkvom, ali njima nije ‘izboren’ nikakav povlašteni položaj Crkve u 
društvu, već je osigurana sloboda služenja, izjavio je tada u Rimu 
na konferenciji održanoj 29. listopada 2012. predsjednik HBK mons. 
Želimir Puljić. Ugovori su i danas česta tema rasprava te je na pred-
stavljanju u Rijeci zaključno istaknuto da je javnost nedovoljno infor-
mirana o sadržaju Ugovora, a o istima često raspravlja. 

Helena Anušić

Dvadeset godina 
diplomatskih odnosa 
Svete Stolice i RH
Zbornik sa skupa održanog u Vatikanu najprije je izašao na talijanskom jeziku 2012., a na 
hrvatskom dvije godine kasnije.

Skup je pozdravio riječki nadbiskup mons. dr. Ivan 
Devčić kazavši kako je Sveta Stolica kroz povijest 

potvrđivala svoju podršku hrvatskom narodu, a osobito 
u najtežim trenucima. Podsjetio je na ‘riječki lobi’ koji 
je odigrao veliku ulogu u uspostavljanju diplomatskih 

odnosa Republike Hrvatske i Svete Stolice, te istaknuo 
kako bi se događaji poput ovog organiziranog u 

Nadbiskupskom ordinarijatu trebali organizirati češće. 
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Priredio: dr. Ivan Host

MEDICINSKI KUTAK

Dok je pubertet anatomsko-fiziološki proces (biološko sazrijevanje), 
adolescencija je psihosocijalni proces (psihičko i socijalno sazrijevanje). 

Dobro 
došli u 
pubertet 

Jedno od najturbulentnijih razdoblja u živo-
tu čovjeka je razdoblje puberteta i adoles-
cencije. Predstavljaju prijelaz od djeteta do 

odrasle osobe. Fiziološke promjene u 
pubertetu događaju se uglavnom 
prema pravilnom redoslijedu 
kao posljedica izraženih 
hormonskih promjena u 
organizmu. Često se pu-
bertet i adolescencija 
smatraju jednom te 
istom stvari (sinonimi-
ma), no ta dva pojma 
označavaju dva razli-
čita procesa i samo 
se dijelom vremenski 
poklapaju (adoles-
cencija je puno duži 
proces). Naime, dok je 
pubertet anatomsko-fi-
ziološki proces (biološko 
sazrijevanje), adolescencija 
je psihosocijalni proces (psihič-
ko i socijalno sazrijevanje). 

Brzi rast
Pubertet karakterizira brz tjelesni rast i ra-

zvoj. S druge strane adolescencija predstavlja 
razdoblje u kojem se jedna životna etapa (djetinj-
stvo) zamjenjuje drugom (odrasla dob). Pubertet 
i adolescencija su izrazito teška razdoblja za sva-
ko dijete ali i za njihove roditelje i odgajatelje. 

Pubertet obično počinje između osme i trina-
este godine kod djevojčica, a kod dječaka nešto 
kasnije između devete i četrnaeste godine. Pro-
ces odrastanja se kod svakog djeteta odvija na 
poseban način, različitom brzinom. Promjene su 
često vrlo nagle što može biti prilično zbunjujuće. 
Stid i nelagoda su stanja koja nerijetko obuzima-
ju mlade oba spola u ovom razdoblju.

Buntovna dob
Djeca u pubertetu imaju potrebu za gru-

pnom pripadnošću, vršnjačke skupine postaju 
puno važnije od roditelja i odgajatelja te njihov 
autoritet počinje slabiti. U ponašanju, odijevanju, 
ukusima, interesima žele postati što sličniji vrš-
njacima te sami preuzeti neke odgovornosti. Ro-
ditelje kao uzore zamjenjuju razni glumci, pjevači 
i sportaši. Spolnim sazrijevanjem javlja se interes 
za suprotni spol. Česte promjene raspoloženja, 
tvrdoglavost, otpor prema svakom autoritetu, 

kritičnost i stalna borba za samostalnost znaju 
biti naporni za roditelje i odgajatelje. Izuzetno je 
važno da roditelji i odgajatelji prihvate prirodne 

promjene koje nastupaju u odnosima 
s djecom tijekom puberteta i ado-

lescencije kako bi se emocio-
nalno i socijalno sazrijevanje 

uspješno dovršilo. 
Svaki adolescent 

želi biti prihvaćen, ne 
samo od vršnjaka već i 
od obitelji i zajednice. 
On mora imati osjećaj 
sigurnosti koji proizla-
zi iz podrške i snažne 
veze s obitelji i za-
jednicom. Stalna kri-

tika i nerazumijevanje 
roditelja i odgajatelja u 

adolescenta će dovesti 
do pobune, koja će ih uda-

ljiti od obitelji - bilo povlače-
njem u sebe ili priklanjanjem 

vršnjačkoj skupini. Adolescentu je 
potreban i osjećaj uspjeha, priznanje za 

trud koji ulaže, iako taj trud možda i ne doseže 
očekivanja okoline. 

Razgovarajte 
Odolite davanju savjeta, osim kada adoles-

cent to od vas traži. Razgovarajte što više s dje-
tetom o životu općenito, o vlastitim stavovima, 
naglasite da život ima svoje tuge i radosti: da mo-
žemo uživati u sretnim trenucima i naučiti se no-
siti s teškim situacijama - tako ćete dijete najbolje 
usmjeravati u pravilnom smjeru.

Postavite jasna pravila
Pustite adolescenta da razmišlja o sebi. Neka 

vas umiri činjenica da je dom sigurno mjesto gdje 
može izraziti svoje frustracije, srediti misli i shvati-
ti promjene u svom životu.

Samopoštovanje adolescenta može biti vrlo 
krhko. Stoga obratite pažnju kako mu se obra-
ćate. 

Budite fleksibilni no isto tako nemojte zabo-
raviti da i adolescenti trebaju granice. A te grani-
ce postavljamo mi – roditelji i odgajatelji. Pravila 
moraju biti jasna i glasna. Kao i posljedice koje 
donose njihova kršenja. S nekim pravilima budite 
fleksibilniji, s nekima pravedni, a s nekima nepo-
pustljivi.

Sjećam se da su stari 
mudri ljudi govorili: 

„Pubertet je djelo 
prirode, a adolescencija 

je djelo čovjeka.“ Znali su 
da na pubertet (fizičko) 

kao odgajatelji ne 
možemo utjecati, ali na 

adolescenciju (psihičko) 
imamo ključnu ulogu. 

Najčešće pogreške 
roditelja i odgajatelja 

prema adolescentima 
su da se prema njima 
ponašamo kao prema 

djeci što znači pretjerano 
zaštićivanje i obavljanje 

stvari umjesto njih, ili 
kao prema odraslima 

što često uključuje 
prekomjerno kritiziranje, 

zatim nemogućnost 
prihvaćanja odvajanja 
i projeciranje vlastitih 

strahova i nesigurnosti 
na djecu. 

Iako nema jednostavnih 
savjeta za roditelje i 
odgajatelje ipak evo 
nekoliko savjeta koji 

mogu pomoći u davanju 
podrške adolescentu: 

Naučite svoje dijete da 
svako ponašanje dovodi 
do određenih posljedica 

i na njemu je da preuzme 
odgovornost za te 

posljedice. Učite ga da 
uz sve veća prava koja 

ima i traži - idu i sve veće 
obveze i odgovornost.

Dobro 
došli u pubertet 

- ono razdoblje u životu 
kada se djeca izduže, popune, 
postanu mirnija ili buntovnija. 

Pubertet i adolescencija burna su i 
teška razdoblja. Brojne promjene nameću 
i brojna pitanja, nerazumijevanje i moguće 
sukobe. Roditelji i odgajatelji moraju uvijek 
biti uz djecu - u svakom ih trenutku pratiti, 

pružati im podršku, savjetovati ih. O pubertetu 
se mora i može razgovarati. Kao roditelji i 

odgajatelji potrudite se ponuditi odgovore, 
razumijevanje, toplinu i podršku, ali 

i postaviti jasne granice kako bi 
djetetu osigurali da se razvije 

u zrelu i samostalnu 
osobu. 
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CRKVENA GLAZBA

U svom prvom dokumentu, Konstituciji 
Sacrosanctum Concilium (o sv. litur-
giji), Drugi vatikanski sabor smatrao 

je potrebnim istaknuti između ostaloga slje-
deće: „Liturgijski čini nisu privatni čini, oni 
su slavlje Crkve koja je „otajstvo jedinstva“ 
- sveti puk pod biskupima okupljen i ure-
đen“ (SC 26). Stoga „neka se biskupi i ostali 
pastiri duša revno brinu da se 
sva zajednica vjernika u 
svakom svetom činu, 
koji se vrši pjeva-
njem, može vršiti 
svoju svojstvenu 
djelatnu ulogu 
(...)“ (SC 114).

P r i h v a -
ćene i pro-
vođene u 
praksi, ove 
će smjernice 
polučiti ono 
što želi i litur-
gijska obnova 
II. Vatikanskog 
sabora, a što je 
posebno isticao 
i papa Pavao VI., 
predvoditelj saborske 
obnove: „Treba da se u 
našim liturgijskim zajednica-
ma više i bolje pjeva.“ Neka se to ostvari i u 
svim liturgijskim zajednicama naše mjesne 
Crkve.

OPĆE ODREDBE
1. Liturgijska (sveta) glazba
a) Ljudski glas je sastavni dio bogoslužnog 

čina: kako u jednostavnijem, govornom 
obliku (govor, recitacija) tako i u sveča-
nijem očitovanju (pjevati znači svečano 
govoriti).

 „Sveto pjevanje, združeno s riječima, tvo-
ri potrebit i sastavni dio svečane liturgije 
(SC 112).

b) Da bi neka liturgijsko-glazbena jedinica 
(uglazbljena riječ, instrumentalna sklad-
ba) mogla postati sastavnim dijelom litur-
gijskog čina potrebno je:
-  da je nastala za sveto bogoslužje 

(određeno liturgijsko  
slavlje),

-  da posjeduje svojstva umjetničkog 
djela (meloritamsko jedinstvo sa 

sadržajem poruke i deklamacijom 
teksta), 

-  da se može svojim sadržajem 
(riječ , glazba) unaprijediti djelatno 
sudjelovanje vjernika,

-  da je od crkvene nadležne vlasti 
prihvaćena kao liturgijsko-glazbeno 
djelo.

c) „Svetom se zove ona glazba 
koja je stvorena za obavljanje 

bogoslužja i koju resi sve-
tost i pravilnost oblika“ 

(MS 4).
 Svrha liturgijske 

(svete) glazbe je 
„Božja slava i po-
svećenje vjer-
nika“ (MS 4), a 
u pojedinom 
bogoslužnom 
činu „sveta će 
glazba, dakle, 
biti to svetija 

što se tješnje 
poveže s liturgij-

skim činom, bilo 
da ugodnije izrazi 

molitvu, bilo da promi-
če jednodušnost, bilo da 

svete obrede obogati većom 
svečanošću“ (SC 112).

2. Vrsta liturgijske glazbe
a) Crkva ima pravo i dužnost odrediti koji 

i kakvi vidljivi znakovi mogu označava-
ti nevidljivu stvarnost svetih liturgijskih 
čina. „Uređenje svete liturgije ovisi jedino 
od crkvene vlasti koju posjeduje Apostol-
ska Stolica, i prema odredbama prava, 
biskup (...) i nadležni, zakonito ustanov-
ljeni teritorijalni biskupski skupovi različi-
tih vrsta. Stoga neka u liturgiji nitko drugi, 
pa ni svećenik, ništa po svom nahođenju 
ne dodaje, ukida ili mijenja“ (SC 22).

b) Od različitih vrsta glazbene umjetnosti 
Crkva je u liturgijska slavlja prihvatila:
- Gregorijanski koral (vlastito liturgijsko 

pjevanje rimskog obreda),
- staru i novu višeglasnu glazbu 

(od klasične vokalne polifonijedo 
suvremene vokalne i vokalno-
instrumentalne glazbe).

- pučke i za puk skladane popijevke, 
himne, psalme itd. (kao tradicionalno 
ili novonastalo vlastito pjevanje 
određenog naroda ili pokrajine),

- glazbu za orgulje i glazbala koja su 
prikladna za bogoslužje. 

