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Ako se ne obratite…
Svima su, i u Crkvi i u društvu, puna usta ljubavi, solidarnosti, brige za opće dobro, 
odgovornosti, a kad treba u skladu s time živjeti i djelovati, na vidjelo dolaze individualizam i 
egoizam, prijetvornost i neiskrenost, što nas zatvara Bogu i čovjeku i što je glavni uzrok svih 
suvremenih zala. Zato nam je svima potrebno obraćenje, zato je potrebno slijediti Krista koji 
je radi nas postao siromašan, učeći nas kako i mi trebamo s drugima dijeliti ne samo od 
svoga suviška nego čitave sebe, sa svime što jesmo i što posjedujemo.
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Draga braćo i sestre!

1. „Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti!“ Ovim riječima 
iz Lukina evanđelja (Lk 13, 1-5), kojima je Isus prokomenti-
rao vijest da je Pilat dao pogubiti neke Galilejce i da je pod 

ruševinama kule u Siloamu stradalo osamnaest osoba, želim vas 
na početku ovogodišnje korizme potaknuti na ozbiljno razmišljanje 
o vlastitom životu i dozvati vam u svijest nužnost i žurnost obra-
ćenja. Isus nas podsjeća da smo svi grešni i da se bez obraćenja 
nitko ne može spasiti. Zbog toga on svoje javno djelovanje počinje 
pozivom: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obra-
tite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1, 15). A evanđelje kojemu trebamo 
vjerovati sâm je Isus, koji ga i proglašava. On je utjelovljena Rado-
sna vijest, kojom nam Otac nebeski poručuje da nas ljubi i želi naše 
spasenje, a ne propast koju smo svojim grijesima zaslužili.

2. Podsjetimo se na to da obraćenje na koje nas Isus poziva 
znači potpun životni obrat, hod u suprotnom pravcu u od-
nosu na dosadašnji smjer kretanja. U tom smislu obraćenje 

uključuje odvraćanje od nečega što smo spoznali kao pogrešno i 
lažno te obraćanje onome što vidimo da je ispravno i istinito. Kon-
kretno, to znači: ako smo dosad živjeli u neposluhu Bogu i u rav-
nodušnosti prema bližnjima, obraćenjem ćemo početi živjeti u po-
slušnosti i otvorenosti za volju Božju i za potrebe drugih ljudi. Tako 
shvaćeno, obraćenje je napuštanje jednog, pogrešnog i lažnog, te 
prihvaćanje drugog, ispravnog i istinitog, načina razmišljanja, vred-
novanja i postupanja. U biti, obraćenje se uvijek sastoji u odvraća-
nju od grešne zatvorenosti u sebe koja nas čini slijepima i gluhima 
za Boga i bližnjega. Drugo ime za takvu zatvorenost jest egoizam, 
od kojega se obraćenjem oslobađamo otvarajući se Bogu i bližnje-
mu u duhu velikodušne i sebedarne ljubavi. 

3. Upravo u samome Gospodinu Isusu Kristu imamo nenad-
mašiv uzor takve otvorenosti i okrenutosti Bogu i čovjeku. 
Na to nas posebno upozorava Papa Franjo u ovogodišnjoj 

korizmenoj poruci naslova “Postao je siromašan da nas obogati 
svojim siromaštvom”. Sveti Otac ističe kako se Krist nama toliko 
obratio i toliko se s nama poistovjetio, da nije ništa za sebe zadr-
žao. Doista, on se, u potpunoj poslušnosti nebeskom Ocu, „opli-
jenio“ svoga božanstva i postao jedan od nas, solidaran s nama 
u svemu osim u grijehu, a na križu je žrtvovao i svoj ljudski život, 
postavši na taj način potpunim siromahom u svakom pogledu (usp. 
Fil 2, 6 slj.). Zašto je tako postupio, objasnio je sv. Pavao tvrdnjom 
da je Krist postao siromašan kako bi nas svojim siromaštvom obo-
gatio (usp. 2 Kor 8, 9). To znači, zaključuje papa Franjo, “da smo 
oslobođeni ne Kristovim bogatstvom već njegovim siromaštvom”. 

4. Postavlja se pitanje što nam sv. Pavao želi reći time da nas 
je Krist svojim siromaštvom oslobodio? Ta zar nas nije oslo-
bodio i spasio svojim bogatstvom koje je, kako on na dru-

gome mjestu kaže, “neistraživo” (Ef 3, 8)? Očito nas Apostol, a na 
njegovu tragu i papa Franjo, želi poučiti kako nije važno samo ono 
što nekome darujemo nego i način na koji to činimo. Možemo reći 

da je ovo posljednje i važnije jer ako nekome nešto darivamo na 
ponižavajući način, dar postaje beznačajan, ma koliko god vrijedan 
i velik bio. I obratno, i mali dar, darovan s ljubavlju i pažnjom, može 
puno značiti onome tko ga prima. Sâm je Gospodin na to upozorio 
kada je, istaknuvši da je sirota udovica sa svoja dva novčića više 
ubacila u hramsku riznicu nego svi bogataši koje je promatrao kako 
ubacuju svoj dar, jer oni su dali od svoga viška i da bi sebe pokaza-
li, a ona je to učinila isključivo iz ljubavi prema kući Božjoj i dala je 
ne suvišak nego sve što je imala (usp. Lk 21, 1-4). 

5. Ta udovica slika je samoga Boga koji nam, kako kaže Papa 
u svojoj poruci, “nije spasenje odaslao s neba, kao milo-
stinju u kojoj se iz čistog altruizma i samilosti daje ono što 

je suvišno. Kristova ljubav nije takva!” Zašto nije takva, pitamo se? 
Očito zato jer Krist ne zadržava ništa za sebe nego nam se posve 
predaje, postajući tako dobrovoljno sâm siromašan, a sve to kako 
bi nas obogatio darom Božjega sinovstva, ali i kako bi nam dao 
primjer istinskog darivanja i time također istinskog odnosa prema 
drugome čovjeku i prema Bogu samome. Drugim riječima, Krist 
nas uči da ono što darivamo, trebamo darivati sa srcem i s ljubavlju, 
bez ikakvih skrivenih primisli. Samo ako tako darivamo, mi se od-

Nadbiskupova poruka za korizmu 2014.

Ako se ne obratite…
Ako smo dosad živjeli u neposluhu Bogu i u ravnodušnosti prema bližnjima, obraćenjem ćemo 
početi živjeti u poslušnosti i otvorenosti za volju Božju i za potrebe drugih ljudi.

I mali dar, darovan s ljubavlju i pažnjom, može 
puno značiti onome tko ga prima

Postavlja se pitanje što nam sv. Pavao želi reći time 
da nas je Krist svojim siromaštvom oslobodio? Ta zar 
nas nije oslobodio i spasio svojim bogatstvom koje 
je, kako on na drugome mjestu kaže, “neistraživo” (Ef 
3, 8)? Očito nas Apostol, a na njegovu tragu i papa 
Franjo, želi poučiti kako nije važno samo ono što 
nekome darujemo nego i način na koji to činimo.
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S a d r ž a j:

vraćamo od sebe i okrećemo drugome, drugom 
čovjeku u kojemu nam u susret dolazi sâm on, 
naš Gospodin. I samo je takvo darivanje istinsko 
dobročinstvo.

6. Što, u skladu s rečenim, obraćenje za 
nas, za svakog od nas, može i mora zna-
čiti? Ako o tome razmišljamo u odnosu na 

Boga, obraćenje znači poslušnost Bogu i otvore-
nost njegovim nadahnućima i poticajima. Obra-
ćenje uključuje spremnost u svakom trenutku s 
Isusom Ocu nebeskom reći: 
“Ne moja volja, nego tvo-
ja neka bude!” (Lk 22,42). 
Kako bismo do takve po-
slušnosti došli, moramo se 
osloboditi prividne posluš-
nosti, poslušnosti koja ne 
prelazi u djela nego ostaje 
na riječima. Primjer takve 
lažne poslušnosti nalazimo 
u Matejevu evanđelju, u pris-
podobi o dvojici sinova, od 
kojih prvi odbija očevu za-
povijed da pođe na posao u 
vinograd, ali se poslije pre-
domišlja i odlazi. A drugi prihvaća, ali ne odlazi, 
ne izvršava što mu je zapovjeđeno i što je obećao 
(usp. Mt 21, 28-32). Svakako, nije lijepo kako se 
ponio prvi sin, jer ne priliči odbijati očeve zapovi-
jedi. Ali on je poslije uvidio da nije dobro učinio, 
pokajao se i obratio te postupio kako je otac za-
htijevao. Sigurno i svaki  od nas Bogu često kaže 
neću. Stoga obratiti se znači predomisliti se, uvi-
djeti pogrešku, pokajati se i ispraviti ju stvarnim 
prihvaćanjem i izvršavanjem Božje volje. Zato nije 
dobro ustrajati u svojemu “ne”, kao što nije dobro 
ni ono što drugi sin čini, koji kaže ocu “da”, ali ne 
postupa u skladu s tim što je rekao i obećao. 

7. Sigurno se, ako se dobro ispitamo, mo-
žemo lako prepoznati i u “ne” prvoga i u 
“da” drugoga sina, ali ne smijemo na tome 

ostati. Našu sličnost s jedim i drugim sinom poka-
zujemo na mnoge načine. Kako, na primjer, shva-
titi naše često samo deklarativno ispovijedanje 
kršćanske vjere, bez volje i želje da se u skladu s 
njome ponašamo i živimo, nego kao prividno “da” 
Bogu? Kako drukčije protumačiti naš prividno al-
truističan, a u stvarnosti egoističan odnos prema 
svojim bližnjima, a bližnji nam je svaki čovjek, ako 
ne u duhu “da” koje, u stvarnosti, znači “ne”? To 
znači, braćo i sestre, da u ovoj korizmi moramo 
svoje “ne” i svoje lažno “da” pretvoriti u istinsko 
i iskreno “da” Bogu. Moramo se, dakle, odreći 
kako izričita nijekanja Božje volje tako i njezina 
prividna prihvaćanja. Samo tada možemo reći da 

smo se obratili Bogu i otvorili drugome čovjeku, 
tj. postali drukčiji ljudi, onakvi kakve nas Bog želi.

8. U tom je smislu pred svakim od nas za-
datak ispitati svoj odnos prema Bogu, 
svojim bližnjima i drugim ljudima s kojima 

smo na različite načine povezani. Živimo u vre-
menu lažnih “da” na svim razinama, od one vjer-
ske do gospodarske i političke. Mnogi se krste i 
primaju sakramente prihvaćajući prividno ono što 
Crkva kao preduvjet za to traži, ali su već unapri-

jed u sebi odlučili da neće 
ispuniti što su obećali. Mno-
gi prihvaćaju uvjete koji se 
traže za obnašanje neke jav-
ne službe, dok im se ona ne 
povjeri, a zatim nastavljaju 
djelovati po svome, kao da 
nisu ništa obećali, ni na što 
se obvezali. Na sličan način 
i u Crkvi mnogi prihvaćaju 
službe govoreći “da” svemu 
što je potrebno kako bi ih 
dobili, a zatim se nerijetko 
ponašaju poput drugoga 
sina iz evanđeoske prispo-

dobe koju smo ranije spomenuli, koji kaže “da”, 
ali u srcu misli drukčije. 

Svima su, i u Crkvi i u društvu, puna usta lju-
bavi, solidarnosti, brige za opće dobro, odgovor-
nosti, a kad treba u skladu s time živjeti i djelo-
vati, na vidjelo dolaze individualizam i egoizam, 
prijetvornost i neiskrenost, što nas zatvara Bogu 
i čovjeku i što je glavni uzrok svih suvremenih 
zala. Zato nam je svima potrebno obraćenje, zato 
je potrebno slijediti Krista koji je radi nas postao 
siromašan, učeći nas kako i mi trebamo s drugi-
ma dijeliti ne samo od svoga suviška nego čitave 
sebe, sa svime što jesmo i što posjedujemo. To je 
velik izazov na koji moramo odgovoriti svi, vjernici 
i nevjernici. U protivnom, dogodit će se kako je 
Isus rekao: “Ako se ne obratite, svi ćete propa-
sti.” Molimo da nas njegov Duh prosvijetli i dadne 
nam snage za istinsko, a ne prividno obraćenje, 
za život u istini, a ne u laži, za istinsko zajedništvo 
u solidarnosti i ljubavi, a ne za prividno i glumlje-
no, čime samo prikrivamo individualni i kolektivni 
egoizam.  

Sa željom da nam ova korizma bude doista 
vrijeme obraćenja, vrijeme istinskog okretanja 
Bogu i čovjeku, vrijeme suočenja s istinom osob-
nog i zajedničkog života, ponavljam još jednom 
svima Kristov poziv: “Obratite se i vjerujte evan-
đelju!”

U Rijeci na blagdan Gospe Lurdske, 2014.
+ Ivan nadbiskup

Krist nas uči da ono što darivamo, trebamo darivati sa srcem i s ljubavlju, bez 
ikakvih skrivenih primisli. Samo ako tako darivamo, mi se odvraćamo od sebe i 

okrećemo drugome, drugom čovjeku u kojemu nam u susret dolazi sâm on, naš 
Gospodin. I samo je takvo darivanje istinsko dobročinstvo.

Svima su, i u Crkvi i u društvu, puna usta ljubavi, solidarnosti, brige za opće 
dobro, odgovornosti, a kad treba u skladu s time živjeti i djelovati, na vidjelo 

dolaze individualizam i egoizam, prijetvornost i neiskrenost, što nas zatvara Bogu 
i čovjeku i što je glavni uzrok svih suvremenih zala. Zato nam je svima potrebno 

obraćenje, zato je potrebno slijediti Krista koji je radi nas postao siromašan, učeći 
nas kako i mi trebamo s drugima dijeliti ne samo od svoga suviška nego čitave 

sebe, sa svime što jesmo i što posjedujemo.
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DOGAĐANJA

Svečanim euharistij-
skim slavljem i sjed-
nicom u crkvi Gospe 

Lurdske u Rijeci je u nedje-
lju, 9. veljače, svečano zavr-
šen dijecezanski proces za 
proglašenje blaženim sluge 
Božjega fra Ante Josipa To-
mičića, kapucinskog časnog 
brata. Svečano misno slavlje 
predvodio je riječki nadbi-
skup Ivan Devčić, a u konce-
lebraciju su bili, uz tridesetak 
svećenika,  gospićko-senjski 
biskup Mile Bogović i krčki 
Valter Župan.

Duhovni cvijet Riječke metropolije
Kapucinska crkva bila je do posljednjega mjesta ispunje-

na mnogobrojnim vjernicima iz Riječke nadbiskupije, Krčke 
biskupije, Zagreba i rodne fra Antine Like. Zaključujući sve-
čanost, riječki nadbiskup je rekao kako je sluga Božji fra Ante 
Tomičić bio za svoga života duhovni most koji je povezivao 
vjernike iz svih biskupija današnje Riječke metropolije. Nai-
me, riječki Autobusni kolodvor nalazi se ispred kapucinske 
crkve Gospe Lurdske u koju su mnogobrojni vjernici, dola-
zeći u Rijeku po raznim poslovima, navraćali, a fra Ante ih je 
tamo dočekivao, s njima ljubazno razgovarao, slušao o njiho-
vim problemima, tješio ih i savjetovao. U svojoj završnoj riječi 
nadbiskup je još istaknuo: „Lika je rodila još jednog junaka, 
ovaj put junaka kršćanske vjere, kojom je on obasjao cijelu 
našu domovinu, a posebno našu Riječku metropoliju. Zato 
ga se pravom može nazvati duhovnim cvijetom ove krajevne 
Crkve.“

Osvrćući se na evanđelje u kojemu Isus svojim učenici-
ma poručuje ‘Vi ste sol zemlje. Vi ste svjetlo svijeta!’, nadbi-
skup je istaknuo kako razna značenja Isusovih prispodoba 
o ‘soli’ i ‘svjetlosti’ dobro znaju tumačiti mnogi egzegete i 
teolozi, ali još bolje i uvjerljivije od njih to čine sveci jer oni 
svojim životom svjedoče ono što drugi teoretski tumače. Oni 
su, istaknuo je nadbiskup citirajući sv. Pavla ‘svijetla u svije-
tu’, (Fil 2,15), koja zrakama Kristove ljubavi svijet obasjava-
ju. Mnogi posjetitelji crkve Gospe Lurdske na riječkoj Žabici 
osjetili su da takvo posebno svjetlo isijava skromni i ponizni 
kapucinski brat fra Ante Josip Tomičić.

Završen nadbiskupijski postupak za proglašenje blaženim fra Ante Josipa Tomičića

Fra Ante je sa siromaštvom prigrlio jednostavnost i poniznost, i po tome ga svi posebno pamte. 
Ali također pamte i njegovu vedru i radosnu uslužnost koja je svojstvena samo osobama koje 
žive u dubokom odnosu s Bogom.

Skromni i ponizni 
kapucinski brat

Nadbiskupijski postupak za proglašenje blaženim službeno je pokrenut 12. srpnja 2005. godine, a inicijativu  
su 2001. pokrenuli vjernici koji su fra Antu svakodnevno susretali u kapucinskoj crkvi u Rijeci, a kasnije  
dolazili na njegov grob. Oni su tražili od kapucina da se postupak pokrene, otkrio je vicepostulator postupka, 
otac Stanko Dodig u svojoj zahvali svima koji su doprinijeli da dijecezanski postupak za proglašenje blaženim  
fra Ante Josipa Tomičića, fratra kapucina, bude priveden kraju.

Nemam ništa u sobi, sve su moje stvari u crkvi!
U svojoj propovijedi nadbiskup je naveo i svjedočanstva nekih svje-

doka koji su složni u uvjerenju da je fra Ante živio svetačkim životom. 
Jedan od njegove subraće koji ga je poznavao od 1931. posvjedočio je 
da se fra Ante trudio cijeli život živjeti svetačkim životom. Drugi se prisje-
tio kako je fra Ante jednom zgodom objasnio kako je sve što posjeduje, 
njemu u crkvi: “Nemam ništa u sobi, sve su moje stvari u crkvi!“, želeći 
time reći kako su njegovo jedino bogatstvo Isus u Presvetom Oltarskom 
Sakramentu i Gospa. Naveo je svjedočanstvo nekih svećenika koji su 
primijetili kako su fra Antini pokloni pred Svetohraništem bili takvi da se 
osjećalo kako kontaktira sa živim Isusom. 

Njegova pobožnost prema Gospi dolazila je posebno do izražaja u 
njegovoj ljubavi prema Njezinoj krunici. S tim u vezi postoji i jedna zgo-
da. Naime, jednog je dana fra Ante pred ispovjedaonicom ugledao neku 
ženu smrknuta lica.  Zapitao ju je treba li ispovjednika, a ona je, ugledav-
ši u njegovoj ruci krunicu, osorno odgovorila protupitanjem: - Što ti je to? 
A on ju je blago i sa smiješkom odgovorio: - To je lijek za Vaše tužno lice!

Znakovite su riječi i jednog svećenika koji je često posjećivao fra 
Antu: „ Ne znam protumačiti svoj stav, ali oduvijek smatram fra Antu sve-
cem, bez obzira na ovaj proces.“

Uz biskupe Riječke metropolije događaju su nazočili: vicepostula-
tor o. Stanko Dodig, promicatelj pravde dr. Slavko Zec, bilježnik Donat 
Košćak, prevoditelj dokumenata na talijanski jezik fra Jure Šarčević te 
mons. Milan Simčić, sudac i nadbiskupov delegat, koji je prema riječima 
riječkog nadbiskup obavio veliki dio posla unatoč svojoj visokoj životnoj 
dobi. Zapečaćeni dokumenti bit će proslijeđeni u Kongregaciju za pro-
glašenje svetih u Vatikanu na nastavak procesa.

H. A.
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Vrijeme je korizme.
Što mi ima reći ovo liturgijsko vrijeme? Meni, koja živim u svi-

jetu, a ne bih trebala biti od svijeta. Točno znam što mi je činiti, sve 
s krovova viče. 

Međutim,uvijek se ponovo i ponovo nađem u mreži aktivizma 
nadajući se da ću bar malo povećati  mogućnost da  svojom sna-
gom stignem do izgubljenog raja. Uzalud mi sve pročitane knjige i 
folderi puni pametnih i uzvišenih tekstova. Uzalud mi du-
hovne obnove. Isti trenutak kad dam pristanak na od-
godu susreta s Isusom, kad Ga ljubazno zamo-
lim da se vidimo drugi dan, jer sam  jako ili 
pospana, ili zauzeta, ili prevažna, kreće 
nered. Nevidljiv golim okom. Tek kad 
kaos preuzme moje dane vratim se 
k sebi.

Nakon vremena ustrajnosti 
u molitvi, nakon što postanem 
sigurna u svoje temelje, nakon 
što sa stopostotnom sigurno-
šću mogu reći da bolje vidim 
nevidljivo nego vidljivo, iza 
nekog od  zavoja, naglo nale-
tim na iznenađenje. Smiješi mi 
se – spodoba. Znam da je spo-
doba! Ali ima tako nježan 
glas!Tako nevine riječi. Tako 
je... primamljiva. Šapće, ne 
galami, ima i osmjeh. Ne bi 
nitko pomislio da ima loše 
namjere. Odisej se vezao za 
jarbol da takvih ne čuje glas 
pa ga ne odvrate od cilja.

Što mi šapće ova pre-
vrtljivica? Uglavnom odigra 
kartu na moju  potrebu da 
imam smisao, da budem 
potrebna,  nezamjenljiva, da 
bez mene  svijet nije  svrhovit. Njene riječi probude maštu i odmah 
sebe vidim  kao vidaricu, kao duhovnu majku, kao onu koja okuplja 
obitelj i prijatelje, kao mirotvorca. Ma bez mene bi svijet gacao kroz 
maglu. Ne bi mu tko imao reći što mu je činiti. Ne bi tko imao prepo-
znati pregaženo dostojanstvo, učiti opraštanju i sabiranju, ukazivati 
na dobro.

To je zaista tako. Nezamislivo je da si nepotreban, da nitko ne 
mari za tebe, da tavoriš dane. Strašna je pomisao da nisi nekome 
obrisao suzu, da ga nisi potaknuo da se izmiri s Bogom, da ne svi-
jetliš, bar koliko krijesnica, ako već nisi svjetionik.

U čemu je onda prijevara one spodobe s početka priče? Ona 
ima zaista pravo. Živjeti za druge, nije li volja moga Oca? U čemu 
je problem ako se sva razdajem i činim? Zar nije to bolje od doko-
ličarenja ili neprestane vrtnje oko svoje osi? Nije li bolje biti svojoj 
obitelji i potrebnima uvijek pri ruci nego ignorirati potrebe bližnjih?

