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Dani proslave
10. obljetnice
boravka Ivana
Pavla II. u Rijeci
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molitve i nade
Poruka riječkog
nadbiskupa za
blagdan sv. Vida
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tolikim
oblakom
svjedoka
Hagioterapija
osobno

Život za
druge
Anketa u župi
sv. Terezije Avilske
u Ravnoj Gori

Što vjernici
misle o vjeri

Poruka riječkog nadbiskupa za
blagdan sv. Vida, zaštitnika Riječke
nadbiskupije i grada Rijeke

Okruženi
tolikim
oblakom
svjedoka
Okruženi upravo njima, „tolikim oblakom svjedoka“, među kojima je i naš nebeski
zaštitnik sv. Vid, odložimo sve što nas priječi osjetiti i vidjeti Kristov pogled na nama i
ne prestajmo mu odgovarati upirući svoje oči u njega
Draga braćo i sestre!
Ovogodišnji blagdan sv. Vida, mučenika i našeg nebeskog zaštitnika, slavimo u Godini vjere, koju je Sveti Otac
Benedikt XVI. u Rimu inaugurirao 11. listopada 2012., na
pedesetu obljetnicu početka Drugog vatikanskog koncila, a trajat
će do nedjelje Krista Kralja ove godine. Zbog toga sam vam proteklih mjeseci u raznim prigodama pisao i govorio o vjeri, počevši
od 13. listopada 2012., kada je u našoj katedrali svečano proslavljen početak Godine vjere u Riječkoj nadbiskupiji. Toj važnoj temi
posvetio sam i propovijed na blagdan Gospe Trsatske. Znamo da
je naše nadbiskupijsko i svehrvatsko svetište na Trsatu posebno
povezano sa štovanjem svete nazaretske obitelji Isusa, Marije i
Josipa, koji su nam učitelji i uzori vjere i poslušnosti nebeskom
Ocu. Proslava desete obljetnice pastirskog pohoda našoj Crkvi
i Domovini sada blaženog pape Ivana Pavla II., koji je tom prigodom imao stalno boravište u Rijeci, također nam je bila izvrsna
prigoda za razmišljanje o vjeri, ali i za molitvu da Bog sačuva
vjeru u našem narodu.
Budući da nam Bog vjeru dariva po svjedočenju drugih, posebno je važno neprestano moliti i činiti sve da ju stariji prenesu
na mlađe naraštaje, kako bi se sveta tradicija vjere nastavila i u
novim vremenima. U tom smislu nam je proslava sv. Vida, mladog mučenika za vjeru iz vremena ranog kršćanstva, poticaj da
se ispitamo kako odgajamo svoju djecu i mlade u duhu vjere. A
znamo da to umnogome ovisi o tome kakav im vjernički primjer
mi stariji dajemo.
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Na takvo propitivanje i razmišljanje potiče nas pisac Poslanice Hebrejima koji svoje čitatelje, a među njima smo i
mi, upućuje na promatranje tolikih uzora vjere u Starome
zavjetu, počevši od Abela i Abrahama, kojega zovemo praocem
svih vjernika, pa sve do Davida, Samuela i proroka (usp. Hebr 11,
1-39; 12, 1-3). To čini u uvjerenju da od njih možemo naučiti što
znači vjerovati Bogu i ustrajati u vjeri, unatoč svakojakim protivštinama.
Znamo da se starozavjetnim svjedocima vjere pridružuje bezbrojno mnoštvo novozavjetnih, kršćanskih svjedoka iz svih razdoblja kršćanske povijesti, sve do naših dana, svjedoka koji su nam
poznati, ali i onih koje samo Bog kao takve poznaje. Svi su nam
oni, predvođeni, praćeni i jačani u vjernosti „od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga“ (Otk 1, 5), učiteljima i uzorima u svjetlu kojih možemo promotriti sebe i svoj vjerničku postojanost i dosljednost.
Pisac Poslanice Hebrejima opisuje što su sve morali podnijeti starozavjetni svjedoci vjere, pa ističe kako su bili
stavljani na muke, bacani u okove i tamnice, kamenovani
i piljeni, bacani pred zvijeri i ubijani oštricom mača, tlačeni i zlostavljani, izrugivani i bičevani, protjerivani i pljačkani (usp. Heb
11, 33-38).
Sve se to, naravno, može reći i o novozavjetnim, kršćanskim
svjedocima vjere. Samo je Bogu poznato koliki su kršćani i kakve sve okrutnosti podnijeli tijekom dvije tisuće godina radi svoje
vjere! Bezbožnici su ih na razne načine progonili i uništavali, ali
učinak je bio suprotan, upravo neočekivan, jer je usporedo s ja-
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čanjem progonstva rastao i broj
onih koji su vjeru prihvaćali i
svjedočili. Zbog toga je crkveni
pisac Tertulijan napisao kako je
krv mučenika sjeme novih kršćana. To znači da poteškoće, pa i
one najteže, ne uništavaju vjeru
nego ju, naprotiv, jačaju i učvršćuju. Progonitelji i protivnici vjere to teško shvaćaju.
Ne smijemo, međutim,
zaboraviti da među svjedocima vjere ipak ogromnu većinu čine oni koji zbog
vjere nisu morali podnositi fizička progonstva, otimanje imovine
ili neka druga zlostavljanja, nego
su samo dosljedno živjeli prema
svojoj vjeri u svakodnevnom životu. Odolijevajući raznim poticajima i iskušenjima, iznutra i
izvana, odnosno ne popuštajući
vlastitim sebičnim porivima i ambicijama kao ni očekivanjima i sugestijama okoline,
vodili su cijeloga života borbu za očuvanje svoje vjere. Iako takva borba nije u doslovnom smislu riječi krvava, ona nije ništa manje teška i ništa manje zahtjevna od one koja iziskuje prolijevanje vlastite krvi. To je
cjeloživotna borba za ljubav protiv mržnje, za pravdu
protiv iskušenja nepravde, za slobodu protiv zamamnosti prilagodbe i utapanja u masu, za mir protiv
iskušenja rata, za oproštenje protiv zavodljivosti
osvete, za čovječnost protiv nečovječnosti, jednom
riječju: borba za oživotvorenje Isusovih blaženstava
u kojima je on sažeo sav svoj program koji je došao
ostvariti na zemlji (usp. Mt 5, 1-11; Lk 6, 20-23). Ustrajući dosljedno u vjernosti onome koji ih je pozvao,
oni su sačuvali neprekinutim sveti lanac predaje vjere od jednoga naraštaja na drugi. Mnogi od njih nisu
o vjeri znali duboko umovati, ali su je umjeli iskreno i
dosljedno živjeti.
U čemu je tajna takvog shvaćanja i življenja
vjere kakvo susrećemo kod svih koji su vjeru
svakodnevno živjeli usprkos mnogim iskušenjima i ljudskim slabostima, kao i kod onih drugih koji
su radi vjere sve žrtvovali, pa i vlastiti život? Odgovor
nam daje već spomenuti pisac Poslanice Hebrejima
koji nas poziva da upiremo pogled u Isusa Krista „koji
umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ,
prezrevši sramotu, te sjedi s desna prijestolja Božjega“ (Heb 12, 2). To znači da je vjera nemoguća bez
pogleda u Isusa Krista, bez promatranja njega, raspetog i uskrsnulog, ali i onoga koji je prije toga dijelio
s ljudima njihov život, tješio ih, ozdravljao, pridizao.
Ne radi se, naravno, o uzdizanju tjelesnih očiju
prema Isusu nego onih duhovnih, očiju našeg uma i
srca. Vjera nije samo stvar volje i osjećaja nego i uma;
ona uključuje spoznaju, umno i duhovno promatranje
Isusa Krista, „Početnika i Dovršitelja vjere“ (Heb 12,
2). Ali to se promatranje ne smije ograničiti samo na
čisto intelektualno ili znanstveno gledanje, koje drugoga promatra kao objekt; naprotiv, ono mora imati
molitveno-meditativnu dimenziju svojstvenu spoznaji
između osoba, i samo kao takvo pokreće našu volju i
cijelo biće na predanje Bogu i povjerenje u Boga. Na
takvo znanje mislio je sv. Pavao kada je svome učeni-
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ku Timoteju pisao: „Znam komu
sam povjerovao i uvjeren sam da
je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan“ (2 Tim 1, 12).
No ne bismo mi upirali
svoj pogled u Krista da
on nije prije pogledao
nas. Vjera pretpostavlja pogled,
pogled uma i srca, pri čemu je
Kristov pogled na nas temeljan.
Kao u svemu, tako i u vjeri Bog
ima inicijativu. Zato kažemo da
je vjera prije svega Božji dar koji
čovjek može prihvatiti ili odbiti.
Mnoštvo svjedoka vjere o kojima
govori pisac Poslanice Hebrejima, kako onih starozavjetnih
tako i onih iz kršćanske ere, koji i
danas ispisuju najljepše stranice
kršćanske povijesti, umjeli su na
Kristov pogled na njih odgovoriti
svojim pogledom na njega i postojano ga i pomno promatrati.
A kako se Kristov i naš pogled susreću, pokazao nam je izvrsno sv. Ivan u svojem evanđelju, kad
opisuje pozive prvih učenika (usp. Iv 1, 35-51). Svi su
oni najprije bili od Isusa ugledani i pogledani i taj im
je pogled bio dovoljan da pođu za njim i ostanu kod
njega. Vidjevši dvojicu učenika Ivana Krstitelja kako
ga slijede, Isus ih najprije pita što traže, a kad mu
oni kažu da žele znati gdje stanuje, poziva ih: „Dođite i vidjet ćete.“ I oni ga poslušaše i pođoše za njim
te „vidješe gdje stanuje i ostadoše“. Slično je vidio i
pogledao Šimuna kojega je prozvao Petrom. A Natanael je bio toliko pogođen kad mu je Isus rekao kako
ga je vidio još prije nego što ga je Filip pozvao, da
je jednostavno uskliknuo: „Učitelju, ti si Sin Božji! Ti
kralj si Izraelov!“ (Iv 1, 49). Učenici su također jedni
druge pozivali k Isusu riječima: „Dođi i vidi!“ (Iv 1, 46),
što zapravo znači: Dođi i upoznaj, pa ćeš se uvjeriti i
povjerovati. To pokazuje kako vjeri prethodi spoznaja, ali i svjedočanstvo drugih. A nakon što su, vidjevši
i spoznavši, povjerovali, vjera im je omogućila još dalje vidjeti i još dublje spoznati otajstvo onoga koji ih
je prvi vidio i pozvao.
I sv. Vid je, kao i toliki mladi tijekom povijesti,
osjetio na sebi Kristov pogled, približio mu se,
vidio i spoznao tko je on te mu čitavim svojim
bićem povjerovao. Pokušajte se i vi, braćo i sestre,
sjetiti kad ste prvi put osjetili Gospodinov pogled na
sebi i svega što ste tada osjećali, a posebno vašeg
pogleda, pogleda uma, srca i volje, zapravo cijelog
vašeg bića, kojim ste na njegov pogled uzvratili.
Osvježiti i oživjeti sjećanja na te milosne trenutke, nije
li to upravo smisao svih naših slavlja, pa i onih koja
upriličujemo povodom blagdana svetaca? Okruženi
upravo njima, „tolikim oblakom svjedoka“, među kojima je i naš nebeski zaštitnik sv. Vid, odložimo sve što
nas priječi osjetiti i vidjeti Kristov pogled na nama i ne
prestajmo mu odgovarati upirući svoje oči u njega,
„Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa“ (Heb 12, 2).
S tom željom čestitam svima blagdan sv. Vida,
našeg nebeskog zaštitnika i zagovornika pred Božjim prijestoljem.
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Vaš nadbiskup Ivan