3. Odnos prema liturgijskoj glazbi
Drugi vatikanski sabor odredio je kako 

se treba odnositi prema liturgijskoj glazbi: 
„Neka se s najvećom brigom čuva i promiče 
blago svete glazbe“ (SC 114).
a) Na (nad) biskupijske odbore za liturgij-

sku glazbu spada: skupljati, čuvati i pro-
micati liturgijsko-glazbeno blago opće, 
nacionalne i pokrajinske Crkve, u čemu 
treba da im pomažu voditelji (ravnatelji) 
liturgijske glazbe župskih, redovničkih i 
drugih zajednica.

b) Upravitelji crkvenih škola, zavoda i re-
dovničkih zajednica moraju se pobrinuti 
da liturgijsko-glazbenu pouku i praktični 
glazbeni odgoj vode stručno osposoblje-
ni učitelji crkvene glazbe. 

 Rast opće glazbene kulture i kulture gla-
sovnih mogućnosti odgajanika nameće 
obvezu vježbanja napjeva gregorijan-
skog korala, nacionalne liturgijske po-
pijevke i višeglasne (zborske) liturgijske 
glazbe, pri čemu treba davati prednost 
djelima domaćih skladatelja.

 „Treba da se uvelike cijeni poučavanje i 
vježbanje glazbe u sjemeništima, u novi-
cijatima redovnika obaju spolova i u škol-
skim domovima kao i u ostalim zavodima 
i katoličkim školama“ (SC 115).

c) Pastiri duša (upravitelji župa, rektori cr-
kava, poglavari redovničkih zajednica) 
moraju se brinuti da stručno obrazovani 
crkveni glazbenik vježba i predvodi litur-
gijsko pjevanje.

 Ako neka zajednica vjernika nema uči-
telja crkvene glazbe, na rektore crkava 
spada da sami ili uz pomoć učitelja glaz-
be vjernicima pruže osnovnu pouku iz li-
turgijsko-glazbene prakse.

 „Neka se biskupi i ostali pastiri duša rev-
no brinu da sva zajednica vjernika u sva-
kom svetom činu, koji se vrši pjevanjem, 
može vršiti svoju svojstvenu djelatnu ulo-
gu (...)“ (SC 114).

d) Da bi mogla biti uvijek živom briga za rast 
liturgijsko-glazbenog života neka se u 
većim pastoralnim centrima osnuju sku-
pine liturgijskih djelatnika koji će na po-
sebni način njegovati različite liturgijske 
discipline, a u manjim zajednicama neka 
se, ako drugačije nije moguće, različiti 
liturgijski djelatnici (animatori) okupe u 
jednu grupu (sekciju).

Smjernice o glazbi u liturgijskim slavljima - 1. dio

ZA BOLJE PJEVANJE U 
LITURGIJSKIM ZAJEDNICAMA
Sve ove odredbe o liturgijskoj glazbi, sabrane iz raznih crkvenih dokumenata ovdje na 
jednom mjestu, bit će bez sumnje veoma korisni ‘vademecum’ za predsjedatelje liturgijskih 
slavlja i njihove pomoćnike u glazbenom oblikovanju liturgijskih slavlja.

Sadašnja 
praksa u našim 

liturgijskim zajednicama 
pokazuje neujednačeno 

poznavanje i primjenjivanje liturgijskih 
propisa sadržanih u mnogim posaborskim 

dokumentima Svete Stolice. To nas potiče da 
pozovemo sve voditelje liturgijskih slavlja, kao 

i zborovođe, orguljaše, predvodnike liturgijskog 
pjevanja i članove crkvenih zborova da temeljito 

prouče i savjesno u praksi primjene kako 
opće odredbe o liturgijskoj glazbi koje niže 
navodimo, tako i sve posebne i konkretne 

propise koji se odnose na upotrebu 
glazbe u euharistijskom slavlju, u 

slavljima ostalih sakramentata, 
sakramentala (blagoslovina), 

u slavlju časoslova.
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OBITELJSKI PREDAH

Zamisao o izgradnji nove (velebne) župne crkve sv. Nikole na Krnjevu, 
koja će odgovarati potrebama stanovništva zapadnoga dijela grada, 
nastoji se provesti u djelo za vrijeme talijanske uprave 1939. godine, 

uvažavajući prethodnu višegodišnju nakanu vezanu uz navedenu inicijati-
vu. Zbog izrazito teške financijske situacije teren za izgradnju crkve, koji 
je prethodno bio namijenjen podizanju svjetionika, velikodušno je doniran 
župi sv. Nikole. Ondje se prema zamisli venecijanskog arhitekta Francesca 
Gussa trebao realizirati prostorno i estetski zahtjevan sakralni kompleks 
i to u neoromaničkom stilu, što je bilo neočekivano s obzirom da je to 
vrijeme s kraja tridesetih godina 20. stoljeća kada 
je na globalnoj razini već prihvaćena moderna kao 
novi stil u arhitekturi. Prema šturim povijesnim 
podacima Francesco Gusso bio je venecijanski 
arhitekt i imao je privatnu poslovnicu u Veneziji.

Prema izvorniku ambiciozno zamišljeni pred-
viđeni sakralni kompleks trebao je uključivati: 
jednobrodnu crkvu s funkcionalnim prostorom, 
priključne crkvene prostorije koje obuhvaćaju: 
sakristiju, župni ured, zvonik i prostorije za skla-
dištenje, šest župnih prostorija zajedno sa sani-
tarijama, prostore za poučavanje vjeronauka koji 
su uz salu za konferencije i sastanke trebali biti u 
sklopu crkvenog prostora te imati zaseban ulaz i 
izlaz iz crkve, kapelu u kojoj bi mladež prisustvo-
vala svetoj funkciji bez ometanja ostalih vjernika, 
župu u izravnoj vezi s crkvom i ostalim prostorija-
ma. Sve je bilo osmišljeno na način da se prostorije mogu  koristiti neovi-
sno od crkve i preuzeti funkciju kapele do završetka kompletne izgradnje.

Gledano s urbanističkog stajališta, predviđao se plato na oko četrde-
setak metara nadmorske visine na sjecištu ulica S. Entrata i E. Toti 
koje se spuštaju prema građevini, odnosno moru. Prijedlog da se 

nova crkva okrene prema jugu bio je odbačen.  Razlog tome je usmjere-
nost crkve željezničkoj pruzi, a što se s obzirom na spomenute ulice nije 
pokazalo pogodnim rješenjem. Iz toga je razloga crkva orijentirana tako da 
joj je ulazni dio okrenut prema ulici E. Toti koja se, dijeleći zajedničku os, 
spušta od obližnje osnovne škole prema jaslicama i vrtiću.

Spomenuti položaj omogućio bi dobar perspektivni pogled za sve one 
koji silaze iz ulice S.  Entrata i za sve one koji se uspinju od mora. Isto tako, 
učionice za vjeronauk, sala za sastanke, sakristija i župa bile bi okrenute 
prema jugu, a inklinacija tla korisno iskorištena za potrebe jednoga širokog 
prostora namijenjenog dječjim aktivnostima.

Planimetrijsko rješenje podrazumijeva da ulazni trijem crkve (prona-
os) vodi u krstionicu, učionice za vjeronauk i salu za sastanke, a sam zvo-

nik postavljen je u liniji s pročeljem i povezan s crkvom te njenim vanjskim 
prostorom. Sakristija je udaljena od prezbiterija jer bi njihova povezanost 
ili blizina mogla smetati svetoj funkciji. Župni ured smješten je na drugom 
katu, a svećeniku je internim prolazima između prostorija omogućeno u 
svakom trenutku doći do svih prostora crkvenog kompleksa. Kapela za 
mladež nalazi se na transverzalnoj osi prezbiterija. Tim rješenjem oni su u 
mogućnosti vidjeti glavni oltar crkve, a da pritom nisu viđeni iz unutrašnjo-
sti njezinog broda što u konačnici omogućava komunikaciju sa vanjskim 
prostorom kroz učionice za vjeronauk i salu za sastanke. 

Zbornim mjestom i orguljama, postavljeni-
ma u apsidi iza glavnog oltara, postignut je bolji 
akustični efekt i izbjegnuta distrakcija vjerni-
ka, a njihov brojniji i uredniji pristup s njegove 
bočne strane omogućen je pomoću balustra-
da namijenjenih svetoj pričesti. Na prilaznom 
stepeništu prezbiterija smješteni su amboni za 
propovijed svetog pisma i Evanđelja izvanrednih 
propovijedi dok istoj svrsi može poslužiti na-
mjerno postavljen prvi luk lože lociran s njihove 
desne strane.

Prostorno-arhitektonskim rješenjem građe-
vina prati prirodno različite silazne nivoe 
terena čime omogućava prikladno kreta-

nje masa te optimalno iskorištava svjetlosne 
efekte, a unutrašnjost ovakvom rješenju daje 
prednost jednobrodnoj građevini. Francesco 

Gusso namjerno odustaje od izvornih zahtjeva koji uključuju velike prostor-
ne cjeline poduprte  nosivim gredama od armiranog betona te umjesto njih 
postavlja lukove i volte, odnosno tradicionalne elemente koji su detaljima i 
obradom materijala osmišljeni u stilu moderne.

Osim pojedinih armirano-betonskih stupova, zidanje crkve se plani-
ralo vršiti lokalnim kamenom obogaćenim detaljima istarskog kamena te 
mjestimičnim oblaganjem vanjskih dijelova zelenim kamenom iz doline Val 
Camonica. Volte na lukovima broda i u prezbiteriju bile bi od cigle, a ravni 
stropovi u drvenoj konstrukciji koji bi, kao što je spomenuto, imali ele-
mente modernog stila. Podovi crkve zamišljeni su od lokalnog mramora, 
podovi potkrovlja od cementne strukture i perforirane cigle dok je noseća 
drvena krovna konstrukcija većinom trebala biti prekrivena crijepovima i 
manjim dijelom opekom i cementom.

Zahvatima u drugoj polovici 20. stoljeća nedovršena crkva i župna 
kuća u Ulici G. Smolikara 22/I iznutra i izvana potpuno su obnovljene prili-
kom čega su postavljena tri nova oltara i otvoren je novi ulaz na pjevalište. 
Zvonik je podignut 2000 godine.

Zbog besparice i početka Drugoga svjetskog rata, u odnosu 
na projektom predviđeni sakralni kompleks na području 
župe sv. Nikole na Krnjevu, ostvaren je samo dio planirane 
velike bazilike (katehetska dvorana) koja je i sama po sebi 
dobila znatno skromniji izgled, neusporediv s onim što se 
namjeravalo izgraditi, a koja je samo privremeno trebala 
poslužiti u obredne svrhe. No ta privremena situacija ostala 
je trajna, što nije jedini takav slučaj u Rijeci.

U konačnici, cjelokupni arhitektonski projekt iskazuje poštovanje prema tradicionalnom izrazu, ali  koji 
je akcentiran modernističkim elementima. Stoga na primjeru nedovršene crkve sv. Nikole, Francesco 

Gusso upotrebljava tradicionalne forme poput polukružnih lukova i svodova koje, u skladu sa vremenom, 
interpretira s modernim senzibilitetom dok prostorno-arhitektonskim rješenjem građevina prati prirodno 
različite silazne nivoe terena. On namjerno odustaje od izvornih zahtjeva, koji uključuju velike prostorne 

cjeline poduprte nosivim gredama od armiranog betona, te umjesto njih postavlja lukove i volte, 
odnosno tradicionalne elemente koji su detaljima i obradom materijala osmišljeni u stilu moderne.

Crkva sv. Nikole biskupa

Prema izvorniku predviđeni 
sakralni kompleks bio je 

ambiciozno zamišljen.

Piše: Tajana Putrih
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Knjiga “Duh liturgije” 
Benedikta XVI. / Josepha Ratzingera

Što je to zapravo – liturgija? Što se tu zbiva i koji je nje-
zin smisao? S kojom se vrstom zbiljnosti susrećemo u njoj? 
Na ta i brojna druga pitanja odgovara knjiga Benedikta XVI./
Josepha Ratzingera, “Duh liturgije” koju je objavila naklad-
na kuća Verbum.

Ova knjiga smatra se jednim od najdubljih i najljepše 
napisanih djela pape emeritusa Benedikta XVI. Nakana 
joj je pripomoći obnovljenom i produbljenom razumijeva-
nju liturgije, u kojem se liturgija otkriva u svoj svojoj ljepoti, 
bogatstvu i veličini koja nadilazi sva vremena. Zahvaljujući 
ovoj iznimnoj knjizi čitatelj će u liturgiji otkriti skriveno du-
hovno blago i doživjeti je u svoj njezinoj nadnaravnoj veličini 
kao onu koja je središte cjelokupnog kršćanskog života.