O, koliko puta iskliznem u „u radu je spas“, kako li to godi mo-
joj sujeti da mogu više od drugih! Zatitra neka ugoda  u meni. Na 
usnama mi nešto nalik osmjehu. Ili grču. Ne da se iščitati.

Ona spodoba... prati me od moje mladosti. Ponekad promijeni 
taktiku. Ponekad me čak uvjerava da govori gluposti, da treba pre-
stati djelovati i, tobož, početi uživati. Da ne ostaje strah od razotkri-
vanja traga licemjerstva u mojim grudima , glasno bih se nasmijala 

potaknuta svojom veličinom.
Spodoba je zapravo tako... naivna. Slijedi 
me godinama, uporno kao paparaci poznate 

osobe. I misli da je neću pročitati! Malo 
sutra. Samo neka se presvlači, samo 

neka mijenja glas i način. Odlučujem 
se ne osvrtati na moju vjernu pra-
tilju. Postoje neki koji mi svrate 
pozornost na Bitnog.

Crkva.
Silno ljubim Crkvu. Lju-

bim  njeno vrijeme. Ljubim 
njeno okrilje. Ljubim  njena 
pravila. Ljubim je jer je jaka. 
I slaba. Ljubim je jer se u 

njoj ogledam. Ljubim je jer mi 
daruje korizmu. Ona je moja 
vjerna druga.

Korizma mi posvijesti 
da sam kao dijete, kao moji 
vjeroučenici. Pitam ih: “Koja 
je Kristova zapovijed?” A 
oni kažu, vrlo često: „Ljubi 
bližnjega svoga kao sama 
sebe.“ Izostave ljubav pre-
ma Bogu.

„Nešto nedostaje,“ pod-
sjetim i njih i sebe.

Netko nedostaje.
Da. Ljubi bližnjega, ljubi svoju obitelj, ali se u njih ne uzdaj. 

Razdaj se svojim bližnjima, ali se u njih ne uzdaj. Misli na sebe, ali 
se ni u sebe ne uzdaj.

Korizma vraća moje uzdanje na pravu adresu. S te adrese sva-
ka aktivnost prožeta Duhom Svetim prestaje biti aktivizam i postaje 
ispunjenje volje Očeve.

Spodoba iščezava. Korizma je jača. Ona posipa pepelom , us-
porava moju žurbu, liječi moju ovisnost o radu. Podsjeti me da sam 
jedinstvena i neponovljiva. Spusti me na koljena da bi me uzdigla. 
Uči me da postojim, nudi mi spoznaju da sam vrijedna, ne zato jer 
puno ili malo ili ništa ne radim nego jer sam ljubljena od Presvetog 
Trojstva.

Isuse, neka te u ovoj korizmi naučimo susretati bez odlaganja.
Hvala Ti.

HAGIOTERAPIJA

Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospodina i kome 
je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu 

što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kada 
dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. 

U sušnoj godini brigu ne brine ne prestaje donositi plod.
Jr 17,7-8

Nezamislivo je da si nepotreban, da nitko ne mari za tebe, da tavoriš dane.  
Strašna je pomisao da nisi nekome obrisao suzu, da ga nisi potaknuo da se izmiri s Bogom, da ne svijetliš, 

bar koliko krijesnica, ako već nisi svjetionik. U čemu je onda prijevara?

Piše: Vesna Drmić

Što nam govori korizma
Korizma vraća moje uzdanje na pravu adresu. S te adrese svaka aktivnost prožeta Duhom 
Svetim prestaje biti aktivizam i postaje ispunjenje volje Očeve.
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GODINA ŽUPNE KATEHEZE

Svjetski dan braka – poticaj za svjedočenje i aktivniji vjerski život

Biti par, a ne oženjeni samci

Budući da smo uglavnom u našem pastoralno-katehetskom 
djelovanju usmjereni na zadovoljavanje „vanjske forme“, a 
naš katehetski govor često ostaje iznad glava, umjesto da 

prodre u nutrinu srca, potrebno je vratiti se na temelje crkveno-
ga života - liturgiju i liturgijski život. Liturgijska godina pogodan je 
smjerokaz liturgijskom životu, koji je nakon Drugog vatikanskog 
sabora, „dublje shvaćen kao izvor i vr-
hunac crkvenog života.“ 

„Sadržaj“ liturgijske godine naj-
pogodniji je za katehezu budući da 
„u godišnjem ciklusu Crkva razvija 
svekoliko Kristovo otajstvo, od utje-
lovljenja i rođenja sve do uzašašća, 
do dana Pedesetnice i do očekivanja 
blažene nade i dolaska Gospodino-
va.“  U liturgijskoj se godini, u slijedu 
liturgijskih vremena i blagdana, preko 
svetoposamskih čitanja i liturgijskih 
molitava izražava sržni sadržaj vjere 
Crkve, stoga i sržni predmet župne 
kateheze. Liturgijska godina želi pri-
bližiti otajstvenu Kristovu prisutnost 
te pokazati da je Kristovim silaskom 
u vrijeme samo vrijeme postalo ‘mje-
stom’ spasenja. 

Liturgijski kalendar ima veliku ulogu u katehezi. Godišnji litur-
gijski kalendar pomaže pri planiranju katehetske godine. Riječ 
je o predavanjima, sastancima, događajima i raznim susre-

tima. Katehetski kalendar usklađuje se sa župnim i biskupijskim 
pastoralnim kalendarima. Veliki nedostatak za katehezu je manjak 
povezanosti s liturgijskom godinom. Kateheza koja vodi računa o 
liturgijskoj godini treba biti izazov površnom shvaćanju liturgijskih 
razdoblja i uvoditi narod, godinu po godinu, u dublje življenje pas-
halnog otajstva u njihovim životima, koji se odvijaju u različitim li-
turgijskim razdobljima. Pri tome je potrebno da katehete planiraju, 
koriste malo mašte, te se oslanjaju na sve izvore za katehezu: litur-
gijske, biblijske, crkvene i naravne. 

Važno je i potrebno održavanje interaktivnih radionica o litur-
gijskim razdobljima. Na primjer, u radionici o pripremi za advent 

odvoji se nekoliko soba, jedna za svaku nedjelju. Crpeći iz biblijskih 
čitanja za nedjelju koja je određena za pojedinu sobu, voditelji u 
toj sobi stvaraju ozračje povezano s tom nedjeljom, ispunjavajući 
prostor simbolima i slikama iz nedjeljnih čitanja. Nakon što skupi-
na uđe u tu sobu, čitaju se čitanja. Nakon čitanja slijede razdoblja 
razmatranja, kateheze i aktivnosti prikladne dobi članova skupine. 

Nakon što svaka skupina prođe kroz 
ovo iskustvo za prvu nedjelju adven-
ta, ide dalje na katehetsko iskustvo 
za sljedeću nedjelju. Razmišljanje o 
nedjeljama adventa na ovaj način daje 
priliku svakoj skupini da zapravo „pu-
tuje“ kroz ovo razdoblje. Potrebne su 
nam, u katehetskoj praksi, radionice 
temeljene na sličnim aktivnostima i za 
druga liturgijska razdoblja, posebno 
za vazmeno trodnevlje. Na ovaj način 
vjernici mogu potpunije doživjeti Cr-
kvu koja „živi i slavi Kristovo otajstvo“ 
u liturgiji tijekom cijele godine. 

Katehetski voditelji mogu poveza-
ti liturgijsku godinu s katehezom 
i na druge načine. Kateheza se 

može osloniti na važne dane tijekom 
liturgijske godine kao što su značajni 

spomendani, blagdani i svetkovine. Usklađivanje kateheze s litur-
gijskom godinom zahtjeva pomno planiranje, ali je rezultat toga vri-
jedan. Katehete koje posve iskoriste liturgijsku godinu na kraju čine 
više od pukog poučavanja o različitim liturgijskim razdobljima. Oni 
zapravo koriste liturgijska razdoblja za evangelizaciju. Na taj način 
vjernici doživljavaju smisao liturgijske godine u liturgijskim molitva-
ma, biblijskim tekstovima, simbolima, izrazima, katehezi i aktivnom 
sudjelovanju.  Ono što ne može „učiniti“ vjeronauk u školi, zasi-
gurno mogu, slijedeći liturgijsku godinu, katehetski susreti u župi, 
budući da je crkvena zajednica pozvana odgajati i svjedočiti ono 
što poučava. Kateheza u župi je pozvana evangelizirati, promijeniti 
mentalitet i ponašanje, omogućiti iskustvo slavljenja vjere, te omo-
gućiti iskustvo društvenog, karitativnog i apostolskog angažmana 
u ime kršćanske prakse.

Župna kateheza i liturgijska godina
Liturgijska godina želi približiti otajstvenu Kristovu prisutnost te pokazati da 
je Kristovim silaskom u vrijeme samo vrijeme postalo ‘mjestom’ spasenja. 
Liturgijski kalendar ima veliku ulogu u katehezi.

Kateheza se može osloniti na važne 
dane tijekom liturgijske godine kao 

što su značajni spomendani, blagdani 
i svetkovine. Usklađivanje kateheze s 
liturgijskom godinom zahtjeva pomno 
planiranje, ali je rezultat toga vrijedan. 

Piše: Marijan Benković

U godini Župne kateheze, u župama Kukuljanovo, Škrljevo i Krasica svečano 
je proslavljen Svjetski dan braka. Roditeljima prvopričesnika i krizmanika uručena 
je čestitka sa pozivnicom na župna događanja organizirana povodom tog dana. 
U petak, 7.veljače u 17:30 u crkvi Presvetog srca Isusova u Škrljevu održano je 
Euharistijsko klanjanje u kojem smo molili Gospodina za brak po Božjem namislu 
i za bračne parove da ostanu vjerni svom prvotnom obećanju koje su dali pred 
Bogom i Crkvom. Iste večeri u 19:00 h u Domu kulture u Kukuljanovu, održana 
je tribina o braku koju su predvodili bračni par Ana i Milorad Cuculić inače članovi 
Hrvatske zajednice bračnih susreta i Anton Zec, prošlogodišnji zlatomisnik i vo-
ditelj Bračnih susreta u Opatiji. Tema susreta je bila: “Božja i naša duboka čežnja 
za nas dvoje je da budemo par, a ne oženjeni samci.” 

Vlč. Zec je naglasio da je Bog već kod stvaranja čovjeka zamislio zajedništvo 
između muškarca i žene i posvetio ga sakramentom ženidbe. To isčitavamo u 
Knjizi Postanka 2,18-24, a posebno u rečenici: “I dvoje njih bit će jedno tijelo.” 

Voditelj je posvjestio prisutnima kako su važni i vrijedni u Božjim očima i kao 
pojedinci i kao bračni par. Posvjestio je i to da smo jedno drugome dar, a ne križ 
kako se često doživljavamo te smo takvi pozvani živjeti ljubav i biti odsjaj Božje 
ljubavi u svijetu. Biti ono za što nas je stvorio, biti par, a ne oženjeni samci. Brač-
ni par Cuculić je posvjedočio svoj bračni put od romance preko razočaranja do 
radosti. Taj se put neprestano ponavlja u svakom braku. 

U nedjelju, 9. veljače u 10:00 h služena je misa u crkvi Gospe Karmelske na 
Krasici, a predvodio ju je Anton Zec u zajedništvu s Marijanom Benkovićem. Pri-
sutni bračni parovi svjedočili su svoje bračno zajedništvo pred Bogom i Crkvom 
čitajući u paru Božju riječ i molitvu vjernika posebno pripremljenu za taj dan, kao 
i noseći u procesiji prikazne darove. Najsvečaniji trenutak bila je obnova bračnih 
zavjeta koju su mnogi parovi prvi put učinili nakon vjenčanja. Bilo je i suza, a 
vrhunac misnog slavlja doživjeli smo susrevši se sa živim Kristom u pričesti. Bio je 
to sasvim poseban vikend ispunjen zajedništvom i radošću. 

Ana Cuculić
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GODINA ŽUPNE KATEHEZE

Ukratko o Marijinoj legiji
Marijina legija je međunarodni katolički po-

kret. Osnovana 1921. u Irskoj. Danas ima 12 mi-
lijuna članova u 2000 biskupija diljem svijeta. Ima 
dvostruku svrhu: duhovna obnova samih članova 
i širenje Božjeg kraljevstva po Majci Božjoj. Ute-
meljitelj je Frank Duff, sluga Božji, rođen u Dublinu 
1889., član družbe sv. Vinka. Njegova prva knjiga 
se zove „Možemo li biti sveci?” 

Cilj Marijine legije je slavljenje Boga sveto-
šću njezinih članova. Osobno posvećenje se ra-
zvija molitvom i djelatnim radom, pod crkvenim 
vodstvom. Način rada je tjedni sastanak: molitva, 
planiranje rada, traje do 90 minuta i tjedni apo-
stolat. Važan je priručnik Marijine legije, u kojemu 
se nalaze smjernice za osobno posvećivanje i kr-
šćansko djelovanje. Tjedni sastanak se sastoji od 
zaziva i molitve Duhu Svetomu, molitve krunice, 
duhovnog štiva, izvješća članova, molitve Catene 
Legionis, duhovnog nagovora, podjele zadataka i 
završne molitve. Prezidij je naziv za članove Mari-
jine legije u župi. Što se tiče apostolata, „apostol-
ski duh najbolje se razvija apostolatom”. Riječ je o 
apostolatu u paru koji se temelji na pružanju du-
hovne pomoći i ljudske riječi. Područja rada apo-
stolata u župi su: kućni posjeti, vođenje kateheze, 
posjećivanje osoba s invaliditetom, starih i nemoć-
nih. Druga područja rada su: posjeti bolnicama ili 
domovima umirovljenika, rad za najsiromašnije 
(prihvatilišta, prenoćišta, zatvori...), rad s djecom i 
mladima, te širenje katoličke literature. Kako poče-
ti apostolat? Upotrijebimo svoje talente. Otkrijmo 
vrstu apostolata koja nam najviše odgovara. Pri 
tome nam mogu pomoći iskusniji legionari.

Godina Župne kateheze kao poticaj vjerskom odgoju i laičkom apostolatu

Marijina legija u službi 
nove evangelizacije
Cilj Marijine legije je slavljenje Boga svetošću njezinih članova. Osobno posvećenje se razvija 
molitvom i djelatnim radom, pod crkvenim vodstvom.

Svoj dojam obećanja Marijinoj legiji s nama dijeli  
s. Ankica Cuculić, aktivna vjernica laikinja u župi  
sv. Franjo Asiški - Kukuljanovo

Hvala ti Majko za Sina, Sine hvala ti za Majku, ljubim vas neizmjerno!!! Dobila 
sam priliku da 18. veljače ove godine izrečem obećanje Duhu Svetomu za Mariji-
nu legiju. Moje svečano DA po uzoru na Majku Mariju. Osim nje drugih uzora ni-
sam imala, jer sam bila prva u grupi za taj svečani čin. Odmah na početku predala 
sam svoju slabost i zamolila za snagu Duha Svetoga da podupre moje djelovanje.

Da budem oruđe veličanstvenih planova Oca i Sina i Duha Svetoga. Ovako 
to izgledaju samo riječi, međutim one su odjekivale u cijelom mom biću, tražile 
put i smještaj u mom srcu. Ne mogu opisati taj osjećaj dubine i širine bez kraja. 
A ja malena i sitna, dio nepreglednoga mora života. Da, bilo je svečano, skromno 
i lijepo. Sva moja braća i sestre, dragi uzvanici dali su svoj doprinos, hvala im. A 
najveća hvala našem duhovniku vlč. Marijanu. Hvala s. Nevenki, koja mi je na pravi 
način prezentirala Marijinu legiju. Bogu Ocu hvala za najveću svečanost koja je 
bila u meni. Osobito sam to osjećala narednog dana u tišini svog doma. U meni je 
cijeli dan pulsiralo more Duha Svetoga svojim valovima blagoslova. Razmatrala, 
promatrala u jednom stanju neprestanog zahvaljivanja. Moji osjećaji su se još 
pojačali dojmovima prisutnih mi gostiju koji su se javili da mi zahvale za poseban 
događaj i zajedništvo. 

Hvala ti Majko, vodi nas i nadalje da radosnim životom radujemo Oca nebe-
skoga, prenosimo ljubav ovim svijetom i svjedočimo da smo Božja djeca. Ništa 
ljepše ne postoji. Marijina legija je uistinu dar ovome svijetu i prilika da se svi uklju-
če. Dok ne kažeš Majci “Evo me” ne možeš to spoznati. Ta se spoznaja ne postiže 
pameću i kalkulacijama, već čistim i iskrenim srcem. Rekla sam Majko “Evo me”, 
želim biti neznatna službenica Gospodnja, onakva kakvu me Bog Otac hoće,  uro-
njena u njegovu volju da pomognem obnoviti lice zemlje i Kraljevstva Oca i Sina i 
Duha Svetoga na zemlji. Vjerujem, Bogu je sve moguće, u toj vjeri živim i ostajem. 
Moje javno i svečano obećanje u stvari je moj odaziv, kojeg osjećam kao Majčinu 
krunu svim Sakramentima koje sam dosada primila. “Idem evo me, o Gospodine, 
bit ću uza te! Samo daj da opet čujem poziv tvoj: Dođi, slijedi me!

s. Ankica

Marijina legija je 
uistinu dar ovome 
svijetu i prilika da 
se svi uključe. Dok 
ne kažeš Majci 
“Evo me” ne možeš 
to spoznati. Ta 
se spoznaja ne 
postiže pameću i 
kalkulacijama, već 
čistim i iskrenim 
srcem.
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Povjerenik ste za sveučilišni pastoral. Kako birate duhovni 
program kojega pružate studentima i mladima?

Da, povjerenik sam za sveučilišni patoral kojemu je povjere-
na pastoralna briga za Veleučilište i Sveučilište u Rijeci. Dakle, 
povjerenik bi trebao ostvariti kontakte s profesorima, djelatnicima 
i studentima i ponuditi adekvatni duhovni program. Sveučilište u 
Rijeci je treće po veličini u Hrvatskoj pa su izazovi i potrebe velike. 
Duhovni program za studente i mlade je nastavljen od prijašnjih 
povjerenika s tim da je ove godine u mnogočemu moduliran i pro-
širen. Nedjeljnja sveta misa u Assunti za mlade i studente u 18:00 
sati je temeljna odrednica pastoralnog djelovanja. Kateheze sva-
kog utorka u 20:00 sati s aktualnim temama koje privlače mlade i 
koje moraju biti usklađene s profesijom gosta koji dolazi jednom 
mjesečno na tribinu. Tu su i redovita klanjanja, prigodna klanjanja, 
duhovne obnove, trodnevnice uoči važnih događaja, duhovni raz-
govori, ispovijedi, duhovne vježbe, volontiranje za karitativne usta-
nove, pokretanje predbožićne akcije za potrebne i siromašne „Za 
osmijeh tvoj“, ostvarivanje ekumenskog i međureligijskog dijaloga, 
blagoslovi indeksa i soba te izleti i neformalna druženja.   

Na kateheze pozivate osobe iz javnog života da svjedoče 
mladima o svom življenju vjere. Kako su mladi reagirali nakon 
gostovanja npr. bivšeg nogometaša i reprezentativca Darija Ši-
mića?

Da, to je novost kojom se želi potaknuti mlade i studente da 
promisle o svome živote i svojoj vjeri. Jednom mjesečno dolazi 
neka poznata osoba iz javnog života na našu tribinu i tada posvje-
doči svoju vjeru. Naš prvi gost bio je Dario Šimić, a doći će nam po-
znata dobrotvorka Ksenija Abramović, svećenik koji je bio ovisnik 
don Ivan Filipović, poznata pjevačica Sanja Doležal i mnogi drugi. 
Budući da je Dario bio naš prvi gost sigurno da nam nije bilo lako 

sve izorganizirati i započeti tribine ovakve vrste, ali moram reći da 
je odjek kod mladih bio fenomenalan, to potvrđuje i njihov odaziv 
jer Crkva je bila potpuno ispunjena. Njegovo svjedočanstvo vjere 
„uzdrmalo je duhove“. Mladi su bili oduševljeni činjenicom da je 
ostao na putu vjere unatoč ogromnih iskušenja u svijetu nogometa 
i materijalnog bogatstva.    

Uoči Valentinova u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije 
(kod Kosog tornja) organizirate  klanjanje za sve koji su zalju-
bljeni, kao i za one koji to još nisu da mole Gospodina posred-
stvom sv. Valentina da nađu pravu djevojku ili dečka. Pozivate i 
one koji su u vezi na dolazak s parom kako bi molili da ta veza 
bude od Boga blagoslovljena i ako Bog želi da se  zaruče i stupe 
u brak. Kako mladi i student reagiraju na ovakve pozive?

Organiziramo prigodne trodnevnice i klanjanja. Ovo klanjanje 
je organizirano povodom spomendana sv. Valentina, kojeg mladi 
i zaljubljeni uzimaju kao zaštitnika. Cilj je molitva Gospodinu po-
sredstvom sv. Valentina da nađu dobrog dečka ili djevojku kao i 
za one koji već imaju da Bog blagoslovi tu vezu. Znam iz iskustva 
da mladi i student vole klanjanja, posebno kad su prilagođena nji-
ma, zato smo i organizirali ovo klanjanje uoči sv. Valentina 13.2. u 
20:00 sati. Budući da je i ovo “Valentinovo” klanjanje po prvi puta 
znatiželjno iščekujemo odaziv mladih i studenata, ali mi smo uvijek 
vođeni činjenicom da je bitna kvaliteta, a ne kvantiteta.    

Što pripremate za naredno razdoblje? 
U ožujku ćemo nastaviti s redovitim katehezama koje će obra-

đivati započete teme iz teologije tijela. Osim toga neke od kateheza 
bit će posvećene i govoru o ovisnosti iz razloga što nam dolazi 
gost don. Ivan Filipović, koji je bio ovisnik pa zato želimo studente i 
mlade bolje educirati o toj temi tako da budu spremni za tu tribinu. 

Razgovor s povjerenikom za sveučilišni pastoral Riječke nadbiskupije Velimirom Martinovićem

Svaki korak koji nas izgrađuje i zbližuje je dobar, ako i ne mislimo jednako, želimo kroz dijalog 
argumentima opravdati svoje stavove i pokazati da nas različitost obogaćuje

Zašto je važno da studenti dobiju mjesto za duhovnost na fakultetu te hoće li studenti dobiti kapelu u 
Sveučilišnom kampusu?
Dobivanjem mjesta za duhovne sadržaje u Kampusu povjerenik će u potpunosti ostvariti svrhu svoje službe. 
Studenti će moći kroz duhovne razgovore, tribine, kateheze i sakramente produbiti vjerničku duhovnu dimenziju. 
Povjerenikova nazočnost u njima će stvarati sigurnost i oslonac u kriznim situacijama njihovog života, ako do 
njih dođe. Obećano nam je da će studenti dobiti kapelu za izvođenje katoličkih obreda u Kampusu, ali kada će 
to biti ne možemo odgovoriti, jer Kampus je još u izgradnji i treba predvidjeti mjesto za kapelu. 