Proslava
svetog Vida
Riječka nadbiskupija 15.
lipnja proslavit će svoga zaštitnika, sv. Vida. Dvije su važne
mise toga dana, u 11.00 sati
misu će u katedrali predvoditi
riječki nadbiskup Ivan Devčić,
a u 18.00 sati na Trgu Riječke rezolucije u središtu grada,
porečki i pulski biskup mons.
Dražen Kutleša.
U Godini vjere, vjernici
će svjedočiti ono što vjeruju u
svečanoj procesiji od katedrale
sv. Vida, preko Korza do Trga
Riječke rezolucije.
Liturgijski program započinje podizanjem zastave sv.
Vida i trodnevnicom u katedrali od 12. do 14. lipnja. Mise
u 18:00 sati predvodit će o.
Marko Stipetić, vicerektor bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ Posljednjeg dana misi
će prethoditi svečana večernja
koju predvodi nadbiskup Devčić. Mise će se 15 lipnja slaviti
još u 07:00, 08:00 te 09:30
na talijanskom jeziku, a predvodit će ju tršćanski biskup u
miru Eugenio Ravignani.
Na misi u 11.00 sati nadbiskup Devčić će tradicionalno
podijeliti Medalje zahvalnosti
sv. Vida desetorici vjernika
iz župa Riječke nadbiskupije.
Dobitnici medalji su: Šimun
Dujmović po izboru Delničkog
dekanata, Mladen Cvijanović
iz Bakarskog dekanata, Šime i
Marija Galić iz Trsatskog, Ivan
Ligatić iz Crikveničkog, Anton
Jakotić iz Opatijskog, Zinka
Brulc iz Kastavskog, Vinka Mudrovčić iz Prvostolnog, Leon
Tuna po izboru Povjerenstva
za katoličke udruge, te Tanja
Rakovac i Karmelo Krebel po
izboru nadbiskupa.
Grad Rijeka svog će zaštitnika i Dan Grada proslaviti
programom u kojem sudjeluju
svi uzrasti građana, od djece
do umirovljenika. Dani svetog
Vida od srijede 12. do subote 15. lipnja ponudit će brojna
događanja u središtu grada,
uključujući i svečanu sjednici
Gradskog vijeća i dodjelu priznanja Grada Rijeke u kazalištu
Ivana pl. Zajc 14. lipnja.
VID FEST, festival duhovne
popularne glazbe, održat će
se u petak, 14. lipnja u 20.00
sati na Trgu Riječke rezolucije.
Nastupit će 14 sudionika,
većinom iz Rijeke, ali i gosti
iz Dalmacije i Zagorja.
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Vjera pretpostavlja pogled, pogled uma i srca, pri čemu
je Kristov pogled na nas temeljan. Kao u svemu, tako i
u vjeri Bog ima inicijativu. Zato kažemo da je vjera prije
svega Božji dar koji čovjek može prihvatiti ili odbiti.
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U ime obitelji
sakupili preko
700 000 potpisa
Više od 710 000 građana Republike Hrvatske izjasnilo se za potrebu raspisivanja
referenduma kojim bi se u Ustav Republike Hrvatske unijela odredba po kojoj je brak
životna zajednica žene i muškarca

Preuzeto: uimeobitelji.net

G

rađanska inicijativa „U ime obitelji“ održala je 29. svibnja u Zagrebu konferenciju za novinare na kojoj su sudjelovali:
Željka Markić, dr. med., Lino Zonjić, dipl. ing.
elektrotehnike, odvjetnik Krešimir Planinić i dr.
sc. Zlatko Hasanbegović.
Prema još nepotpunim podacima, više od
710 000 građana Republike Hrvatske izjasnilo
se za potrebu raspisivanja referenduma kojim bi
se u Ustav Republike Hrvatske unijela odredba
po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. U tu brojku nisu uključeni podaci iz sedam
županija za posljednja četiri dana izjašnjavanja
građana, izvijestio je Lino Zonjić iz Građanske
inicijative „U ime obitelji“.
Zonjić je zahvalio svim građanima koji su
prepoznali važnost ovoga pitanja, kao i svim
volonterima koji su omogućili građanima da se
izjasne, unatoč napadima koje su doživljavali na
terenu. Inicijativa nije protiv nikoga, već želi da se
brak definira u Ustavu i da se građani mogu na
demokratski način izjasniti o ovoj temi.
Odvjetnik Krešimir Planinić, govorio je o nedemokratskom djelovanju pojedinaca iz izvršne
vlasti kojem smo imali priliku svjedočiti posljednjih dana. Uneseni su neki novi termini u Ustav
i Zakon o referendumu, primjerice broj birača i
registar birača.
Kako je rekao, prvo nam je za to nadležni ministar prije mjesec dana tumačio kako se mrtvi
više ne broje, no sada ispada da vrijedi neki drugi broj. Srećom, građani su to prepoznali i tako
nam je došao novi val potpisa za ovu izravnu demokraciju, rekao je Planinić.

D

rugi dio nedavnog nedemokratskog postupanja vlasti odnosi se na pravnu snagu referenduma i navodne dvojbe koje su
izražene u vezi toga. Ustavnopravni stručnjaci,
pa i oni koji ne podupiru ciljeve ove inicijative,
nedvosmisleno poručuju: referendumska odluka
je obvezatna.
Oni koji se trude sugerirati drugačije usmjeravaju nas prema tomu da zaboravimo osnovna
polazišta Ustava, a to je da ova vlast proizlazi iz
naroda. Građani, osim što mogu odlučivati svojim predstavnicima u Saboru, mogu odlučivati i
neposredno – referendumom. Suvišno je objašnjavati kako se u Saboru glasuje, kad imamo

Ustavnopravni stručnjaci, pa i
oni koji ne podupiru ciljeve ove
inicijative, nedvosmisleno poručuju:
referendumska odluka je obvezatna.
odluku građana. Zato smo jučer zamolili i predsjednika Republike Hrvatske Ivu Josipovića da
se, sukladno svojim Ustavnim ovlastima, nedvosmisleno izjasni, poručuje Planinić.
Također, svjedočili smo pokušajima pritiska
na Ustavni sud za koje smatramo da su neprimjereni, rekao je Planinić i upitao: “Zar je demokracija samo ona volja naroda koja odgovara
onima na vlasti?”

O

daljnjem postupku uz vezi prikupljenih
potpisa Planinić je rekao kako je Organizacijski odbor dužan potpise prikupiti i
provjeriti, za što će biti potrebna dva do tri tjedna, i nakon toga predati konačni broj i potpisane
knjige predsjedniku Hrvatskog sabora.
Željka Markić istaknula je da je ova inicijativa
pokazala kako se u samo dva tjedna u Hrvatskoj
može postići da se puno različitih ljudi ujedini
oko pitanja koje im je važno. Građani različitih
vjeroispovijesti i svjetonazora, nacionalnosti i
zanimanja koji žive u svim dijelovima Hrvatske
povezali su se oko pitanja da je brak zajednica
žene i muškarca i da takva definicija stoji, kaže
Željka Markić. Ujedno se nadamo da će političari
na vlasti to prepoznati i omogućiti da se to čuje
na referendumu.

HAGIOTERAPIJA
Hagioterapija osobno

Život za druge
Svijetom hoda neko neobično stanje. Uvukla se u nas neka informacija da nije normalno biti bolestan,
sam, u tugovanju, da nije normalno da boli. Nude se tablete za svaki slučaj, tablete kad te ulovi,
tablete kad nisi fit, tablete kad nisi hit, kad nisi u modi, kreme protiv iskustva, protiv godina, protiv
netrenda, protiv drugačijosti, protiv originalnosti i jedinstvenosti.
Piše: Vesna Drmić

E

Jednoobraznost, uniformnost, bezbolnost, bezbrižnost, bespolnost
vo me opet, s gotovo istim pitanjem kao u prošlom broju: može li
ljeto ne doći? Proljeće se uspjelo probiti, usprkos mojim sumnja- - parole koje preplavljuju svijet. I hajde sad ti opstani! Preplavile su svijet emocije s licem glečera. Mjerilo
ma, pa sad ne dvojim: doći će
je ono što osjećam, ono što želim.
ljeto. Sad imam iskustva. Sad znam,
Sada! Odmah! Isti tren! Najčešće
ili bih trebala znati... sve je u prolazu.
geslo: Baš me briga što drugi misli!
Može se dogoditi da zaboravim,
Baš me briga što drugi treba!
da se razbolim u pamćenju, pa ću
Živjeti za druge, dati život za
sljedeći put opet gnjaviti istim: „... A
druge životni je stil koji pobornici
joj, može li da ne dođe jesen... zima?
novoga svipuhatiujedanrog smjera
Može li da ne dođe bolest? Može li
propituju, sigurni u skrivene namjeda ne dođe da više nisam s osobom
re i koristoljublje onih koji žive za
koju volim? “
drugoga.
Svijetom hoda neko neobično
stanje. Uvukla se u nas neka informaoći dati život za druge, za
cija da nije normalno biti bolestan,
dobro, tražiti istinu, vidjeti
sam, u tugovanju, da nije normalno
ljepotu života, čeznuti za
da boli. Nude se tablete za svaki
Životvorcem moguće je ako se
Jedno se pšenično zrno sakrilo u žitnici.
slučaj, tablete kad te ulovi, tablete
osluškuje vlastita duhovna diNije htjelo biti posijano.
kad nisi fit, tablete kad nisi hit, kad
menzija i njeni zakoni. Ono što
Nije htjelo umrijeti.
nisi u modi, kreme protiv iskustva,
se dogodi nakon što se krene na
protiv godina, protiv netrenda, protaj put, mali je broj onih koji raNije se htjelo žrtvovati.
tiv drugačijosti, protiv originalnosti
zumiju što činiš i zašto to činiš.
Htjelo je spasiti svoj život.
i jedinstvenosti. Mjerila su strogo
Pratilac na tom putu tiha je raAli, ono nikada nije postalo kruhom.
određena, sve izvan toga je znak
dost. Dar na tom putu ustrajnost
Nikada nije došlo na stol.
da nisi u ravnoteži, da nisi duhoje i molitva. Zahtjev na tom putu
Nikada nije bilo blagoslovljeno i razdijeljeno.
van, da nisi otvoren...
jest hrabrost. I doza nesigurnosti:
Nikada nije poklonilo života.
Ako si bez osmjeha na licu,
je li to to? I utjeha - miran san. I
Nikada nije donijelo radosti.
ne ide ti baš; imaš li neke boljke,
spoznaja da ako pšenično zrno,
Jednoga dana došao je seljak.
nisi od volje; brže-bolje pronađi što
pavši na zemlju, ne umre, ostaje
S prašinom iz žitnice pomeo je i pšenično zrno i bacio ga.
krivo jedeš, u koje vrijeme krivo pisamo; ako li umre, donosi obilat
(Josef Dalkmann)
ješ, nisi li zaboravio točan broj čaša
rod.
vode u zacrtano vrijeme.
Koji plod? Život za druge!
Briga o drugima, opravdanje druko si pak s osmjehom na
licu, optimističan, pun nade, reći će ti da potražiš nekoga tko gih, opraštanje drugima, uviđanje da su originalni i vrijedni po onom
će ti objasniti da ne može čovjek uvijek imati osmjeh i biti vjero- dobru koji imaju u sebi, da su vrijedni jer ih je Stvoritelj svijeta pozvao u
dostojan. Pitaju te: „A na čemu si ti? Možda ti je poremećena lužnatost život. Život koji prihvatim, donosi život. Mogu reći onome pored sebe:
“I ti ga izaberi. I ti se danas odluči za život.”
organizma? Jedeš li previše ugljikohidrata?“
Životu ne nedostaje ništa ako je drukčiji, brži ili sporiji, ako je poAko si spor, brže bolje nađi što je u organizmu poremetilo tvoju
homeostazu. Znaš li da nije dozvoljeno biti spor, tih, melankoličan? nekad tužan, ponekad radostan, pa ni onda ako je ponekad uspavan.
Možda trebaš hitno u svoj život uvesti svakodnevnu šetnju? “Ali,pada Životu ništa ne nedostaje ni onda kad se ne uklapa u mjerila koja sa
životom kao da ništa nemaju. I kad se u životu javi bol i tuga, bolest i
kiša svaki dan.“ Ma da, šetnja je imperativ!
Ako si brz, ako radiš više od drugih, brže bolje konzultiraj liječnika, osamljenost, ponekad je to samo poziv na propitivanje gdje sam zanađi lijek koji ćeš preventivno piti, jer si na nišanu onih koje ostavljaš tvorila vrata životu, gdje ga nisam prihvatila i gdje ne živim za druge.
Mogu reći da nije uvijek ni poziv na propitivanje, već je … jednoiza sebe. Uspori pod hitno! Ili ispadaš iz igre!
A da ne kažem ako si bolestan! Sam si si kriv! Nisi mislio na sebe, stavno… život. Sve u paketu darovano, na putu za nebo.
samo misliš na druge, trebao si na vrijeme predvidjeti što se događa...