Briljantan u svojim uvidima, dubok u promišljanju povijesti, misaonih tijekova, 
Svetoga pisma, istodobno pak ponizan, Ratzinger ovom knjigom nudi djelo koje 
će biti od koristi svima. Knjiga je to koja se treba naći na stolu svakoga biskupa, 
svećenika, đakona i vjernika, svih onih koji su na bilo koji način vezani uz Sveto. 
Djelo je pomoć za razumijevanje vlastite vjere, jasni smjerokaz kako oblikovati svoje 
bogoslužje te promišljena vizija liturgijske obnove u Crkvi.

Nakladna kuća Verbum do sada je objavila tridesetak njegovih djela, uključuju-
ći trilogiju “Isus iz Nazareta” i knjigu-intervju “Svjetlo svijeta”.

VERBUM

Osnažena istinskom vjerom u sv. Evanđelja, 
svjedočim vlastitim iskustvom da mi je fizička i 
psihička snaga - darovana. Osjetila sam duhovni 
preporod, a povod dara bila je sljedeća istina. 

Od posljedica srčanog i moždanog udara moj 
suprug Ante doživio je dementno stanje i nije se 
znao kontrolirati u svojim fiziološkim potrebama. 
Sve je nekontrolirano obavljao u krevetu. Kao i 
obično, pažljivo sam ga oprala, promijenila pelene, 
izmasirala tijelo kremama radi cirkulacije i stavila 
mu gusku da se još izmokri, da bi u međuvreme-
nu, na čas skoknula odnijeti onečišćeni materijal, 
zaprljane pelene i plahte, u kadu. Odmah se na-
ravno vraćam, a u njegovim rukama je već bila 
napunjena guska. Odjednom tu napunjenu gusku 
proli po netom presvučenim pelenama, plahta-
ma i svom dezodoriranom tijelu. Ali, istovremeno 
nastade i dodatni problem. Opet su naglo poče-
le izvirati fekalije, a kako je već sve bilo preliveno 
mokraćom iz guske, zrak u cijeloj prostoriji postao 
je nesnosan. Stanje mi se učinilo bezizlaznim. Po-
stajem totalno bespomoćna, jedva dišem i više se 
ne snalazim. Ne znam što mi je činiti?

Tako skrhana podignem svoje oči k nebu i u 
suzama zamolim dragog Boga sve njegove anđele 
da mi pokažu izlaz.

Nevjerojatno! Gle, čuda se ipak događaju! U 
moje već iscrpljeno tijelo, kao da je uletjela neka 
čudesna metamorfoza. Odmah živnem i odjed-
nom osjetim neku neobjašnjivu snagu. Pomilujem 
po glavi mog sirotog supruga i pitam ga: Zlato 
moje, da li je to neka kišetina pala na naš krevet? 
A on me milo pogleda pa kaže: j...e...e...e.

Skrivajući i dalje svoj grč u srcu, veselo mu 
govorim: doskočit ćemo mi toj bezobraznoj kiše-
tini, ništa se ti ne boj, ta mi smo borci, zar ne?

Sva još znojna od premorenosti pogledam to 
izmučeno lice moga Ante i ne mogu vjerovati što 
to vidim. Kao da mu se vratilo njegovo zdravo psi-
hičko stanje; u oba oka pokazaše se suzice, a na 
ispaćenom licu ukaza se razvučeni prekrasan blagi 
osmijeh. Svojim rukama traži moje ruke, uzima 
ih, prinosi k svojim ustima i snažno pritišće, drži 
ih čvrsto, kao da čuva neku dragocjenu relikviju.... 

Pre slabašne su, pa makar i najbizarnije rije-
či, koje bi znale opisati ovaj blaženstveni osjećaj, 
stoga se neću niti upuštati u to. Osim toga, sve 
da bih i pokušala, znam da to ne bih mogla, jer 
bi me smetale vlastite suze proživljavajući ponovo 
uzburkane emocije, iako je prošlo 15 godina. Smi-
sao življenja izgrađen u  ljubavi dokaz su da se i 
s radošću može pobijediti patnja, ali uz sigurnu 
pomoć vjere i molitve.  

Zato ja stalno osjećam nazočnost Božjeg bla-
goslova pa mi ništa više ne pada tako teško, iako 
sam u poznim godinama i nosim se s brojnim 
boleštinama. Ljubica Gjeldum

Iz trećeg kuta

Sreća u 
patnji

Sveta Zemlja kroz 
dva objektiva

Riječki nadbiskup mons. 
dr. Ivan Devčić otvorio je 31. 
ožujka izložbu fotografija Nikole 
Kurtija i Miroslava Radića: „Sve-
ta Zemlja kroz dva objektiva“. 
Izložbu je u Galeriji Principij u 
Rijeci organiziralo Akademsko 
katoličko društvo „Jeronim“. U 
glazbenom dijelu nastupio je 
bend Assunta.

Akademsko katoličko druš-
tvo “Jeronim” od svoga osnutka 
bavi se događajima koji spajaju 
kulturu i vjeru. Podršku projek-
tima daje riječki nadbiskup koji je istaknuo kako je izložba vjerski i kulturni čin. Ovdje 
gledamo evanđelje i Svetu Zemlju koja je i sama evanđelje, odnosno Radosna vijest.“ 
Izložba odiše dubokom ljepotom, kazao je nadbiskup Devčić koji je i sam pet puta 
hodočastio u Svetu Zemlju.

Govoreći o svojim iskustvima, sa žaljenjem je istaknuo kako je riječ o jednoj od 
najpodjeljenijih zemalja u kojoj je prisutna velika doza mržnje i neprijateljstva među 
narodima. Sveta Zemlja je misterij u kojemu su rođene tri najveće religije, židovstvo, 
kršćansko i islam. Ta ista zemlja krvari zbog nesloge onih koji se pozivaju na zajed-
ničkog praoca Abrahama. To je ono što žalosti i pomućuje ljepotu Svete Zemlje. „Još 
je žalosnije što je ta podjela među kršćanima. Ako postoji netko tko nije uvjeren u 
potrebu međureligijskog dijaloga, neka ode tamo i uvjeri se. Svatko se mora založiti 
za ekumenizam i međureligijski dijalog.“ Nadbiskup je autorima čestitao na izložbi i 
izrazio zahvalnost što nisu bili samo fotografi, nego istinski hodočasnici.

Hodati stopama Isusa Krista za svakog kršćanina posebna je radost i milina. Tako 
je bilo i tijekom Nikolinog i moga hodočašća kada smo obišli sva važnija mjesta veza-
na za izraelski narod opisana u Starom zavjetu, kazao je vjeroučitelj Miroslav Radić.

Mnogobrojni posjetitelji kroz fotografije su se mogli nakratko preseliti na Maslinsku 
goru i Maslinski vrt u kojemu se nalaze masline iz Isusovog vremena stare preko 2000 go-
dina, potom objektivom autora provozati Galilejskim jezerom te upoznati s arheološkim 
nalazištem Qumranom u blizini Mrtvoga mora gdje su 1947. godine otkriveni vrijedni biblij-
ski rukopisi. Izložba se može posjetiti do subote 11. travnja u vremenu od 9-13 i 17-20 sati. 
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Proslavljen patron gospićke 
katedrale Navještenje Gospodinovo  

Blagovijest kao 
patron i naslovni 
blagdan gospićke 
katedrale Navješte-
nja Gospodinova 
svečano je proslav-
ljen u Gospiću 25. 
ožujka. Uz više (nad)
biskupa Riječke me-
tropolije i susjednih 
biskupija Blagovijest 
je predslavio donedavni krčki, a sada biskup u miru mons. Valter Župan. Na slavlju su 
suslavili riječki nadbiskup Ivan Devčić, mjesni biskup gospićko-senjski Mile Bogović, 
porečko-pulski Dražen Kutleša, po prvi puta novi krčki biskup Ivica Petanjak, izaslanik 
nadbiskupa Puljića don Igor Ikić kao i tridesetak svećenika, kanonika, đakona i bo-
goslova. Svečanost su uzveličali i brojni župljani u narodnim nošnjama, ličko-senjski 
župan Milan Kolić, gradonačelnik Gospića Petar Krmpotić sa suradnicima te predstav-
nici policije, vojske kao i čelnici brojnih ustanova.

Biskup Bogović je na početku pozdravio goste, a posebno po prvi puta krčkog 
biskupa Ivicu Petanjka. Predvodnik slavlja biskup Župan je na početku istaknuo:„Bog 
nas stalno obdaruje i poučava preko evanđelja koje je aktualno za sva vremena. On u 
konačnici šalje na svijet svoga sina preko Marije, dobre božje službenice koja prihvaća 
božji plan. Od Marije danas možemo učiti kako rasti uz Božju riječ i čekati božju po-
nudu. Poruka blagdana Blagovijesti je da trebamo biti hrabriji na Božje ponude te da 
ojačamo unutarnje snage.“ zaključio je biskup Župan. 

Na kraju je najavio skori 2. nacionalni susret obitelji na Trsatu 19. travnja. Obitelj je 
nada i budućnost Hrvatske i svakog od nas, te u tom pogledu gledajmo hrabro ispred 
sebe prihvaćajući evanđelje kao pravi kršćani. 

Zvonko Ranogajec

Biskup Komarica na Jurjevi
Banjalučki biskup Franjo Komarica predslavio je u četvrtak 23. travnja blagdan 

Svetog Jurja, zaštitnika grada Senja i drevne Senjske biskupije. Proslava je započeta 
procesijom središtem grada Senja, a nastavljena misnim slavljem u katedrali Uzne-
senja BDM. Koncelebrirali su domaći župnik dr. Richard Pavlić, senjski dekan preč. 
Silvio Milin, te više svećenika biskupije. Svečanu procesiju i misno slavlje u katedrali 
pratio je euharistijskim pjevanjem katedralni zbor sv. Cecilija uz orguljsku pratnju Mi-
lana Dučića, a pod vodstvom Ivana Prpića.

  U procesiji su uz brojne domaće vjernike i hodočasnike sudjelovali katedral-
ni zbor sv. Cecilija, ministranti, djevojčice u bijelim haljinama i gradska glazba pod 
vodstvom Ivana Prpića Špike. Procesija je započela na Pavlinskom trgu, trgu Cilnici 
te zvoniku porušene crkve sv. Franje u Drugom svjetskom ratu kojom se posvijestila 
slavna povijest ovog grada. Upravo je time i započeo svoju homiliju biskup Komarica 
istaknuvši bolnu i slavnu baštinu grada u kome se prožimala povijest, ali i crkveni na-
pjevi na staroslavenskom jeziku kao jedinstvena katedrala u Katoličkoj crkvi. Biskup 
se zapitao da li sve što radimo činimo ispravo ili lažno i obmanjujuće. Danas imamo 
priliku da se na krasan dan kada se spominjemo sv. Jurja pogledamo u ogledalo svoje 
savjesti i vidimo se dali smo i koliko uspjeli? Biskup je zatim usporedio sv. Jurja, inače 
rimskog časnika koji je postao kršćanin s današnjim kršćanima te ukazao na dvije slič-
nosti. Oboje smo dali zakletvu Bogu i vladaru kao što i časno nosimo ime kršćanina 
što je čast i obveza. S Bogom se ne igramo niti se igramo Boga. Senjanima je zahvalio 
što u ovim teškim vremenima istinski služe Bogu te su graditelji i promotori slike Božje. 

Govoreći o stanju u svojoj biskupiji biskup Komarica je ukazao na poražavajući 
status katolika ne samo u Banjalučkoj biskupiji nego i cijeloj Europi gdje su ugroženi, 
iako je Europa nastala na zasadim,a kršćanske civilizacije. 

 Z. R.

Novi broj Kolišća
Uoči blagdana nebeskog zaštitnika župe Zagorje kod Oguli-

na sv. Jurja, iz tiska je izišao novi 16. broj godišnjaka koji prati zbi-
vanja na prostoru župe sv. Jurja u Zagorju Ogulinskom, a kojeg 
dvije zadnje godine izdaje KUD Sv. Juraj. Glavna je urednica kao 
i svih dosadašnjih brojeva  prof. Gordana Bertović, vjeroučiteljica 
i angažirana vjernica laikinja.  Kolišće donosi  iscrpne informacije 
o životu župe kao i  brojnih udruga u tri mjesna odbora, Zagorju, 
Desmericama i Ribarićima. Novo Kolišće ima rekordnih 60 stra-
nica a na naslovnici dominira panorama jednog od mjesnih od-
bora, Ribarića.

Nakon riječi urednice Gordane Bertović, Kolišće donosi 
poruku pape Franje Urbi et orbi za Uskrs 2015.,  te razmišljanja 
župnika i dekana ogulinskog preč. Roberta Zubovića o radosti 
evanđelja. Slijedi iscrpna kronika župe koju priređuje prof. Franjo 
Puškarić s težištem na više jubileja župe u protekloj godini, te 
brojne druge zanimljivosti.