Očekujemo  
duhovni  
prostor u  
Sveučilišnom 
kampusu
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Pripreme mladih i studenata za SHKM u Dubrovniku. Kroz korizme-
no vrijeme ćemo opet imati akciju „Za osmijeh tvoj“, posjetit ćemo 
Islamski centar u Rijeci, a u zatvoru ćemo animirati jednu misu. 
Također ćemo koncem ožujka 28.-30. organizirati duhovne vježbe 
za mlade i studente. To će biti prvi turnus, a tijekom godine će biti 
još tri termina za one koji sada neće moći. Za početak smo uzeli 
samo četiri puta godišnje jer ne znamo kako će biti odaziv, obzirom 
da prije nije bilo duhovnih vježbi. 

Zašto ste pokrenuli duhovne vježbe?
Duhovne vježbe smo uveli iz razloga što se osjeti da mladi i 

studenti traže Boga i žude za duhovnošću, za istinskim susretom s 
Bogom. Ovo će biti za njih dragocjeni trenutci kada će ostaviti po 
strani svoje mladenačke probleme i obaveze i posvetiti se potpuno 
Bogu  i molitvi, tj. „napuniti baterije“, duhovno se obnoviti. Program 
će biti usklađen prema duhovnim vježbama sv. Ignacija Loyolskog.    

- U okviru programa molitvene osmine za jedinstvo kršćana 
organizirali ste zanimljivu tribinu na Filozofskom fakultetu čime ste 
izjavili da je to korak prema dobivanju prostora za duhovne progra-
me na Sveučilišnom kampusu na Trsatu?

Tribina na Filozofskom fakultetu u Kampusu je bila samo jedan 
pokazatelj kako i profesore i studente zanimaju i teološke teme. 
Posebno je bilo zanimljivo što su gosti predavači dr. sc. Ivica Šola i 
dr. sc. Nebojša Zelić bili djelomično oprečnih mišljenja o istoj temi, 
ali su do maksimuma respektirali jedan drugoga. Da, istina svaki 
korak koji nas izgrađuje i zbližuje je dobar, iako ne mislimo jedna-
ko, nego želimo kroz dijalog argumentima opravdati svoje stavove 
i pokazati da nas različitost obogaćuje, to se vidjelo na toj tribini. 
Duhovni prostor za povjerenika u Kampusu je predviđen, sigurno 
će biti, jer to nam je i potvrđeno u pregovorima s rektorom Sveučili-
šta prof. dr. sc. Perom Lučinom i njegovim bližim suradnicima. Dok 
se nađe adekvatno rješenje, ovisno na plan izgradnju Kampusa, 
povjerenik će tamo djelovati.   

Koliko često obilazite fakultete i postoji li komunikacija fa-
kulteta sa sveučilišnim pastoralom?

Suradnja sa svim fakultetima je jako dobro. Osim redovitog 
duhovnog programa s profesorima i djelatnicima pokrenuli smo 
inicijativu da svaki fakultet u Rijeci dobije sveca zaštitnika. Neki od 

fakulteta su već dobili i sveca koji je zaštitnik njihovog fakulteta i 
svih koji su vezani na bilo koji način s tim fakultetom, a i drugima 
ćemo ponuditi da izaberu jednog sveca koji će biti njihov zaštitnik. 
Na taj način povjerenik se bolje povezuje s pojedinim fakultetom i 
kroz specifični duhovni program pruža duhovnu skrb.

U razgovoru s mladima nailazite na različite probleme s 
kojima se svakodnevno suočavaju. Na koje poteškoće najčešće 
nailaze  i na koji način im pomažete?

Rekao bih da gotovo svi mladi imaju slične probleme. Zabrinuti 
su za svoju egzistenciju nakon završetka fakulteta te traže ohra-
brenje i poticaj. Nerijetko se dogodi da u toj zabrinutosti i razo-
čaranosti polako padaju u sumnju vjere. Također su opterećeni, 
razočarani i shrvani nakon prekida veze s osobom koju su voljeli. 
Kroz razgovore s njima pokušavam im ukazati na ono što oni imaju, 
a ne da gledaju ono što nemaju ili što su izgubili. Kad uvide vrijed-
nost onoga što imaju polako se pomire s tom činjenicom. Zato ih 
potičem na sakramente, posebno svetu ispovijed, da Bog izliječi 
njihovo srce ranjeno, da vrati radost i optimizam koji su prije imali. 
Na taj način učine skok iz one sumnje u još veću vjeru. Bitno je da 
osjete da ih razumijete, da ih volite i da se za njih Bogu molite.   

Sudjeluju li studenti dovoljno u duhovnim programima te 
uključuju li se u molitvene zajednice?

Studenti koji su istinski vjernici uključe se u sve duhovne pro-
grame i pripadaju nekoj zajednici. Moram reći da takvih nije puno 
obzirom na veličinu Sveučilišta u Rijeci i broj studenata. Zato je na 
svakom od nas da potakne druge da se uključe, da im prenese 
ljepotu vjere i zajedništva u Crkvi te da na taj način pokrenemo onu 
pasivnu većinu koja se samo mora odvažiti.  

Što biste im na kraju poručili?
Dragi moji studenti i mladi nemojte se bojati zakoračiti na du-

blje upoznavanje vjere, jer tim činom neće biti oduzeta vaša slo-
boda, vaše dragocjeno vrijeme, nego ćete tek tada biti slobodni 
za Gospodina čija i jesmo stvorenja i svoj život jedino možete tako 
učiniti sretnim i zadovoljnim. 

Razgovarala: Helena Anušić

Iz Vaše perspektive, je li mladima danas teško biti vjernik i svjedočiti vjeru?
Pravom vjerniku nikad nije teško svjedočiti vjeru. Vjernik živi od onoga u što vjeruje unatoč svim nevoljama. 
Nema tog vremena koje nije bilo teško za vjeru i vjernika. Danas je možda teže nego prije jer svijet se strahovito 
brzo razvija i globalizira te svi ti utjecaji izvana uglavnom idu za profitom i interesima koji u najmanju ruku guše 
vjeru, ako ne i zatiru. Nerijetko mi mladi koji su aktivni u nekoj od zajednica kažu kako ih etiketiraju i govore: 
„E to su oni što idu u crkvu i na zajednicu“, ali oni su toliko jaki svjedoci i tako međusobno povezani da to ne 
možete vjerovati, tako da ih to ne zabrinjava i uopće im to ne umanjuje vjeru.    

Blagoslov indeksa i studentskih soba 
Inicijativa Povjerenstva za sveučilišni pastoral Riječke nadbiskupije za bla-

goslov indeksa i studentskih soba u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić“ 
naišla je na veliko zanimanje mladih koji su koncem siječnja donijeli svoje stu-
dentske kartice u crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije gdje ih je blagoslovio 
povjerenik za studentski pastoral, vlč. Velimir Martinović.

Studentski kapelan zazvao je Božji blagoslov na studente, na indekse i kar-
tice te molio da studenti uz pomoć Svemogućega Boga mogu usvojiti znanje 
koje su im prenosili profesori i uspješno položiti ispite koji su pred njima u ovoj 
akademskoj godini. Istaknuo je da studenti svoja znanstvena dostignuća spaja-
ju s evanđeoskom istinom te tu istinu u svome srcu čuvaju i svojim je životom i 
ponašanjem očituju u svome životu. Početkom veljače, u studentskom naselju 
„Ivan Goran Kovačić“ u Rijeci, počeo je blagoslov studenata i njihovih soba, koji 
je trenutno još u tijeku. Ova inicijativa nastala je željom samih studenata koji su u svakoj sobi radosno i srdačno primali studentskog 
kapelana vlč. Velimira Martinovića, s njim razgovarali i bolje se upoznali. Tom prigodom studentski kapelan susreo se i s upravom 
studentskog naselja koji su mu zaželjeli dobrodošlicu. „Za blagoslov se prijavilo oko četrdeset studenata, ali još su uvijek moguće i 
naknadne prijave.“, poručio je vlč. Martinović.



10
 B

ro
j 2

/4
69

 2
01

4.

Projekt „Kumstva na daljinu” Caritasa Riječke nadbiskupije trenutno obu-
hvaća 64 obitelji. Sustav je osmišljen tako da se određena obitelj obve-
zuje redovito uplaćivati sredstva za pomoć točno određenom djetetu i 

prate ga, po mogućnosti, do punoljetnosti. Svaka obitelj prije nego na sebe 
preuzme obvezu, od riječkog Caritasa dobije opis obiteljske i socijalne situa-
cije djeteta kojemu treba pomoć. Kada prouče situaciju i uvjere se u potrebe, 
tada preuzmu obvezu pomaganja. Cifra koja se uplaćuje prosječno iznosi oko 
200 kuna mjesečno. Pomoć se šalje obiteljima s troje ili više djece, djeci čiji su 
roditelji stradali u ratu ili imaju kakav hendikep. Pomoć može biti novčana, ali u 
nekim slučajevima se tim novcima plaćaju režije, drva za ogrijev, prehrambeni 
proizvodi ili im se kupi kakav kućanski aparat. 

„Sustav kumstava osmišljen je prije točno 20 godina. Kada je započeo po-
moć je stizala i na 500 adresa. Bile su to ratne godine kada je Caritas iz brojnih 
talijanskih gradova, ali i Austrije i Njemačke, u Hrvatsku slao veliku pomoć. 
Dolazili su kamioni hrane i potrepština, a ubrzo i novac. Caritas nadbiskupije 
Rijeka osmislio je sustav kumstava kako bi donatori znali točno kome i za što 
odlazi novac koji su uplatili“, prisjeća se Laura Marinelli, voditeljica projekta 
koja održava kontakte s donatorima. Brižno je zapisivala svaku uplaćenu kunu 
i vodila kartoteku obitelji kojima se pruža pomoć. „Krajem 90-tih broj kumstava 
se smanjio na stotinjak, što je na neki način i logično s obzirom da je rat zavr-
šen, a talijanski Caritas je pomoć preusmjerio u druge dijelove svijeta, na druga 
krizna žarišta. U početku se veliki dio kumstava odnosio na djecu čiji su roditelji 
stradali u ratu. Danas se brojka kumstava spustila na ispod sto, ali i dalje je to 
lijepi broj djece kojima pomažu kumovi na daljinu.“ 

Mnogi od njih se niti ne znaju, upoznati su samo s osnovnim podatcima 
preko dokumentacije koju dostavlja Caritas. Ali ima i vrlo bliskih prija-
teljstava, situacija kada su kumovi upoznali dijete koje pomažu. Neki 

ih redovito i posjećuju, šalju pakete za rođendane. „Neki kumovi zaista učine 
i više od onoga na što su se u početku obvezali. Jako su osjetljivi i osjećajni. 
Imamo nedavni primjer obitelji Ghu iz Sanrema koja je, uz pomoć riječkog Ca-
ritasa, obitelji svojeg kumčeta otplatila 15 000 kuna duga koji se nakupio zbog 
neplaćene struje.“ Jedan dio kumova redovito komunicira s obiteljima putem 
pisama koja Caritas, po potrebi, prevodi i šalje. 

„Ima nažalost i obrnutih slučajeva kada kumovi ne mogu više podržavati 
kumstvo. To je dakako njihov izbor i imaju na to pravo. U takvim slučajevima 
obavještavamo obitelj da se kumovi povlače iz projekta. Ako su jako u potrebi 
nastojimo im pomoći iz nekih drugih izvora Caritasa. Neke obitelji same jave 
da su im se prilike poboljšale i da ne trebaju više pomoć. U takvim slučajevima 
kumovi ponekad preuzmu neku drugu obitelj za kumstvo.“ 

Iako broj kumstava posljednjih godina lagano opada, ima i novih obitelji 
koje preuzimaju obveze. „Posebno je aktivan gospodin Ivan Quartino iz Cari-
tasa iz Sanrema koji još uvijek animira i traži nove kumove za ovaj projekt. U 
posljednjih nekoliko godina iz Sanrema se javilo pet novih kumova koji su se 
uključili u projekt. Voljeli bismo da ima više domaćih kumstava, osoba ili tvrtki 
koje bi bile spremne preuzeti takvu obvezu i pomoći neko dijete u potrebi“, za-
ključuje gđa. Laura i time upućuje poziv i apel novim kumovima. Jer potrebnih 
uvijek ima. 

CARITAS

Kumstva na daljinu

Kumovi pomažu djeci
Caritas nadbiskupije Rijeka osmislio je sustav kumstava kako bi donatori znali točno kome 
i za što odlazi novac koji su uplatili

Trenutno u projektu sudjeluje 36 obitelji 
iz Sanrema, 11 iz Vigarana, 6 iz Verone, a 

obitelj Murković iz Trsta pokriva  
dva kumstva. Poseban su primjer vlasnici 

firme Tutti frutti, obitelji Mrakovčić i 
Baldigara s Krka koji su na sebe preuzeli  

9 kumstava i za svako dijete uplaćuju  
400 kuna mjesečno. 

„Djeca kojoj danas šaljemo pomoć 
uglavnom su iz brojnijih obitelji s 

nezaposlenim roditeljima. Žive od 
socijalne pomoći i dječjeg doplatka pa im 
i pomoć kumova puno znači“, objašnjava 

Laura Marinelli, voditeljica programa. 

Mnogo je primjera kada kumovi čine i više o nužnog. U jednoj obitelji koju je napustio otac, majka je ostala s troje 
djece. Od 2005. dobivali su pomoć kumova preko Caritasa. Novac je uglavnom trošen na školovanje djece. Majka je 
umrla 2007. godine, ali djeca su i dalje dobivala pomoć. Najstariji sin smješten je u dom i uspješno je završio srednju 
školu, a dvije maloljetne djevojčice, Matea i Antonija, smještene su u dom u Karlovcu. Iako su tako bile zbrinute pa im 
po pravilima kumstva više nije trebala biti uplaćivana pomoć, kumovi su inzistirali da im i dalje pomažu. Ili na primjer, 
Milorad je kao dijete s posebnim potrebama još od 1994. primao pomoć. Nakon što su mu roditelji stradali smješten 
je u dom na Brašćinama. Njegovi su mu kumovi iz tvrtke Tutti frutti željeli i dalje pomagati i još uvijek mu redovito šalju 
mjesečnu uplatu. 

Jedna obitelj s petero djece kumstvo ima od 2004. godine. Otac tek odnedavno radi, ali to nije dostatno za brojnu 
obitelj. Pomažu im i gradske vlasti, župni Caritas, a programom kumstva i nadbiskupijski Caritas. Kada je dijete koje je 
primalo kumstvo navršilo 18 godina, kumovi su htjeli kumstvo prenijeti na najmlađe dijete, Roberta. 
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Udruga navijača Armada Grobnik u 
humanitarnoj akciji prikupila je pun kombi 
robe za Caritas Riječke nadbiskupije koju 
su predstavnici Caritasa 25. veljače preuze-
li u Domu kulture općine Čavle. Uz odjeću 
bilo je i obuće, pelena za odrasle te kolica i 
nosiljke za djecu. 

Predsjednik Udruge navijača Vlado 
Ban rekao je kako su kao udruga htjeli po-
moći sugrađanima Rijeke i okolice te su se 
obratili Caritasu znajući da će na taj način 
prikupljena pomoć stići do velikog broja po-
trebnih. „Htjeli smo učiniti dobro djelo, po-
moći potrebnima pa smo nazvali Caritas i u 
dogovoru s njima pozvali stanovnike općine 
Čavle da 22. veljače u Dom kulture donesu 
odjeću i sve drugo za što misle da bi neko-
me moglo koristiti. Sakupili smo evo do vrha 
pun kombi“, zadovoljno je rekao Ban.

Djelatnici Caritasa preuzeli su robu 
i posložili ju u skladište na Škurinju gdje 
svakodnevno desetak ljudi dođe potražiti 

pomoć. Uz odjeću, Caritas nastoji pomoći 
i u higijenskim potrepštinama, posebno pe-
lenama za odrasle. Stotinjak ljudi mjesečno 
opskrbi pelenama koje su mnogim starijim 
i nemoćnim osobama preskupa svakod-
nevna potreba. Caritas pomaže i pri naba-

vi namještaja i kućanskih aparata te nudi i 
kolica za nepokretne kao i bolničke krevete 
i antidekubitalne madrace za bolesne i sta-
rije osobe. Sve to zahvaljujući ljudima koji 
pomažu rad Caritasa.

„Čim dođe penzija spustim se do grada, odem platiti reži-
je pa onda svratim u Caritas. To mi je već uobičajena, 
gotovo obavezna rutina“, objašnjava ovaj dobrotvor koji 

je u siječnju napunio 92 godine. Josip dolazi i po kiši i 
po snijegu, bez obzira na vremenske nepogode, 
savjesno i ozbiljno shvaćajući obvezu koju si je 
sam postavio. Penzija koja iznosi 3300 kuna 
nije velika, ali tvrdi da mu je dovoljna. Od 
onoga što ima radosno i solidarno odvoji 
za potrebne. „Rado darujem onima koji-
ma treba, želim pomoći ljudima. Mislim 
da Caritas nadbiskupije puno pomaže pa 
zato i ja pomažem Caritasu. Znam da će 
i s mojih 100 kuna nekome učiniti dobro 
djelo.“ 

Donacija Caritasu nije jedino što čini za 
druge, Josip nastoji pomoći svakome tko mu se 
obrati, takav je njegov životni stav. „Mislim da bi svi tre-
bali tako živjeti, pomagati od onoga što imaju onima koji nemaju. 
Nažalost mnogi ne razmišljaju tako. Svima bi bilo bolje kad bi po-
magali jedni drugima“ objašnjava Josip stav koji ga usmjerava kroz 
život. „Vjera je temelj i poticaj za takvo razmišljanje“, otkriva tajnu 
svog življenja. „Vjera mi puno znači jer me naučila životu, kako se 
ponašati, odnositi prema ljudima i poslu, prihvaćati što život do-

nosi, pomagati drugima. Vjera donosi olakšanje, poticaj i snagu. 
Pomaže mi da budem zadovoljan sa životom iako sam, kao i svi, 
imao i teških trenutaka.“ 

Kod kuće već osam godina njeguje suprugu Mariju. 
„Svake nedjelje odlazim ujutro na misu, a kasnije 

sa suprugom gledam prijenos mise na televiziji. 
Jednom mjesečno župnik dolazi posjetiti su-

prugu i dati joj sakramente.“ 

Plod skladnog braka su dvojica sino-
va, 4 unučadi i 5 praunučadi. Život 
ga je naučio da je potrebno imati 

vjere, strpljenja i reda. U Rijeku je došao 
1958. godine iz Podravine i zaposlio se 

u brodogradilištu „3. maj“. Bio je to težak 
posao, kako sam priznaje, ali savjesno ga je 

obavljao. „Zbog toga su mi opraštali kad za Bo-
žić nisam dolazio na posao“, prisjeća se tih dana. 

„Ali sa svima sam bio u dobrim odnosima i danas rado 
sretnem svoje kolege, redovito idem na proslave umirovljenika 3. 
maja.“

U ovih 20 godina redovitog darivanja Caritasa razvilo se lijepo 
prijateljstvo. Prije dvije godine djelatnici Caritasa posjetili su ga za 
njegov 90. rođendan. Isto planiraju i ove godine kada će njegova 
supruga u travnju također proslaviti taj veliki životni jubilej.

Djelotvorna 
vjera

Već 20 godina Josip Žitnjak svakoga mjeseca 
dolazi u Caritas Riječke nadbiskupije i uplati 
donaciju od 100 kuna

„Vjera 
mi puno znači jer 

me naučila životu, kako 
se ponašati, odnositi prema 

ljudima i poslu, prihvaćati što život 
donosi, pomagati drugima. Vjera 
donosi olakšanje, poticaj i snagu. 
Pomaže mi da budem zadovoljan 

sa životom iako sam, kao i svi, 
imao i teških trenutaka“, 

objašnjava Josip.

Armada Grobnik za Caritas
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Piše: Goran Moravček

IZ POVIJESNE RIZNICE

Pripremajući kao urednik objavljivanje knjige “Ratni vihor u 
Gospiću i okolici (1991.-1994.)”, koju autorski potpisuje lički 
pop Alojzije Kukec, bivši župnik Ličkog Osika, Široke Kule 

i Ličkog Novog te duhovnik gospićke bolnice, naišao sam na fo-
tografiju krizmanika snimljenih u Kruševcu (Srbija) 14. rujna 1935. 
godine! Obred sv. krizme predvodio je beogradski nadbiskup fra 
Ivan Rafael Rodić, a među krizmanicima je bio Drago Babić, budući 
jablanački župnik. Alojzije Kukec i vlč. Drago Babić bili su prijatelji 
i suradnici te se tako odnekud pojavila i davno snimljena slika s 
berme. Fotografija i bilješka vlč. Kukeca na poleđini, potakli su ovu 
povijesnu crticu i sjećanje na trsatskog fratra fra Ivana Rafaela Ro-
dića, prvog beogradskog nadbiskupa te na jablanačkog župnika 
Dragu Babića, rođenog i krštenog u ličkoj Širokoj Kuli 1926. godine.

Beograd je potkraj 1918. godine postao glavnim gradom nove 
države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prema popisu pučan-
stva iz 1921. godine na području koje je obuhvaćala Beogradsko-
smederevska nadbiskupija bilo je oko 38.000 katolika, od čega u 
Beogradu 9.600. Prema crkvenoj statistici u Beogradskoj nadbi-
skupiji uoči Drugog svjetskog rata bilo je više od 90.000 katoličkih 
vjernika, a između dva rata oni su dolazili u Srbiju za poslom ili su 
ondje slani kao državni namještenici. 

Sveta Stolica potpisala je Konkordat s tadašnjom Kraljevinom 
Srbijom 1914. godine. Temeljem toga ustanovljena je i Beogradska 
nadbiskupija, ali tek deset godina kasnije, jer je Prvi svj. rat sprije-
čio njezino ranije osnivanje.

JABLANAČKI ŽUPNIK VLČ. DRAGO BABIĆ
Vlč. Drago Babić istakao se u Domovinskom ratu kao organi-

zator prikupljanja pomoći potrebitima. Njegovom zaslugom i pri-
jateljskim vezama stizala je u Liku pomoć iz Njemačke, Austrije i 
drugih prijateljskim zemalja o čemu svjedoče i ratni zapisi ličkog 
popa, koji nas podsjećaju i na to da su rodno mjesto vlč. Drage 

Babića, Široku Kulu do Oluje držali u rukama srpski pobunjenici 
te su u njemu počinili jedan od najtežih zločina u Domovinskome 
ratu. Pokolj su izvršili 29. rujna i 13. listopada 1991. godine srpski 
pobunjenici, uglavnom sumještani i susjedi žrtava, kad je ukupno 
stradalo 34 kuljskih Hrvata.