M

Životu ne nedostaje ništa ako je drukčiji, brži ili sporiji, ako je ponekad tužan,
ponekad radostan, pa ni onda ako je ponekad uspavan. Životu ništa ne nedostaje
ni onda kad se ne uklapa u mjerila koja sa životom kao da ništa nemaju.
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KATEHEZA

Isus Krist Sin Božji
Temelj naše vjere čini vjerovanje da je Isus Krist Sin Božji,
ali da je On isto tako i pravi čovjek koji je živio u određenom
povijesnom vremenu.
Pripremila: Jelena Vučkov
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eć smo u ranijim prilozima analizirajući stavove i razmi- što nam Evanđelja govore o Isusu Kristu. Kroz ponašanje i stav
šljanja francuskog teologa i kardinala Jeana Daniélou-a, a Isusa Krista očito je da se je Krist ponašao kao onaj tko ima
koje on iznosi u knjizi Vjera kroz vjekove i čovjek današnji- autoritet, moć i vlast božanskog reda. Gospodin Isus Krist se
ce, kazali da objava tajne o Bogu i ljudima predstavlja srž naše ponašao kao Bog. Nakon ozdravljenja uzetoga Krist mu reče:
vjere. Ta nas objava vodi dalje nego li sva znanost i filozofija čija „Oprošteni su ti tvoji grijesi“. Nazočni farizeji reagiraju na sebi
istraživanja i umovanja ne dovode do jasnoće već do zagonet- svojstven način: „Ovaj čovjek huli na Boga. Tko može opraštati
ke. Rješenje ove zagonetke, odnosno tog otajstva koje je nedo- grijehe osim Boga samoga?“ Budući da oni ne vjeruju da je
stupno ljudskom razumu možemo naći u onomu što zovemo Gospodin Isus Krist Bog, smatraju da je Isus bogohulnik.
predmetom naše vjere. A predmet vjere predstavlja stupnjeve
U Govoru na gori Isus govori: „Bilo vam je rečeno: Oko za
kroz koje je Bog ostvarivao svoj plan, pripravljajući ga u Starom oko, zub za zub. A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, činizavjetu, izvršujući ga u Kristovim tajnama - djevičanskom Utje- te dobro onima koji vas progone.“ Tko je to rekao: Oko za oko,
lovljenju, Muki i Uskrsnuću te Uzašašću. Bog nastavlja ostvare- zub za zub, tj. tko je dao zakon? Učinio je to Jahve na Sinaju.
nje svojeg spasenjskog plana u Crkvi tako da nakon Duhova na Prema tome, kad Isus govori: „Bilo vam je prije rečeno..., a ja
nju silazi Presveti Duh, koji se putem sakramenata nastanjuje u vam sada kažem“, on se u autoritetu i vlasti izjednačuje s Onim
dušama vjernika.
tko je dao zakon.
Ova sveukupna vizija Božjeg plana predstavlja predmet naIsus je Hram Božji. Postoji i treći primjer, koji je
šeg vjerovanja. Mi, ljudi koji živimo u XXI. stoljeću, čim
ujedno i najočitiji i najvažniji. Kad je započelo suđeKroz
postanemo svjesni ove istine te vjerujući Kristu i
nje Isusu tražili su se svjedoci protiv Njega. IzmeCrkvi imamo ne samo pravo, nego i dužnost istu
ponašanje i
đu ostalih pristupio je i svjedok koji je ustvrdio:
istinu svjedočiti drugim ljudima kako bismo i
„Ovaj je čovjek rekao: Srušite Hram Božji i ja
stav Isusa Krista očito
njih poticali na zauzeto razmišljanje.
je da se je Krist ponašao ću ga ponovo podići za tri dana“. Tada je veliki
svećenik razderao haljine ponavljajući poznaTemelj naše vjere čini vjerovanje da
je Isus Krist Sin Božji, ali da je On isto tako kao onaj tko ima autoritet, te riječi: „Ovaj čovjek huli na Boga. Što nam
moć i vlast božanskog
trebaju svjedoci. Zaslužio je smrt.“. Što su
i pravi čovjek koji je živio u određenom poviznačile tajanstvene riječi Isusove? Za Židove
jesnom vremenu. Može se reći da gotovo svi
reda. Gospodin Isus
su one bile jasne. Hram je za njih mjesto gdje
ljudi ljube Isusa. Brojni Židovi osjećaju duboko
Krist se ponašao
stanuje Bog. Prema tome, riječi: Srušite Hram i
divljenje i ljubav prema Isusu, ali ne vjeruju da je
kao Bog.
ja ću ga ponovno sagraditi, tj. vi možete srušiti jeOn Sin Božji. Na sličan način vjeruju i muslimani.
ruzalemski hram jer od sada Jahve više ne će stanoIsus zauzima u Kuranu važno mjesto. Isus je za Muvati u hramu od kamena, On stanuje u meni. Te riječi znače:
hameda najveći prorok i misli se kako će se On pojaviti na
kraju vremena kao sudac. Muslimani štuju i Isusovu majku te Ja sam ravan Hramu. Očito je da se je Isus, izjednačivši se s
vjeruju u njezino djevičansko majčinstvo. Tako muslimani su- Hramom, izjednačio s Bogom. Očito je da su Židovi, budući da
djeluju u poštivanju Gospodina Isusa Krista i Blažene Djevice nisu vjerovali da je Isus Bog, morali osuditi Ga na smrt. Postojali
Marije iako ne vjeruju da je Isus Sin Božji. I hinduisti njeguju po- su Židovi koji su Isusa osudili kao bogohulnika, ali su postojali i
štovanje prema Isusu. Poznat je golem utjecaj kojeg je Evanđe- oni koji su u Njemu prepoznali Spasitelja svijeta. Problem koji se
lje imalo na Gandija, poznatog indijskog vođu, koji je priznavao na kraju postavlja jest problem konačnog opredjeljenja svakog
da njegov nauk velikim dijelom proizlazi iz Evanđelja. I brojni čovjeka.
Božji zahvat u Isusu Kristu u Novom zavjetu nije izdvojen
ateisti - bezbožnici poštuju Isusa koji za njih predstavlja jedan
sam za sebe. On se javlja kao vrhunac nečega što je prije najavod najviših vrhunaca plemenitosti i požrtvovnosti.
No, nije dosta Isusa samo poštovati i ljubiti, već u Njega ljeno, a što se i dalje nastavlja. U Novom zavjetu čitamo riječi:
i Njemu treba vjerovati. Od ljudske ljubavi prema Isusu treba „To se zbilo da se ispuni „Pismo“, tj. kad je sam Krist svojim
prijeći na ljubav prema utjelovljenoj Riječi Božjoj. Moramo se učenicima htio pružiti nekakav dokaz kako bi im pomogao vjepreispitati je li naša ljubav prema Isusu površna privrženost nje- rovati u nevjerojatnost Njegova uskrsnuća, a govoreći o Zakonu
govu ljudskom liku i svemu idealnomu u Njemu - siromaštvu, i Prorocima, objasnio im je da sve to govori zapravo o Njemu.
Ovdje vidimo kako sam Krist, želeći poduprijeti vjeru svojih
poniznosti i nesebičnosti, ili je to prava vjera u Isusa Krista, Sina
Božjega, koji je došao na svijet spasiti nas. Ranije i sadašnje apostola, objašnjava kako je ono što se u Njemu ostvarilo najideologije i raznovrsni filozofski pravci koji su pokušavali ospo- viši oblik nečega što je već prije započelo na nesavršen način.
riti vjeru u Isusa Krista kao Boga nikada nisu mogli niti će to Drugim riječima Gospodin Isus Krist govori kako je i prije Njegova silaska na zemlju Bog Otac učinio niz zahvata u ljudskoj
moći osporiti.
Na čemu se temelji vjera u Kristovo božanstvo? povijesti, ali da su događaji Njegova uskrsnuća i uzašašća bili
Ponajprije, svakako, na samim Kristovim riječima i na onome najviši oblik i vrhunac Božjih zahvata u ljudskoj povijesti.

Isus Krist je povijesna osoba. Vjerovati u Njega kao čovjeka, dakle, nije upitno za vjernike i nevjernike. No,
Isus Krist nije samo pravi čovjek već je On i pravi Bog, druga božanska osoba Presvetog Trojstva. Vjerovati u
Njega kao u Sina Božjega, istobitna s Ocem u zajedništvu s Duhom Svetim predstavlja temelj kršćanske vjere.

DOGAĐANJA

Crkva u
dijalogu i
suradnji sa
svijetom
Na Drugom vatikanskom saboru dogodila se velika promjena: po Koncilu, Crkvu treba razumjeti ne
više isključivo kao instituciju, već kao Narod Božji, pri čemu je zajedništvo dar Božji.

Zadaća teologije u životu Crkve
Teolog ne može, a da ne brani teologiju kao vlastitu korporaciju. No teologija je uvijek imala vitalnu funkciju u povijesti Crkve,
trajno je imala jednu dijalektičku ulogu. U prvim stoljećima neki su
govorili što će nam areopag i akademije, imamo Evanđelje to nam
je dosta. U srednjem vijeku Pier Damiani tvrdnjom da se princip nekontradikcije ne može rabiti za Boga ističe da se ne može aplicirati
ni na razumski govor o Bogu. Da li to znači da nema teologije? Ne!
Teologija je pobijedila jer je nastala skolastika, Toma, Bonaventura.
Iako je u 16. stoljeću Martin Luther rekao kako vezivati vjeru uz razum ustvari znači iznevjeriti vjeru, protestantska se teologija razvila.
Barth uzvisuje Riječ Božju do te mjere da obezvrjeđuje razum. No,
ponavljam, teologija je pobijedila. Bog nam je dao razum - fides et
ratio; dok god se bude postavljalo makar i jedno pitanje, do tada će
postojati i potreba za odgovorom. Taj odgovor treba davati teologija.

Što je Crkva
Na Drugom vatikanskom koncilu dogodio se veliki preokret glede ekleziologije. U prvom tisućljeću, dok se kršćanstvo širilo gradovima i selima, Crkva je sve više postajala određujući čimbenik civilnog života sa sve većom strukturom. Na Zapadu je nakon stvaranja
Svetog rimskog Carstva i nakon odjeljivanja kršćanstva na istoku,
promišljanje teologa o Crkvi (prije svega crkvenih pravnika), bilo nadasve zaokupljeno oko pitanja kako od carske vlasti očuvati slobodu
ili sloboštine (libertas ecclesiae) jer su svjetovne vlasti uvijek htjele
sebi podvrgnuti sudbinu Crkve.
Posljedica toga bila je takva ekleziologija čiji je cilj prije svega
bio stvaranje nauka s kojim bi se uspješnije branila institucionalna
struktura Crkve, a manje ono što je ustvari bitnije - posredovanje vjere i zajedništvo ljudi s Kristom. Paradoksalno, ali upravo su srednjevjekovna i tridentinska ekleziologija stvorile sociološku i u određenoj
mjeri sekulariziranu ekleziologiju, dok je ona manje plod određenih
usmjerenja nama bližeg vremena. Na Drugom vatikanskom saboru
dogodila se velika promjena: po Koncilu, Crkvu treba razumjeti ne
više isključivo kao instituciju, već kao Narod Božji, pri čemu je zajedništvo dar Božji.