Novi broj Kolišća predstavljen je u utorak 21. travnja u pro-
storijama KUD-a Sv. Juraj a predstavila ga je u nazočnosti kar-
lovačkog župana Ivana Vučića, dogradonačelnika Ogulina Tone 
Radočaja i brojnih gostiju sama urednica Gordana Bertović. 

Vjeroučitelji o 
vrednovanju učenja u 
nastavi vjeronauka

U subotu 18. travnja  u Prvoj osnovnoj školi u Ogulinu odr-
žano je 3. ovogodišnje stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i 
srednjih škola s prostora Gospićko-senjske biskupije. Nakon 
pozdrava voditeljice stručnog vijeća za vjeroučitelje u osnovnim 
i srednjim školama Ivone Rendulić, njih 35, molitveni uvod pripre-
mila je vjeroučiteljica Ana Puškarić, nakon čega je viši savjetnik 
za vjeronauk u AZOO Tomislav Tomasić predstavio glavnu temu 
skupa, a to je „Vrednovanje postignuća učenika u nastavi vjero-
nauka“.

Govoreći o zadanoj temi vrednovanja učenika u nastavi 
vjeronauka predavač je istaknuo da je učenik glavni čimbenik u 
kurikularnom krugu. Izdvajanje učenika kod procesa provjerava-
nja i ocjenjivanja stvara nelagodu i zbog toga je škola za većinu 
učenika stresna. Uzrok tome je često nepostojanje jasno razra-
đenih kriterija vrednovanja, a vrednovanje je sustavno prikuplja-
nje podataka u procesu učenja i postignuća raznih kompetenci-
ja: znanja, vještina, sposobnosti, samostalnosti i odgovornosti 
prema radu s unaprijed definiranim pravilima. Glavne sastavnice 
vrednovanja su praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje. Kriterije 
vrednovanja treba jasno definirati inače do izražaja dolazi su-
bjektivan pristup. Viši savjetnik Tomasić je zatim govorio o ele-
mentima vrednovanja, karakteristikama kvalitetnog vrednovanje 
i samovrednovanja. U kasnijoj raspravi govorilo se o problematici 
ocjenjivanja učenika s posebnim potrebama, nakon čega su sli-
jedile radionice u tri grupe, razredne i predmetne nastave te sred-
nje škole. Kod predstavljanja rezultata radionice zaključilo se da 
svaka škola okvirne kriterije vrednovanja prilagođava vlastitom 
kurikulumu a na temelju Bloomove taksonometrije. 

Slijedili su primjeri dobre prakse Ivančice Krpan za 7. razred 
te Ante Božića za 4. razred. Voditeljica Ivona Rendulić na kraju je 
najavila završetak izrade priručnika za župnu katehezu za 7. ra-
zred, dok je informacije iz Katehetskog ureda prenio predstojnik 
vlč. Nikola Turkalj. 

Zvonko Ranogajec

Senj
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Tonka fest 2015
U nedjelju 3. svibnja održan 

je u Ogulinu deveti po redu festival 
duhovne glazbe Tonka fest 2015. 
Organiziran od strane udruge Oda 
prijateljstvu iz Ogulina, Tonka fest je 
natjecateljski festival duhovne glaz-
be koji dijeli nagrade u tri kategorije, 
uz nagradu žirija i publike za najbo-
ljeg izvođača, kao i samih izvođa-
ča. Pokrovitelj Tonkafesta svih ovih 
godina je Grad Ogulin, a suorgani-
zator Pučko otvoreno učilište Ogu-
lin i HDS Zamp. Festival je održan 
u Školskoj sportskoj dvorani pred 
dvije stotine gledatelja, a nastupilo 
je 9 izvođača. Tonkafest je poznat 
u Hrvatskoj po svom humanitarnom 
karakteru i jedini je festival duhovne glazbe u Karlovačkoj županiji i Gospićko-senjskoj biskupiji.    

Festival je otvorio izvršni ravnatelj festivala i predsjednik udruge Oda prijateljstvu Hrvoje Magdić koji je 
po tradiciji istaknuo  glavni motiv osnutka festivala, sjećanje na prerano preminulu Antoniju Turković čiji stiho-
vi se stalno oživotvoruju na festivalu. I ove godine je prihod od ulaznica išao za potrebu bolesne Metee (17 go-
dina). Osim što prihod od festivala ide bolesnoj djeci ogulinskog kraja, on jasno promovira duhovnu glazbu.  

Mišljenju publike i izvođača pobjednici Tonkafesta 2015 su Vedran Vegar i Dječji zbor kralja Zvonimira iz 
Knina sa skladbom „Kraljica mira“.  Odlukom žirija najboljim natjecateljem proglašen je vokalni ansambl Lira 
iz Starog Petrovog Sela kod Nove Gradiške sa skladbom „U srcu mome“.  

Nagradu pobjednicima uručio je predsjednik Ode prijateljstva Hrvoje Magdić, majka pokojne Antonije 
Turković, Branka kao i gradonačelnik Ogulina Jure Turković. Uoči festivala svi sudionici su nazočili  večernjoj 
misi u župnoj crkvi sv. Križa koju je predslavio župni vikar Dino Rupčić u suslavlju župnika Generalskog Stola 
Ivice Tolle te su zajednički animirali misu.

Zvonko Ranogajec

Biskupijski 
susret 
pjevača 

U subotu 11. travnja u Senju je odr-
žan redoviti godišnji susret i duhovna 
obnova pjevača crkvenih zborova iz 
svih šest dekanata s prostora Gospić-
ko-senjske biskupije. U kino dvorani 
Pučkog otvorenog učilišta Milutin Cihlar 
Nehajev okupilo se oko stotinu i pede-
set pjevača i njihovih župnika. Sudioni-
ke susreta na početku je nakon molitve 
Srednjeg časa u ime gospićko-senjskog 
biskupa Mile Bogovića i biskupijskog 
povjerenika za župne pjevačke zborove 
mons. Mile Čančara pozdravio gene-
ralni vikar Gospićko-senjske biskupije 
mons. mr. Tomislav Šporčić istaknuvši 
jubilarni deseti susret ovakvog karakte-
ra. Isto je tako najavio glavnog predava-
ča fra o. Antona Jasenovića, gvardijana 
franjevačkog samostana na Trsatu. Kao 
motiv za to istaknuo je mons. Šporčić 
godinu posvećenog života, skori na-
cionalni susret obitelji na Trsatu kao i 
činjenicu da je u Senju dugo egzistirao 
franjevački samostan. Sudionike je na 
kraju pozdravio domaćin, župnik Senja 
i profesor na Teologiji u Rijeci dr. Ric-
hard Pavlić.  

O. Antun Jesenković  kao struč-
njak za crkvenu glazbu progovorio je 
župnim zboristima na temu liturgijskog 
pjevanja. Crkveno pjevanje naslijedili su 
kršćani od Židova a posebno je važno 
bilo je 9. stoljeće i pojava Gregorijan-
ski koral od pape Grgura. U konačnici 
2. vatikanski koncil daje liturgijskom 
pjevanju bitne značajke. Sveta glazba 
odnosno pjesma i instrumenti vrhunac 
su, izvor i nužni i sastavni dio liturgije. 
Ona najviše ujedinjuje ljudsko srce i ča-
sti Gospodina. Takva glazba je baština 
sveopćeg dobra Crkve i sadrži nepro-
cjenjivo bogatstvo. Pjevati trebamo ra-
dosna srca, oduševljeno, rado i često 
jer pjesma ujedinjuje vjernike i uzdiže 
njihova srca k Bogu, zaključio je o, Je-
senković.  Ztaim je slijedila rasprava. 

U nastavku je u senjskoj katedrali 
služena sveta misa koju je predslavio 
gospićko-senjski biskup Mile Bogović 
u koncelebraciji desetak svećenika. Bi-
skup Bogović je poručio da glazba do-
prinosi svakome slavlju i svečanosti te 
izaziva osjećaje koje tekst ne zna izra-
ziti. Glazba kao snaga koja budi osjećaj 
za prenošenjem evanđeoske poruke 
treba biti u službi te poruke, zaključio je 
biskup Bogović uz poznato aleluja čime 
je pokazao da se preko repertoara cr-
kvene glazbe gleda na sadržaj svakog 
blagdana u crkvenoj godini.  

Na kraju su sudionici susreta po-
hodili tvrđavu Nehaj gdje su se pod 
stručnim vodstvom ravnateljice Grad-
skog muzeja Senj Blaženke Ljubović 
kao i biskupa Bogovića upoznali sa 
značajem tvrđave Nehaj u povijesti kao 
i ulozi uskoka i grada Senja.   

Zvonko Ranogajec  

Nagrađeni župljani za Jurjevu
U srijedu 23. travnja svečano je u župi sv. Jurja u Zagorju 

Ogulinskom proslavljen blagdan nebeskog zaštitnika župe, na ko-
joj je župnik dr. Blagus tradicionalno nagradio zaslužene župljane. 
Misu je predslavio župnik Plaškog i Saborskog fra Šimun Romić 
u suslavlju mjesnog župnika dr. Željka Blagusa kao i svećenika 
ogulinskog dekanata na čelu s župnikom i dekanom ogulinskim 
preč. Robertom Zubovićem. Glazbom je misu animirao župni zbor 
uz orguljsku pratnju Franje Puškarića. Uz brojne domaće vjernike, 
sve učenike mjesne područne škole misu su nazočili brojni hodo-
časnici iz susjednih župa kao i dužnosnici grada Ogulina.

 Na kraju mise župnik dr. Željko Blagus je uručio priznanja 
župljanima koji su se   iskazali nesebičnim, besplatnim, neprora-
čunatim i skromnim doprinosom životu župe. Priznanja su dobili 
mežnarica Antonija Josipović iz Kaševara koja skrbi oko kapelice 
Male Gospe, Ivan Puškarić iz Zagorja koji je besplatno postavio 
nove elektroinstalacije u župnoj crkvi sv. Jurja, te u ime skupine 
žena koje skrbe oko kapele sv. Ivana Krstitelja u Desmericama 
Ljubica Francetić.  

Z. Ranogajec

Na Udbini obilježen Dan Hrvatskog 
društva političkih zatvorenika

U četvrtak 30. travnja na Udbini je petu godinu za redom obilježen Dan Hrvatskog društva političkim 
zatvorenika koji se slavi na spomendan pogibije hrvatskih nacionalnih junaka Petra Zrinskog i Frana Krste 
Frankopana u Bečkom Novom Mestu.  Susret je okupio preko 200 članova iz cijele Hrvatske na čelu s pred-
sjednikom Markom Grubišićem. Susret je tradicionalno započeo sv. misom u Crkvi hrvatskih mučenika na 
Udbini koju je predslavio gospićko-senjski biskup Mile Bogović u suslavlju župnika i dekana udbinskog i 
čuvara svetišta mons. mr. Tomislava Rogića i vlč. Jure Tuteka. Biskup je u svojoj prigodnoj homiliji istaknuo: 
„Doživljavajući zloću oko sebe, mogao bi se stvoriti osjećaj da se nalazimo u bezizlaznoj situaciji, pogotovo 
kad vidimo da zlo ne popušta. Prilika je u ovo vrijeme probuditi svijest kako i zlo može svoju ulogu tako odra-
diti da pomogne boljem uspjehu dobrote.“

Nakon mise članovi HDPZ obišli su kriptu svetišta gdje ih je mons. Rogić upoznao s trenutnim aktivnosti-
ma vezanim za Crkvu hrvatskih mučenika kao i idejom cijelog projekta.  Slijedila je skupština društva u kojoj 
je predsjednik Marko Grubišić poručio. „Žrtve koje su  pale za današnju Hrvatsku ne padaju u zaborav, što je 
vidljivo i po ovom našem susretu i okupljanju. Ono što je posebno značajno u rad naše udruge uključuju se i 
mlađi, djeca i unuci političkih zatvorenika koji su jamstvo čuvanja uspomena na žrtve bivših politički režima,“ 
zaključio je predsjednik Grubišić. 