Marijan Babić, koji je bio žandar, te njegova supruga Antonija, 
imali su pet sinova i dvije kćeri, a službovali su po cijeloj tadašnjoj 
Kraljevini Jugoslaviji. Slijedom takvih okolnosti 1935. godine zate-
kao se Drago Babić s obitelji u Kruševcu gdje je primio sv. potvrdu. 

Uoči Drugoga svj. rata njegova obitelj seli u Banja Luku, gdje 
će ih 1943. godine zateći velika tragedija. Nakon što je najmlađi 
muški član obitelji Darko, brat vlč. Drage, primio sv. krizmu, istoga 
dana poslijepodne četnička granata je pogodila stan Babićevih te 
su smrtno stradali supružnici Marijan i Antonija, njihov sin Milan i 
did Mate. 

Kao siročad djeca iz obitelji Babić završila su u katoličkom 
domu, a kako je zapisano na poleđini fotografije svi su završili ško-
le. Drago Babić postao je svećenik u Zagrebu 29. lipnja 1950. 

Nakon zaređenja službovao je u Jablancu, Starigradu, Kladi 
i Lukovu. Među ostalim, obnovio je jablanačku crkvu sv. Josipa 
(1969.-1972.). Preminuo je u Rijeci 26. veljače 1996. Pokopan je na 
starom jablanačkom groblju uz kapelu sv. Nikole.

FRA IVAN RAFAEL RODIĆ
Fra Ivan Rafael Rodić, beogradski nadbiskup, rođen je 15. 

lipnja 1870. u Nurkovcu kod Požege. Franjevac je postao 4. rujna 
1886. Filozofiju je studirao u Földvaru, a teologiju u Baji, Beču i 
Budimpešti. Za svećenika je zaređen 23. srpnja 1893. Na bogoslov-
noj školi u Baji (Mađarska) bio je profesor biblijskih predmeta od 
1893. do 1898. Nakon toga imenovan je gvardijanom franjevačkog 
samostana u Beču (1898.-1900.), a potom preuzima dužnost prvog 
kustoda, zamjenika provincijala (1900.-1903.), novoosnovane fra-

Fotografija i bilješka 
vlč. Kukeca na poleđini 

fotografije, potakli 
su ovu povijesnu 

crticu i sjećanje na 
trsatskog fratra fra 

Ivana Rafaela Rodića, 
prvog beogradskog 

nadbiskupa te na 
jablanačkog župnika 

Dragu Babića, rođenog i 
krštenog u ličkoj Širokoj 

Kuli 1926. godine.

TRSATSKI FRATAR -  
BEOGRADSKI NADBISKUP
Samostanski starješina i čuvar Svetišta Gospe Trsatske postaje 25. lipnja 1918. Na Trsatu je doživio talijansku 
okupaciju, koja je trajala od raspada Austro-Ugarske do početka ožujka 1923, te će Rodić koncem istoga mjeseca 
napustiti Trsat nakon što je 10. veljače te godine imenovan apostolskim administratorom Banata sa sjedištem u 
Velikom Bečkereku (sadašnjem Zrenjaninu u Srbiji). Beogradskim nadbiskupom postao je 1924. godine



13
 B

ro
j 2

/4
69

 2
01

4.

Šećući se u ove još uvijek pro-
hladne zimske dane našim 
alejama i šumarcima u kojima 

dominiraju stabla crnog bora (Pinus 
nigra), često ćemo opaziti u rašljama 
borovih grana velike bijele zapret-
ke, a odmah uz njih obrštene iglice. 
U tim zapretcima tijekom veljače 
i prve polovice ožujka nalaze se 
gusjenice jednog štetnog šumskog 
insekta (kukca) - borovog četnjaka 
gnjezdaša, latinskog imena Phau-
matopaea pityocampa. Gusjenice 
tog insekta ostat će tu sve do kraja 
zime hraneći se noću i brsteći igli-
ce. Zapretke, svojevrsna gnijezda, 
napustit će krajem ožujka, počet-
kom travnja, kad jedna za drugom 
u dugom nizu silaze sa stabla i zakukulje se u zemlju. Razdoblje kukuljenja traje približno 3-4 
mjeseca kad će polovicom srpnja iz njih izići leptiri.

Leptiri borovog četnjaka gjezdaša nisu nimalo lijepi, poput primjerice naših danjih leptira 
ljepotana. Prepoznat ćemo ih po sivoj glavi na kojoj se ističe izbočina, kresta, kakvu nose i 
gusjenice. Dok su im stražnja krila jednolično bijela s crnim obrubom, prednja krila imaju tri 
valovite tamne pruge. Poput nekih ptica grabljivica mužjak borova prelca manji je od ženke i 
ima šira čeljusna ticala. Leteći od stabla do stabla ženka prelca odmah nakon kopulacije stane u 
skupinama odlagati jaja. Polaže ih u krošnje borova, na njihove iglice iz kojih će u drugoj polo-
vici rujna, ovisno o vremenskim prilikama, stati izlaziti gusjenice. Izuzetno proždrljive odmah će 
početi gristi iglice i to od mjesta gdje su došle na svijet pa prema vrhu, gdje najčešće i ispletu 
zapredak. Neki zapredci sadrže sto i više gusjenica pa nije čudo da su, ako ih je u krošnji 
samo pet-šest, u stanju obrstiti dobar dio zelenog plašta bora. Ako se to ponavlja uzastopce 
kroz više godina, postupno se smanjuje životna snaga stabla, a može doći i do njegova sušenja.

Borov četnjak gnjezdar opasan je štetnik borovih šuma i nasada Mediterana i submedite-
rana. Redovito je čest u našem priobalju i na otocima. Obrštena borova stabla prepuna 
bijelih zapredaka  zasigurno se lijepo ne doimlju. Posebno to bode u oči naše goste 

turiste, koji ne znaju za tog fiziološkog štetnika, svjesni da njegove gusjenice prorjeđuju krošnje 
stabala ispod kojih se odmaraju u hladovini. I ne samo to. Dlake gusjenica, koje lako otpadaju, 
mogu, ako padnu na kožu čovjeka, izazvati jaku svrbež pa i samu upalu. Još je gore ako dos-
piju do očiju. U osjetljivih ljudi dlake mogu izazvati dugotrajnu upalu očiju.

Svjedoci smo da se u nas rijetko poduzimaju neke od uobičajenih mjera suzbijanja borova 
četnjaka. Tu poglavito mislimo na one mehaničke mjere: skidanje zapredaka s gusjenicama na 
način da se režu grane i spaljuju. Ni primjena kemijskih sredstava ne dolazi u obzir, jer se po-
kazalo da su gusjenice, posebno one starije, otporne na insekticide. Ne preostaje ništa drugo 
nego preporučiti da postupno crni bor zamijenimo s nekom drugom vrstom, poput alepskog 
bora, u čijim krošnjama rijetko parazitiraju gusjenice borova četnjaka gnjezdaša.

Piše: Alojzije Frković

Borov četnjak gnjezdar opasan je štetnik borovih šuma i 
nasada Mediterana i submediterana. Redovito je čest u 
našem priobalju i na otocima.

Borov četnjak -  
opasnost s 
„okićenih“ borova

Izuzetno proždrljive gusjenice odmah 
će početi gristi iglice i to od mjesta gdje 

su došle na svijet pa prema vrhu, gdje 
najčešće i ispletu zapredak.

njevačke provincija sv. Ćirila i Metoda. Bio je 
gvardijan franjavačkih samostana u Zagrebu 
(1900.-1903., 1909.-1912.), Varaždinu (1903.-
1909.) i na Trsatu (1918.-1923). 

Kada je trsatski župnik dr. Andrija Rački 
završio sredinom svibnja 1920. godine u ta-
lijanskim kazamatima, a njegov izgon je tra-
jao do 12. srpnja 1921., senjski i modruški ili 
krbavski biskup dr. Josip Marušić imenovao 
je privremenim upraviteljem župe franjevca 
Rafaela Rodića, koji je bio od 1912. do 1918. 
provincijal Franjevačke provincije sv. Ćirila i 
Metoda. a potom i gvardijan samostana na 
Trsatu. Biskup Marušić je opravdao svoj po-
stupak time što su “prilike ovog vremena u 
trsatskoj župi imperativno iziskivale od Ordi-
narijata da spomenutoj župi dade takva sve-
ćenika, koji može i zna braniti prava Crkve, 
plodonosno širiti slavu Božju i spas duša.”

U franjevačkoj Provinciji fra Ivan Rafael 
Rodić obnašao je dužnosti definitora (1903.-
1906; 1909.-1912.) i provincijala (1912.-1918). 
Kao definitor franjevačkih samostana djelo-
vao je u Mađarskoj, Tirolu, Galiciji, Bosni, a 
hrvatske iseljenike u Sjevernoj Americi prvi 
je pastoralno pohodio nakon što je osnovao 
Društvo sv. Rafaela. Sagradio je crkve u Za-
grebu i Iloku.

Samostanski starješina i čuvar Svetišta 
Gospe Trsatske postaje 25. lipnja 1918. Na 
Trsatu je doživio talijansku okupaciju, koja 
je trajala od raspada Austro-Ugarske do 
početka ožujka 1923, te će Rodić koncem 
istoga mjeseca napustiti Trsat nakon što je 
10. veljače te godine imenovan apostolskim 
administratorom Banata sa sjedištem u Ve-
likom Bečkereku (sadašnjem Zrenjaninu u 
Srbiji). Beogradskim nadbiskupom postao 
je 1924. godine, a zbog toga što nije uspio 
podići katedralu u Beogradu, odstupio je s 
mjesta beogradskog nadbiskupa 1936. go-
dine. Nakon toga djelovao je kao redovnik u 
Hrvatskoj Kostajnici (1936.-1937.) i u Požegi. 
Preminuo je na blagdan Gospe Trsatske, 10. 
svibnja 1954. u Požegi.

PRIRODA OKO NAS
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Župa Gospe Lurdske u Rijeci prosla-
vila je u utorak, 11. veljače, svoj blag-
dan i obilježila Svjetski dan bolesni-

ka. Tim je povodom svečano euharistijsko 
slavlje predvodio riječki nadbiskup Ivan 
Devčić u koncelebraciji svećenika Riječke 
nadbiskupije. 

Blaženi papa Ivan Pavao II. utemeljio 
je prije 22 godine Svjetski dan bolesnika. 
Papa je bio osobito blizak mladima, napo-
se bolesnima i nemoćnima prema kojima 
je pokazivao posebnu ljubav i solidarnost, 
naglasio je u svojoj homiliji nadbiskup 
Devčić u prepunoj crkvi Gospe Lurdske, 
koju su do posljednjega mjesta ispunili 
vjernici hodočasnici, bolesnici i njihove 
obitelji. Papa Ivan Pavao II. puno je trpio 
u svom životu i u nasljeđe nam je ostavio 
Svjetski dan bolesnika, na kojemu mu mo-
ramo biti zahvalni. Stoga se na današnji 
dan moramo pitati s kakvom ljubavi se 
odnosimo prema bolesnicima, rekao je 
nadbiskup.

U Starom zavjetu zapisano je da ljubi-
mo Boga i bližnjega, a Isus nam u 
Novom zavjetu govori da se te dvije 

zapovijedi ne smiju odvajati. Zato je potreb-
no upitati se što činimo našoj braći, nemoćnima i siromasima? Žr-
tvujemo li se za njih? „Što mi je činiti da baštinim život vječni?“ riječi 
su iz evanđelja koje su upućene i bolesnima i zdravima. Život vječni 
počinje s Isusom, a možemo ga postići samo ako ljubimo Boga i 
bližnjega, poručio je nadbiskup i dodao kako svakodnevno mora-
mo postavljati pitanje: Što nam je činiti? Vrijeme bolesti i trpljenja, 
vrijeme je traženja odgovora na ovo pitanje.

Bolest i starost moramo shvaćati kao dar jer Bog nam daje 
to vrijeme za obraćenje. Isusovo protupitanje na naše o tome što 

Pozvani smo ne činiti zlo jedni drugima
Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio u petak, 7. veljače misno slavlje u Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida u povodu 

obilježavanja Svjetskog dana bolesnika. 
Svjetski dan bolesnika utemeljio je blaženi papa Ivan Pavao II. prije 22 godine i redovito se na osobit način obilježava u Riječkoj 

nadbiskupiji. „Papa je u svom životu trpio puno, od patnji u Drugom svjetskom ratu do atentata koji je nad njim izvršen i za kojega 
tvrdi da ga spasila Gospa Fatimska kojoj se cijeli život utjecao.“, rekao je nadbiskup Devčić potaknuvši okupljene korisnike Doma i 
osoblje da po Marijinom uzoru prihvate volju Božju i da ju nasljeduju. 

Osvrćući se na evanđelje, poručio je kako je Isus Krist imao veliko mišljenje o Ivanu Kristitelju koji je trpio i bio ubijen zbog Isusa. 
Kralj Herod ga je dao ubiti odrubivši mu glavu, a mi se možemo zapitati koliko je danas ‘Heroda’ koji ubijaju nebrigom, mržnjom, 
riječima. Pozvani smo ne činiti zlo jedni drugima jer ono što činimo drugima, činimo Isusu, rekao je nadbiskup Devčić. U nastavku je 
ohrabrio sve kazavši kako se Isus u patnji možemo obratiti. Između ostaloga poručio je da je čovjek toliko velik koliko je velika njego-
va zahvalnost i zbog toga moramo biti zahvalni svima koji se skrbe za potrebite, među njima i djelatnike Doma na Kantridi. „Vrijeme 
bolesti i starosti nitko ne priželjkuje, ali ono neizbježno dolazi. Ono je i vrijeme milosti za promišljanje o životu i molitvi. Tko vjeruje 
u Isusa zna da je svako vrijeme dobro i milosno.“, zaključio je nadbiskup Devčić koji je, sa svećenicima koji su sudjelovali u misnom 
slavlju, potrebitima podijelio sakrament bolesničkog pomazanja. 

H.A.

Svjetski dan bolesnika

Bolest i starost moramo 
shvaćati kao dar
Potpuno ozdravljenje može dati samo Isus, a mi moramo priznati da smo bolesti 
i dopustiti mu da nas izliječi.

Kao i svake godine na ovaj dan na misi je bolesnima, starima 
i nemoćnima podijeljen sakrament bolesničkoga pomazanja. 

moramo činiti da baštinimo život vječni glasi: „Što piše u Svetom 
pismu?“ Trebamo se, stoga, upitati što čitamo i čime hranimo svoju 
dušu? Milosrdni Samaritanac je uzor kojega trebamo nasljedova-
ti. Zaključujući propovijed nadbiskup Devčić je poručio da je Isus 
Samaritanac koji se sagiba i ne prolazi pored nemoćnog. Na nama 
je da priznamo da smo bolesni i dopustimo Isusu da se sagne i da 
nas izliječi. Potpuno ozdravljenje može dati samo Isus, a mi mora-
mo priznati da smo bolesti i dopustiti mu da nas izliječi.

Helena Anušić
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„Palijativna skrb iz perspektive odnosa liječnik - bolesnik 
- svećenik“ naziv je tribine koja je u Nadbiskupskom 
domu u Rijeci održana u četvrtak, 6. veljače u povodu 

obilježavanja 22. Svjetskog dana bolesnika. „Lijek za rak je - ljud-
skost!“, istaknula je prim. dr. Ira Pavlović Ružić koja iza sebe ima 
tridesetogodišnje iskustvo rada na Klinici za radioterapiju i onko-
logiju riječkog KBC-a i dvadesetogodišnje iskustvo volontiranja 
u Ligi protiv raka PGŽ. U svom izlaganju upoznala je okupljene o 
palijativnoj skrbi gdje je istaknula kako je cilj iste poboljšanje kva-
litete života, ali i upozorila da onkološki bolesnici kada osjete da 
su svi načini liječenja iscrpljeni, žele otići kući. „Ne žele umrijeti u 
‘anonimnom’ krevetu bez obzira o skrbi i toplini osoblja koji se bri-
nu o tom pacijentu.“ Naglasila je kako se bolesnik nikada ne smije 
osjećati otpisanim te da je komunikacija od neizmjerne važnosti. 
„Treba pripremiti bolesnika za ‘prijelaz’, razgovarati u obitelji, ali i sa 
specijaliziranim centrima u kojima se mogu dobiti potrebne infor-
macije. Palijativna skrb je zadnje što možemo dati za dostojanstvo 
čovjeka.“, poručila je Pavlović Ružić.

O prvoj godini rada riječkog Hospicija „Marija Krucifiksa Kozu-
lić“ okupljene je upoznala Larisa Miletić, bacc. med. teh. Istaknuvši 
duhovnu komponentu koja je individualna i sa svakim pacijentom 
povezana s njegovim pozitivnim psihičkim i fizičkim stanjem. Svi 
vjernici su sakramentalno provođeni (ispovijed i bolesničko poma-
zanje), a na raspolaganju su duhovni razgovori s obiteljima kao i 
mjesečne mise za sve preminule. 

Kratki teološki prikaz shvaćanja bolesti, uzroka i metode li-
ječenja u Bibliji dao je bolnički kapelan fra Žarko Lučić. Bolest i 
patnja neizostavan su dio Starog i Novog Zavjeta, ali Stari Zavjet 
ne poznaje dobrovoljnu patnju dok Novi Zavjet patnju poznaje kao 
suobličenje s Isusovom patnjom. „Stari Zavjet bolest shvaća kao 
stanje nemoći, ograničeno na vidljivo i iskustveno, neposlušnost 
i grijeh se vide kao izvor bolesti i patnje. U Novom Zavjetu Isusov 
život u službi je čovjeka i njegovo suosjećanje s bolesnicima nije 
ograničeno samo na tjelesno, nego i duševno. Za ozdravljenje Isus 
traži vjeru!“, poručio je fra Žarko. U nastavku je istaknuo kako Isusu 
ne postoji vremensko ograničenje liječenja i da je uvijek potrebno 
čovjeku pomagati. 

U raspravi koja je uslijedila istaknuta je dobra suradnja tri 
mobilna palijativna tima koje su osnovali Grad Rijeka i Pri-
morsko-goranska županija, s riječkim hospicijem. Također, 

riječki nadbiskup Ivan Devčić istaknuo je kako je hospicij „Marija 
Krucifiksa Kozulić“ jako povezan s obiteljima pacijenata kojima su 
na raspolaganju ležajevi i gostinjske sobe tijekom boravka njihovog 
člana obitelji u hospiciju kao i posjeti koji su dopušteni 24 sata. 
Riječki nadbiskup zahvalio je svima na nesebičnom radu s pacijen-
tima u termalnoj fazi, ali i istaknuo sinergiju Grada Rijeke, primor-
sko-goranske županije i Riječke nadbiskupije zahvaljujući kojoj je 
hospicij u Hrvatskoj otvoren i danas primjer mnogim gradovima. 

Helena Anušić

Razina humanosti mjeri se po onome što činimo za najpotrebitije
Riječki hospicij „Marija Krucifiksa Kozulić“ i mobilni timovi  za palijativnu skrb 

obilježili su u srijedu, 19. veljače prvu godišnjicu zajedničke suradnje. Predavanje 
o radu timova predstavila je Rozmari Tusić, bacc. med. tech., glavna sestra Doma 
zdravlja Primorsko-goranske županije. Oni su, u suradnji s Gradom Rijekom i Pri-
morsko-goranskom županijom,  1. rujna 2008. godine osnovali prvi tim.

Riječki nadbiskup Ivan Devčić zahvalio je osnivačima i podupirateljima na po-
moći rekavši kako se razina humanosti mjeri po onome što se čini za najpotrebitije, 
a Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija uz Ministarstvo zdravlja prednjače 
u Hrvatskoj kada je riječ o skrbi za bolesnike u termalnoj fazi. Osobitu zahvalnost 
uputio je članovima mobilnih timova kazavši da nije lako gledati i susretati se s obi-
teljima koje gube svoje najdraže. „Trebamo biti zahvalni tim ljudima, a među njima 
je i i puno mladih.“ 

S riječkim nadbiskupom složio se ravnatelj Doma zdravlja PGŽ, Boris Ritoša 
dodavši da članovi timova s pacijentima dijele najintimnije trenutke, strahove i razo-

čaranja. Sinergija hospicija i palijativnih timova vrlo je jaka i to zajedništvo mora biti u službi pacijenta, poručio je.
Rijeka je prvi grad u Hrvatskoj koji je osnovao mobilni tim za palijativnu skrb, a danas ih ima tri. Svaki tim čine liječnik i medicinska 

sestra te dispečer koji odgovara na pozive. Rade u dvije smjene, od 7 do 14 i 14 do 21 sat te tri subote u mjesecu. Iza sebe imaju preko tri 
tisuće posjeta i oko 27.000 obavljenih postupaka. Otvaranjem riječkog hospicija prošle godine stvoreni su uvjeti za stacioniranje timova 
u prostoru zgrade čime je unapređena koordinacija terenske palijativne skrbi s njegom u hospiciju.

Tribina: „Palijativna skrb iz perspektive odnosa liječnik - bolesnik - svećenik“

Suosjećanje s bolesnicima nije 
ograničeno samo na tjelesno
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“Bili smo Crkva na putu”, rekao je riječki nadbiskup Ivan Dev-
čić 23. ožujka 2013. godine na devetom Riječkom planinarskom 
križnom putu kojega je organiziralo Akademsko katoličko društvo 
“Jeronim” u suradnji s Povjerenstvom za pastoral i mlade Riječke 
nadbiskupije. 

Svjedočanstvo nasljedovanja Krista
AKD „Jeronim“ prvi puta uz blagoslov riječkoga nadbiskupa 

Ivana Devčića povelo je mnoštvo vjernika na prvi Riječki planinar-
ski križni put 5. ožujka 2005. godine sa željom za što skorijom ob-
novom riječke Kalvarije. Trebalo bi, kako ističu, obnoviti postojeće 
i rekonstruirati one kapela koje su ostale u tragovima, te dopuni-
ti Kalvariju novim postajama kako bi se dobio cjeloviti križni put. 
Osjetila se je tuga zbog zapuštenosti i izgubljenosti značenja riječ-
ke Kalvarije u vremenima nakon II. svjetskoga rata kada je nastupila 
ne samo vjerska netolerancija i prohibicija nego i gubitak lokalnog, 
gradskog identiteta zbog odlaska mnogih iz Rijeke, naglašavaju iz 
AKD-a “ Jeronim “. 