Zajedništvo u Crkvi
Razlikujemo zajednicu od zajedništva. Zajedništvo, communio, jest nutarnje stanje bez kojega Crkva kao zajednica ne može
postojati. Nije sigurno da svi oni koji čine zajednicu uistinu žive u
zajedništvu, te da oni koji su izvan njenih granica mogu faktično,
iako se to možda ne vidi, biti dio istog zajedništva. Koncil je, može
se to činiti neobičnim, repozicionirao Crkvu unutar suvremenog
svijeta, ocrtavajući lice Crkve na temelju otajstva Presvetoga Trojstva. Koncil stavlja odnos Crkve s otajstvom Presvetoga Trojstva
kao čvrst temelj promišljanja o Crkvi, definirajući je kao „puk okupljen u jedinstvu Oca, Sina i Duha Svetoga“.
Koncil vidi Crkvu u odnosu na svijet i povijest ne više u trajnoj napetosti da obrani vlastitu vlast nad svijetom, već u otvorenom dijalogu i suradnji. Crkva se definira kao znak i sredstvo, ne
samo kao zajedništvo čovjeka i Boga, već i kao jedinstvo cijelog
ljudskog roda. Na pitanje tko je to Crkva, Koncil odgovara Narod
Božji. Različit je to odgovor od onog koji bi dao 20. stoljeća dao
bilo koji crkveni čovjek. Tada je papa Pio X. govorio kako je Crkva
sastavljena od dviju kategorija osoba: pastira i vjernika, pri čemu
je na vjernicima samo da budu vođeni od pastira.

Uloga laika
Više od 99 % vjernika čine laici. Tako da u uvodu dekreta o
laicima stoji da je uloga laika u poslanju Crkve „apsolutno nužna“.
Svi vjernici ukoliko su na nj ucijepljeni, participiraju na njegovu
svećeništvu i njihovim djelima, učinjenima u vjeri, izgrađuju duhovni dom za sveto svećenstvo, dajući Bogu duhovne žrtve po
Isusu Kristu. U središtu poslanja, čiji je odgovorni subjekt zajednica vjernika, stoji temeljna zadaća komunikacija vjere. Tu je velika
uloga laika. U prošlosti sve su obitelji bile kršćanske i formirali su djecu putem krštenja i prenošenjem vjere, formiravši tako
sveukupno stanovništvo skoro potpunoma kršćansko. Danas je
ogromno porastao broj obitelji ili izvanbračnih zajednica koji se ne
temelje na sakramentu: krštenje djece pada (u Italiji pao je ispod
70%).
Dodajmo nemali broj krštenika koji napuštaju vjeru ili imigraciju drugih vjeroispovijedi ili onih koji ne vjeruju. Nameće se dakle
potreba evangelizacije odraslih za koju je svaki odrastao vjernik
odgovaran pred Gospodinom u odnosu na svoje prijatelje, susjede, i u mnogo slučajeva čak i za članove vlastite obitelji koji ne
dijele istu vjeru. Laik stvarno ostvaruje poslanje Crkve u svijetu, ali
laici ne predstavljaju crkvene institucije od kojih ne iziskuju nikakav mandat da bi kao članovi Crkve djelovali u civilnom društvu.
Njihovo biti Crkvom u svijetu proizlazi iz njihove vjere u milost krštenja. Oni su građani jednoga i drugoga grada.
Pripremio: M. Medved

U središtu poslanja Crkve, čiji je odgovorni subjekt zajednica vjernika, stoji temeljna zadaća komunikacija
vjere. Tu je velika uloga laika. U prošlosti sve su obitelji bile kršćanske i formirali su djecu putem
krštenja i prenošenjem vjere, formiravši tako sveukupno stanovništvo skoro potpunoma kršćansko.
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r. Severino Dianich, svećenik i teolog iz Pise, bio je gost predavač Kulturne tribine Teologije u Rijeci održane 21. svibnja,
u dvorani Nadbiskupskoga doma. Dr. Dianich je govorio o
novostima u poimanju Crkve i njezina poslanja u svijetu koje su proizašle iz Drugog vatikanskog sabora, posebno analizirajući konstituciju Lumen Gentium. Njegovo izlaganje na Tribini, u Zvonima prenosimo kao odgovore na temeljna pitanja o suvremenom poslanju
Crkve i uvod u intervju koji je s njim napravio voditelj Kulturne tribine
dr. Marko Medved.

GODINA VJERE
Ususret slavljima sakramenta potvrde ili krizme u našim župnim zajednicama

Imamo li vjere?
Isusu je potrebna „mala doza“ naše vjere, naše suradnje
kako bi On učinio čudo. Čini mi se da je danas potrebno
čudo poznavanja vjere.

Piše: Marijan Benković

„A

ko imate vjere koliko je zrno gorušićino...“, kaže Isus. nalazila se crkva s prastarim raspelom kojega su mještani posebOvdje nije riječ o nekoj velikoj „količini“ vjere, nego no štovali. Kada se započelo s obnovom crkve, seljani su među
o zaista neznatnoj „dozi.“ Možda često mislimo da ruševinama pronašli to prekrasno raspelo, ali bez ruku. Nisu znaimamo vjere. Možda mislili što točno učiniti s njime:
mo da već samim time što se
jedni su smatrali da je bolje
smatramo vjernicima imamo i
restaurirati ga i postaviti
vjere. Bilo bi logično. No, je li
mu nove ruke, budući da
baš tako? Imamo li iskustva s
je bilo vrlo staro i iznimno
Isusovom božanskom moći u
vrijedno; drugi su smatrali
našem životu? Jesmo li sretni
da je bolje naručiti kopiju.
ljudi? Osobe koje se spominju
Na kraju su, nakon mnogo
u evanđeljima zadivljuju svorazmišljanja, odlučili postajom vjerom zahvaljujući susreviti raspelo koje je oduvijek
tima s Isusom. Riječ je o stvarkrasilo oltarnu sliku onanim, živim susretima. A On?
kvo kakvog su ga pronašli,
Koliko sažalijeva naše neznanje
ali uz sljedeći natpis: Moje
i nepoznavanje vjere! Koliko
ruke ste vi... I dan danas to
sažalijeva naše bolesti i patnje,
raspelo stoji nad oltarom.“
boli i padove! Međutim Isus ne
Isusu su potrebne ruke koje
ostaje ravnodušan. On djeluje.
će raditi za Njega. Ne za
Govori mnoštvu. Dočekuje ih s
sebe, već za njega. U tome
dobrodošlicom. Mnoštvo hrli
je razlika.
za njim. Isus ih poučava.
ačunajući na sebe i
Računajući na sebe i svoje snage, na svoju stručnost
Rekli bismo našim rječsvoje snage, na svoju
nikom - katehizira. Isus je
stručnost i profesii profesionalnost, zanemarujući činjenicu da jedino
zadivljujući kateheta. Čini to
onalnost, zanemarujući čiIsus daje vjeru zahvaljujući našoj spremnosti da
neumorno. Baš kad bi proveo
njenicu da jedino Isus daje
učinimo što možemo, nemamo i nećemo imati vjere.
vrijeme sam u osami, evo učevjeru
zahvaljujući našoj
Čini mi se da previše računamo sa zemaljskim
nika, evo mnoštva. On govori.
spremnosti da učinimo što
brojkama i držimo se zemaljske logike, 2 + 2 = 4.
možemo, nemamo i nećeGovori o kraljevstvu Božjem,
mo imati vjere. Čini mi se
govori o Bogu. Bez tog govora
ne bi bilo vjere. Bez toga da netko ne čuje govor o Bogu ne može ni da previše računamo sa zemaljskim brojkama i držimo se zemaljpovjerovati. Isus ozdravlja mnoge bolesnike, iz samilosti. On pobu- ske logike, 2 + 2 = 4. U ovom računu nedostaje bitni „zbrojnik“,
đuje vjeru i dariva je onome tko hoće. Ne nameće, ne poučava na kao i u našim životima i mnogim životnim situacijama. Nedostaje
silu, nego nudi. Isus nudi sebe. Primjećujemo li Njegovo ponašanje Bog. Mi se ne možemo ravnati, kad je u pitanju vjera i njeno preu svetohraništima? Čeka i nudi sebe, sreću, život vječni. Hoćemo li nošenje, logikom ovoga svijeta. Mi imamo logiku koju svijet ne pouspjeti odgovoriti? Hoćemo li početi, ako već to ne činimo dovolj- znaje. Naša logika je On, Spasitelj i Otkupitelj. Da nas nije otkupio
bili bismo zarobljeni grijehom, mržnjom, ambicijama, karijerom i
no, računati na Njegovu pomoć?
sus nas šalje. Isus šalje kršćanske duše po ovome svijetu. Isusu mnogim drugim stvarima koje ne pomažu ni nama ni vjeri.
je potrebna „mala doza“ naše vjere, naše suradnje kako bi On
Nama pomaže naša raspoloživost i želja za kraljevstvom Božučinio čudo. Čini mi se da je danas potrebno čudo poznavanja jim, za vrijednostima koje je Isus donio i koje je On naučavao.
vjere. Najveće zlo je upravo nepoznavanje vjere. Nepoznavanje vje- Nama i ovome svijetu pomažu međuljudski odnosi onakvi kakvi se
re je nepoznavanje Krista. Vjera je On. Razmatrajući Njegov život sviđaju Isusu. Uostalom, niti naše ime, niti naše zanimanje ili zvavjera se budi. On će učiniti da sjeme Njegove riječi raste. On je nje, niti služba, niti položaj neće nam dati vjeru, niti će nas spasiti.
sijač. Poznato je da će sjeme pasti na kamenito tlo i u grmlje. Ali Vjera i spasenje dolazi od Isusa i naše otvorenosti vrijednostima
je isto tako poznato da će sjeme pasti i na dobru zemlju. Isus traži kraljevstva Božjega, pri čemu poniznost i ljubav najviše prednjače.
dobru zemlju. To je naše srce. Da bi Isus i danas mogao govoriti U kraljevstvo Božje ne možemo doći „zamaskirani“ i „premazani
mnoštvu i ozdravljati potrebne su mu ruke. Poznata nam je priča mastima“, nego čisti srcem i iskreni sebi i Bogu. Kraljevstvo Božje
o raspelu bez ruku: „U jednom malenom selu u Njemačkoj, koje ima svoje uvjete, principe i pravila. Drugo nam ne preostaje nego
je tijekom Drugog svjetskog rata bilo gotovo do temelja srušeno, pronicati njegove dubine i uživati radosti koje nam dolaze iz vjere.

R
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Vjera i spasenje dolazi od Isusa i naše otvorenosti vrijednostima kraljevstva
Božjega, pri čemu poniznost i ljubav najviše prednjače.

GODINA VJERE
Anketa u župi sv. Terezije Avilske u Ravnoj Gori

Što vjernici
misle o vjeri
U Godini vjere Zvona nastavljaju anketu među vjernicima
u župama Riječke nadbiskupije. U ovom su broju na redu
župljani župe sv. Terezije Avilske u Ravnoj Gori. Pročitajte
najzanimljivije odgovore koji nam mogu pomoći otkriti
razloge vjere i uzroke nevjere.

1. Zašto vjeruješ?

3. Što te smeta u Crkvi?