Z. R.
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Prijepodnevno predavanje na temu: "Važnost svećenič-
kog zajedništva za svećenički život i službu prema crkvenim 
dokumentima", održao je mons. mr. Tomislav Šporčić. Osvr-
nuo se na dokumente o službi i životu prezbitera koje je Kon-
gregacija za kler izdala. Govoreći o svećeniku u crkvenom 
zajedništvu istaknuo je kako je svećenik u službi zajednice, 
ali isto tako ga i zajednica mora podržavati. U nastavku je 
kazao kako se prezbitersko zajedništvo s Crkvom ostvaruje 
na različite načine. Sakramentom ređenja svećenik ulazi u 
posebne sveze s Papom, zborom biskupa, vlastitim bisku-
pom, drugim prezbiterima, vjernicima laicima itd. Podsjetio je 
na naputak iz Kongregacije za kler u kojemu stoji kako župnik 
mora biti strpljivi tkalac zajedništva vlastite župe s njezinom 
partikularnom Crkvom i sa sveopćom Crkvom. Isto tako mo-
rao bi biti pravi model prianjanja stalnom učiteljstvu Crkve i njegovoj velikoj 
stezi.

Zaključujući predavanje poručio je kako svećenik neće moći ostvariti 
svoju ljubav prema Gospodinu i Crkvi ako je ne pretoči u djelotvornu i bezu-
vjetnu ljubav prema kršćanskom narodu koji mu je povjeren na brigu. 

Nakon prvog dijela programa svećenici su slavili misu koju je predvodio 
riječki nadbiskup Ivan Devčić. U poslijepodnevnom dijelu programa o aktu-
alizaciji poruka prefekta Kongregacije za kler, kardinala Beniamina Stelle, 
govorio je dr. Mario Tomljanović. Aktualizirajući poruku kardinala Stelle 
istaknuo je kako zajedništvo među svećenicima nije svrha sama sebi, već 
je usmjereno svećeničkom poslanju. Svakog svećenika u rastu prate 'četiri 
ljubavi': ljubav prema Kristu, ljubav prema Euharistiji, ljubav prema Crkvi i 
ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji. 

Izlaganje vlč. Tomljanovića nije bilo samo aktualiziranje poruka kardi-
nala Stelle, već ulaz u bit problema: kako se rađa kriza svećeničkog zajed-
ništva? U tom smislu govorio je o krizi svećeničkog identiteta, duhovnoj krizi 
svećenika te o profesionalnim deformacijama svećenika. 

Zaključujući izlaganje ukazao je na neka od rješenja življenja svećenič-
kog zajedništva. Nitko ne postaje svećenik zbog sebe samoga, nego zbog 
služenja Isusu Kristu u braći ljudima, istaknuo je. Dodao je kako je bitno zna-
ti voditi iskren, dobronamjeran i ponizan dijalog. Iz dijaloga se rađa duhovno 
zajedništvo, rekao je vlč. Tomljanović. "Svećenik koji je uronio u duhovno 

zajedništvo, ima za cilj afektivno i efektivno bratstvo. Iz takvog afektivnog 
bratstva rađa se trajna formacija."

Drugoga dana susreta o zajedništvu na (nad)biskupijskoj, dekanatskoj 
i međužupnoj razini govorio je mons. dr. Milan Šimunović, a o zajedništvu 
obitelji iz koje svećenik dolazi te župnom i svećeničkom zajedništvu, izlaga-
nje je pripremio dr. Nikola Vranješ. Iako ga primanje u sakrament svećenič-
kog reda postavlja na jednu novu razinu spasenja, to ne znači da je svećenik 
pozvan zanemariti i napustiti odnose s članovima svoje obitelji. U nastavku 
je istaknuo kako je najkonkretniji ambijent u odnosu na kojega je svećenik 
pozvan u najvećoj mjeri djelovati, župna zajednica koja mu je povjerena. U 
tom smislu treba biti svjestan kako je poslan svima, tj. cijeloj zajednici, a ne 
tek nekim pojedincima ili nekim obiteljima u župi. "Važno je da se svećenik 
zna uzdići iznad svega, da zna pred očima uvijek imati dobro cijele zajedni-
ce i da djeluje u skladu s tim. Zbog toga je od iznimne važnosti sposobnost 
koordinacije različitih stvarnosti koje uključuje dinamika zajednice." Zaklju-
čujući izlaganje istaknuo je kako zajedništvo nije moguće bez spremnosti 
na žrtvu i oproštenje.

Svećenike Riječke metropolije koji su sudjelovali u permanentnoj for-
maciji svećenika do 10 godina službe, uz riječkog nadbiskupa i metropolita 
mons. dr. Ivana Devčića, posjetili su i ohrabrili na njihovom svećeničkom 
putu, krčki biskup mons. dr. Ivica Petanjak i gospićko-senjski biskup mons. 
dr. Mile Bogović. 

Helena Anušić

U Riječkoj nadbiskupiji od srijede 
22. do nedjelje 26. travnja održali su se 
Dani molitve za duhovna zvanja. Povod 
je bila Godina obitelji i posvećenog živo-
ta.

Program je počeo 22. travnja  u 
kapeli Bogoslovnog sjemeništa „Ivan 
Pavao II.“, nastavljen u četvrtak, 23. trav-
nja  u kapeli samostana Družbe Presve-
tog Srca Isusova na Pomeriju, dok su u 
petak 24. travnja molitva i misa bile u ka-
pucinskoj crkvi Gospe Lurdske. 

U subotu, 25. travnja riječki nadbi-
skup i metropolit Ivan Devčić predvo-
dio je svečano misno slavlje ispred sv. 
Margarete u Klenovici. Na misi su sudjelovali mladi koji su se toga dana 
okupili na Nadbiskupijskom susretu mladih. Nadbiskup je pod misom po-
dijeliti akolitat svećeničkim kandidatima: Vlatku Bizjaku i Ivanu Markoviću. 

Dani molitve zaključeni su u nedjelja, 26. travnja kada se u povodu 
52. Svjetskog dana molitve za duhovna zvanja na svim misama molilo 

za duhovna zvanja. Ovim povodom u ka-
tedrali sv. Vida organizirano je klanjanje 
pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, 
a koje je predvodio rektor Bogoslovnog 
sjemeništa „Ivan Pavao II.“ u Rijeci mons. 
Sanjin Francetić. 

O duhovnim zvanjima razmatralo se 
na tekst Lukina evanđelja (Lk 10, 1-10), 
osobito nad Isusovim riječima: ‘Žetva je 
velika, a radnika malo’. Nestašica radni-
ka nastaje kada pozvani ne žele slijediti 
poziv, kazao je mons. Francetić. Pod-
sjetivši na tekst: „Evo, ja vas šaljem kao 
ovce među vukove“ (Mt 10,16), pojasnio 
je da vjernici nisu poslani boriti se svo-

jom snagom, lukavošću i financijama, nego mirom, trpljenjem i žrtvom. 
Isusove riječi apostolima: „Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obu-
će“ (Lk 10, 4) govore nam da uspjeh ne ovisi o pripremi, zalihama i po-
moćnim sredstvima, već o pouzdanju u Boga. U srži svakog duhovnog 
poziva je prianjanje uz Božju volju, zaključio je mons. Francetić.

Pastoral ne može uspjeti ukoliko 
nedostaje duha zajedništva

Srž svakog duhovnog poziva je  
prianjanje uz Božju volju

U Domu pastoralnih susreta u Lovranu u ponedjeljak 20. i 21. travnja održan je dvodnevni program permanentne 
formacije svećenika Riječke metropolije do 10 godina službe. Tema susreta bila je: “Svećeničko zajedništvo”.
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Fra Serafinu 
Sabolu nagrada  
za životno djelo

Za izniman doprinos religijskom, duhovnom, kul-
turnom i civilizacijskom značenju Trsatskog svetišta i 
Primorsko-goranske županije u cjelini, trsatskom fra-
njevcu i nekadašnjem gvardijanu Trsatskog samostana 
fra Serafinu Sabolu u utorak 14. travnja u Hrvatskom 
kulturnom domu na Sušaku na svečanoj sjednici Žu-
panijske skupštine održane u povodu Dana Primor-
sko-goranske županije, uručena je nagrada za životno 
djelo.  Priznanje su mu uručili župan Zlatko Komadina i 
predsjednik Županijske skupštine Erik Fabijanić.

Nagrada je fra Serafina ugodno iznenadila i izra-
zio je radost da su županijski vijećnici u njemu prepo-
znali darove kojima ga je Bog obogatio. „Tim darovima 
poslužio sam se za dobro Svetišta, grada, županije i 
domovine Hrvatske. Ja sam samo iskoristio te darove 
i sposobnosti da otkrijem dobrotu i ljubav u mnogima 
koji su mi omogućili da sve ovo učinim.“

A učinio je puno toga i njegovo djelovanje i rezul-
tati mogu biti primjerom i mnogim drugim sredinama. 
Trsatsko svetište sedam je stoljeća centar duhovnosti 
i svetište Majke Božje. Fra Serafin je prvi puta na Trsat 
došao kao gimnazijalac 1961. i tada se zaljubio u more, 
Kvarner i Trsat. U franjevački red ulazi 25. kolovoza 
1963., a za svećenika je zaređen 25. lipnja 1972. Na-
kon službovanja u Virovitici, Požegi i Zagrebu, na Trsat 
dolazi 6. kolovoza 1990. u 45 godini života. Odmah je 
prionuo uređenju Svetišta uz podršku nadređenih, ali 
i lokalne vlasti. Tako je najprije uređen prostor riznice, 
potom je običan park oko trsatske crkve pretvoren u 
Marijin perivoj koji je postao mjesto duhovnog mira, 
promišljanja i mnogih događaja. 

Prvi spomenik podignut sv. Ivanu Pavlu II. u svijetu 
nakon njegove smrti je onaj koji se nalazi na mjestu na 
kojemu je Sveti Otac izašao iz papamobila i ušao u tr-
satsku baziliku. Uz njega, još jedan projekt izgrađen je 
zahvaljujući angažmanu fra Serafina - Pastoralni centar 
Aula pape Ivana Pavla II. Svojim ugledom u svim crkve-
nim, ali i društvenim strukturama i rezultatima fra Se-
rafin je bio jedan od glavnih organizatora posljednjeg 
posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj. 

Ono što nije uspjelo mnogima, uspjelo je fra Se-
rafinu. Ujedinio je političku ljevicu i desnicu koja ga je 
združeno predložila za nagradu za životno djelo. Taj nji-
hov zajednički potez ovaj trsatski franjevac objašnjava 
tako da je uvijek u ljudima gledao dobre, a ne loše stra-
ne. Nikada nikome nije zatvorio vrata svoga srca, ali ni 
samostana ni Svetišta. 

Iz Primorsko-goranske županije poručuju kako je, 
osim njegovih rezultata u obnovi i očuvanju Svetišta te 
posjeta Svetoga Oca Rijeci, za nagradu važnije njego-
vo nadkonfesionalno, nadideologijsko, etičko, kulturno 
i civilizacijsko djelovanje. Svetište Majke Božje Trsatske 
uzdigao je među najvažnija europska duhovna središta, 
pokazavši svojim djelovanjem da i ljudi različitih svjeto-
nazora mogu skladno živjeti u uzajamnom poštovanju. 

Helena Anušić

Glavni skladatelj našeg života je Bog 

Duhovnu obnovu katedralnom zboru „Cantores Sancti Viti“ u katedrali sv. Vida u Rijeci 26. 
Ožujka predvodio je o. Vatroslav Halambek, duhovnik Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao 
II.“. Pjevače je podsjetio je kako su o glazbi govorili brojni crkveni oci, među njima sv. Ignacije 
Antiohijski, sv. Augustin, sv. Alfons Liguoria, kao i sv. Toma Akvinski koji je bio vrsni latinski 
pjesnik. On je teologiju znao pretočiti u stihove koji se lako uglazbljuju, kazao je p. Halambek. 
„Kad ti teolozi govore o glazbi, oni je izjednačuju s kršćanskim životom. Skaldnu glazbu, bilo 
instrumentalnu, bilo zbornu prispodabljaju sa skladom u osobnosti svakog pojedinca, a onda 
i talentima pridonose životnom skladu.“

U nastavku je podsjetio kako su u staroj Grčkoj glazbom praćene tragedije i drame u kaza-
lištu, a u Bibliji se spominju glazbala poput cifri, harfi, bubnjeva, rogova, truba, frula… Također, 
psalmi su pjesmom izraženi osjećaji ushita, radosti, klonulosti, potištenosti i drugih osjećaja, 
rekao je predavač. „Svime je time isprepleten naš život i gotovo bismo mogli reći da je upravo 
glazba njegova stalna pratilica te jednako odražava sve osjećaje. Znamo da nije prikladno na 
sprovodu izvoditi koračnicu, ali isto tako nećem na vjenčanju izvoditi rekvijem. Kao što se glaz-
bom prilagođavamo životnim okolnostima i kao što glazba odražava i potvrđuje naše osjećaje 
u danim prilikama, tako je i s našim ponašanjem, životom, koji česti nije u skladu sa stvarno-
šću, nego je s njom u sukobu, zbog različite i višeslojne raštimanosti našeg odnosno naših 
instrumenata.“ Glavni skladatelj našeg života je Bog, istaknuo je predavač. To nam dokazuju 
naša svekolika nesnalaženja u tonalitetu naših reakcija, u disonancama naših instrumenata, u 
prehlađenosti naših grla itd. Partituru je Bog upisao u sve stvoreno, a pred oči nam je stavio i 
Deset zapovijedi, kazao je p. Halambek. 