S tim osjećajem žaljenja rastao je i osjećaj zajedništva u vjeri i 
molitvi i s onim Riječanima koji danas žive izvan Rijeke, osobito Fiu-
mana koji su nakon II. svjetskoga rata s puno gorčine, boli i žalosti u 
srcu napustili Rijeku i zauvijek ostali daleko, a koji ponekad navrate 
u ovaj grad, rekli su tada. Inicijativu su podržali brojni vjernici kojih 
je iz godine u godinu sve više. Iz AKD-a „Jeronim“ ističu da je sa že-
ljom da se konzervatorskim radovima obnove postojeće postaje - 
kapelice, iste dobiju odgovarajući sadržaj, dodaju one postaje koje 
nedostaju i na taj način ne samo zaokruži cjelina križnoga puta već 
i  grad obogati suvremenim umjetničkim djelima. Dodaju kako se 
ovim činom želi  dati svjedočanstvo nasljedovanja Krista, posebno 
u Njegovoj muci i trpljenju, što je bitna oznaka kršćanskoga živo-
ta. Svake godine jedna od postaja  čita se na talijanskome jeziku 
pokazujući tako još jednu bitnu činjenicu koja karakterizira grad na 
Riječini – suživot Riječana i pripadnika talijanske manjine, a ruku 
dobrote sudionicima pružaju vjernici župe sv. Luke evanđelista s 
župnikom, mons. Nikolom Imbrišakom koji hodočasnicima pripre-
maju okrjepu na polovici puta.

Grad Rijeka obilježen znakom križa
Riječki nadbiskup svake godine aktivno sudjeluje u ovoj pučkoj 

pobožnosti i prvi iz riječke prvostolnice, katedrale sv. Vida, nakon 
uvodne molitve, ponese križ. Putem se  izmjenjuju predstavnici 
molitvenih zajednica, bogoslovi, franjevački novaci, časne sestre i 
brojni vjernici koji sudjeluju u pobožnosti križnoga puta. Staza ko-
jom prolaze uvijek je ista: od  riječke Kalvarije preko naselja Koza-

la do sv. Katarine gdje župljani sv. Luke ispred crkve sv. Katarine 
pripremaju okrjepu za sve sudionike. Nakon kraćeg odmora slijedi 
uspon na Veli vrh i spuštanje na Drenovu gdje nadbiskup Devčić 
predvodi misno slavlje. 

Prve postaje nalaze se u ulici Kalvarija na kojoj se nalaze ostaci  
kulturne baštine Bratovštine Čudesnoga raspela („Dobre smrti“ ili 
pučki „Angonija“)  koja je 1676. godine krenula uređivati ovu riječku 
ulicu. Tada su na Kalvariji postavljena tri križa i sedam postaja, te 
kapela Božjega groba. Križeva danas nema, a kapele su prisutne 
ili u tragovima ili u cijelosti, ali u vrlo oštećenom stanju kao i kip 
Žalosne Gospe na vrhu Kalvarije koji je oštećen i grafitima išaran, a 
osim toga uklonjena su i tri križa. Riječ je o  jednom od vjersko-kul-
turnih poduhvata riječkih isusovaca iz Kolegija Svetoga Vida, pove-
zanog s pučkom pobožnosti – čašćenjem čudotvornog riječkoga 
raspela, čudesnog događaja koji se je prema tradiciji i vjerovanju 
dogodio 1296. godine pred crkvom Svetoga Vida u Rijeci, poručuju 
iz AKD-a „Jeronim“. 

Kada se krenulo u organizaciju prvog Riječkog planinarskog 
križnog puta AKD „Jeronim“ imao je za cilj ukazati na nužnost njezi-
ne obnove, međutim, osim što se ništa nije pomaknulo s ‘mrtve toč-
ke’, čak je i stari naziv ‘Goljak’ izbrisan iz javnog sjećanja grada pa 
se jedan dio tog područja pogrešno zove Stari Voljak umjesto Stari 
Goljak, upozoravaju organizatori. Preostale kapele, iako predstav-
ljaju značajan spomenik riječke vjerske i kulturne baštine, najvećim 
su dijelom zapuštene i nemaju sakralnu namjenu. 

Dodaju kako je jedna od zanimljivosti ovog križnog puta činje-
nica kako je grad Rijeka obilježen znakom križa i pod zaštitom Sve-
toga Križa pa dvije skupine vjernika kreću pješice i prije službenog 
početka, odnosno Katolički skauti kreću pješice sa zapadne strane 
grada, župe sv. Križa na Srdočima, a druga skupina predvođeni 
franjevačkim novacima, s istočne strane i dijela grada koji nosi isti 
naziv da bi se u centru Rijeke pridružili vjernicima koji ih čekaju u 
katedrali sv. Vida od kuda riječki nadbiskup ponese križ. Na svjedo-
čenje i donošenje Isusa Krista onima koji ga ne poznaju nadbiskup 
Devčić pozvao je u jednoj od propovijedi na misi nakon križnoga 
puta u kojoj je naglasio da je Isus umro za jedinstvo svih. „Današ-
nje jedinstvo u vremenu globalizacije oslanja se na mehaničke te-
melje u kojima prevladavaju interesi pojedinaca, a samo nas Isus 
ujedinjuje u ljubavi. Čovjek je stvoren za zajedništvo, a Crkva je 
kvasac istinskog zajedništva u svijetu. Zato smo i mi pozvani graditi 
to zajedništvo u našim obiteljima, društvu i podupirati sve koji se 
zalažu za to”, poručio je tada nadbiskup Devčić. 

Helena Anušić

Jubilarni, 10. Riječki 
planinarski križni put
Ovogodišnji, jubilarni 10. Riječki planinarski križni put bit 
će organiziran u subotu, 12. travnja. Okupljanje u katedrali 
sv. Vida je 13:30 od kuda će se, nakon uvodne molitve, 
krenuti prema križnim postajama koje su smještene u ulici 
Kalvarija, preko sv. Katarine, Pulca, Velog Vrha i Drenove 
gdje će u 18 sati riječki nadbiskup Ivan Devčić predvoditi 
misno slavlje. Euharistijsko slavlje glazbeno će animirati 
Nadbiskupijski zbor mladih Riječke nadbiskupije, a pod 
misom dvojici bogoslova bit će dodijeljene službe akolitata 
(poslužitelja) te jedna za kandidata za svećeništvo.

KRIŽNI PUT

AKD „Jeronim“ okuplja studente i akademske građane s ciljem da organiziranijim djelovanjem povećaju i ojačaju prisutnost 
kršćanskih vrijednosti u medijima i javnom životu. Zalažu se za socijalnu pravdu, dostojanstvo i ljudska prava svakog čovjeka te 

poticanje vjerničkoga života molitvom i slavljenjem sakramenata, ali i promicanje važnosti djelovanja vjernika u župnim zajednicama.
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CRKVENA GLAZBA

Priredila: Andrejka Srdoč

ZVUČNOST U KRŠĆANSKOM 
BOGOŠTOVLJU
Glazbenik Joseph Gelineau SJ 
objašnjava kako se zvuk razvija od 
govorenja, preko kantilacije sve do 
nastanka glazbe

U knjizi I canti della messa, francuskog teologa i glaz-
benika Josepha Gelineau SJ, otkrivam zanimljivo 
poglavlje koje objašnjava svijet zvučnosti ili akusti-

ke u liturgijskom slavlju. Držim da je važno razlučiti litur-
gijsko pjevanje od svjetovnog i uvidjeti njegova osobita 
svojstva. Pisac objašnjava kako se zvuk razvija od govo-
renja, preko kantilacije sve do nastanka glazbe. Upravo 
kantilacija je karakteristična za liturgijsku glazbu, jer su 
gotovo svi dijelovi mise, osobito ono što svećenik pjeva, 
bazirani na njoj. 

Kršćansko bogoštovlje je ljudski čin, zajedničarski 
čin i opći čin, u kome odzvanja krik smrtnika, dobra vijest 
koja spašava i pohvala spašenih.

Čovjek je angažiran u tom obrednom činu preko svo-
jih ušiju i svoga glasa. Sve religije svijeta poznaju prošnje i 
himne, no jedino proklamacija spasenja je tipična u svijetu 
biblijske objave. U kršćanskom kultu, upravo proglašenje 
Riječi koja spašava zauzima jedno od najvažnijih mjesta. 
Ono se kreće prema jednoj bogatoj paleti izmjenjivanja 
zvuka i riječi. 

Odnos između riječi i zvuka neprestano se mijenja. 
Kršćanska liturgija tako sadrži gotove sve ljudske 
mogućnosti u izvođenju riječi i glazbe. Na taj na-

čin one omogućuju slavljenicima bogatstvo duhovnog 
izražavanja pred misterijem. Nažalost ovo bogatstvo 
nedovoljno je iskorišteno i vrednovano. Pojedina slavlja 
predviđaju jednolično recitiranje tekstova uvijek na istom 
tonu. Suprotno, pretjerivanje je na slavljima pjevati pje-
smu iza pjesme, kao da je riječ izgovor naspram glazbe. 

Proučavanje različitih oblika pjesama, koje nalazimo 
na misi prema rimskom obredu,

može nam pomoći da bolje vrednujemo sve ono što 
nam pjevana liturgija nudi u relaciji s Bogom, zahvaljujući 
različitim obrednim simbolima.

Festival duhovne popularne glazbe Vidfest će se održati u Rije-
ci, u nedjelju ili ponedjeljak, 15. ili 16 lipnja u 2014. u 20 sati. Organi-
zatori događaja su Povjerenstvo za mlade i crkvenu glazbu i Ured za 
mlade Riječke nadbiskupije. Natječaj je otvoren do petka, 5. svibnja 
2014. Uvjete prijave pgledajte na www.ri-nadbiskupija.com.

Cilj festivala je širiti i promicati kršćanske vrijednosti među 
mladima te iskoristiti potencijal i potaknuti glazbeno stvaralaštvo 
zborova, solista i glazbenih skupina mladih, ponajprije Riječke nad-
biskupije, ali i izvođača iz cijele Hrvatske kroz zajednički susret u 
duhovnoj pjesmi.

Od 2009. godine na ovom festivalu nastupala su mnoga pozna-
ta imena duhovne glazbe: Ben Hur, Kristina, Bruno Krajcar, Meritas, 
Maja Tadić, Jelena Radan, Daniela Sisgoreo Morsan i drugi. Festival 
je humanitarnog i nije natjecateljskog karaktera.

Odnos riječi i glazbe
„Paleta-uho“ – zvukovi u kršćanskom obredu prikazuje 

bogatu lepezu formi ili oblika koje crkvena glazba može 
poprimiti. Obilježena je također jednom vertikalnom 

isprekidanom crtom koja označava ravnotežu između 
riječi i glazbe. Što se više ide u lijevo, više prevladavaju 

riječi; i što se više ide u desno prevladava glazba.

Prag „zvuka“
„Paleta uho“ sadrži dvije razine obrednih riječi. U donjem dijelu smješte-

ni su načini govorenja koje možemo nazvati „izgovorene“ riječi ili recitirane 
riječi, koje su u suprotnosti s pjevanom riječi na gornjem dijelu sheme.

Prag „zvuka“ je obilježen isprekidanim crticama i izvodi se jednim speci-
fičnim glasom na jednom tonu. Taj ton ne možemo svrstati u današnji pojam 
glazbe, kao što je na primjer jedna arija koja sadrži note smještene u jed-
nu ljestvicu s određenim frekvencijama i intervalima. Prije nego što nastane 
pjevanje, u pravom smislu riječi, taj ton je na registru između govorenja i 
pjevanja. 

Na tom stupnju ton dobiva oznake onoga koji govori – to može biti navje-
stitelj, pripovjedač, čitač, prenositelj neke vijesti, itd. – a može imati i oznake 
zvuka ili primaoca, vidljivog ili nevidljivog. 

Zvuk će postati glazba tek kad se jedna arija ili melodija može individu-
alizirati i reproducirati. To je u slučaju kantilacije ili psalmodije jedne antifone 
ili himna. Pjevanje na jednom tonu biti će još uočljivije ako se uvrsti i ritam: 
recitiranje poema, citiranje mudre izreke, zajedničko recitiranje molitava.

U sljedećem broju: Izgovorene riječi

Prijave za Vidfest
 

Radove je potrebno slati e-mailom i/ili poštom na adresu: 
E-MAIL:  vidfest.ri@gmail.com 
ADRESA: RIJEČKA NADBISKUPIJA - Ured za mlade 
 Natječaj za Vidfest 
 Ivana Pavla II, br. 1. 
 51000 Rijeka 

 
KONTAKT:  Vladimir Pilepić  
 (mob. 095 90 34 703) 
 Zvati od ponedjeljka do petka od 17-19 sati

Organizacijski odbor će razmotriti prijave te odabrati 15 
izvođača koji će nastupiti. Skladbe koje su primljene bit će 
objavljene na stranicama Riječke nadbiskupije 15. svibnja 
2014.
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OBITELJSKI PREDAH

HOTEL BONAVIA
U jednom je članku bilo spomenuto da je 

Rijeka imala mnogo više hotelskih kuća nego 
danas, iako turizam nije bio ni približno da-
našnjoj razini. U središtu grada postojao je 
Bristol, Quarnero, Europa, Casa Emigranti, 
Riva i stara Bonavia.

tGrad se u devetnaestom stoljeću naglo 
razvijao: svraćaju mnogi brodovi, razvija se 
industrija, brodogradnja, željeznica i razne 
tvornice. Poslovni ljudi dolaze i traže sve veći 
komfor pa se hotelijeri utrkuju i usavršavaju 
svoje ponude. Na mjestu staroga “Nacionala” 
i “A la Buona Via” niče sada naš stogodiš-
njak, koji je sada još jednom temeljito moder-
niziran. Prva obnova je iz 1961.g. a otvoren 
je 1965.g.

 Šteta što nema prostora za daljnje 
proširenje, parkiranje i tenisko igralište. Na-
šim “željeznim konjićima” treba sve više pro-
stora! A što se može kada su stari gradovi bili 
građeni u ono doba za pješake i kočije. Gradu 
Rijeci i danas bi trebali novi objekti, ali sre-
ćom da nam “Opatija bajna” nije predaleko! 
I stari Sušak mogao se nekada pohvaliti s više 
hotelskih kuća nego što ih ima danas. Jedini 
novi je Neboder, a ostali su “nestali”.

Maks Peč

Iz prošlosti Rijeke Crkveno slikarstvo-
ilustrirano Vjerovanje
Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i 
zemlje ... i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice, i postao 
čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom mučen i 
pokopan. I uskrsnuo treći dan ... I život budućega vijeka. Amen.

Ilustrirano Vjerovanje ili kršćansko apostolsko i nicejsko Vjerovanje 
oslikano u crkvi/hramu po redoslijedu početak-tijek-kraj, je sinergija vje-
re i umjetnosti, dobroga i lijepoga, a pritom je savršeno i nenadmašivo 
umjetničko djelo kao što je savršeno za sva vremena i Vjerovanje.

Slika ili ikona stvaranja svijeta, kod pročelja, oblikovana je na osnovi 

Biblije, Postanak 1:1-31, Izlazak 3:14 „הֶיְהֶא רֶשֲא הֶיְהֶא“, Kološani 1:16, 
i Crkvene Predaje, posebno Srednji kršćanski nauk i http://santa-sofia.
org. Ova izvorna slika je slavenska sinteza i ispravak teologijski nedo-
statne, no umjetnički odlične, slike u čuvenoj Sikstinskoj kapeli u Rimu, 
koja je bila oslikana u 16. stoljeću prije popularizacije Krunice (1571.) i 
Križnog puta (1731.) pa i te slike u njoj nedostaju.

Slike na lijevoj i desnoj strani: Otajstva krunice (‘15 u 1’ oko 25 cm 
x 35 cm x 15 slika, od Blagovjesti do Krunjenja na nebu Majke Marije, 
mogući okvir ‘15 u 1’ je po uzoru na okvir ‘5 u 1’ Gospe Trsatske) i Križni 
put (‘15 u 1’ oko 25 cm x 35 cm x 15 slika, 15. slika Kristov silazak nad 
pakao na Veliki Petak, izvorno slavensko-talijanski) prema svetištu Ma-
rije Bistrice i UNESCO-ovom spomeniku kulture Gospe od Škrpjela kraj 
Kotora, „Hrvatska Sikstinska kapela“ – i druge slike.

Slika Posljednje Večere („iz prvog kršćanskog hrama“ u Jeruzale-
mu – Dragutin Kniewald) je pred oltarom kao u crkvi u Ogulinu u Riječ-
koj metropoliji, u katedrali u Punta Arenasu („Hrvatski grad“), u poljskoj 
crkvi u New Yorku i Mississaugi kraj Toronta, slično kao u Zagrebačkoj 
bazilici i katedrali, u katedrali u Frankfurtu, u crkvi u Fužinama i još drug-
dje.

Slika Svetih u životu vječnom s Bogom, primjerice u crkvi/kapeli u 
Jadrču u Riječkoj nadbiskupiji i djelo umjetnika Domenica Ghirlandaia, 
je iza oltarne/pričesne ograde (ikonostas) u apsidi, u čijoj sredini je i 
tabernakul. Ta slika, kao i 15. postaja Križnog puta, silazak nad pakao, 
lijepo i savršeno zaokružuje ilustrirano Vjerovanje u jednu dosljednu i 
nezamjenljivu cjelinu.

U većim crkvama, mogle bi se još dodati i slike, vitraj, kao na pri-
mjer pad Adama i Eve, Mojsije i 10 Zapovjedi, Sveti Ilija, Milosrdni Sa-
marijanac – dobra djela, Pokajanje Carinika/Zakeja, Apostolski Sabor u 
Jeruzalemu, Car Konstantin i sloboda Kršćanstva 313., Sveti Leopold 
Mandić u ispovjedaonici – sakramenti, Blaženi Ivan Pavao II. na Trsatu – 
molitva, hram Svetog Petra u Rimu i slično. 

„Idealni hram, dom naroda Božjega, jest sakralni praktični simbol 
nadvremenske forme i proporcije, ukrašen likovima svetih osoba i do-
gađaja od početka stvorenja do proslavljenja na nebu“ – to jest, hram 
simetrije i sklada (primjerice u Carigradu, Kijevu, Zenici, Đakovu, Udbi-
ni, Rimu i Washingtonu) koji propovijeda Kršćanstvo u slikama i u koje-
mu se vrši Liturgija na slavu Božju i posvećenje ljudsko. Oblik crkvene 
kupole mogao bi biti simbol duge iz Knjige Postanka 9:16, a križ na njoj 
znak je Novoga Saveza. 

Vidi: Župa Svetog Križa, Osnovni Kršćanski Vjeronauk, Ogulin, 2013.; 
Župa Hrvatskih mučenika, Univerzalna Crkvena Ikonografija – Ilustrirano 
Vjerovanje (prijevod iz poljskog originala 1999.), Mississauga, 2001.; Flo-
rijan Škunca i drugi, Sakralni prostor tijekom povijesti i danas, Zagreb, 
1987.; Pismo Pape Ivana Pavla II. povodom 1200. obljetnice Nicejskoga 
Sabora II., Rim, 1987.; Paul Evdokimov, L’Art de l’icône: théologie de la 
beauté, Paris, 1972.; Vatikan II., Sacrosanctum Concilium, Rim, 1963.; 
Dragutin Kniewald, Crkveno graditeljstvo, kiparstvo i slikarstvo, Zagreb, 
1944.; Dragutin Kniewald, Liturgika, Zagreb, 1937.

Povodom „Godine vjere“ i 1700. obljetnice slobode Kršćanstva, 
priprema Goranska Matica, Vrbovsko http://goranskamatica.org; bla-
goslovom Biskupa Mile Bogovića http://gospicko-senjska-biskupija.hr 
21.11.2013., izdaje župa „Blaženi Alojzije Stepinac“, Ogulin, 24.11.2013.

NIŠTA NIJE MOJE
O, Sunce moje,
ni ti nisi moje!
O, Zemljo moja,
ni ti nisi moja!
O, pjesmo moja,
ni ti nisi moja!

Sve je moje,
a ništa nije moje.

Poklanjam vam ovu
običnu pjesmu.
No, ona, već u nastajanju
pripada svima.

Meni pripada moj put
rimama duha.
Možda i on nije moj?

Želim sve dijeliti,
sve predati vremenu i prostoru
i odabrati
Istinu Neba.

Biti strpljivija!
Biti bogatija!

Miljenka Koštro
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Duhovna obnova za 
bračne parove

OBITELJSKI PREDAH

U Domu pastoralnih susreta u Lo-
vranu u organizaciji Ureda za obi-
telj Riječke nadbiskupije od 14. do 

16. veljače organizirana je duhovna ob-
nova za bračne parove s temom „Čisto 
srce stvori mi Bože“. Voditelji duhovne 
obnove bili su Mario Tomljanović, teolo-
ginja Vedrana Blašković, grupni terapeut 
i pedagoginja Željka Frković, obiteljski i 
bračni savjetodavac.

Obitelj - nada mjesne Crkve
Prema riječima voditelja, bila je ovo 

najposjećenija duhovna obnova na kojoj 
je sudjelovalo 17 obitelji i 46 djece čime 
se potpuno popunio kapacitet. „Program 
se temeljio na ideji Teologije tijela Ivana 
Pavla II. gdje su sudionici promišljali nad 
izabranim biblijskim tekstovima, iznosili vlastita razmišljanja i zapa-
žanja, pomagali jedni drugima u objašnjavanju i tumačenju. Ovime 
se željelo postići da se sudionicima omogući da još dublje proni-
knu u istinu o Božjem planu za čovjeka.”, poručili su voditelji.  Slu-
šati Isusa, izaći iz dvoličnosti, ne sablažnjavati i postaviti si granice, 
četiri su temeljne točke za duhovni rast o kojima je posljednjega 
dana na misi polaznicima govorio Tomljanović. Najveći problem 
društva nije ekonomska, nego moralna kriza gdje omjer bogatih 
i siromašnih ukazuje na nedostatak ‘dijeljenja’ u društvu. „Lako je 
vršiti Zakon, naučiti tekst i govoriti napamet. Danas treba propovi-
jedati djelima!“, rekao je vlč. Tomljanović.  Zaključujući propovijed 
poručio je okupljenim obiteljima da su oni nada mjesne  Crkve i 
njihovih župa i tu nadu trebaju dijeliti drugima. Potaknuo ih je i na 
molitvu za duhovna zvanja kojih nedostaje u Riječkoj nadbiskupiji, 
a kao jedan od uzroka naveo obitelji koje danas imaju sve manje 
djece. Također, tijekom predavanja polaznike je upoznao sa zna-
čenjem duhovne obnove i vezano za temu naznačio za svaki dan 
po jednu intenciju kojom će se svaki sudionik voditi: mir, predanje 
Bogu i odluka. 

Bilo bi manje razvoda da parovi idu  
na duhovne obnove

Sudionici duhovne obnove istaknuli su kako je vrijeme u kojem 
živimo prepuno konformizma, hedonizma i drugih negativnih po-
java i teško je svemu se oduprijeti i pozvani smo biti svjedoci  koji 
se neće dati uvući u malodušje i mlakost. „To je jedino moguće u 
susretu s Kristom i s našim Nebeskim Ocem ispunjeni Duhom Sve-
tim koji nam daruje sve potrebne milosti i darove da uzmognemo 
postići čistoću srca.“, poručio je jedan od sudionika duhovne ob-
nove. Zajedničko slavljenje svete mise i molitva kod kuće bitni su za 
obitelj i brak, a Bog mora biti u središtu svega, poručio je Gordan 
Marasović, otac šestero djece. 