• Vjerujem kad mi je najteže, pa se molim i lakše mi je.

• Mene ništa. Nemam zamjerki. Ne obraćam pažnju na okolinu, jer molim.

• U Boga vjerujem da mi pomogne u zdravlju. Zato što
je to smisao života, jer je život prazan bez vjere. Vjera
mi je život i spas duše.

• Smeta me miješanje u politiku. Smetaju me šmikeri, dvolični vjernici, politika
u propovjedima...

• Vjerujem zato jer mislim da mi to pomaže u svakoj
nevolji koja me snađe. Vjerujem jer je ovo vjera mojih
otaca i moja vjera. U nju sam krštena.

2. Kako bi vjernik trebao živjeti?
• Vjernik bi trebao poštovati sebe i druge, poštovati zakone Crkve i ljudske zakone. Trebao bi trebao hodati
na sve mise i iskreno se ispovjediti.
• U Duhu Božjem, moliti se, poštivati zapovijedane
blagdane i biti bez zlih namjera.
• Vjernik bi trebao živjeti po deset Božjih zapovijedi.

4. Što znači vjerovati u uskrsnuće tijela?
• Isus je uskrsnuo radi nas ljudi da bi nama bilo dobro.
• Znači da vjerujemo u život poslije života. Nakon smrti i moja će duša uskrsnuti.
• To znači vjerovati da poslije smrti postoji život s Bogom, da smrt nije kraj,...

5. Što znači vjerovati da Bog postoji?
• Bog postoji jer je to jedina pravda na zemlji. Znači da nas netko uvijek štiti i
čuva od bolesti i svega ostalog.Vjerovati da postoji nešto više od nas, da se
trebamo bojati Božje pravde. Da postoji nešto više od nas, da svako zlo koje
učinimo nam se istom mjerom i vraća.
• Do tog još nisam stigla u katekizmu.

Nadbiskupijski susret mladih

Jezik ljubavi svi razumiju

A

smrt. Tom su ljubavlju bila ispunjena srca učenika nakon što su primili Duha
Svetoga. Pored ljubavi, Duh Sveti im je dao i dar vjere”, rekao je nadbiskup
i mladima poželio da ih prožme geslo njihova susreta i da u njima vjera raste i jača. „Bude li nam vjera živa i snažna, nećemo imati straha svjedočiti
za Krista u današnjem svijetu koji sve manje mari za Boga, vjeru i Crkvu”,
zaključio je.
Okupljene je pozdravio i domaćin, cernički župnik Petar Zeba, a susret
je pjesmom animirao novooformljeni Nadbiskupijski zbor mladih. Mladi su
nadahnuće crpili prisjećajući se onog snažnog i sabranog molitvenog zajedništva, svjedočanstva i tišine na susretu sa Svetim Ocem Benediktom
XVI. na trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u lipnju 2011.
Danijel Delonga
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ladi srednjoškolci iz župa Riječke nadbiskupije 18. svibnja okupili
su se na Cerniku pod geslom „Umnoži nam vjeru“ (Lk 17, 5). Susret
mladih započeo je misom koju je u 12.00 sati predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić te na misi primio četvoricu bogoslova među svećeničke
kandidate. Bogoslovi su se na kraju mise i predstavili te potaknuli mladiće i
djevojke da se odazovu ako u sebi osjete Božji poziv. Nakon mise s nadbiskupom, mladi i njihovi župnici, vjeroučitelji i voditelji zajednica nastavili su
cjelodnevno druženje uz pjesmu, predstavljanje zajednica, svjedočanstva o
vjerničkom životu i tematske radionice.
Uoči svetkovine Duhova nadbiskup je okupljene podsjetio na događaj
Pedesetnice kada je Isus pedeset dana poslije svoga uskrsnuća učenicima
poslao Duha Svetoga, kako im je obećao, kako bi oni mogli nastaviti njegovo poslanje u svijetu. “Isusovo je poslanje, koje je on primio od svoga Oca,
riječima i djelima naviještati da Bog ljubi ljude i svakog čovjeka želi spasiti i
dovesti u svoju očinsku kuću. Budući da učenici, a to su svi koji vjeruju i slijede Isusa, imaju istu zadaću i isto poslanje kao Isus, potreban im je i isti Duh,
kojeg je Isus primio i koji je njega vodio, jačao i nadahnjivao u izvršavanju
njegova poslanja“, objasnio je nadbiskup.
postoli su nadahnuti Duhom izišli na trgove i ulice Jeruzalema govoriti
o Isusu i pozivati ljude na obraćenje. Duh Sveti dao im je sposobnost
govorenja jezikom koji svi razumiju. “To je bio jezik ljubavi, one ljubavi koju su sami doživjeli kod Isusa, kad je za njih i sve ljude prihvatio ići u

RAZGOVOR

Veliko bogatstvo
odrasti u Rijeci,
kozmopolitskom
gradu otvorene
kulture
Talijanski svećenik i uvaženi teolog prof. dr. sc. Severino Dianich bio je gost Teologije u Rijeci i
bogoslovnog sjemeništa Ivan Pavao II. Održao je predavanje u sklopu Kulturne tribine te lectio
magistralis za studente i profesore ovog visokog crkvenog učilišta. Za Zvona je govorio o djetinjstvu
u Rijeci nakon Drugog svjetskog rata i o budućnosti Crkve.

D

ianich je rođen u Rijeci 1934., odakle je nakon rata s obitelji emigrirao 1948. u Italiji. Ondje je postao svećenikom
nadbiskupije Pisa kojom je upravljao Ugo Camozzo, zadnji
talijanski biskup Rijeke. Riječ je o teologu i dugogodišnjem predavaču ekleziologije i kristologije na više talijanskih crkvenih učilišta
uključujući i Papinsko sveučilište Gregoriana. Danas je biskupski
vikar za pastoral kulture i sveučilišta te duhovnik u sjemeništu u
Pisi. Autor je brojnih znanstvenih radova te utemeljitelj i višegodišnji
predsjednik Talijanskog društva teologa.
m Kakva su Vaša sjećanja na vrijeme rata i poraća, na fašizam,
nacizam i komunizam u Rijeci?
Sjećam se da smo kao djeca svi mi morali biti dio fašističkog
podmladka nazvanog „Figli della Lupa“ (sinovi vučice). Članstvo je
bilo obavezno, nije to bio moj izbor. S obzirom da je odora bila vrlo
gruba i neugodna, jednog sam dana iz dječačke osvete, uništio
Mussolinijevu sliku u novinama. Srećom to nitko nije vidio jer bi moj
otac završio u zatvoru. U školi smo svako jutro marširali i obavezno
pozdravljali ducea i kralja. No bio sam dijete, pa nemam nekih dubljih i ozbiljnijih sjećanja. Znam da je moj otac dugo vremena bio
bez posla s obzirom da nije bio član Fašističke stranke. On je možda i imao nekakvih simpatija prema komunistima, ali kad je 1945.
došao komunizam, potpuno je promijenio stav.
Rat je u Rijeci bio osobito težak nakon 1943., ali nije bilo nekih
većih problema zbog gladi ili slično. Znam da sam s kapelanom
Uznesenja Marijina išao na tržnicu kupovati svežnjeve suhog drva
koje bi onda nosili siromašnim obiteljima i ljudima u skloništima.
Ne sjećam se da je bilo nacionalizma kod običnog puka, ni s hrvatske ni s talijanske strane, jer je riječko stanovništvo imalo iskustvo
života u nekoliko država. Nakon rata otišli smo u Italiju samo zato
jer smo htjeli slobodu i zbog tadašnje nepodnošljive ekonomske
situacije.
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m Što znadete o stradanju Crkve u Rijeci?
S prvim danima komunizma neki su svećenici nestali (npr.
mons. Torcoletti). No nisu bili ubijeni, već su se nakon kraćeg vremena vratili. Odmah je zabranjeno bilo kakvo vjersko okupljanje

izvan liturgijskog prostora. Crkva je bila trajno pod kontrolom. Sjećam se da je bilo jako puno djece za župnu katehezu koja se mogla
okupljati jedino u samoj crkvi pa se moja grupa skupljala u neobično vrijeme - u 14 sati nedjeljom popodne. Svaki puta među nama je
bio i jedan gospodin, doušnik režima. Kapelan je to znao i jednom
nas je sve pozvao na molitvu Zdravo Marije za tog gospodina dok
je on sjedio tamo. Bili smo djeca, ali shvaćali smo o kome se radi.
Sjećam se uhićenja nekih svećenika. Župnik Arsenio Rusich (Kantrida) bio je na izletu s mladima na Krku ili Cresu te je na
povratku uhićen. Dobio je 15 godina za kvarenje mladih; nakon 5
godina je pomilovan, umro je u Pisi. Svećenik na Kozali Giacomo
Cesare, zbog pištolja kojeg su našli u zvoniku crkve na Kozali, dobio je mislim 2 godine. Salezijanac De Martin također je osuđen.
Suđeno je i župniku Luigi Mariji Torcolettiju.
m Kakva su sjećanja odlaska iz Rijeke?
Mirovni sporazum nakon rata dopuštao je da oni koji su bili
Talijani od početka dvadesetih godina mogu dobiti putovnicu i otići
u Italiju. Mnogo je naših prijatelja Hrvata bilo ljubomorno što mi možemo otići jer je situacija bila vrlo teška. Nije se preko granice moglo prenijeti ništa veće, čak ni mašine za šivanje, ni pisaće mašine.
Mogli smo uzeti namještaj i odjeću. Prva postaja bila je Trst, potom
Udine gdje su nas razmještali i upućivali drugdje. Nas su odredili za
kamp u Gaeti (između Rima i Napulja), danas lijepi turistički centar,
ali tada neizmjerno siromašno mjesto. Dobili smo mjesto u vojarni,
drveni stol, a madrace smo morali sami učiniti. Gaeta je bio jedan
od gorih kampova.
Moji roditelji su 5 godina bili u logoru. Ja sam postao sjemeništarac u Pisi, gdje je riječki biskup Ugo Camozzo postao nadbiskupom, i ta me je nadbiskupija cijelo vrijeme financirala sve do
Gregoriane, tako da se moji roditelji nisu morali brinuti za mene.
Moji su radi toga dobili premještaj u Livorno pored Pise; moj je otac
bio pomorac. Politički je možda zanimljivo da je NATO otvorio jednu svoju bazu u Livornu 1953. godine i pritom su, u jeku hladnog
rata u strahu da ne zaposle komuniste (Toskana ih je bila puna),
uposlili jednostavno sve izbjeglice jer su im se oni činili politički
prihvatljivijima.

Nakon Drugog svjetskog rata Crkva je bila trajno pod kontrolom. Sjećam se da je bilo jako puno
djece za župnu katehezu koja se mogla okupljati jedino u samoj crkvi pa se moja grupa skupljala
u neobično vrijeme - u 14 sati nedjeljom popodne. Svaki puta među nama je bio i jedan gospodin,
doušnik režima. Kapelan je to znao i jednom nas je sve pozvao na molitvu Zdravo Marije za
tog gospodina dok je on sjedio tamo. Bili smo djeca, ali shvaćali smo o kome se radi.