Zaključujući izlaganje istaknuo je da se u svekolikom našem vrludanju Bog pobrinuo i za 
našeg dirigenta u osobi Isusa Krista. On savršeno poznaje Očevo skladateljsko djelo, odnosno 
namjeru s nama da mu budemo uvijek ugodna pjesma. „Ona je ugodnija što je usklađenija s 
naputcima našeg dirigenta Isusa koji nam svu ljepotu Očeve partiture iskazuje svojim životom 
i djelima. Mnogi dirigenti danas ravnaju zborovima i orkestrima pred sobom. Znaju sve napa-
met, ali francuski izraz za to jest ‘par coeur’ - po srcu. A tko zna bolje Očevo Srce od Sina?“ 
Svim svojim životom upravlja našim zborom i orkestrom, a mi opet danas idemo u disonance 
svojim odstupanjima od partiture bilo da upadamo kad nije vrijeme ili kad zaostajemo, ili se čak 
ne obaziremo na note, na ritam, na potrebi crescendo i decrescendo, poručio je p. Valambek 
okupljenim članovima katedralnog zbora.  

H. A. 

Novosti ovogodišnjeg Vidfesta 
Festival duhovne glazbe - Vidfest - po prvi puta bit će održan u Hrvatskom kulturnom 

domu na Sušaku, najavio je ispred Organizacijskog odbora Jurica Goja govoreći o ovogodiš-
njem Festivalu koji će biti održan 12. lipnja u 20 sati. 

„Vidfest se do sada održavao na Trgu riječke rezolucije na kojemu su mladi, okupljeni u 
župnim bendovima, glazbom svjedočili svoju vjeru u uskrslog Gospodina. Karakter kršćanske 
duhovnosti zadržan je, a prelaskom u novi prostor cjelokupna manifestacija dobiva jednu oz-
biljniju notu. U sklopu revijalnog dijela festivala predstavit će se Vlaho Prohaska sa skladbom: 
‘Doći će čas’, nagrađenom na ovogodišnjem Uskrsfestu.  Također, nastupit će i gost iznena-
đenja.“

Ovo nije jedina novost ovogodišnje manifestacije, poručuje Goja. Festival će, uz autorske 
pjesme izvođača, imati i revijalni dio za one koji se žele predstaviti s popularnim duhovnim 
skladbama drugih autora. 

Prijave za nastup na Vidfestu traju do 4. svibnja i skladbe trebaju sadržavati novu, autor-
sku skladbu kršćanskog duhovnog karaktera s jasnom vjerničkom porukom, demo snimku 
skladbe, tekst pjesme te biografiju izvođača. Potencijalni izvođači revijalnog dijela Vidfesta 
trebaju poslati prijedlog pjesme koju bi izveli s time da vode računa o kvaliteti vlastite izvedbe 
koja mora odgovarati prostoru HKD-a, odnosno javnoj izvedbi pred tristotinjak ljudi koliko se 
očekuje u dvorani, poručuje Goja.

Festival je humanitarnog karaktera, a svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati elektro-
ničkim putem na e-mail adresu: vidfest.ri@gmail.com, ili poštom na adresu:

RIJEČKA NADBISKUPIJA - Ured za mlade
Natječaj za Vidfest
Ivana Pavla II, br. 1
51000 Rijeka
Odabrane skladbe biti će objavljene 11. svibnja na službenim stranicama Riječke nadbi-

skupije. Festival organiziraju Povjerenstvo za mlade i crkvenu glazbu i Ured za mlade Riječke 
nadbiskupije.

Helena Anušić
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Predstavljena uskrsna poruka riječkog nadbiskupa  
mons. dr. Ivana Devčića

Svaki čovjek duboko 
u svom srcu čezne za 
uskrsnim obratom

U dvorani Nadbiskupskog doma u Rijeci u ponedjeljak 30. ožujka predstavljena je uskr-
sna poruka riječkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića pod nazivom: „Uskrsni obrati“. Po-
ruku je predstavila predstojnica Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije Ksenija Rukavina 
Kovačević, prof. 

Riječ je o pomalo nekonvencionalnom naslovu za blagdansku poruku, ali već na samom 
početku daje nam se jasno na znanje da se radi o Isusovom ljudskom i, po njemu, našem 
uskrsnom obratu, rekla je Rukavina Kovačević. U nastavku je kazala kako nadbiskup Devčić 
izričito navodi da svaki čovjek duboko u svom srcu čezne za uskrsnim istinskim obratom, 
čak i onda kada mu se on gotovo ‘čini nemogući’. „Problem je, dakle, u našim osobnim per-
cepcijama i uvjerenjima oko toga možemo li, unatoč svim protivštinama i izazovima u ovomu 
svijetu, ipak biti bolji, biti, evanđeoskim riječima rečeno, savršeni. Ova uskrsna poruka daje 
jasan i nedvosmislen odgovor, a taj je: Isus je svojim uskrsnim obratom unio u naše živote 
‘neočekivan obrat’ po kojem nam je omogućio uskrsnuće iz moralne i duhovne smrti; iz osje-
ćaja bespomoćnosti, pesimizma, relativizma, razočaranosti i apatije, i tako vratio nadu u novi 
i bolji početak.“

Prije nego je vjernicima i svim ljudima dobre volje čestitao blagdan Uskrsa na hrvatskom 
i talijanskom jeziku, nadbiskup Devčić objasnio je motive naslova ovogodišnje poruke. S jed-
ne strane uskrsnuće se veže uz događaj nakon Isusove smrti, no ono je širi pojam i najbolje 
se očituje u promjeni koju su doživjeli njegovi učenici.  Nakon Isusove smrti bili razočarani, 
bespomoćni, bez ikakve nade. Promjena u njihovom životu dogodila se u susretu s uskrslim 
Isusom kada su postali novi ljudi. To je poruka i nama - početi živjeti drugačije. Slaviti uskr-
snuće ima smisla samo ako danas odlučimo postati ljudi koji će ovu stvarnost preobražavati u 
duhu uskrsnuća. To možemo samo ako uskrsnemo iz svojih apatija, strahova i bespomoćno-
sti. Tu je aktualnost poruke Uskrsa jer društvo se danas nalazi u velikoj letargiji, ljude pritišće 
velika bezizlaznost, imaju osjećaj da se vrte u jednom kugu iz kojega ne znaju izaći. Isusovo 
uskrsnuće treba nam biti poticaj da se promijenimo. Svijet je u tragičnog stanju, ali obrat je 
moguć i Isus nam to jamči, rekao je nadbiskup. 

H. A.

Promatrajmo se 
svakodnevno u 
Kristovu ogledalu

Petnaesti put pred riječkim nadbiskupom mons. 
dr. Ivanom Devčićem svećenici koji djeluju u Riječkoj 
nadbiskupiji pristupili su činu obnove svećeničkog 
zvanja. Učinili su to u katedrali sv. Vida u srijedu 1. trav-
nja na Misi posvete ulja. 

Nadbiskup je na početku istaknuo kako ga je prije 
četrdeset godina za svećenika u riječkoj prvostolnici 
zaredio pok. mons. Josip Pavlišić ponovivši pitanja 
koja se postavljaju svim svećeničkim kandidatima, a 
tiču se službe koja im se povjerava. Svjesna da smo 
slabi ljudi, Crkva nas neprestano, po uzoru na riječi 
Prve Petrove poslanice, opominje da se otrijeznimo i 
bdijemo jer đavao obilato traži koga će proždrijeti. Opi-
rite mu se stameni u vjeri..! (1 Pt 5, 8-9)

Upravo radi toga Crkva nas opominje da se vra-
timo izvoru iz kojega je svećeništvo poteklo, rekao je 
nadbiskup. „Naime, što se češće stavljamo pred Isu-
sa i razmatramo njegovu poslušnost i žrtvu, to više u 
nama raste spremnost i želja da budemo poput njega, 
potpuno posvećeni Bogu i ljudima koje je on svojom 
krvlju otkupio.“ Stoga je pozvao svećenike da se češće 
ispitaju kako se odnose prema svećeničkoj službi koju 
su ređenjem prihvatili. 

„Stojeći pred njim, kao u ogledalu vidimo stanje 
svoje svećeničke duše. I kao što, promatrajući svoje 
lice u ogledalu, najprije na njemu uočavamo bore i mr-
lje, tako nam u Kristovu ogledalu ne upada najprije ono 
što je lijepo na našoj duši, nego ono što je nagrđuje. To 
je razlog zašto pred Bogom svaki čovjek prije osjeća 
potrebu za kajanjem i molitvom za oproštenje, a ne za 
samohvalom.“ Stoga, nastavio je nadbiskup, moramo 
se intenzivno brinuti za čistoću i ljepotu svoje nutrine i 
svoje svećeničke savjesti.

Od svećenika se očekuje još i više jer nisu odgo-
vorni samo za sebe, nego i za druge. Stoga je istaknuo 
kako svećenicima, čistoća srca mora biti važnija od va-
njštine. Zato je potrebno bdjeti nad sobom kako ne bi-
smo podlegli duhu ovoga svijeta i iznevjerili svoje sve-
ćeničko poslanje, poručio je svećenicima nadbiskup 
Devčić. „Upravo radi toga Crkva nas poziva misliti na 
svoja svećenička obećanja i obnavljati ih, ne jednom 
godišnje, nego svakodnevno. Svakodnevni ispit savje-
sti nužan je uvjet za dosljedno življenje našeg sveće-
ništva.“

U nastavku je istaknuo kako papa Franjo potiče 
svećenike da neumorno svjedoče Božansko milosrđe, 
te da budu prije svega ‘kršćani s punim radnim vre-
menom’, oni koji izlaze iz sebe i dijele drugima radost 
evanđelja. 

Pod misom je blagoslovljeno bolesničko ulje, ko-
jim će se u narednoj godini pomazivati bolesnici i ne-
moćnici, te posvećeno ulje krizme, kojim će biti poma-
zivani novokrštenici, krizmanici i ređenici, te prineseni 
darovi za Caritas.

Helena Anušić

Pranje nogu simbol je poniznosti
Sastali smo se u dvo-

rani najstarije riječke crkve 
koja u ovome gradu pred-
stavlja dvoranu Posljed-
nje večere, ali i svjesni da 
je svaka crkva dvorana 
Posljednje večere, rekao 
je riječki nadbiskup Ivan 
Devčić u četvrtak 2. travnja 
predvodeći Misu Večere 
Gospodnje u crkvi Uznese-
nja Blažene Djevice Marije.

Isus je na Posljednjoj 
večeri predao samog sebe 
pokazavši nam ljubav koja 
ne poznaje granice. Svaki 
oltar u svakoj crkvi  je stol 
na kojem je Krist blagovao 
sa svojim učenicima i za kojim je rekao da to čine njemu na spomen. To danas govori i nama, 
poručio je nadbiskup.

Kako bi dočarali ozračje u dvorani Posljednje večere možemo se poslužiti slikom oca ili 
majke koji su pred smrću. U tim trenucima roditelji više misle na svoju djecu nego na sebe. 
Postavljaju si pitanja: Kako  će njihova djeca dalje živjeti? Hoće li se voljeti nakon njihove 
smrti? U tim trenucima djeci žele naglasiti važnost međusobne ljubavi i solidarnosti, kazao 
je nadbiskup.

„Kada je Isus dao učenicima zapovijed da ljube jedni druge želio je time da učenici osta-
nu u slozi, da budu braća, da budu jedno kao što je Isus jedno  sa svojim Ocem. Htio je da 
upamte riječi koje im je govorio, da čuvaju njegov nauk, da prihvate srcem i umom njegovu 
riječ, odnosno riječ njegova Oca.“

Isus je puno govorio gestama i pranjem nogu pokazao nam je koliko nas ljubi, rekao je 
nadbiskup zaključujući propovijed. „Pranje nogu simbol je poniznosti. Isus se sagiba. Iz te 
geste vidljiva je neizmjerna Božja ljubav.“ 

Sandra Burić
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BLAGOSLOV GRANČICA - “ŽIGEN”
Već tradicionalno, sve su župne crkve u Cvjetnu nedjelju bile ispunjene brojnim 

vjernicima koji su prisustvovali svetim misama i blagoslovu grančica ili onako kako 
domaćini kažu, blagoslovi se „žigen“. Bilo ih je različitih, neki vjernici imali su samo 
maslinove grančice, drugi su „žigen“ napravili od bršljana i maca te maslinovih granči-
ca, mnogi su ga još dodatno okitili raznim vrpcama, tako da je poneki bio pravo remek 
djelo. Posebnu draž u crkvama predstavljala su djeca i mladež koja su svetoj misi pri-
sustvovali u velikom broju i pomno pratili propovjedi župnika, a u Tršću su sudjelovala 
i u prigodnom programu.