Većina parova redovito sudjeluju u obiteljskim školama i du-
hovnim obnovama, među njima i Katja Višnjić, odvjetnica koja ne-

rijetko svjedoči brakorazvodnim parnicama. Katja ističe kako bi tih 
postupaka bilo manje kad bi današnji parovi polazili ovakve duhov-
ne obnove i kada bi više propitivali razloge zbog kojih prekidaju 
svoje brakove. Za Dijanu Mlatac koja je prvi puta sudjelovala na 
duhovnoj obnovi za obitelji ovo je bilo nezaboravno iskustvo. „Do-
đeš s problemima, ali uz molitvu, predavače i radionice oslobodiš 
se stresa. Kad se vratim kući čekat će me isti problemi, ali nakon 
ove duhovne obnove uvidiš što si zapostavio i čemu ćeš se više po-
svetiti. U mom slučaju to će biti molitva u obitelji i nastojat ćemo se 
više slušati i posvetiti jedni drugima“ Većina supružnika istaknula 
je kako su supruge bile inicijatorice odlaska na duhovnu obnovu.  
„Ona prepoznaje taj duhovni i emocionalni trenutak koji je ispred 
materijalnog i koji je bitan“, rekao je Hrvoje Mišić, kojemu ovo nije 
prva duhovna obnova koju je Ured za obitelj Riječke nadbiskupije 
organizirao.  Od neizmjerne važnosti su mu razmjene iskustava s 
drugim parovima i iz kojih, kako je rekao, crpi svojevrsne modele 
koje može primijeniti u svakodnevnom životu. 

Svi sudionici su istaknuli nedostatak mira u obiteljima. „Svi 
negdje jurimo, tjedni prolaze i često supružnici ne stignu kroz tje-
dan razgovarati i osvrnuti se na probleme. Važno je kroz tjedan pro-
pitati svoj odnos prema obitelji, djeci i Bogu“, ističe Katja. S njom 
se slaže i Hrvoje koji dodaje kako je potrebno povremeno stati u 
svakodnevnom životu, pogledati gdje smo kao pojedinci, gdje smo 
kao supružnici i gdje smo kao obitelj.  „U tom smislu, molitva po 
svojoj naravi tjera da se zapitam za sebe i svoj odnos na svim tim 
relacijama“, poručio je Hrvoje. O mališanima, njih pedesetak razli-
čitih uzrasta, od jasličke dobi do osnovnoškolaca brinuli su volon-
teri, animatori Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije.  „Igramo se s 
njima i kroz igru im približavamo teme koju roditelji rade“, otkrila je 
Sunčica Gačić, animatorica koja već osmu godinu za redom volon-
tira na duhovnim obnovama za roditelje. Dodaje kako su djeca na 
ovakvim susretima stekla prijateljstva i da rado sudjeluju na svim 
programima i radionicama koje im animatorice pripreme. 

Helena Anušić

Bila je ovo najposjećenija duhovna obnova na kojoj je sudjelovalo 17 obitelji i 46 djece čime 
se potpuno popunio kapacitet

Slušati Isusa, izaći iz dvoličnosti, ne sablažnjavati i postaviti si granice, četiri su temeljne točke za duhovni 
rast o kojima je posljednjega dana na misi polaznicima govorio Tomljanović. Najveći problem društva nije 

ekonomska, nego moralna kriza gdje omjer bogatih i siromašnih ukazuje na nedostatak ‘dijeljenja’ u društvu.
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Sjednica konzultora i dekana

U utorak  4. veljače u biskupskom ordinarijatu u Gospiću održana je sjednica konzultora i dekana 
Gospićko-senjske biskupije. U dopodnevnim satima održan je susret  Zbora savjetnika, njih šest pod 
predsjedanjem mjesnog biskupa mons. dr. Mile Bogovića.

Biskup je sa savjetnicima progovorio o više složenih pitanja i stvari za čije rješavanje je htio čuti 
mišljenje savjetnika kao bi zajednica kao što je biskupija što bolje funkcionirala.   Tako su se na dnev-
nom redu našla pitanja koja se tiču odnose  život biskupije, kako je proživljena Godina vjere, kako funk-
cionira pastoralni centar na Plitvicama, što s izgradnjom crkve na Plitvicama (za koju je ministarstvo 
dalo suglasnost), budućnost Crkve hrvatskih mučenika na Udbini, izgradnja crkve u Donjem Lapcu. 
Bilo je riječi i o ekonomsko-financijskim pitanjima kao i stanju klera.

U popodnevnim dijelu održan je godišnji susret biskupa sa šestoricom dekana udbinskim  mons. 
mr. Tomislavom Rogićem, slunjskim mons. Milom Pecićem, senjskim preč. Silvijom Milinom, i ogulin-
skim preč. Robertom Zubovićem. Neki su od njih i u zboru savjetnika. Svaki je dekan dao pismeno 
izvješće o svom dekanatu. U obzir dolaze pitanja kao što je pastoral obitelji, tečajevi za brak, župni 
vjeronauk, zdravlje svećenika. Potom su se pozabavili korizmenim hodočašćima, susretom mladih u 
Dubrovniku, kao i drugim pitanjima u diskusiji.

Zvonko Ranogajec

Stepinčevo u Ogulinu
Župa bl. A. Stepinca proslavila 

je u nedjelju 9. veljače po 13. puta 
svoj župni patron, spomendan hr-
vatskog blaženika Alojzija Stepin-
ca, odnosno peti puta je proslavi-
la župni zbor u novoj župnoj crkvi 
posvećenoj bl. Alojziju Stepincu. 
Svečanu misu predslavio je novi 
provincijal franjevaca trećoredaca 
glagoljaša fra Nikola Barun u su-
slavlju deset svećenika među koji-
ma mjesnog župnika fra Tomislava 
Vrsaljka, njegova prethodnika a 
sada gvardijana franjevačkog samostana na Pehlinu u Rijeci fra Marijana Jelušića, ogulinskog žu-
pnika i dekana vlč. Roberta Zubovića kao i više svećenika Ogulinskog dekanata i subraće franjevaca 
trećoredaca na čelu s predvoditeljem trodnevne duhovne priprave fra Markom Neretljakom. Misu su 
uzveličali bogoslovi i kandidati provincije. Misu je glazbom animirao veliki župni zbor uz orguljsku 
pratnju Sanija Francetića. 

Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac bio je pravi čovjek za pravo vrijeme, duhovno i intelek-
tualno jak uvijek je pomagao ljudima, Srbima, Židovima u teškim vremenima. Od nove komunističke 
vlasti bio je osuđen jer je bio čovjek. Godine 1945. nije bježao s poraženom vlasti već je ostao sa 
svojim  narodom. Osuđen je bio na 16 godina strogog zatvora jer nije htio odvojiti Crkvu od Rima a u 
zatočeništvu u Lepoglavi i Krašiću bio je utjeha brojnim svećenicima. Tješio ih je i pozivao na hrabrost, 
vjeru u Boga i domovinu i bolju budućnost. I svojom smrću njegov grob u zagrebačkoj prvostolnici bio 
je trajna inspiracija mnogim Hrvatima u vremenu komunizma. Stepinac je uzor kako se voli domovina, 
čovjek i svoj narod. U današnje teško vrijeme više nego ikada nam treba takvih misionara i vođa, za-
ključio je fra Nikola uz poruku da se ne odajemo pesimizmu a homiliju je završio molitvom o Stepincu.

Stepinčevo je proslavilo blizu 500 vjernika u nikada punijoj crkvi a nazočili su svečanosti i kar-
lovački župan Ivan Vučić, ogulinski gradonačelnik Jure Turković sa zamjenikom Tonom Radočajem i 
predsjednikom gradskog vijeća Milanom Sabljakom.

Z. Ranogajec

Vjeronaučna 
olimpijada 
o doprinosu 
Crkve znanosti

U Gospiću je u osnovnoj školi dr. Jure 
Turića održana vjeronaučna olimpijada za vje-
roučenike osnovnih i srednjih škola Gospić-
ko-senjske biskupije koja je ove godine imala 
temu „Katolička crkva i znanost-doprinos i od-
nosi“. Ove godine sudjelovala je  21 osnovna  
škola i 8 srednjih s ukupno 108 vjeroučenika   i 
29 mentora.  Sudionike su pozdravili predstoj-
nik Katehetskog ureda Nikola Turkalj, ravnatelj 
škole domaćina Ivica Radošević, zamjenica 
gradonačelnika Gospića Marta Grgurić te 
mjesni biskup Mile Bogović. U organizaciji su 
sudjelovali voditelj stručnog vijeća za srednje 
škole Dario Košćak, predsjednica biskupijskog 
povjerenstva Makove olimpijade Ana Stipetić 
kao i tajnica KU s. Robertina Medven. U pauzi 
natjecanja sudionici su posjetili gospićku ka-
tedrali Navještenja BDM o kojoj im je govorio 
župnik i dekan gospićki i rektor katedrale Mile 
Čančar.

Biskup je govoreći o odnosu  Crkve i zna-
nosti istaknuo da je Crkva cijelu Europu nau-
čila pismenosti. Dok je franački vladar Karlo 
Veliki vladao Svetim Rimskim Carstvom i po-
lovicom Europe bio je nepismen, no svećenici 
su istovremeno bili pismeni i prenosili su tada 
poznata znanja. Crkva je osnivala prve škole u 
Europi i Zagrebačko sveučilište 1669. Godine 
osnovala je Crkva. Biskup Josip Juraj Stros-
smayer osnovao je prvu akademiju znanosti i 
umjetnosti kod Hrvata i susjeda, a prvi pred-
sjednik bio je  svećenik tadašnje Senjsko-mo-
druške biskupije i kasniji biskup i historiograf 
Franjo Rački. Crkva se kroz povijest iskazala 
kao zajednica širitelja znaj, zaključio je biskup 
Bogović.

Kod osnovnih škola pobijedila je ekipa OŠ 
Slunj u sastavu Lucija Cindrić, Dorotea Rendu-
lić, Josip Šajkar i Maksim Magdić uz mentoricu 
Maju Goldašić ispred OŠ Josipdol, PŠ Oštarije 
i OŠ Perušić. Kod srednjih škola pobijedila je 
Gimnazija Bernardina Frankopana iz Ogulina u 
sustavu Ivan Hečimović, Filip Franjković, Marti-
na Kesner i Monika Vukelja uz voditelja Stanka 
Smiljanića.

Z. R.
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Sv. Valentin proslavljen u Josipdolu
Župnik Senja i profesor na Teologiji u Rijeci dr. Richard Pavlić predslavio je u petak 14. veljače 

misno slavlje u župi Josipdol na blagdan sv. Valentina koji se u ovoj župi Ogulinskog dekanata sla-
vi kao suzaštitnik. Koncelebrirali su mjesni župnik Petar Šporčić, župni8k i dekan Ogulinski Robert 
Zubović i više svećenika iz dekanata i Gospićko-senjske biskupije.  Glazbom je misu animirao župni 
zbor pod vodstvom Ivanke Gašparović i uz orguljsku pratnju Marice Rendulić. Misi su nazočili brojni 
hodočasnici iz župa Ogulinskog dekanata kao i mjesni vjernici na čelu s načelnikom općine Josipdol 
Zlatkom Mihaljevićem. 

Dr. Richard Pavlić je na početku predstavio lik sveca mučenika iz 3. stoljeća sv. Valentina o kome 
ima malo podataka a osnovno je da je bio mučenik kojemu je car Klaudije II. dao odrubiti glavu. Zašto 
se on od 16. stoljeća slavi kao zaštitnik zaljubljenih malo je poznato. Ono što je propovjednik posebno 
predstavio je razlika između lijepe i ugodne ljubavi koja se veže za eros i duhovne ljubavi koju daje 
Bog. Kršćanska i duhovna ljubav ljubi i kada nije ugodno, ona se ne hvali i ne traži svoje već se radu-
je istini i ona sve podnosi. Ovako ljubiti nije lako kada cijeli život polažeš za drugoga. Kada život ne 
baziraš na zavisti, hvalisanju i zlopamćenju već se sve podnosi iz ljubavi i vjere. Kada smo u depresiji 
nađimo one kojima je teže od nas i pomozimo im. To nam daje snagu i krila da se dignemo iznad svojih 
patnji. Život nam često odsijeca sigurne grane na kojima stojimo, no vjera nas uči da imamo krila da 
se uzdignemo iznad patnji, zaključio je dr. Pavlić.  

Zvonko Ranogajec

Godišnjica smrti vlč. Mile Ivančića
U subotu 8. veljače 

2014. navršila se godina 
dana od tragičnog uboj-
stva župnika župe sv. 
Franje Asiškog u Zavalju 
Mile Ivančića. Na obilje-
žavanju tužne godišnjice 
i mise zadušnice koju 
je predslavio gospićko-
senjski biskup Mile Bo-
gović okupio se velik broj 
župljana župe Zavalje, 
župe Bihać (velik broj ih 
je došao pješice) kao i 
susjednih župa Slunjskog dekanata u Republici Hrvatskoj  Vaganca, Drežnika i Korenice. Došao je i 
veći broj Zavaljčana raseljenih po Zagrebu, Sisku, Rijeci, i Korenici.  Svi su oni došli dati zahvalnost 
ovom čovjeku koji je živio za svoj narod.  

Misu zadušnicu predslavio je biskup Bogović uz koncelebraciju 12-orice svećenika biskupije kao i 
iz Bihaća koji pripada Banjalučkoj biskupiji u BiH. Biskup u homiliji ocrtao slavnu povijest  župe Zavalje 
koja je nekad  brojila i više od 3.000 vjernika. Tu su djelovali poznati svećenici Franjo Dominez, Fran 
Prpić koji su svojim pastoralnih radom napravili temelj za brojna duhovna zvanja ove župe, svećenika 
i časnih sestara. Ovoj župi bili su i svećenici mučenici, Juraj-Đuku Mihić, ubijenog od partizana za čiji 
grob i danas ne znamo, Stjepan Gabrić, smrt u zatvoru pod sumnjivim okolnostima. Među njima je i 
vlč. Mile Ivančić. Nakon mise biskup je progovorio o aktualnoj situaciji. Povjerio je vlč. Mili Šajfaru iz 
Drežnik brigu za ovu župu. Vjernike je zamolio da ostanu u zajedništvu sa sadašnjim župnikom i bisku-
pom. Ako radimo na svoju ruku možemo štošta pokvariti, naglasio je biskup.

Nakon mise i blagoslova svi su pošli na obližnje groblje gdje je biskup predvodio kratku molitvu. 
„Napustili smo grob u kojem leže posmrtni ostaci vlč. Mile zajedno sa svojim roditeljima Grgom i 
Anom. U srcu tuga, nevjerica ali i nada da zadnju riječ nema smrt.“   

Z. R.

Dr. Nela 
Gašpar o 
mariologiji i 
ekleziologiji

U pastoralnoj dvorani župe Presvetog 
Trojstva u Otočcu održano je u subotu 22. ve-
ljače predavanje dr. Veronike Nele Gašpar na 
temu mariologije i ekleziologije za sudionike 
tečaja za vjeru u Gospićko-senjskoj biskupi-
ji. Skup je otvorio župnik Otočca i generalni 
vikar Gospićko-senjske biskupije mons. mr. 
Tomislav Šporčić. U ime Odbora za katehezu 
biskupije pozdravio je sudionike tečaja vjere 
na trećoj suboti, njih 40 te najavio profesoricu 
dogmatskih predmeta na Teologiji u Rijeci dr. 
Nelu Gašpar. 

Dr. Gašpar je govoreći o BDM istaknula 
da je ona prethodnik Crkve i njen najizvrsniji 
član. Promjene u Crkvi vezano za bogorodicu 
Mariju vratiće je u njeno središte. Biskupska 
konferencija Rima a kasnije i HBK vratiće ko-
legije mariologije na katolička učilišta a Fa-
tima, Lurd i Međugorje kao mjesta posebne 
prisutnosti bogorodice Marije postati će tri 
mjesta s najviše okupljenih vjernika na svije-
tu. Štovanje Marijino posebno je značajno u 
današnje vrijeme neoliberalnog kapitalizma 
kada je važno isticanje majke kao one koja 
je stožer doma i obitelji koji u sadašnjim uvje-
tima dobivaju suprotni značaj. Dr. Gašpar je 
istaknula je 4 vjerske istine o BMD, Bogorodi-
cu, djevicu te odluke o bezgrešnom začeću i 
uznesenju blažene djevice Marije. Odluke su 
samo donijele dogovor o onome što su vjer-
nici i prije njih slavili stoljećima.

U drugom dijelu s. Nela je govorila o 
ekleziologiji odnosno o Crkvi kao apostolskoj 
i vjerničkoj zajednici kojoj je Bog ostavio dva 
izvora, Riječ Božju i sakramente. Vjernicima 
su ostavljeni darovi Duha Svetoga ali i grijesi 
koji ih dovode u napast. Slaveći BDM slavi-
mo i genij žene koja je prepoznala vrijednosti 
ljudskog života i koja ga štiti. U raspravi je dr. 
Gašpar uspoređujući više konfesija istaknu-
la snažnu  iskustvenu dimenziju kod Židova 
te jaku duhovnost glede štovanja Marije kod 
pravoslavaca, posebno vezano za ikone.  

Z. Ranogajec

U petak 7. veljače u Ogulinu je u župnoj crkvi sv. Križa drugu godinu  za 
redom proslavljen blagdan sv. Apolonije zaštitnice stomatologa. Misu je pred-
slavio župni vikar Dino Rupčić a glazbom je misu animirala s. Pankracija. 

U svojoj homiliji Rupčić je predstavio život i mučeničku smrt sv. Apolonije, 
mučenice iz 3. stoljeća. Dok su je mučili, izbili su joj zube da bi na kraju bila 
spaljena na lomači. Dok je umirala rekla je da je patnja kratkotrajna a radost 
vječna. Rupčić podržao je stomatologe u obilježavanju njihove zaštitnice drugu 
godinu za redom u Ogulinu a zajedništvo s Crkvom stomatolozi su pokazali i 
blagoslovom svojih ordinacija u Domu zdravlja. „U vašem poslu nije lako svje-
dočiti vjeru a uz zagovor sv. Apolonije ustrajte u njenim krepostima“, poručio je 
propovjednik. Stomatolozi i zubarski tehničari proslavu svoje zaštitnice  zaklju-
čili su druženjem u župnom stanu u nazočnosti župnika i dekana ogulinskog 
Roberta Zubovića.

Zvonko Ranogajec

Ogulinski stomatolozi proslavili blagdan sv. Apolonije
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„Korizma je vrijeme da se probudimo iz automatizma, navika, vrijeme 
da se otvorimo Bogu i čovjeku i budemo slobodni“, poručio je riječki nadbi-
skup Ivan Devčić predvodeći svečano euharistijsko slavlje na Pepelnicu, u 
srijedu 5. ožujka, u katedrali sv. Vida.

Kršćanski blagdani slave se na nekršćanski način, bez trunka vjerske 
primjese, upozorio je nadbiskup Devčić i dodao kako vjernici danas previ-
še pozornosti stavljaju na nebitno. „Da se to ne bi dogodilo potrebno je u 
korizmi dobro se pripremiti. Četrdeset dana Izraelci su putovali u Obećanu 
zemlju i mi korizmu moramo shvatiti kao put prepun kušnji. Izraelci su na 
putu bili kušani u pustinji, ropstvo im se činilo privlačnim i htjeli su se nasititi 
iz robovskih lonaca. Tu se današnji vjernik može prepoznati,“ naglasio je 
riječki nadbiskup i u nastavku objasnio kako nam se privlačnima čini ropstvo 
grijehu i lakomosti, a ne istinska sloboda.

Korizma je vrijeme da se zapitamo koliko smo slobodni u odnosu na 
ono što nam drugi pa i mediji nameću? Koliko vjerujemo Isusu? Koliko smo 
zarobljeni požudama i sebičnosti? Nadbiskup poručuje da u odgovorima na 
ta pitanja uviđamo koliko smo ‘neslobodni’, a Isus nas poziva i predvodi u 
slobodu. „Potrebno je odbaciti sve kušnje neslobode. Đavao je Izraelce na-
kon Izlaska kušao kruhom u pustinji, a tako danas kuša i nas.“ Kruh kojim su 
Izraelci kušani simbolizira život u službi tog kruha, a ne kruh u službi života.

Jedno od pitanja koje si moramo postaviti je i čijim jezikom govorimo, 
upozorio je nadbiskup. „Korizma je vrijeme ispitivanja i upoznavanja sebe. 
Vrijeme obraćenja i ozbiljnog priznanja grijeha pred Gospodinom i ljudima. 

Korizma je vrijeme odluka da ćemo krenuti Kristovim putem.“ Nadbiskup 
je nadalje naglasio da ćemo kao Izraelci biti kušani od ljudi koji nam žele 
oduzeti slobodu i stoga je vrijeme korizme vrijeme budnosti. „Moramo biti 
kvasac, svjetlo i sol u društvu u kojemu moramo ostaviti kršćanski trag iza 
sebe,“ poručio je nadbiskup.

Korizma je ujedno put obnove krsnih obećanja i vrijeme da učvrstimo 
vjeru i zapitamo se koliko je prividnoga u nama. Korizma je vrijeme da na-
učimo biti istinski Isusovi sljedbenici, a to ne možemo bez njegove milosti. 
Zaključujući propovijed nadbiskup Devčić je ukazo na sv. Pavla koji je rekao 
kako je potrebno umiranje starog čovjeka i rađanje novog u Kristu. Stoga je 
korizma milosno vrijeme da iz njega izađemo kao novi ljudi.

Prva hrvatska obiteljska televizija – Laudato TV, televizija koja će pro-
micati kršćanske i tradicionalne obiteljske vrijednosti, ljubav prema Bogu, 
čovjeku, Crkvi i domovini, program planira početi emitirati uoči Božića ove 
godine, rekla je direktorica Ksenija Abramović u nedjelju, 23. veljače na ka-
tehezi za studente i mlade koju je pod nazivom “Vjera moja nosi me” u crkvi 
Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci organiziralo Povjerenstvo za sve-
učilišni pastoral Riječke nadbiskupije na čelu s povjerenikom vlč. Velimirom 
Martinovićem i u suradnji s istoimenom župom. Predstavljanju su nazočili i 
pljeskom projekt podržali brojni vjernici, kao i riječki nadbiskup Ivan Devčić. 