RAZGOVOR
m Kolika je važnost dijaloga kršćana s onima koji ne vjeruju? Kako ocjenjujete napore Dvorišta za pogane kardinala G. Ravasija?
Ravasi i njegov rad su važni. Cijenim ga, osim toga mi smo dobri prijatelji, ali to su javne manifestacije i imaju više kulturni utjecaj.
Ipak do sazrijevanje vjere i istinskog osobnog razmišljanja dolazi se tek u interpersonalnim odnosima. Cijelo pastoralno djelovanje
Crkve moralo bi biti usmjereno prema onima koji ne vjeruju. To bi trebala biti prva zadaća Crkva. Naša prva preokupacija trebala bi biti
kako će ono što ja kao vjernik govorim shvatiti onaj koji ne vjeruje.
U pedesetim godinama izgrađene su mnoge radničke kuće u
Italiji i zaslugom Demokršćanske stranke, osobito političara Fanfanija, sagrađena je socijalna stanogradnja. Tako je riješeno i naše
pitanje; svi su dobili stan nad kojim bi, nakon 20 godina najma,
dobili pravo vlasništvo.

u šetnju. Rossini je bio pun sjećanja na Austro-Ugarsku. Obojica
su studirali u Budimpešti. Poznavao sam bolje Rossinija; kod njega
sam učio njemački. Nisu svi riječki svećenici došli u Pisu, neki su
išli drugamo kako u Italiju, tako i preko oceana, kao Severino Scala
u SAD-u.

m Kako ste dobili duhovno zvanje?
Mladima će biti smiješno, ali ja sam sa 7 godina, kod prve pričesti, već znao da ću postati svećenik. Moja obitelj nije bila jako
religiozna; išli su u crkvu ali neredovito. U obitelji sigurno nisam dobio poziv, ali možda su određeni utjecaj imali djed i baka s majčine
strane u Kostrčanima u Istri jer su oni bili vrlo pobožni. Sjećam se
kapelana Uznesenja Marijina Severina Scale, ali na moj duhovni i
kulturni profil velikog je utjecaja imao jedan drugi kapelan Assunte,
Albert Cvecich, koji je 1944. došao u središnju riječku župu. Bio
je to poslušan i vjeran svećenik, ali slobodan i čvrstog karaktera.
Volio je umjetnost, pokazivao nam je u sakristiji udžbenike iz povijesti umjetnosti. Njegovom zaslugom išao sam slušati Toscu u
kazalištu. Kasnije je u Pisi vodio jednu gradsku župu. Ondje je bio
omiljen, iako nije bio dobar organizator, ali njegovao je interpersonalne odnose s ljudima. Umro je sa 86 godina. Na njegovu sprovodu mladi su ljudi ganuto plakali.

m Prijeđimo na pitanja o stanju Crkve. Kako vidite situaciju
danas, koje su nade za budućnost i koji su problemi?
Moje viđenje je ponešto u sebi suprotstavljeno, da ne kažem
kontradiktorno. Kad su u pitanju brojke, onda se može reći da je
pred Crkvom zabrinjavajuće razdoblje. Smanjuju se krštenici, za
razliku od prošlosti kada su krštenici bili slabo prakticirajuići. U
porastu je napuštanje Crkve i smanjivanje krštenja. Smanjuju se
i crkvene ženidbe. Dakle po statistici, a uz to je emigracija iz nekršćanskih zemalja, za 50 godina lako je predvidjeti da katolici,
odnosno kršćani (evangelici i pravoslavni), brojčano neće biti više
većina u Evropi.
Stara Crkva koju smo do sada poznavali, s velikom strukturom
i aparatom (pritom ne mislim da nekretnine i materijalna dobra nisu
potrebna jer su ona poslužila vrlo važnom pastoralnom radu), taj
veliki aparat će se naći u fragmentaciji. No ja sam optimist jer će to
dovesti Crkvu do toga da ponovno otkrije čisti duh evanđeoskog
siromaštva, do otkrivanja duha evangelizacije koja se ne može zadovoljiti samo krštenjem djece. Dakle optimist sam, ali naglašavam
da će Crkva platiti određenu cijenu. Gledam s optimizmom u budućnost.

m Kakva su Vaša sjećanja na riječkog biskupa Uga Camozza,
potom nadbiskupa Pise?
Ugo Camozzo je bio jedna fina osoba, iz dobrog venecijanskog miljea. Narod u Rijeci ga je volio, kako Talijani tako i Hrvati.
Sjećam se tijekom rata da bi ga narod nakon mise u katedrali svetog Vida u grupama fizički pratio sve do ordinarijata. Sjećam se da
sam ga čuo propovijedati i na hrvatskom jeziku, a pritom sam se
kao mladi dječak smijao njegovom iskrivljenom izgovaranju hrvatskog jezika. Potom je postao nadbiskup u Pisi, u koju je doveo i
svećenike iz Rijeke.
m Među tim svećenicima bili su i kanonici i generalni vikar,
Giovanni Regalati i Adolfo Rossini.
Da, Regalati, dugo vremena generalni vikar u Rijeci i župnik na
Kozali, bio je inteligentan i ozbiljan crkveni pravnik. Nikad nisam
čuo nikakvu negativnu ocjenu o njemu. Najbolji prijatelj mu je bio
Adolfo Rossini, obojica kanonici. U Pisi su uvijek u isto vrijeme išli

m Vi ste biskupski vikar za pastoral kulture i sveučilišta. Recite nam nešto o tome.
To djelovanje pomaže da se nadvladaju predrasude prema
Crkvi. Ljudi iz svijeta kulture i sveučilišta s poštovanjem govore o
nama kao Crkvi. Mi smo u službi Evanđelja, ali i grada. Moramo kao
Crkva dati svoj doprinos svijetu kulture jer ne smijemo našu bogatu
kršćansku baštinu uskogrudno držati za sebe, već dopustiti da je i
drugi upoznaju.
m Vi često spominjete sinodalnost, kako se ona može konkretno ostvariti od nižih do viših razina?
Odgovor na kompleksno pitanje kako ostvariti sinodalnost mogao bi se dati ukoliko bi ovdje sa mnom sjedio i crkveni pravnik.
Ako kanonist ne bi prihvatio moje hipoteze kao teologa jer ih smatra
neostvarivima, onda bi nastao problem. Dakle o sinodalnosti treba promišljati interdisciplinarno. Valjalo bi poći putem analiziranja
kompetencija u Crkvi. Kompetencije nisu teološki, nego sociološki
pojmovi, ali ih Koncil ipak rabi. Koncil poziva pastire da poštuju
kompetencije laika. To je povezano s pitanjem koji je prostor crkvenog učiteljstva u odnosu na vjernike.
Bit će to koncentrični krugovi jer imperativi učiteljstva oko vjere
i sakramenata jesu obvezujući, za razliku od pitanja povezanih s
društvom i politikom koja ne mogu biti od iste obvezujuće važnosti.
Autoritet da, ali on nije uvijek u istoj mjeri obvezujući. Laici uživaju
stvarnu autonomiju u odnosu prema hijerarhiji u vlastitom socijalnom i političkom djelovanju.
Zato Koncil poziva pastire Crkve da prepoznaju službe i karizme vlastite“ drugim vjernicima i potiče vjernike laike neka ne misle
da su njihovi pastiri uvijek tako stručni da mogu imati spremno rješenje za svako pa i najteže pitanje koje iskrsne (GS 43). Radi se i
o unutarcrkvenim stvarima: zašto u upravljanju materijalnim dobrima, konkretno na službi ekonoma biskupije, ne bi mogao biti laik,
to nije služba nužno vezana za svećenika.
Razgovor vodio: Marko Medved

Stara Crkva koju smo do sada poznavali, s velikom strukturom i aparatom, taj veliki aparat će se
naći u fragmentaciji. No ja sam optimist jer će to dovesti Crkvu do toga da ponovno otkrije čisti
duh evanđeoskog siromaštva, do otkrivanja duha evangelizacije koja se ne može zadovoljiti samo
krštenjem djece. Dakle optimist sam, ali naglašavam da će Crkva platiti određenu cijenu.
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m Možete li nam iz svog iskustva reći kakav je odnos Riječana
prema vjeri i prema Crkvi?
To je odveć teško pitanje i ne bih to bio u stanju procijeniti. Iz
mog djetinjstva znam da je veliki utjecaj imalo habsburško nasljeđe. Ne znam je li ovdje bilo antiklerikalizma jer su uvjeti rata moga
djetinjstva bili takvi da nisam mogao to zapažati. U takvim nedaćama rađala se solidarnost između vjernika i nevjernika. No sjećam
se da je nama u Rijeci bilo posve normalno svaki dan prolaziti pred
2 sinagoge, 2 evangeličke crkve i jednu pravoslavnu. Naravna je
stvar bila miješanje jezika; Rijeka je bila kozmopolitski grad.
Kada je fašizam doveo imigraciju s juga Italije, Riječani su na to
odgovarali, možda pomalo rasistički: „Dolaze nas ovdje poučavati
sa strane, a svatko od nas Riječana poznaje najmanje četiri jezika!“
Ja sada u mojoj starosti osjećam to iskustvo odrastanja u Rijeci, s
otvorenom kulturom i kozmopolitizmom, kao veliku baštinu. Jasno
da je Toskana u kojoj živim neuporedivo kulturno bogatija, ali takvo što ipak nemaju. Trebate znati da smo mi riječki bogoslovi bili
najbolji đaci i studenti u Pisi. Zahvaljujemo na tome dobroj staroj
habsburškoj školskoj tradiciji.

IZ POVIJESNE RIZNICE
Obljetnica riječkog visokog školstva:

ISUSOVAČKA
BAŠTINA U
TEMELJIMA
RIJEČKOG
SVEUČILIŠTA
Car Ferdinand II. izdao je 31. srpnja 1633.
povelju kojom je polaznike isusovačke
gimnazije u Rijeci izjednačio u pravima
i povlasticama sa studentima europskih
sveučilišta. Uz sjeverna gradska vrata
nalazio se isusovački Kolegij u kojem je
23. studenoga 1627. godine osnovana
gimnazija.
Piše: Goran Moravček
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iječko sveučilište obilježilo je nedavno četrdeset godina djelovanja, a u srpnju će biti 380. obljetnica visokog obrazovanja u Rijeci. Isusovačka baština u temeljima je Riječkog sveučilišta stoga što je visoko obrazovanje u Rijeci počelo djelovanjem
isusovačkoga reda.
Car Ferdinand II. izdao je 31. srpnja 1633. povelju kojom je polaznike isusovačke gimnazije u Rijeci izjednačio u pravima i povlasticama sa studentima europskih sveučilišta. Uz sjeverna gradska
vrata nalazio se isusovački Kolegij u kojem je 23. studenoga 1627.
godine osnovana gimnazija. Godine 1632. na Kolegiju počinju pre-

davanja iz moralne teologije, što uz postojanje isusovačke knjižnice
obilježava početak visokoga školstva u Rijeci.

ISUSOVCI DOŠLI U DOBA PROTUREFORMACIJE
Teološki studij se od 1632. godine održava uz prekide, a od
1728. redovito. Gradnja isusovačkog Kolegija na Grivici, na dva
kata s 30 soba, blagovaonicom i ostalim prostorijama, bila je dovršena 1636. godine, a cijeli kompleks (Gimnazija, Kolegij i Seminar)
dovršen je do 1670. Crkva sv. Vida ostala je, međutim, do danas
nedovršena.
Isusovci su došli u Rijeku 1627. godine u doba protureformacije
na poziv riječke Općine. Grad sv. Vida je tada bilo naselje s jedva
3.000 žitelja, koje se prostiralo unutar gradskih zidina na površini
od oko devet hektara. Lovro Grizogon ili Laurentius Chrysogonus
/Lorenzo Grisogogno (Split 1590. – Trst 1650.) bio je prvi rektor
isusovačkog Kolegija.
Došao je u kolovozu 1627. s tršćanskim rektorom Rampeliom
nakon što se riječka Općina obvezala dati Družbi Isusovoj polovicu
riječke desetine, vrt, Sokol kulu za nastavu, godišnje 200 forinti za
uzdržavanje nastavnika te za bogoslužje kapelu sv. Roka. Isusovce je izdašno pomagala barunica Barbara Thonhausen, koja im je
dala na upravljanje cijelu Kastavsku gospoštiju, a senjski i modruški biskup (1617.-1649.) Ivan Krstitelj Agatić, podrijetlom Riječanin,
ustupio im je privremeno svoju kuću za stanovanje u blizini kapele
sv. Barbare u Starom gradu.
Grizogon dužnost rektora obnaša od 1627. do 1633. godine.
Nakon odlaska iz Rijeke bio je rektor Ilirskoga, odnosno Hrvatskoga zavoda u Loretu kod Ancone (hrv. Jakin). Od 1639. profesor je
moralne teologije u Grazu. Stekao je nadaleko glas kao sastavljač
prve mariološke enciklopedije Mundus Marianus u tri golema sveska (Beč, 1646.; Padova 1651.; Augsburg 1712.).