Po prvi puta ove godine blagoslov grančica u Tršću započeo je na igralištu za 
male sportove kod osnovne škole, a istom je prisustvovao veliki broj vjernika, zahva-
ljujući lijepom vremenu. Vrijeme je brzo proteklo, a potom su vjernici, nakon pričesti i 
blagoslova, ispunjeni duhovnim mirom, krenuli svojim kućama.

Željko Malnar

USKRS U ČABARSKOM KRAJU 
Ove je godine Uskrs u čabarskom kraju osvanuo pod bijelim pokrivačem, što nije 

omelo vjernike da u velikom broju prisustvuju svetim misama i blagoslovu hrane. Skru-
šene molitve, procesije,  blagdanski spravljena jela i kolači i njihov blagoslov u uskr-
snoj košari, bojenje uskrsnih jaja, uskrsno čestitanje i darivanje dio su pučkih uskrsnih 
običaja, što je posebno bilo vidljivo u vrijeme blagoslova hrane u župnim crkvama. 
Vrijednim rukama naših žena i majki crkve su poprimile posve novi izgled a centralno 
mjesto u njima imao je Isusov grob, koji je uoči svetih misa bio mjesto okupljanja vjer-
nica i njihove tihe molitve.

Domaćinstva su 
ubrzano pripremala 
„budl“ i ostale spe-
cijalitete, a u vrijeme 
blagoslova hrane  
crkve su bile ispu-
njene vjernicama ali 
i djecom s prekrasno 
uređenim košarica-
ma u kojima se našlo 
od svega ponešto. 
Tu je bilo domaćeg 
kruha, kolača, budla, 
pisanica, luka, hre-
na, slanine i drugog. 
Župnici Ivan Troha, 
Mato Berišič i župni 
vikar Marijan Žderić nadahnuto su i prigodnim riječima sve okupljene prisjetili na Kri-
stovo Uskrsnuće pri čemu su posebno naglasili da  „u ovoj noći vazmenog bdijenja 
slavimo Uskrsnuće Isusovo, a to  je i novi početak za  vjernike jer bez uskrsnuća čovje-
kov identitet obilježen patnjom i trpljenjem ostaje nepotpun. Čovjekova patnja zadobi-
va spasenjsku dimenziju , a uskrsnuće omogućuje da u njoj pronađe i doživi nadu u  
vječni život“. Spontano i ispunjenih srca vjernici su prisustvovali svetim misama da bi 
nakon blagoslova hrane krenuli svojim kućama gdje su ih nestrpljivo očekivale njihove 
obitelji. Sadržaj košarica brzo  je ispražnjen a mrvice blagoslovljenog kruha čuvaju se 
za toplije dane kada se  bace u vrt, što je običaj u našem kraju i iz toga iznikne kamilica. 

Kao i prijašnjih godina poseban je ugođaj bio u Prezidu koji na dan Uskrsa po-
stane „središte svijeta“. Tu se okupljaju Prezidanci i njihovi gosti iz susjednih krajeva 
Hrvatske i Slovenije na tradicionalno međunarodno nadmetanje u trkanju jaja koje traje 
od ranih jutarnjih sati do kasno u noć. Jedno o drugo tuckaju se vrhovima, a pobjednik 
je onaj, čije je jaje najkvalitetnije i koje ostane čitavo do kraja. Tradicija je to koja se nje-
guje od prvih spomena Prezida i njegova naseljavanja i prenosi se s koljena na koljeno.

Željko Malnar

Isus je bio 
poslušan Bogu

Riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić predvodio je u su-
botu 4. travnja Vazmeno bdijenje u riječkoj crkvi Uznesenja Bla-
žene Djevice Marije - Assunti. Na samom početku istaknuo je 
kako slavimo svetu noć koju je Krist obasjao svojim uskrsnućem 
i u kojoj je svjetlo pobijedilo tamu, milost grijeh, a život smrt. 

"Sveto pismo svjedoči o snazi grijeha koji je potpuno pore-
metio prvotni sklad što ga je Bog stvorio, ali i o Božjoj odlučno-
sti da istrgne svoje stvorenje iz ralja smrti. Tako je Sveto pismo 
velika knjiga koja govori o velikoj drami u kojoj su glavni igrači 
Bog i čovjek, Stvoritelj i stvorenje." U nastavku je podsjetio da je 
prvi čovjek, Adam, odbacio Božje norme čime je ugrozio sebe 
i sve stvoreno. Ali Božja ljubav je neizmjerna i ne dopušta da 
djelo njegovih ruku propadne, kazao je nadbiskup. Zbog toga 
on stvara plan spasenja svoga djela. O tome nam govori Sveto 
pismo i u večerašnjim čitanjima iz Starog zavjeta slušali smo što 
je sve Bog učinio u pripremi našeg spasenja, dok su nam no-
vozavjetna čitanja progovorila o konačnom ispunjenju Božjeg 
nauma po njegovom jedinorođenom Sinu, rekao je nadbiskup.

U nastavku je istaknuo kako Bog svoj naum počinje ostva-
rivati podižući jednog čovjeka, Abrahama, koji je svoju vjeru 
dokazao spremnošću da žrtvuje svog jedinorođenca. Iz Abra-
hamove loze potekli su mnogi suradnici Božjeg plana spasenja, 
među njima i Mojsije koji je izvadio narod iz ropstva vodeći ga 
četrdeset godina kroz pustinju u obećanu zemlju. Na putovanju 
iz ropstva u slobodu, narod je na Sinaju sklopio savez s Bogom, 
kojemu je svako toliko bio nevjeran. Ali Bog je bio strpljiv s na-
rodom izbavljajući ga iz različitih nevolja, rekao je nadbiskup. 
Ipak, bilo je i onih koji su bili Bogu vjerni, kao i proroka koji su 
narod korili zbog nevjernosti i pozivali ga na obraćenje i vjer-
nost. Iz Bogu vjernog naroda iznikla je Marija, Isusova majka 
kao i njezin zaručnik Josip. Njih dvoje najsjajniji su primjer Abra-
hamove vjere u Boga, što je Marija izrazila svojim: 'Evo služ-
benice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.' Time je dala 
Bogu pristanak da bude Isusova majka koji će ostvariti Božji 
plan spasenja, poručio je nadbiskup Devčić.

Dodao je kako je i Isus bio poslušan Bogu što je potvrđivao 
da ne vrši svoju, nego Očevu volju. U skladu s tim naučio nas je 
da u molitvi Očenašu molimo: 'Budi volja tvoja..' "Isus nas je svo-
jom poslušnošću Ocu spasio, kao što nas je prvi Adam u raju 
zemaljskom neposluhom upropastio. Bio je do kraja poslušan 
Bogu i Bog ga je treći dan uskrisio od mrtvih."

Nadbiskup je na kraju pozvao vjernike da budu Kristovi 
nasljedovatelji, te da s Isusom možemo prijeći iz smrti u život 
samo ako budemo vršili volju Oca na nebesima. "Prema sv. 
Pavlu, naše se poistovjećivanje s Kristom događa na dvije ra-
zine. Prvo, po krštenju, gdje umiremo starom neposlušnom čo-
vjeku, starom Adamu koji je Bogu rekao da ga ne želi slušati, i 
istovremenom postajemo novi ljudi u novom Adamu koji je Krist 
, poslušan Bogu do kraja. Drugo, naše poistovjećivanje s Kri-
stom događa se ako živimo ono što smo na krštenju postali tj. 
ako se vođeni Duhom Svetim ozbiljno trudimo živjeti i djelovati 
kao Krist, biti kao on poslušni Ocu nebeskom i zauzimati se po-
put njega za spasenje svakog čovjeka."

Po završetku Vazmenog bdijenja nadbiskup je svim vjerni-
cima i njihovim obiteljima čestitao Uskrs.

Helena Anušić

Tršće
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Više stotina mladih okupilo se u subotu 25. travnja ispred 
crkve sv. Margarete u Klenovici na Nadbiskupijskom su-
sretu mladih Riječke nadbiskupije koji se održao pod ge-

slom: “Sreću biraj”. Susret je počeo svjedočanstvom hrvatskog 
komičara Željka Pervana koji je mladima posvjedočio svoju vjeru 
u Boga kazavši kako je Bog u svojoj providnosti ‘fenomenalan’. 
Govoreći o sakramentu pomirenja kao važnog dijela našeg kr-
šćanskog života, istaknuo je da  se u svakodnevnom životu rje-
šavamo smeća i to bi trebali činiti i u duhovnom životu – ispovi-
jedati se, riješiti se našeg duhovnog „smeća“. Trebamo se čuvati 
zla i pogledati u sebe, a ne uvijek kriviti druge, rekao je Pervan i 
kao primjer naveo da studenti često okrivljuju profesore za lošu 

ocjenu, umjesto da razlog traže u 
nedovoljnoj posvećenosti učenju.

U nastavku je progovorio o 
težnjama mnogih za materijalnim 
stvarima koje ih u konačnici neće 
učiniti sretnima. Također, upozorio 
je kako su mnogi mladi skloni is-
pijanju alkohola, jer je ‘fora napiti 
se’.  Zato im je ukazao na štetnost 
tog poroka koji zahvaća sve mlađu 
populaciju. Mladima je poručio da 
uspjehe postižu na pošten način i 
ono što postignu - dijele s drugi-
ma. Budite svoji, budite jaki i okru-
žite se ljudima punim ljubavlju, 
poručio je Pervan. Također, radite 
na osobnosti, a ne povodite se 
mnoštvu i trendovima. Zaključuju-
ći predavanje osvrnuo se na subli-
minalne poruke te istaknuo kako 
nas reklame često zavaravaju.

Susret je nastavljen radionica-
ma za mlade koje su vodili anima-
tori, njih 25, a program animirali 
Iva Marković i Filip Polegubić. Po-
vjerenik za sveučilišni pastoral Ve-

limir Martinović prevodio je pokorničko bogoslužje nakon kojega 
su mladi imali prigodu za ispovijed. 

Nadbiskupijskom susretu mladih odazvao se riječki nadbi-
skup i metropolit Ivan Devčić koji je predvodio svečano 
euharistijsko slavlje i pod misom podijelio akolitate sveće-

ničkim kandidatima Vlatku Bizjaku i Ivanu Markoviću.
Mladima je na početku pojasnio značenje službi koje je po-

dijelio dvojici riječkih bogoslova kazavši kako će nakon ovoga 
biti zaređeni za đakone. Govoreći o sv. Marku, autoru najstarijeg 
evanđelja, naglasio je nužnost svjedočenja za Isusa.  Ne treba-
mo se ne sramiti reći da smo kršćani i trebamo živjeti po njegovu 
evanđelju – kako je Isus živio. Sv. Marko je zapisivao ono što 
je Petar govorio i zato je njegovo evanđelje najstarije. Živio je u 
Jeruzalemu gdje su živjeli kršćani koji su doživljavali napade od 
Židova i rimske vlasti. On je u toj situaciji izabrao Isusa, našao 
sreću i postao kršćanin. Mlade je potaknuo da se zapitaju kako 
žive svoju vjeru i u čemu traže sreću. Također, osjećaju li zahval-
nost u nasljedovanju Isusa Krista? Susreti poput ovoga u Kleno-
vici prigoda su da se ohrabrite u nasljedovanju Krista, rekao je 
nadbiskup.  

U nastavku je poručio da Isusa trebaju svjedočiti i onima koji 
ne vjeruju u njega, osobito u sredini u kojoj žive. “Isus je uvijek na-
stupao s učenicima, uvijek bio s Crkvom, s nama, ali istovremeno 
Isus nas treba. Danas je vrijeme kada nije dovoljno samo reći da 
nam je lijepo, već uz to trebamo i djelovati, trebamo se okrenuti dru-

Nadbiskupijski susret mladih u Klenovici

Susreti poput ovoga u Klenovici prigoda 
su da se ohrabrite u nasljedovanju Krista, 
rekao je nadbiskup mladima te im poručio 
da Isusa trebaju svjedočiti i onima koji ne 
vjeruju u njega, osobito u sredini u kojoj žive.