Obiteljska televizija će svaki dan od 18 do 23 sata emitirati raznovrstan 
program uz reprize, a programska shema bit će temeljena na prenošenju 
istine i potpunog uvida u društvena zbivanja, najavila je, među ostalim, na 
riječkom predstavljanju ovog zahtjevnog i skupog projekta njegova inicijato-
rica i voditeljica, zagrebačka poduzetnica i dobrotvorka, Ksenija Abramović 
koja je ujedno vlasnica jedne uspješne informatičke tvrtke i  galerije Laudato 
te portala Laudato.hr.

Prije dvije godine Laudato je pokrenuo news portal te dnevno objavljuje 
vijesti iz života Crkve želeći biti glas istinite, lijepe i dobre poruke, a isto želi 
i s obiteljskom televizijom, rekla je Abramović. Prošle godine portal je dobio 

priznanje za drugi najbolji portal u svijetu na natjecanju portala About.com, 
i njegov će iskorak biti iskorak u TV, u ostvarenje ideje koja postoji već više 
godina, najavila je.

Abramović je o budućoj televiziji govorila svjedočeći da je ideja potekla, 
razvijala se i razvija iz njezine vjere, iz ora et labora, molitve i rada. Izdva-
jajući i svojevrsnu misao vodilju, riječi sv. Pavla »Dok imate vremena, činite 
dobro«, kao i česti poziv pape Franje »Dopustite da vas Gospodin iznenadi«, 
rekla je za ovaj projekt: »I mi mu dopustismo«.

Ova televizija će u Hrvatskoj emitirati putem IPTV i kabelskih mreža te 
kroz mrežu operatora digitalne zemaljske televizije, a izvan granica Hrvatske 
osigurat će satelitsku distribuciju signala. “Poteškoće postoje, ali imamo i 
jako puno podrške.”, rekla je zamolivši Riječane za podršku molitvom. Do-
dala je da projekt obiteljske televizije, među ostalima, podrškom pozdravlja-
ju HBK-a i redovničke zajednice u Hrvatskoj, a da će ga financijski pomoći, 
podržati investitori, donatori Američka BK, Renovabis, Kirche in Not, Hrvati 
koji žive u inozemstvu te da je osnovana i tvrtka Laudato televizija. Nedavno 
je potpisan i ugovor suradnje s Vatikanskim televizijskim centrom te da će 
slijedom njega već na Pepelnicu, od 10 do 12 sati, na Laudato.hr biti izravan 
prijenos iz Vatikana.

Sakristani s područja Riječke nadbiskupije okupili su se 
u subotu, 15. veljače na godišnjem formativno-molitvenom 
susretu u ordinarijatu Riječke nadbiskupije. Susret je pripre-
mio i animirao biskupski vikar Vlč. Matija Matičić koji je odr-
žao prigodno predavanje na temu: „Liturgija - sveti susret“ i 
progovorio posebno o važnosti sakristanske službe i o litur-
gijskim gestama. U drugom dijelu predavač je govorio više 
o praksi i problemima s kojima se sakristani često u župama 
susreću.  Susret je završio molitvom u kapeli Ordinarijata. 

U svom godišnjem pastoralnom planu i programu Riječ-
ka nadbiskupija priprema za sve liturgijske i ostale skupine 
razne formativno-molitvene susrete. Tako je uoči susreta sa-
kristana, u petak, 7. veljače održan susret župnih domaćica 
na temu: „Duhovnost i prehrana“, pregled kroz Stari i Novi 
Zavjet. Susret je također animirao i pripremio biskupski vi-
kar, vlč. Matija Matičić.

Molitva i rad kreirali obiteljsku televiziju
Laudato TV, televizija koja će promicati kršćanske i tradicionalne obiteljske vrijednosti, ljubav prema Bogu, 
čovjeku, Crkvi i domovini, program planira početi emitirati uoči Božića ove godine, rekla je direktorica Ksenija 
Abramović u crkvi Uznesenja Marijina u Rijeci

Helena Anušić

Susret saksristana i župnih domaćica

Korizma je vrijeme da se otvorimo Bogu i čovjeku
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Kulturna tribina

Svatko od nas može  
učiniti puno

Dostojanstvo čovjeka  u bolesti i nemoći bila je tema Kulturne tribine Te-
ologije u Rijeci održane 18. veljače u Nadbiskupskom domu. Potaknuti pro-
slavom Svjetskog dana bolesnika tjedan dana ranije, o položaju i problemima 
bolesnih i nemoćnih u društvu govorili su profesorica Jadranka Pavić, glavna 
medicinska sestra riječkog hospicija Larisa Miletić i novinar Glasa Koncila Vla-
do Čutura. 

U Hrvatskoj danas ima gotovo 760 000 osoba s teškoćama u obavljanju 
svakodnevnih poslova te im je zbog toga potrebna pomoć i asistencija, rekla je 
prof. Pavić. Različiti su razlozi nemogućnosti, od urođenih hendikepa, nesreća, 
bolesti ili starosti do psiholoških problema. „Njima je potrebna redovita pomoć 
i tu je nužan angažman zajednice. U tome sudjeluju ustanove za zdravstvenu, 
socijalnu i palijativnu skrb, humanitarne udruge, Caritas, ali i župne zajednice i 
svatko pojedinačno. Svatko od nas može učiniti puno, jer svaka sitnica, podrš-
ka i pomoć, ljudima u teškoj životnoj situaciji može biti bitna i značiti mnogo“, 
poručila je Pavić. Istaknula je kako je uz brigu za samu osobu kojoj je pomoć 
potrebna nužno misliti i na najbližu obitelj koja se sa situacijom mora suočiti i 
prihvatiti ju. „Bilo je slučajeva kada smo učinili najviše što smo mogli za osobu 
u potrebi, ali ako nismo pažnju usmjerili i na najbliže osobe, situacija se nije 
rješavala dobro.“ Navela je i nekoliko svjedočanstava obitelji kojima je bila po-
trebna pomoć, a oduševile su ih sitnice i pažnja koju su im bližnji, susjedi ili čak 
nepoznati ljudi, pružili.  

Upozorila je i kako je Hrvatska prema demografskim pokazateljima 10. 
najstarija država u svijetu, čak 13% populacije čine osobe starije od 70 godina. 
„Najveći problem imaju starije osobe koje žive same. U nekim su selima to 
jedini preostali stanovnici koji žive u tom mjestu. Rodbina je daleko, ali o njima 
mora netko brinuti. Skrb za samačku staračku populaciju zadaća je društva i o 
tome društvo mora promišljati.“

Glavna medicinska sestra u riječkom hospiciju govorila je o palijativnoj 
skrbi iz perspektive jednogodišnjeg iskustva rada hospicija. Samostalnu usta-
novu za palijativnu skrb u Rijeci osnovao je nadbiskupijski Caritas, a s radom 
je započela početkom veljače prošle godine. Prije toga osoblje je prošlo broj-
ne stručne edukacije kao pripremu za ovu posebnu vrstu medicinske skrbi. 
Stručne edukacije redovite su i dalje jer palijativna skrb ima svoje posebnosti 
i zahtjeve. Hospicij je u svojoj prvoj godini djelovanja primio 129 osoba, a od 
toga ih je 108 preminulo u hospiciju. Ostali, njih 21, privremeno su se oporavili 
pa su otišli kućama. I taj podatak govori o tome da ulazak u hospicij ne znači 
i kraj života jer posebna njega koju pacijent tamo prima na neke tako dobro 
djeluje da im se stanje privremeno toliko poboljša da im zapravo produži život. 
Prosječan boravak u hospiciju bio je 19 dana, što odgovara europskim standar-
dima. Najmlađa osoba imala je 36 godina, najstarija 90. Velika većina korisnika, 
njih 113, došla je s dijagnozom karcinoma u terminalnoj fazi, a ostali s nekom 
od kroničnih bolesti. 

Miletić je podsjetila kako je rad hospicija do svibnja 2013. financirala Riječ-
ka nadbiskupija, a nakon toga ušao je u sustav HZZO. Pomoć za rad hospicija 
pružaju i Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Korisnici hospicija oslo-
bođeni su svih troškova boravak i za njih je boravak besplatan.

Novinar Glasa Koncila Vlado Čutura na kraju tribine dao je vrlo osobno 
svjedočanstvo suočavanja s malignom bolešću. Na primjeru vlastite sudbine 
pokazao je kako se bol i bolest mogu prihvatiti u svjetlu vjere. „Kada se su-
očimo s bolešću tada pitanja o smislu postojanja postaju vrlo osobna. U tim 
trenutcima više se nisam filozofski pitao tko je čovjek i kuda ide, nego sam 
pitanje postavljao u prvom licu - kuda idem?“  Vjera tada daje dodatnu snagu 
i motivaciju, rekao je Čutura te objasnio kako je u njegovom primjeru to rezul-
tiralo ozdravljenjem. 

Hrvatski mučenici i žrtve 
iz vremena komunističke 
vladavine

U Nadbiskupskom domu u Rijeci u ponedjeljak, 17. veljače predstav-
ljen je zbornik „Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vlada-
vine“ i Projekt popisa žrtava. O temi su govorili gospićko-senjski biskup 
i predsjednik Komisije HBK za hrvatski martirologij mons. dr. Mile Bogo-

vić,  članica Komisije 
HBK za hrvatski mar-
tirologij s. Veronika 
Popić, nadbisku-
pijski povjerenik za 
hrvatski  martirologij 
Vjekoslav Kovač, a 
u glazbenom dijelu 
nastupio je Komorni 
zbor Schola Canto-
rum Rijeka. Zbornik 
je objavljen u izdanju 

Komisija Hrvatske biskupske konferencije  i Biskupske konferencije Bo-
sne i Hercegovine za hrvatski martirologij i sadrži radove s međunarodno 
skupa održanog u Zagrebu 24. i 25. travnja 2012. godine.

Nije svaka žrtva mučenik
Sve do 1991. godine o žrtvama komunističkog režima nije se govori-

lo osim u kontekstu stradanja od fašista i ustaša, rekao je biskup Bogović 
dodajući kako na taj način žrtve nisu bile izjednačene. „Cilj nam je da sve 
žrtve imaju jednak status jer sve su to djeca Božja i svaki je čovjek do-
stojan poštovanja, osobito jer je među tim žrtvama bilo puno onih koji su 
mučenički okončali svoj život. Kao Crkva dužni smo voditi brigu o tim lju-
dima.“ Predsjednik Komisije podsjetio je na činjenicu da je prva Crkva bi-
lježila svaku mučeničku žrtvu i spominjala se svih čime se stvarala mreža 
mučenika. „To je bila snaga Crkve!“, rekao je dodajući da nije svaka žrtva 
mučenik. Mučenik u patnji pokazuje svoju ljubav prema Isusu i ljudima. 
Kao primjer biskup je na promociji pročitao pismo pok. Ive Katalinića za 
koje se nije znalo do 1991. godine, a u kojemu ni u posljednjim  trenucima 
Katalinićeva života, kada je supruzi napisao pismo, nema tragova mržnje 
prema mučiteljima, niti se spominju krivci za njegovu smrt, nego brige 
i ljubavi prema bližnjima. Pismo je iz straha bilo skriveno godinama što 
nije rijedak slučaj među obiteljima žrtava i mučenika iz vremena komuni-
stičkog režima. 

Nad istinom se drži embargo
Sadržajni prikaz Zbornika kao i kontekst njegova nastanka dala je s. 

Veronika Popić koja je istaknula kako se njime obrađuje represija prema 
Katoličkoj crkvi i čovjeku. Djelo obrađuje jedno od najmračnijih razdoblja 
hrvatske i svjetske povijesti,  govori o vremenu od svibnja 1945. do konca 
osamdesetih godina 20. st. Zbornik ne obrađuje samo represiju prema 
ljudima, nego i prema djelatnosti Katoličke crkve, ali su u prvi plan stav-
ljeni ljudski gubici, rekla je Popić. 

Nadbiskupijski povjerenik za hrvatski martirologij istaknuo je kako 
je u radu nužno kloniti se politizacije i pridržavati se kriterija znanstvenog 
rada: rada u arhivama te bilježenja usmenih svjedočanstava. Dodaje i da 
je zadaća Crkve popisati sve ubijene katolike, a takva podjela ima i Papi-
nu širinu koja obuhvaća sve koji su pali kao žrtve za pravdu, istinu, čovje-
koljublje, domoljublje, a osobito ističe žrtve iz vjere i za vjeru - mučenike. 
„Blaženi Alojzije Stepinac uskoro će biti proglašen svetim, pa možemo 
biti ponosni što kao Crkva predstavljamo Zbornik, podupiremo rad Komi-
sije i na taj način aktivno sudjelujemo u otkrivanju pravih veličina i uzora 
u našem narodu.“, zaključio je Kovač.

Biskup Bogović podsjetio je kako je većina svećenika, redovnika i 
časnih sestara popisano te da je najveći broj popisanih iz Bosne i Hrce-
govine te hrvatskih krajeva s miješanim stanovništvom pravoslavaca i ka-
tolika. „Riječ je o Sisačkoj i Gospićko-senjskoj biskupiji i  unatoč strada-
njima, katolički narod opstajao je u tim krajevima. Hrvati iz BiH najviše su 
stradali u vrijeme Turske najezde i ako se brojčano gleda, ispada kako su 
Hrvati najjadniji narod, ali s druge strane gledajući plodove  - to je najži-
laviji naš narod!“ Biskup je podsjetio na brojku od 664 ubijena svećenika, 
redovnika, redovnice te bogoslove i sjemeništarce ali i istaknuo kako su 
na žalost stradali i vjernici, civili i vojnici.  Zadaća Komisije je rad nastaviti 
na popisivanju svih žrtava. „Potrebno je da ovaj naraštaj tu zadaću ispuni 
i da kao narod ne dopustimo da se ti ljudi zaborave.“ 

Helena Anušić

Od 20. veljače javnosti je dostupna besplatna aplikacija Riječke nadbi-
skupije za mobitele Android i iOS sustava.Riječka nadbiskupija želi i na ovaj 
način biti prisutna kroz sredstva nove evangelizacije kako bi svim zainte-
resiranim građanima mogla poslužiti poput svojevrsnog virtualnog dvorišta 
susreta s Učiteljem. Mnoštvo aktualnih vijesti ažuriranih nekoliko puta na 
dnevnoj bazi, misli i homilije pape Franje, sve propovijedi i poslanice riječ-
kog nadbiskupa Ivana Devčića, nedjeljne nagovori i relevantne informacije 
povezane s našom mjesnom Crkvom, Riječka nadbiskupija pripremila je u 
ovoj besplatnoj aplikaciji.  

Helena Anušić

Nova aplikacija Riječke nadbiskupije
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Predstavljanje 
knjige Pastoral 
danas

Knjiga dr. Nikole Vranješa „Pa-
storal danas - Izabrane teme iz pasto-
ralne teologije“, objavljena u izdanju 
Glasa Koncila, predstavljena je 22. 
veljače u crkvi Uznesenja Blažene 
Djevice Marije u Rijeci. O knjizi su 
govorili v. d. direktora novinsko-iz-
davačke kuće „Glas Koncila“ mons. 
Ivan Miklenić, dr. fra Emanuel Hoško i 
dr. Veronika Reljac. Program je vodila 
Ksenija Rukavina - Kovačević, a glaz-
beno animirali band mladih „Assun-
ta“, glazbeni sastav „Agape sv. Juraj“ 
i glazbena skupina mladih.

Fra Emanuel je predstavljajući 
knjigu podsjetio da pastoralna teolo-
gije na daje recepte za djelovanje jer 
nema univerzalnog recepta za kon-
kretno pastoralno djelovanje u suvre-
menom svijetu. Ipak ova knjiga nudi 
smjernice te želi pomoći unaprjeđe-
nju pastoralne prakse u Hrvatskoj. 
Autor se u knjizi suočava s bitnim pro-
blemima pastorala danas te proučava 
teme značenja pastoralne teologije u 
suvremenom teološko-pastoralnom 
kontekstu, pastorala sakramenata 
pred izazovima postmoderne, župne 
zajednice pred novim pastoralnim 
izazovima, pastorala kulture i nekih 
naglasaka u praksi nove evangeliza-
cije. Dr. Hoško je istaknuo važnost 
izrade pastoralnog plana, kao teme-
lja za pokretanje pastoralnih aktivno-
sti. „Pastoralni plan mora biti teološki 
utemeljen, ali i sasvim konkretan i 
operativno izvediv, da se zna tko, 
kada i gdje“, upozorio je Hoško. 

Dr. Reljac se osvrnula na teme 
koje knjiga obrađuje, pastoral bra-
ka i obitelji, karitativno djelovanje, 
sakramenti i pastoral župne zajedni-
ce. „Knjiga nije ni lagana niti jedno-
stavna, ali takva je i naša Crkvena 
stvarnost“, zaključila je Reljac prepo-
ručivši knjigu studentima teologije i 
pastoralnim djelatnicima.

Mons. Miklenić je podsjetio na 
izdanja Glasa Koncila kojima ova 
izdavačka kuća želi ponuditi dublje 
sadržaje vjere ljudima koji ih žele pre-
nijeti u konkretne životne okolnosti. „I 
ova je knjiga jedna od fundamental-
nih, koja piše o Crkvi danas, što ju to 
žulja i što bi trebalo činiti.“ 

Dr. Vranješ, svećenik Riječke 
nadbiskupije i profesor pastoralne 
teologije na Teologiji u Rijeci, zahva-
lio je svima koji su pomogli pri objavi 
knjige te izrazio nadu da će ona biti 
poticaj za pokretanje novih pasto-
ralnih aktivnosti. „Ako se to dogodi 
onda je ispunila svoj smisao“, zaklju-
čio je dr. Vranješ.

Obitelj Uravić, našeg mons. Nikole, ravnatelja Ca-
ritasa i ekonoma bogoslovnog sjemeništa, u prosincu 
prošle godine proslavila je veliki jubilej majke Mile. 
Velika obitelj od 4 djece 12 unuka i 15 praunuka, 100. 
rođendan Mile Uravić proslavila je i prigodnim objavlji-
vanjem zbirke njezinih pjesama koje su podsjetnik na 
jubilej života posvećenog obitelji, ljubavi prema Bogu, 
Katoličkoj crkvi, domovini i karitativnom zalaganju za 
bližnje. 

Svoj je život posvetila djeci, a kasnije i unučadi. 
Iz tog poziva i poslanja iznikle su i njezine pjesme, 
kao odraz ljubavi, sredstvo odgoja i zajedništva i kao 
odraz religioznog stanja njezine duše i osjećaja do-
moljublja. One su bile rukom napisane i uvezene kao 
poklon svakom njezinom djetetu te su ovom prilikom 
sakupljene i objavljene u jedinstvenoj knjižici koju je 
uredio mons. Uravić. 

Mila Uravić, djevojački Šojat, rođena je u Senju 
11. prosinca. Po ocu Mili koji je poginuo u Prvom svjet-
skom ratu porijeklo vuče iz Krivog puta ponad Senja, a 
po majci Elizabeti, rođ. Ježić iz Žrnovnice kraj Senja. S 
bratom Josom djetinjstvo je provela u Senju uz djecu 
svog drugog tate, očuha Tome Vukušića. 

Supruga Inka upoznala je u Bribiru gdje je on bio 
općinski liječnik, a ona u posjeti svojoj teti Zori čiji je 
muž bio bilježnik. Ratne i poratne prilike odredile su 
njihovu seobu u Bosanski Šamac, Slavonski Šamac, 
Banja Luku i konačno Rijeku. Te seobe odredile su i 
mjesta rađanja njihove djece, Katice u Bribiru, Maje u 
Senju, Miljenka u Slavonskom Šamcu i Nikice u Kninu.

Zavjetni darovi Kotorske biskupije
“Zavjetni darovi s pomorskom tematikom u Kotorskoj bi-

skupiji” naziv je izložbe koja je u nedjelju, 16. veljače otvorena 
u najstarijoj riječkoj župnoj crkvi, Uznesenja Blažene Djevice 
Marije. Izložba je predstavljena u okviru programa proslave 
blagdana sv. Tripuna i u organizaciji Hrvatske bratovštine „Bo-
keljska mornarica 809” Rijeka, te više suorganizatora među 
kojima je i Hrvatska matica iseljenika - Rijeka.

Otvorio ju je kotorski biskup Ilija Janjić koji je naglasio 
kako je u Rijeku stigao kao ‘biskup nostalgije’ i da ova izložba 
budi nostalgiju za Bokom. “Zavjeti predstavljaju ljude u molitvi 
i svaka pločica ima svoju povijest, snagu mornara i kapetana. 
Danas kada se govori o novoj evangelizaciji, izložba može 
služiti kotorskim svećenicima da turistima tumače povijest i 
duhovno svjetlo Hrvata koji su se utjecali Gospi od Škrpjela.” Zavjetne pločice predstavljaju ne samo mediteran-
sku umjetnost, nego i očuvanje ljudske i kršćanske plemenitosti, poručio je biskup Janjić potaknuvši okupljene 
Bokelje na očuvanje svoje vjere.

Riječki nadbiskup Ivan Devčić u pozdravnoj je riječi istaknuo multikulturalnu komponentu grada Rijeke 
kojoj doprinose i Bokelji koji žive u gradu na Riječini, a izložba svjedoči o vjeri i kulturi hrvatskog naroda u Boki 
kotorskoj.

Izložbene eksponate predstavila je ravnateljica jedinog crnogorskog Pomorskog muzeja koji se nalazi u 
Kotoru, Mileva Pejaković Vujošević. “Napustili su svoja kultna mjesta, svoja odredišta, crkve u Perastu, Dobroti, 
Prčanju i Stolivu da bi večeras bili predstavljeni publici grada Rijeke, a zatim, na jesen, u Zagrebu i Barceloni.”. 
Izložba obuhvaća 411 zavjetnih pločica koje su tematski vezane uz brodove i Bogorodicu dok središnje mjesto 
zauzima “Antepedij” iz crkve Rođenja Svete Bogorodice s Prčanja sa 173 zavjetne srebrne ploče. “Srebrne ex-
voto čine jedinstvenu cjelinu i unikatne su u Europi budući da se ni na jednom drugom mjestu ne nalazi tako ve-
liki broj primjeraka ovakvog tipa izrade reljefa u srebru kao u crkvama Boke kotorske.” Dodala je kako se najveća 
zbirka zavjetnih pločica nalazi u Svetištu Gospe od Škrpjela u Perastu čijom je registracijom i katalogizacijom 
obuhvaćeno preko 1000 ex-vota.

Izložba zavjetnih darova Kotorske biskupije ostaje otvorena narednih sedam dana nakon čega se ekspo-
nati vraćaju u crkve na Perastu, Dobroti, Prčnju i Stolivu.

Oči 
Oči moje vodite me u
Toj tami svijeta, željela bih 
svijet gledati 
očima djeteta.

Ali ne mora bit sve tužno
Život može biti lijep,
A ti možeš, ako hoćeš,
Promijeniti svijet.