PRIRODA OKO NAS

PRESVETO RASPELO
Prvi ravnatelj isusovačke škole bio je Martin Bavčer /
Martino Bauzer (Selo na Vipavskem kod Ajdovščine u Sloveniji, 11. studenoga 1595. - Gorica, 23. prosinca 1668.).
Bio je prvi slovenski povjesničar, latinist, autor djela Historia rerum Noricarum et Forojuliensium, koje je kao zbirku
deset knjiga pisao između 1657. i 1663. U slovenskom prijevodu Zgodovina Norika in Furlanije, djelo je izašlo u Ljubljani 1991. godine. Bavčer je ušao u isusovački red 1616.
u Ljubljani, a u novicijat je primljen u Brnu. Dužnost rektora riječkog isusovačkog Kolegija obnašao je 1638-1640;
1652-1654, a osim u Rijeci boravio je u Grazu i Gorici gdje
je također bio rektora Kolegija.
Zahvaljujući upravo Bavčeru do nas je stigla predaja
o Presvetom Raspelu koje se danas nalazi na glavnom oltaru katedrale sv. Vida. Iz Raspetoga je potekla krv nakon
što se na njega nabacio kamenom izvjesni Petar Lončarić
1296. godine, nezadovoljan što je izgubio novce kockajući
pred tadašnjom kapelom sv. Vida.
Veliki potres koji je pogodio Rijeku i Hrvatsko primorje
1750. godine znatno je oštetio isusovački sklop, a kada je
papa Klement XIV. ukinuo isusovački red 21. srpnja 1773.
na prijedlog cara Josipa II. u sklopu njegovih jozefinističkih prosvjetiljeskih reformi, bila je zapečaćena sudbina
isusovaca i njihovog školstva u Rijeci.

UKINUĆE ISUSOVAČKOGA REDA
Isusovački Seminar, Kolegij, Gimnazija te teološki i
filozofski fakultet koji su se nalazili u dvokatnom zdanju
sjeverno od Crkve svetog Vida, ukinuti su 23. rujna 1773.
Od tada do 1780. godine u Rijeci djeluje javna Kraljevska
akademija. Visokoškolsku djelatnost naobrazbe svećeničkih pripravnika nastavlja svjetovni kler na filozofsko-teološkom učilištu u Senju, uz manje prekide od 1806. do
1940. godine.
Zapečaćene su prostorije kolegija i seminara u kojima
su se nalazile knjige. Taj vrijedni knjižni fond bio je popisan četiri godine kasnije, kada prelazi u vlasništvo riječke
Općine. Katalog knjiga koje su ostavili isusovci sadrži ukupno 1644 naslova u 2570 svezaka.
Isusovački kompleks pripao je 1826. godine riječkoj
Općini. Gimnazijska zgrada je predana vojsci, a sredinom
19. stoljeća u Kolegiju je bila smještena hrvatska gimnazija do preseljenja 1882. godine u kuću Adamić na Fiumari. U doba talijanske uprave, tridesetih godina prošlog
stoljeća, srušen je isusovački kompleks, a zvonik sv. Vida
je “odsječen” od crkve. Od isusovačkog Kolegija ostao je
sačuvan jedino portal ugrađen na Kanoničku kuću. Na
današnjem Klobučaričevom trgu na mjestu isusovačkih
građevina niknula je 1934. godine školska zgrada izgrađena prema zamisli arhitekta Bruna Anghebena, prema
čijem je projektu podignuta i crkva na Kozali.
Današnje riječko Sveučilište utemeljeno je 1973. godine, a prvi rektor je bio dr. Zorislav Sapunar. Na Sveučilištu
danas djeluje oko 1200 nastavnika, među kojima je 500
novaka te ga pohađa oko 18.500 studenata.

Kopriva - pravo
čudo i okrjepljenje
iz prirode
Kao ljekovita biljka korištena je još u prapovijesno
vrijeme i vazda je smatrana čudotvornom.
Piše: Alojzije Frković
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a dosadni i posvud
rastući korov, kakvim
ne mali broj naših ljudi
smatra koprivu, mnogi ne bi
ni znali da ih guste dlačice na
njenim listovima i stabljikama
nisu barem jednom u životu
„opekle“. U narodu koprivu
ne bez razloga zovu još žara,
žeža ili žarnjača. Za obrazoVećina onih koji kroz poduže vremensko
vane ljude, reći će vrli poznarazdoblje dnevno popiju po dvije šalice
valac ljekovita bilja F. Lasić,
čaja od koprive vjeruje da ova čudotvorna
kopriva je izuzetan dar Božji,
biljka može izliječiti sve, pa čak sačuvati
nas od šoka i stresa, koji su isto kao i grom
pravo čudo i okrjepljenje iz
opasni po čovjekovo zdravlje. Otud, dakle,
prirode. Kao ljekovita biljka
i ona narodna: ne će grom u koprive!
korištena je još u prapovijesno
vrijeme i vazda je smatrana
čudotvornom. Starogrčki liječnik Dioskorid koristio ju je kao blagotvorno liječenje opće slabosti, probave i izlučivanje mokraće. „Kad bi ljudi znali njenu
vrijednost, ništa ne bi sijali već nju“, zapisano je u jednom starom rimskom aktu.
Razlikujemo dvije vrste kopriva, malu (Urtica urens) i veliku koprivu (Urtica dioica). Pripadnice su porodice kopriva (Urticaceae) čiji članovi najčešće
imaju zeljastu stabljiku bez mliječnog soka. Na vegetativnim se biljnim dijelovima nalaze obične dlake u obliku žarnica. Mala je kopriva do 30 cm visoka
jednogodišnja biljka eliptičnih listova, čija je peteljka gotovo iste veličine kao
plojka. Velika je kopriva, naprotiv, višegodišnja biljka, visine do 150 cm na
kojoj se godišnje izmjenjuju nadzemni zeljasti dijelovi s listovima na kojima je
peteljka znatno kraća od plojke. Cvjeta zelenim neuglednim cvjetovima. Vršci
su obiju kopriva vrlo bogati mineralnim tvarima i biljnim zelenilom pa se zbog
toga i upotrebljavaju u proljeće kao vrlo zdravo i hranjivo povrće. Uz to u
koprivi se nalaze još i vrlo raznolike djelatne tvari, koje utječu na rad želudca
i ostalih probavnih žlijezda. Osobito se mnogo upotrebljavaju svi dijelovi koprive kao lijek protiv svakovrsnog krvarenja. Kopriva uspješno liječi sve upale
izazvane alergijskim učinkom, pospješuje rad jetre, slezene i gušterače, korisna
je protiv gripe i prehlade. Pokazala se učinkovitom protiv suženja krvnih sudova
(arteriosklerosa), čisti krv, uklanja trbušne tegobe, bolesti mokraćnih organa i
oporavlja od nesanice. Upotreba koprive izvana kod reume, ulage, ukočenosti
i upale porebrice, prema prof. F. Kušanu, nema važnosti. Ona samo časovito
podražuje kožu mravljom kiselinom i pri tome je još i oštećuje.
ećina onih koji kroz poduže vremensko razdoblje dnevno popiju po
dvije šalice čaja od koprive vjeruje da ova čudotvorna biljka može
izliječiti sve, pa čak sačuvati nas od šoka i stresa, koji su isto kao i
grom opasni po čovjekovo zdravlje. Otud, dakle, i ona narodna: ne će grom
u koprive! Kopriva se pokazala djelotvornom i u zaštiti vrtnih kultura od štetnih
insekata. S vodom natopljenom koprivom (cijela se biljka treba držati u vodi
najmanje 10 dana) valja samo poprskati sadnice i ostat će pošteđene od napada kukaca i njihovih razvojnih oblika.
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Zahvaljujući upravo Bavčeru do nas je
stigla predaja o Presvetom Raspelu koje se
danas nalazi na glavnom oltaru katedrale
sv. Vida. Iz Raspetoga je potekla krv
nakon što se na njega nabacio kamenom
izvjesni Petar Lončarić 1296. godine,
nezadovoljan što je izgubio novce kockajući
pred tadašnjom kapelom sv. Vida.

Dani proslave 10. obljetnice boravka Ivana Pavla II. u Rijeci

Papin boravak najbolja
promocija Rijeke
Građani Rijeke sjajno su prihvatili papin boravak i bez prigovora izdržali prometnu blokadu grada.
Svakoga jutra uz cestu su ga ispraćali i navečer dočekivali

U

auli Ivana Pavla II. na Trsatu 2. lipnja
svečano su otvoreni Dani Ivana Pavla II. u Rijeci, u povodu 10. obljetnice njegova nezaboravnog boravka u gradu
na Rječini. Puna Aula posvjedočila je da se
građani Rijeke još uvijek rado sjećaju tih pet
dana, od 5. do 9. lipnja 2003. godine, kada
je Sveti Otac boravio u riječkom bogoslovnom sjemeništu koje od tada nosi njegovo
ime. Događaja iz tog vremena prisjetili su se
neki od glavnih aktera, Papin domaćin, riječki nadbiskup Ivan Devčić, tadašnji potpredsjednik Vlade RH Goran Granić, tajnik organizacijskog odbora fra Serafin Sabol, voditelj
projekta Papa među nama Josip Buršić, a
pismom se okupljenima obratio i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.
Goran Granić vrlo se emotivno prisjetio
Trećeg Papina posjeta Hrvatskoj i svih protokolarnih dogovora koji su mu prethodili.
Završavajući svoj govor, predložio je da Hrvatski sabor Ivana Pavla II. proglasi zaštitnikom Hrvatske. „Bio je čovjek koji je uvijek pokazivao prijateljstvo prema Hrvatskoj i uvijek
upućivao poruku nade. Njegov dolazak i poruke nisu bile upućene samo hodočasnicima
i vjernicima, nego svim ljudima, jer to su bile
poruke mira, ljubavi, tolerancije i oprosta“.
adbiskup Devčić iznio je niz osobnih
opažanja jer on je, kao domaćin, tih
dana imao priliku biti najbliže Svetom
Ocu. „Papa se svakoga dana, s putovanja u
druge hrvatske gradove, u sjemenište vraćao odmorniji nego što je ujutro odlazio.
Kao da su mu ljudi koje je susretao i s kojima
je slavio euharistiju davali dodatnu snagu.“
Nadbiskup je podsjetio da je Rijeka bila središte Trećeg Papinog posjeta Hrvatskoj, što
je ujedno bilo i njegovo stoto putovanje izvan
Italije. Papa je iz Rijeke putovao u druge gra-
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Goran Granić predložio je da
Hrvatski sabor Ivana Pavla II.
proglasi zaštitnikom Hrvatske.
dove, Dubrovnik, Osijek, Đakovo i Zadar, ali
svakog se dana vraćao u Rijeku. „Svi su ga
otvorena srca primili, svi koji su ga susreli
odlazili sa snažnim dojmovima, počevši od
tadašnjeg predsjednika Vlade pok. Ivice Račana. Građani Rijeke sjajno su prihvatili Papin boravak i bez prigovora izdržali prometnu
blokadu grada. Svakoga jutra uz cestu su ga
ispraćali i navečer dočekivali“, rekao je nadbiskup podsjetivši da je poziv Ivanu Pavlu II.
u Rijeku uručen još početkom devedesetih
godina kada su franjevci na Trsatu proslavljali 700. obljetnicu svetišta Gospe Trsatske.
Tadašnji član uprave Novog lista i voditelj projekta Papa među nama Josip Buršić
podsjetio je na veliki medijski zahvat u koordinaciji Novog lista koji je prateći Papin boravak, bio odlična promocija Rijeke. „Samo
su dvije službe u svijetu koje izazivaju toliku
medijsku pozornost kada posjećuju druge
države: predsjednik SAD-a i papa. Podsjetio
je da je uz novinarsko praćenje Papina bo-