Susret je počeo 
svjedočanstvom 
hrvatskog komičara 
Željka Pervana 
koji je mladima 
posvjedočio svoju 
vjeru u Boga kazavši 
kako je Bog u 
svojoj providnosti 
‘fenomenalan’. 
„Budite svoji, budite 
jaki i okružite se 
ljudima punim 
ljubavi“, poručio im 
je Pervan. „Također, 
radite na osobnosti, 
a ne povodite 
se mnoštvu i 
trendovima.“

Nadbiskup u Fužinama 
blagoslovio obnovljene orgulje

Riječki nadbiskup Ivan Devčić blagoslovio je pod misom u su-
botu 18. travnja obnovljene orgulje u župnoj crkvi sv. Antuna Pado-
vanskog u Fužinama. 

Orgulje su za fužinsku crkvu napravljene u Karlovcu krajem 19. 
stoljeća, a proizveo ih je majstor Dragutin Salat. Građene su speci-
jalno za ovu crkvu i jedne su od triju orgulja nastalih u toj radionici. 
U fužinsku crkvu postavljene su 1901. godine i zbog svoje iznimne 
vrijednosti su zaštićeno kulturno dobro. Obnovu orgulja starih više 
od 120. godina inicirao je 2008. godine tadašnji župnik pok. mons. 
Josip Šepić. 

Nakon punih sedam godina obnove ponovno su se oglasile na 
radost cijele fužinske župe, a kako su temeljito renovirane, predstav-
ljaju značajan i pomalo raritetan glazbeni instrument, poručuju iz 
tvrtke „Heferer“ koja je  temeljito obnovila orgulje.  Također, osim 
zvuka, vraćena im je i originalna boju koju su imale pri izradi. 

Obnovu je financiralo Ministarstvo kulture i Općina Fužine u 
ukupnoj vrijednosti od preko pola milijuna kuna, dok je župa sudje-
lovala u financiranju radova montaže u crkvi.  

Župnik župe sv. Antuna Padovanskog, vlč. Marko Kopić, zahva-
lio se Ministarstvu kulture, Općini Fužine, Tomislavu Hefereru iz tvrt-
ke izvođača radova, župljanima, župnom zboru, orguljašu Davoru 
Juretiću i svim ljudima koji su pomogli u obnovi orgulja. Ovom prigo-
dom riječki nadbiskup je podijelio sakrament potvrde krizmanicima 
župe sv. Antuna Padovanskog u Fužinama.

Helena Anušić

Staroslavenski napjevi u župnoj 
crkvi u Velim Munama

Bijela Nedjelja bila je savršena za sta-
roslavenske napjeve koji su odzvanjali iz 
župne crkve sv. Marije Magdalene u Velim 
Munama. Župa je ugostila zbor Dubašni-
cu iz Malinske čiji su članovi izrazili želju 
da prezentiraju zajednički trud upravo u 
župi Vele Mune. Uz suradnju župnika vlč. 
Marinka Kajića i Folklornog  društva Žeja-
ne to se i ostvarilo.

Zbor Dubašnica djeluje već više od 
dvadeset godina, a osnovan je na blag-
dan sv. Cecilije, zaštitnice crkvenog pje-
vanja, 22. studenog 1993. godine. U po-
sljednje vrijeme zbor se intenzivno bavi 
izvođenjem sakralne glazbe, a naglasak 
je stavljen na interpretaciji glagoljaških 
napjeva koji su kroz stoljetnu povijest obilježavali bogoslužje u cr-
kvama uz Jadransku obalu i na otocima i predstavljali su fenomen 
unutar Katoličke crkve koja je na čitavom svom području u liturgiji 
koristila latinski jezik i gregorijanski koral. Glagoljaško pjevanje javlja 
se u mnogo varijanti pa se ne može govoriti o jedinstvenom stilu kao 
kod drugih tipova pjevanja. Za ovaj kraj vezan je tzv. stariji istarsko-
kvarnerski tip kojeg karakterizira dvoglasje koje se bazira na staroj 
„istarskoj ljestvici“ koja je i sama fenomen u glazbi. Drugi stil je tzv. 
noviji istarsko-kvarnerski tip s višeglasjem u duru i utjecajem klasič-
ne liturgijske glazbe, to je, dakle, kombinacija starog i novog stila. 
Osobito su zanimljivi napjevi za solističko pjevanje, gdje je svaki na-
dareni pjevač mogao „kreirati“ muziku prema svom osobnom na-
dahnuću i talentu. Smatraju da je njihovo nasljeđe vrijedno prenijeti 
budućim generacijama da bi se na taj način  spasili od zaborava 
napjevi, na čije je oblikovanje  velikim dijelom utjecalo tradicijsko 
pučko pjevanje kraja u kojem je glagoljaštvo živjelo, te kako bi poka-
zali njihovu kulturnu, povijesnu i dokumentarnu vrijednost.

Nakon svečane pjevane svete mise i završnog blagoslova, žu-
pno pastoralno vijeće pripredilo je malu zakusku i druženje. Svi su 
veoma bili oduševljeni “drugačijom” svetom misom koja je u svima 
ostavila trag.

Helena Doričić



”
Ne trebamo se sramiti 
reći da smo kršćani

Nakon misnog slavlja nadbiskup 
je u zrak pustio balone s 

porukama mladih na temu: „Što 
je za njih sreća“, a mladi su 

nadbiskupu uručili prigodan dar.
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gima.” Podsjetio je na Isusove riječi: 
„Idite po svem svijetu i propovijedaj-
te evanđelje!“, kazavši kako te riječi 
tada upućene apostolima, odnose se 
i na nas. Trebamo pomoći drugima 
da i oni upoznaju Isusa. Trebamo biti 
svjesni svog kršćanskoga poslanja i 
uvijek imati na umu da nismo sami, 
da je Isus uvijek s nama, zaključio je 
nadbiskup Devčić.

Na kraju je zahvalio mladima 
što su se u velikom broju odazvali 
Nadbiskupijskom susretu mladih te 
dodao kako iskustva i osjećaje koje 
su stekli u Klenovici ne trebaju samo 
ostati na ‘osjećajima’, nego ih trebaju 
potaknuti da postanu ‘Marko’ našeg 
vremenu, apostoli društva u kojemu 
žive. Marko je umro za Isusa, a tko 
umre za Isusa imat će život vječni. 
Tražimo Isusa jer je On sreća, rekao 
je nadbiskup apostrofirajući i geslo 
susreta: „Sreću biraj“.

Na kraju mise riječ zahvale nad-
biskupu, okupljenim svećeni-
cima, organizatorima i mladi-

ma uputio je vlč. Martinović. Istaknuo 
je kako je susret inauguracija Kampa 
za mlade koji će biti u otvoren u ko-
lovozu ove godine u Klenovici, na 
istom prostoru gdje se održao Nad-
biskupijski susret mladih. Najavio je 
misu zahvalnicu za Drugi nacionalni 
susret hrvatskih katoličkih obitelji i za 
Nadbiskupijski susret mladih koju će 
6. svibnja u katedrali sv. Vida  pred-
voditi nadbiskup Devčić, potom Du-
hovsko bdijenje mladih 23. svibnja te 
susret s papom Franjom u Sarajevu 
5. i 6. lipnja na koji će ići i mladi Ri-
ječke nadbiskupije. Podsjetio je i na 
Vidfest – festival duhovne glazbe koji 
će se 12. lipnja u povodu proslave 
zaštitnika grada Rijeke, sv. Vida odr-
žati u Hrvatskom kulturnom domu na 
Sušaku.

Nakon misnog slavlja nadbiskup 
je u zrak pustio balone s porukama 
mladih na temu: „Što je za njih sreća“, 
a mladi su nadbiskupu uručili prigo-
dan dar. Susret u Klenovici zaključen 
je prigodnom duhovnom glazbom u 
izvedbi zajednice Krista Kralja. Ta-
kođer, liturgijsko pjevanje animirao 
je Nadbiskupijski zbor mladih, a pro-
gram između radionica riječki pokret 
Salezijanske mladeži.

Ana Marija Antunović



U povodu 4. rođendana Socijalne samo-
posluge “Krug sv. Elizabete” u Rijeci, 
njezini volonteri organizirali su u su-

botu 25. travnja u dvorištu kapucinskog sa-
mostana Gospe Lurdske zajednički ručak s 
ljudima koji žive na ulicama grada na Rječini. 
Objed je blagoslovio riječki nadbiskup Ivan 
Devčić koji je došao u pratnji generalnog vi-
kara mons. Emila Svažića.

Nadbiskup je na početku pozdravio vo-
lontere, riječke kapucine, korisnike Socijalne 
samoposluge i Prihvatilišta za beskućnike 
“Ruže sv. Franje”. „Živimo u vremenu kada 
su takve ustanove potrebne našim sugrađa-
nima, ali trebamo vjerovati u bolja vremena. 
Ako smo izdržali sve ratove, a upravo obilje-
žavamo 70 godina od oslobađanja Rijeke, 
20 godina od završetka Domovinskog rata te 
100 godina od Prvog svjetskog rata, moramo 
vjerovati da će doći vrijeme kada će ljudima 
s ulice biti pružena odgovarajuća pomoć i 
pružiti im se život dostojan čovjeka“, kazao je 
nadbiskup.

“Lijepo je kad smo na ovaj način zajedno 
i izražavamo poštovanje prema onima koji su 
se našli u nezavidnoj situaciji. Mnoge je ona, 
zbog različitih životnih okolnosti, iznenadila i 
moramo biti svjesni da se i mi možemo naći u 
toj situaciji. Zato smo pozvani jedni drugima 
pružiti ruku pomoći”, poručio je.

Nadbiskupa i sugrađane pozdravila je 
volonterka Socijalne samoposluge 
Elida Verunica kazavši kako moramo 

postati svjesni da smo pred Bogom svi isti. 
Nikoga ne možemo suditi i pozvani smo biti 
dobri ljudi, rekla je Verunica. Projekt zajednič-
kog objeda volontera Socijalne samoposluge 
s beskućnicima po prvi puta održao se na 
ovaj način i podržalo ga je osam ugostitelja 
koji su donirali stotinu obroka. 

Objed beskućnika i volontera 
Socijalne samoposluge 
blagoslovio nadbiskup

„Mnoge je teška 
situacija, zbog 

različitih životnih 
okolnosti, iznenadila 

i moramo biti 
svjesni da se i mi 

možemo naći u 
toj situaciji. Zato 

smo pozvani jedni 
drugima pružiti ruku 
pomoći”, poručio je 

nadbiskup.

Socijalna samoposluga
Priča o prvoj riječkoj socijalnoj samoposluzi, koja danas mjesečno priprema i do 

1.000 paketa za potrebite obitelji, počela je prije četiri godine s akcijom “Mladi protiv 
gladi”. Tada se pokazala potreba za sustavnijom skrbi za siromašne građane Rijeke, a 
Siniša Pucić i Darko Rončević bili su prvi inicijatori koji su krenuli s akcijom osnivanja ove 
hvalevrijedne karitativne samoposluge. 

U njihovom radu pomažu im građani svojim donacijama, osobito subotom kada 
prikupljaju hranu u trgovačkim centrima. Također, podršku im od početka daje Riječka 
nadbiskupija. Socijalnu samoposlugu “Kruh sv. Elizabete” osnovao je riječki Franjevački 
svjetovni red, no nisu samo njihovi članovi volonteri, nego su to svi oni koji odvajaju dio 
svoga slobodnog vremena za dobrobit društva u kojemu žive.

Volonteri poručuju kako korisnici Socijalne samoposluge jednom na mjesec dobiju 
paket prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština, dok im tjedno redovno dola-
ze beskućnici, njih četrdesetak, po trajne namirnice koje su im nužne za svakodnevno 
preživljavanje. Također, redovno obilaze osobe s invaliditetom koji su potrebni njihove 
pomoći, a u svom karitativnom radu ne gledaju na naciju, vjeru ili bilo koju drugu pri-
padnost osobe u potrebi. Sve je više potrebitih, pa pomažu i onima koji nisu registrirani 
u Centru za socijalnu skrb, a u zadnje vrijeme pristiže im sve više obitelji čiji računi su 
pod ovrhama. Uz Socijalnu samoposlugu, najpotrebnijim građanima na raspolaganju je i 
skladište odjeće na Žabici u kojemu mogu dobiti potrebnu garderobu, a koja se prikuplja 
zahvaljujući donacijama građana.

Oni koji žele donirati hranu ili higijenske potrepštine, te za sve informacije, mogu 
nazvati broj telefona: 097 6363946.