Nemoj zato gubit nadu,
Nemoj biti slijep,
Pa će život proteći
Radostan i lijep.

Knjiga poezije za stoti rođendan
Mila Uravić
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U srijedu 19. veljače, u organizaciji Katehetskog ureda Riječke nad-
biskupije i Agencije za odgoj i obrazovanje, održano je na Trsatu Žu-
panijsko/Nadbiskupijsko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola 
iz vjeronauka pod nazivom Vjeronaučna olimpijada. Tema ovogodišnje 
olimpijade bila je „Katolička Crkva i znanost - doprinos i odnosi“. Na na-
tjecanju su sudjelovale 34 osnovnoškolske i 16 srednjoškolskih ekipa, 
dakle sveukupno 200 učenika i 50 njihovih vjeroučitelja mentora.

Prije službenog početka natjecanja u 10 sati, svi su su natjecatelji 
okupili u Auli Ivana Pavla II. u marijanskom svetištu Gospe Trsatske gdje 
su u uvodnom dijelu programa pozdravnu riječ uputili uzvanici: riječki 
nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić, predstojnik Agencije za odgoj i obra-
zovanje Podružnica Rijeka dr. Oleg Đaković, gvardijan svetišta fra Antun 
Jesenović, ravnateljica OŠ Trsat gđa Sonja Damašek-Padjen i predstoj-
nica Katehetskog ureda gđa Ksenija Rukavina Kovačević. Svi su uzvanici 
pohvalili izbor ovogodišnje teme natjecanja, napose iz razloga činjenice 
iznimnog doprinosa Katoličke Crkve razvoju znanstvene misli i europske 
kulture, i zaželjeli puno uspjeha svim natjecateljima. 

PRETPLATNICI OŽUJAK 2014.
BAKAR: Katica Filić, Tiana i Josip Luzer, Marica Lusičić, Lina Markotić, Ela 
Nekić, Vera Hess; ČAVLE: Katarina Davidić, Mirjana Jugović; DUGA RESA: 
Mate Pavlić; DRAŽICE: Prof. Ivan Žmarić, Vilma Petrović, Janja Radetić; 
ĐAKOVO: Ivan Janeš; KASTAV: Anton Badurina; KUTINA: Fanika Krbot; 
KARLOVAC: Zdenka Petović, Marija Jurković; KLANA: Josip Laginja, Marija 
Barak; KOSTRENA: Petra Grdaković; KRALJEVICA: Kazimir Modrčin; NOVI 
VINODOLSKI: Neda - Frobe Katalinić; NJIVICE: Tomica  Hrabrić; OPATIJA: 
Dragan Vladislović; OTOČAC: Dragica Žubrinić; OSIJEK: Darko Barešić; 
POSTIRA: Ivan Glavinić; PULA: S.Lidija Turković; RAVNA GORA: Ana 
Klobučar; RIJEKA: Aldina Musladin, Ana Dujmić, Paula Vaić, Dr. Vladimir 

Agape u hospiciju
Dan uoči Svjetskog dana bolesnika, u ponedjeljak 10. veljače članovi Molitveno-

karitativne zajednice Agape iz Prve riječke hrvatske gimnazije, predvođeni voditeljem 
Miroslavom Radićem, posjetili su Hospicij „Marija K. Kozulić“ u Rijeci. Primila ih je i o 
djelovanju hospicija upoznala i provela kroz njegove prostorije te odgovarala na njihova 
pitanja, ravnateljica č.s. Danijela Orbanić. Učenici su sa zanimanjem slušali njeno izla-
ganje i u kapelici se pomolili za bolesnike koji trenutno u Hospiciju borave. Učenici su 
svim djelatnicima poželjeli puno Božje snage, ustrajnosti i radosti u tako plemenitom i 
odgovornom radu.

Riječki hospicij prva je ustanova za palijativnu skrb u Hrvatskoj i glavni joj je zadatak 
postići i zadržati najbolju moguću kvalitetu života bolesnika u termalnoj fazi bolesti, kada 
je završeno njihovo aktivno liječenje. Hospicij pruža i pomoć obiteljima dok je njihov član 
bolestan, kao i nakon smrti u vrijeme žalovanja. Iako je osnivač Hospicija Caritas Riječke 
nadbiskupije u suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom u njega 
se primaju svi najteži bolesnici bez obzira na vjersku, političku i društvenu pripadnost.

Helena Anušić

Održano Županijsko/Nadbiskupijsko natjecanje iz vjeronauka “Vjeronaučna olimpijada”

Na državno natjecanje OŠ Srdoči i  
Salezijanska klasična gimnazija

Uremović, Gertruda Rakić, Antun Mance, Mira Borčić, Marija Sučić, Ivan 
Maričić, Kata Marušić, Mila Galetović, Ivanka Ipšić, Ruža Beljan, Mila Uravić, 
Dubravka Kalčić, Ružica Sironić, Josip Tomašić; SESVETE: Ivan Kišur; 
SENJ: Božo Kolić; SPLIT: Domagoj Matejčić; ŠKRLJEVO: Pavao Pavletić; 
ZAGREB: Ana Ćorkalo, Mato Repić, Dubravka Pavišić, Hrvoje Defar, Ljubica 
Markovčić; Nada Lončarević, Drago Budiselić, Dr. Željka Znidarčić, Franka 
Leš, Ivan Radetić; Veljko Tomić, Dina Miklić; VIŠKOVO: Marcel Širola; VIS: 
S. Agnezija Juretić; ZABOK: Damijan Kopajtić
INOZEMSTVO: AUSTRIA: Danica Medved; NJEMAČKA: Snježana Šepić-
Hyrat; KANADA: Ana Gaush; SLOVENIJA: Polde Koren

Nakon uvodne molitve koju je predvodio otac 
nadbiskup, voditeljica programa vjeroučiteljica Ines 
Turković pojasnila je pravila natjecanja po etapama, 
nakon čega su se natjecatelji uputili, u pratnji svojih 
voditelja, u OŠ Trsat gdje su u vremenu od 45 minuta 
individualno rješavali test znanja.

Privremeni rezultati dobiveni nakon prvog dije-
la natjecanja podigli su opću atmosferu u Auli Ivana 
Pavla II. da su svi natjecatelji s nestrpljenjem iščeki-
vali nastavak natjecateljske borbe. Kako se županij-
sko/nadbiskupijsko natjecanje iz vjeronauka u mno-
gočemu razlikuje od županijskih natjecanja ostalih 
školskih predmeta, jer uz provjeru znanja o temi 
postoji i kulturno-glazbeni program u kojemu uče-
nici sudjeluju u kreativnim radionicama uz glazbu i 
pjesmu, svi su se natjecatelji prije nastavka drugog 
dijela natjecanja veselo zabavljali u programu koji je 

nosio naslov „Radosni Božji znanstvenici“, a koji su osmislili mladi Frame grada 
Rijeke na čelu s framašom Darijom Perkovićem. 

Drugi dio natjecanja odvijalo se u igri Tombole, nakon čega su prvih pet 
ekipa iz osnovne i srednje škole imale pravo natjecati se u završnom dijelu koji 
je nosio naslov: Tko želi biti Isusov milijunak?

Bilo je zanimljivo vidjeti kako su natjecatelji koji se nisu uspjeli plasirati u 
prvih pet ekipa zdušno bodrili izdvojene ekipe. Treći dio natjecanja razotkrio 
je pobjedničke ekipe i definirao konačnu listu svih natjecateljskih ekipa. Ovdje 
izdvajamo prva tri mjesta:

1. mjesto osvojila je OŠ Srdoči, u pratnji vjeroučitelja Borisa Barbarića, i 
Salezijanska klasična gimnazija, u pratnji vjeroučitelja don Dragutina Detića.

2. mjesto osvojila je OŠ Zamet, u pratnji vjeroučiteljice Nikoline Marković, i 
Prva sušačka hrvatska gimnazija, u pratnji vjeroučitelja Marina Miletića.

3. mjesto osvojila je OŠ Trsat, u pratnji vjeroučiteljice Snježane Luketić 
Arelić, i Prva riječka hrvatska gimnazija, u pratnji vjeroučitelja Miroslava Radića.

Državno natjecanje održat će se od 2. do 4. travnja 2014. u Šibeniku, a 
našim predstavnicimam želimo puno uspjeha!
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Draga braćo i sestre, želim vam povodom korizme ponudi-
ti neka korisna razmišljanja za naš osobni i zajednički put 
obraćenja. Ona se nadahnjuju na riječima svetog Pavla: 

“Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda 
bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom 
obogatite” (2 Kor 8, 9). Apostol se obraća kršćanima u Korintu da 
ih potakne da budu velikodušni u pomaganju vjernicima u Jeruza-
lemu koji su bili u potrebi. Što te riječi svetoga Pavla govore nama, 
današnjim kršćanima? Što taj poziv na siromaštvo, na život u siro-
maštvu u evanđeoskom smislu znači nama danas?

Kristova milost
Prije svega pokazuje način na koji Bog djeluje. Bog se ne objav-

ljuje zaogrnut u svjetovnu moć i bogatstvo, već u slabost i siromaš-
tvo: “Premda bogat, radi vas posta siromašan…”. Krist, vječni Božji 
Sin, jednak u moći i slavi s Ocem, postao je siromašan; sišao je 
među nas, približio se svakom od nas; ponizio se, “oplijenio se”, da 
u svemu postane sličan nama (usp. Fil 2, 7; Heb 4, 15). 

Božje je utjelovljenje veliki misterij! Ali razlog za sve to je nje-
gova božanska ljubav, ljubav koja je milost, velikodušnost, želja 
za blizinom i on ne oklijeva darovati se i žrtvovati se za ljubljena 
stvorenja. Ljubav, milosrđe znači dijeliti sve s onim koga se ljubi. 
Ljubav nas čini sličnima, stvara jednakost, ruši zidove i poništava 
udaljenosti. Bog je to učinio s nama. Isus, naime, “radio je ljudskim 
rukama, razmišljao ljudskim umom, odlučivao ljudskom voljom, lju-
bio ljudskim srcem. Rođen od Marije Djevice, postao je uistinu je-
dan od nas, u svemu nama sličan osim u grijehu” (Drugi vat. konc., 
Past. konst. Gaudium et spes, 22).

Postavši siromašan, Isus nije tražio siromaštvo zbog njega 
samog, već – kako kaže sveti Pavao – “da se vi njegovim 
siromaštvom obogatite”. To nije igra riječi ili puka fraza. U 

tome je sažeta Božja logika, logika ljubavi, logika utjelovljenja i kri-
ža. Bog nam nije spasenje odaslao s neba, kao milostinju u kojoj 
se iz čistog altruizma i samilosti daje ono što je suvišno. Kristova 
ljubav nije takva! Kada Isus silazi u vode Jordana i daje se krstiti od 
Ivana Krstitelja, ne čini to zato što treba pokoru ili obraćenje; on to 
čini zato da bude među ljudima koji trebaju oproštenje, među nama 
grešnicima, i da preuzme na sebe teret naših grijeha. To je put koji 
je izabrao da nas utješi, da nas oslobodi od naše bijede. Upada u 
oči da Apostol kaže da smo oslobođeni ne Kristovim bogatstvom, 
već njegovim siromaštvom. Ipak sveti Pavao poznaje dobro “nei-
straživo bogatstvo Kristovo” (Ef 3, 8), koji je “baštinik svega” (Heb 
1, 2).

Što je dakle to siromaštvo kojim nas Isus oslobađa i oboga-
ćuje? To je upravo način kojim nas ljubi, način na koji nam postaje 
blizak, baš poput Dobrog Samarijanca koji je bio bližnji onom čo-
vjeku koji je polumrtav ostavljen kraj puta (usp. Lk 10, 25s.). Ono 

što nam daje pravu slobodu, pravo spasenje i pravu sreću je njego-
va suosjećajna i nježna ljubav kojom je povezan s nama. Kristovo 
siromaštvo koje nas obogaćuje je njegovo utjelovljenje, njegovo 
preuzimanje na sebe naših slabosti i grijeha kao izraz beskraj-
nog Božjeg milosrđa. Kristovo je siromaštvo najveće bogatstvo: 
Isusovo je bogatstvo njegovo beskrajno povjerenje u Boga Oca, 
njegovo stalno pouzdanje u njega, njegova želja da traži uvijek i 
jedino njegovu volju i njegovu slavu. On je bogat kao što je bo-
gato dijete koje osjeća da je voljeno i koje voli svoje roditelje i ne 
sumnja ni trenutka u njihovu ljubav i nježnost. Isusovo je bogatstvo 
to što je Sin; njegov jedinstveni odnos s Ocem je najveći prero-
gativ toga siromašnog Mesije. Kada nas Isus poziva da uzmemo 
na sebe njegovo “laki jaram”, on nas poziva da se obogatimo tim 
njegovim “bogatim siromaštvom” i “siromašnim bogatstvom”, da 
dijelimo s njim njegov sinovski i bratski Duh, da postanemo sinovi 
i kćeri u Sinu, sinovi i kćeri u bratu prvorođencu (usp. Rim 8, 29). 
Rečeno je da je jedina žalost ne biti sveti (L. Bloy); mogli bismo 
također reći da postoji samo jedna prava bijeda: ne živjeti kao Božji 
sinovi i Kristova braća. 

Naše svjedočenje
Mogli bismo misliti da je taj “put” siromaštva bio Isusov put, 

dok mi, koji dolazimo nakon njega, možemo spasiti svijet odgo-
varajućim ljudskim sredstvima. Ali to nije tako. U svakom dobu i 
na svakome mjestu, Bog nastavlja spašavati ljude i svijet Kristovim 
siromaštvom, koji čini sebe siromašnim u sakramentima, u svojoj 
riječi i u svojoj Crkvi, koja je narod siromašnih. Božje bogatstvo ne 
može prolaziti kroz naše bogatstvo, već uvijek i jedino kroz naše 
osobno i zajedničko siromaštvo, oživljeno Kristovim duhom. 

Poruka pape Franje za korizmu

Bog se ne objavljuje 
zaogrnut u svjetovnu 
moć i bogatstvo, već 
u slabost i siromaštvo
“Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite”

(usp. 2 Kor 8,9)



Po uzoru na našeg Učitelja, pozvani smo boriti se protiv 
siromaštva naše braće, susretati ih, preuzeti na sebe te-
ret toga siromaštva i konkretno djelovati da ga ublažimo. 

Bijeda nije isto što i siromaštvo; bijeda je siromaštvo bez vjere, 
bez solidarnosti, bez nade. Možemo razlikovati tri vrste bije-
de: materijalnu, moralnu i duhovnu. Materijalna bijeda je ona 
koju se obično naziva siromaštvom i pogađa one koji žive u 
uvjetima nedostojnim čovjeka: one koji su lišeni temeljnih pra-
va i osnovnih dobara kao što su hrana, voda, higijenski uvjeti, 
posao, mogućnost kulturnog razvoja i rasta. Kao odgovor na 
tu bijedu Crkva nudi svoju pomoć, svoju diakoniju, da izađe 
ususret potrebama i izliječi one rane koje nagrđuju lice čovje-
čanstva. U siromašnima i posljednjima mi vidimo Kristovo lice; 
ljubeći i pomažući siromašne ljubimo i služimo Krista. Naši su 
napori usmjereni također na to da u svijetu prestanu kršenja 
ljudskog dostojanstva, diskriminacije i zlostavljanja, jer su oni, 
u mnogim slučajevima, uzrok bijede. Kada moć, luksuz i novac 
postanu idoli, tada oni imaju prednost nad potrebom za pra-
vednom raspodjelom bogatstava. Zato je nužno da se naše 
savjesti obrate pravdi, jednakosti, umjerenosti i zajedništvu.

Ništa manje nije zabrinjavajuća ni moralna bijeda, koja se 
sastoji u robovanju poroku i grijehu. Kolike su obitelji u tjeskobi 
jer je jedan od njezinih članova – često mlađe osobe – rob 
alkohola, droge, kocke, pornografije! Koliki ne vide više smi-
sao života ili perspektive za budućnost, koliki su samo izgubili 
nadu! I kolike su osobe u tu bijedu gurnuli nepravedni uvjeti 
u društvu, nezaposlenost koja im oduzima dostojanstvo kao 
hraniteljima i pomanjkanje jednakog pristupa obrazovanju i 
zdravstvenoj skrbi. U tim se slučajevima moralna bijeda može 
s pravom smatrati prijetećim samoubojstvom. Ta vrsta bijede, 
koja je također uzrok financijskog kraha, uvijek je povezana 
s duhovnom bijedom, koja nas pogađa kada se udaljimo od 
Boga i odbacujemo njegovu ljubav. Ako mislimo da ne treba-
mo Boga koji dopire do nas u Kristu, jer mislimo da smo do-
voljni sami sebi, tada smo krenuli putom propasti. Bog je jedini 
koji doista spašava i oslobađa.

Evanđelje je pravi protulijek duhovnoj bijedi: kršćanin je 
pozvan nositi u sve sredine oslobađajući navještaj da postoji 
oproštenje za počinjeno zlo, da je Bog veći od naše grešnosti, 
da nas uvijek slobodno ljubi i da smo stvoreni za zajedništvo i 
vječni život. Gospodin nas poziva da budemo radosni navjesti-
telji te poruke milosrđa i nade! Lijepo je iskusiti radost širenja te 
radosne vijesti, dijeliti s drugima blago koje nam je povjereno, 
da bismo utješili srca skršena i davali nadu tolikoj braći i se-
strama koji su obavijeni tamom. To znači slijediti i nasljedovati 
Isusa, koji je išao siromašnima i grešnicima kao što pastir s 
puno ljubavi traži izgubljenu ovcu. U jedinstvu s njim možemo 
hrabro otvoriti nove putove evangelizacije i promicanja osobe.

Draga braćo i sestre, neka ova korizma nađe Crkvu spre-
mnu i pripravnu svjedočiti onima koji žive u materijalnoj, 
moralnoj i duhovnoj bijedi poruku evanđelja, čija je srž 

navještaj ljubavi milosrdnog Oca, koji je spreman prigrliti u Kri-
stu svaku osobu. Moći ćemo to učiniti u mjeri u kojoj budemo 
suobličeni Kristu, koji je postao siromašan i obogatio nas svo-
jim siromaštvom. Korizma je prikladno vrijeme za samoodrica-
nje; bilo bi dobro da se zapitamo čega se to možemo odreći 
da drugima pomognemo i obogatimo ih svojim siromaštvom. 
Ne zaboravimo da pravo siromaštvo boli: odricanje ne bi bilo 
valjano bez te pokorničke dimenzije. Nepovjerljiv sam prema 
milostinji koja čovjeka ništa ne stoji i koja ne boli.

Neka nas Duh Sveti, zavaljujući kojem “[smo] kao siromaš-
ni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve 
posjeduju” (2 Kor 6, 10), podupre u našim odlukama i ojača 
našu pozornost i odgovornost prema ljudskoj bijedi, da bismo 
postali milosrdni i činili milosrđe. S tom željom, jamčim svoju 
molitvu da svakom vjerniku i svim crkvenim zajednicama ko-
rizmeni hod bude plodonosan i molim vas da molite za mene. 
Neka vas Gospodin blagoslovi i Gospa čuva!

Iz Vatikana 26. prosinca 2013.
Blagdan svetog Stjepana, đakona i prvomučenika
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bilo bi dobro da se zapitamo čega se to možemo 

odreći da drugima pomognemo i obogatimo 
ih svojim siromaštvom. Ne zaboravimo da 
pravo siromaštvo boli: odricanje ne bi bilo 

valjano bez te pokorničke dimenzije.

Nepovjerljiv sam prema milostinji koja 
čovjeka ništa ne stoji i koja ne boli.
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koje osjeća da je voljeno i koje voli svoje roditelje i 
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Što je dakle to siromaštvo kojim nas Isus oslobađa 
i obogaćuje? To je upravo način kojim nas ljubi, 

način na koji nam postaje blizak, baš poput Dobrog 
Samarijanca koji je bio bližnji onom čovjeku koji je 

polumrtav ostavljen kraj puta (usp. Lk 10, 25s.).



I ove će godine Riječki karneval pokazati i 
svoju ozbiljnu, humanitarnu stranu. U hu-
manitarnoj akciji u kojoj sudjeluju Foto Kurti, 

Grad Rijeka i Caritas Riječke nadbiskupije ove 
će godine prikupljati sredstva za Kuću utočišta 
u kojoj se dnevno hrani 90 osoba. 

Od 5. ožujka svi šetači Korzom u nekom 
od dvadeset izloga ugledat će „Nasmiješena 
lica Riječkog karnevala“, koje će na istoimenoj 
izložbi uokvirene fotografije do 31. ožujka moći 
kupiti za 150 kuna i time pomoći Kuću utoči-
šta. Prema riječima Nikole Kurtija, autora foto-
grafija s velike karnevalske povorke, radi se o 
humanitarnoj izložbi koja se u organizaciji Foto 
Kurtija održava već treću godinu za redom.

Humanitarna akcija 
za Kuću utočišta

Nasmješena lica Riječkog karnevala

Prvi kupac fotografije bio je  
Meštar Toni

Podršku akciji dali su i Meštar Toni, 
privremeni „gradonačelnik Rijeke“ i ovo-
godišnja kraljica Karnevala Vedrana Še-
gulja. Na konferenciji za tisak 5. ožujka 
pozvali su sve građane, a posebno sku-
pine koje su sudjelovale u karnevalskoj 
povorci da kupnjom fotografije svojeg 
nastupa na Korzu uplate donaciju Kući 
utočišta. 

Kupnja fotografije ostvaruje se 
uplatom izravno na račun: Družba se-
stara milosrdnica, IBAN HR58 2340 
0091 1000 50286. 

Sudjelujte jer pomagati je lako! Akcija traje do 31. ožujka.

O potrebama i uslugama koje Kuća utočišta Druž-
be sestara milosrdnica u Kresnikovoj u Rijeci, 
pruža korisnicima,  siromašnim, nezaposlenim 

i obespravljenim osobama, govorila je voditeljica č. s. 
Emanuela Rakocija. Svakoga dana osim nedjelje u njoj 
se podijeli do 90 obroka, a sestre potrebnima na ras-
polaganje daju i kupaonu, priliku za osobnu higijenu, 
a pomažu im i pravnim savjetima. Više o tome možete 
pronaći na novim stranicama Caritasa Riječke nadbi-
skupije www.caritas.ri-nadbiskupija.com. 

Izlozi u kojima je postavljena humanitarna izložba 
za pomoć Kući utočišta su: Max Mara, Benetton 012, 
Max & Co., Gaastra, Goldenpoint, Tosca Blu, Marella, 
Accessoires, Super Shop, Medicinska oprema, Ghe-
taldus, Gant Store, Futura, NaraCamicie, Zlatarnica 
Vera, izlozi Grada Rijeke te Foto Kurti. 