ravka napisano tisuće tekstova pripreme za
taj događaj, izdano 5 knjiga, izrađena je krunica od drveta koju je osmislio poznati dizajner Danijel Popović i koja je uručena je kao
poklon Svetom Ocu. „Dvije fotografije, veliki
plakat „Papa među nama“ na morskoj strani
robne kuće Korzo i trenutak kada Sveti Otac
moli pred Gospom Trsatskom, prenijele su
sve svjetske agencije. Nema tog novca koji
bi mogao napraviti takvu promociju Rijeke“,
rekao je Buršić.
Okupljenima se obratio i novnar HKR-a
Domagoj Pejić koji je iznio dojmove sa svog
jedinstvenog pothvata povodom Papina dolaska u Rijeku, kada je u 27 dana pješice iz
Zagreba hodočastio u Vatikan.
ismenu poruku uputio je i gradonačelnik Obersnel. „Pamtit ćemo riječi kojima nas je Sveti Otac obdario. „Budite
narod nade“, poručio nam je na duhovskom
euharistijskom slavlju u našem gradu, na
Delti, gdje su ga dočekale tisuće hodočasnika koji su došli čuti njegove riječi i poruke
dobrote, mira i ljubavi. Bio je to događaj kojim je počašćena naša generacija i povijesni
susret s čovjekom koji je neumornom upornošću i energijom svijetom širio glas nade.
Sjećanje na njegov boravak u Rijeci utkano
je u povijest našeg grada, ali i svakodnevni
život nas Riječana“, naveo je gradonačelnik
u pismu.
Susret je animirao fra Serafin Sabol, i
sam jedan od ključnih aktera u organizaciji
Papina dolaska. Svečani ton otvorenju proslave desete obljetnice boravka Ivana Pavla
II. u Rijeci dali su Zbor Svetišta Majke Božje
Trsatske, ženska klapa Luka i muška klapa
Nevera, a okupljene je pozdravio i sadašnji
trsatski gvardijan fra Antun Jesenović.
Danijel Delonga
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Papa je pokazivao veliku brigu za obitelji
U povodu obilježavanja desete godišnjice od trećeg pastirskog pohoda
pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, krčki biskup Valter Župan predvodio je 6. lipnja
svečano misno slavlje u kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske u Rijeci.
U svjetlu povijesnog događaja, pastirskog pohoda blaženog Pape našoj
domovini, krčki biskup istaknuo je važnost toga događaja i zbog poruka koje
je Papa tada uputio.
„Vrlo zapaženo mjesto u njegovim nagovorima zauzela je briga za obitelji
našeg naroda. Dobro se sjećam kako je u propovijedi u Dubrovniku javno izrekao zahvalu i poštovanje prema ženama i majkama hrvatskog naroda za povijesnu ulogu koju su odigrale u odgoju tolikih generacija ljudi koji su energično
zastupali kršćanske vrednote u teškim vremenima i tako osigurali opstanak i
budućnost naroda. Neka mi ne bude pripisano kao neskromno ako istaknem

da sam te večeri kada sam u zračnoj luci dočekao Svetog Oca na povratku iz
Dubrovnika, evo upravo je to bilo na današnji dan i baš nekako u ovaj sat, i kada
mi je bilo dano da sjednem uz njega u avionu, spomenuo mu kako su medu
ljudima imale snažnog odjeka upravo te njegove rijeci. Sveti je Otac vidljivo
ganut pokazao kako mu je to vrlo drago.“, prisjetio se biskup Župan.
U nastavku je istaknuo kako je blaženi Ivan Pavao II. odmah na početku
svoje papinske službe pokazao veliku brigu za obitelj uviđajući koliku važnost
ima za odgoj i uopće normalan rast svakog pojedinca. Rekao je ne jedanput
da su se protiv obitelji urotile dobro organizirane i dobro plaćene snage, dakle organizacije koje raspolažu velikim novcem. „Uništiti obitelj znači čovjeku
oduzeti potporu i oslonac, jer jedino u obitelji čovjek nalazi potpuno nesebičnu
ljubav od koje čovjek živi“, istaknuo je biskup.
Helena Anušić

Deseta obljetnica dolaska Pape u Rijeku

Bio je čovjek molitve i nade
Nakon mise riječani su se okupili
na gatu Karoline Riječke, na
mjestu na kojem je prije deset
godina pristao brod Judita i
na kojem je blaženikova noga
zakoračila na riječko tlo. Tamo je
otkrivena i blagoslovljena stilizirana
bitva, postavljena kao spomen
na taj događaj, treći Papin posjet
Hrvatskoj i njegovo jubilarno stoto
apostolsko putovanje izvan Italije.

„P

rije točno deset godina blaženi Ivan Pavao II. stupio je na
Bitva je i simbol Crkve, rekao je nadbiskup Devčić, „označuje
naše tlo, u Rijeku. Danas kada počinje petodnevno slavlje čvrstu povezanost mjesne Crkve s općom Crkvom i njezinim korpovodom desete obljetnice njegova boravka u Rijeci, že- milarom, Papom“. Nadbiskup se prisjetio dojmova od prije deset
limo Bogu zahvaliti za taj pohod. Želimo zahvaliti za riječi koje nam godina kada je u riječkoj luci dočekao Ivana Pavla II. i s njim se u
je tada Papa uputio, za svjedočanstvo koje nam je dao i za moli- papamobilu vozio kroz grad do sjemeništa gdje je Sveti Otac pet
tve koje sigurno sada za nas pred Bogom upućuje“, rekao je riječki dana spavao. „Svi iz njegove pratnje bili su oduševljeni dočekom“,
nadbiskup Ivan Devčič na početku misnog slavlja u
rekao je nadbiskup. Svečanost otkrivanja i blagoslova
katedrali sv. Vida 5. lipnja, kojim je započela proslava
bitve vodio je fra Serafin Sabol, tadašnji tajnik organiBitva je i simbol
desete obljetnice za Rijeku povijesnog događaja.
zacijskog odbora za doček Pape, a nastupili su i klapa
Crkve, rekao
Brojni vjernici ispunili su katedralu svjedočeći da
Nevera i Gradska glazba Trsat.
je nadbiskup
propovijedi u katedrali nadbiskup je vjernike
nisu izblijedila sjećanja na te dana kada su svakodDevčić, označuje
pozvao da ne zaborave čovjeka „koji nas je vonevno Svetoga Oca ispraćali i dočekivali s njegovih
čvrstu povezanost
lio i koji nam je uvijek bio bliz, a posebno kad
putovanja u druge hrvatske gradove. Za vrijeme mise
nam je bilo najteže za vrijeme Domovinskog rata. Hrpred oltarom je bila izložena relikvija blaženika, dar
mjesne Crkve s
vatsku i hrvatski narod je veoma volio, na što nas je
krakovskog kardinala Stanislawa Dziwisa, papina duopćom Crkvom
želio podsjetiti i njegov tajnik, a sada krakovski nadgogodišnjeg tajnika.
i njezinim
akon mise riječani su se okupili na gatu Karobiskup metropolita, koji je našem sjemeništu darovao
kormilarom,
line Riječke, na mjestu na kojem je prije deset
relikviju krvi blaženog Ivana Pavla, koju smo večeras
Papom
godina pristao brod Judita i na kojem je bladonijeli na ovo slavlje, da mu se u njoj poklonimo i
ženikova noga zakoračila na riječko tlo. Tamo je otzahvalimo za svu ljubav“. Prisjetio se i tri blaženikova
krivena i blagoslovljena stilizirana bitva, postavljena
posjeta Hrvatskoj, a posebno poruke koju je uputio s
kao spomen na taj događaj, treći Papin posjet Hrvatskoj i njegovo Delte u Rijeci. „Budite narod nade, budite narod koji moli“, rekao je
jubilarno stoto apostolsko putovanje izvan Italije. Bitvu su postavili tada Sveti Otac. Objasnio je da je Papa pozvao na molitvu jer ono
Grad Rijeka i Riječka nadbiskupija, a djelo je Srđana Škunce i kipara čemu se čovjek nada nije u njegovoj moći, nego može biti samo
Ante Jurkića. Škunca je objasnio zašto se za spomen Papina posje- darovano. „Nade nema bez poniznosti. Onaj koji nije ponizan, tj. koji
ta izabrala upravo bitva za koju se vezuju brodovi, karakteristično je ohol, ne može se nadati, jer je samodostatan. Ivan Pavao II. bio
obilježje lučkog grada kao što je Rijeka. O simbolici bitve govorio je je čovjek molitve i čovjek nade, koju je donosio svima koji su ga sui gradonačelnik Vojko Obersnel. „Bitva je simbole riječke pomorske sretali, slušali ili na bilo koji način sreli i upoznali. To je bilo njegovo
povijesti, odlazaka i povrataka, ali i simbol budućnosti ovoga grada služenje čovjeku, svakom čovjeku bez obzira na rasu, klasu, spol,
koji će čvrsto ostati vezan uz pomorstvo“, rekao je gradonačelnik.
vjeru ili nevjeru“, rekao je nadbiskup.
Danijel Delonga

U

N

„Svi koji smo doživjeli i proživjeli Papin boravak u Rijeci, nosimo u sebi
živa i nezaboravna sjećanja. Taj događaj bio dar Božji ovom gradu i domovini,
kao što je sam Ivan Pavao II. bio dar Božji Crkvi i svijetu, ali i na osobit način
nama“, rekao je porečki i pulski biskup u miru Ivan Milovan predvodeći misu u
riječkoj crkvi Uznesenja Marijina u središtu grada 7. lipnja, koja je slavljena u
okviru petodnevnog obilježavanja 10. obljetnice Papina boravka u Rijeci. Brojni su se vjernici okupljeni na misi poklonili relikviji krvi blaženika koja je bila
izložena prije mise. Nakon mise mogli su ju i dotaknuti izloženu u relikvijaru
na bočnom oltaru. Potresno svjedočanstvo o učinkovitosti molitve blaženiku
dala je samohrana majka s dva sina kojoj se život promijenio od kada ju je Ivan
Pavao II. nadahnuo i potaknuo na molitvu.
Biskup je u propovijedi vjernicima govorio o mučenicima i svjedocima vjere koji su uzor vjernicima. Podsjetio je na blaženike i osobe za koje je pokrenut

postupak beatifikacije na području Riječke metropolije te pozvao vjernike na
proglašenje blaženim svećenika Miroslava Bulešića u Puli u rujnu ove godine.
Vršeći svoju svećeničku službu mladi svećenik zamjerio se predstavnicima
poslijeratne ideologije koji su ga 24. kolovoza 1947. ubili u Lanišću. „Imamo
svjedočanstvo kako je ovo mučeništvo u ono vrijeme mnoge učvrstilo u vjernosti, kao što je i sav njegov svećenički rad bio na ohrabrenje vjernicima.
Ne sumnjamo da će i njegova beatifikacija biti sadašnjoj generaciji vjernika u
Hrvatskoj na ojačanje i ohrabrenje na život u vjeri.“ Biskup je podsjetio da je
i dragi i veliki papa Ivan Pavao II. pozivao na svjedočanstvo života u vjeri, na
bijelo mučeništvo. „Braćo i sestre neka ova obljetnica Papinog boravka ovdje
u Rijeci, kao i spomen naših blaženika, mučenika i svjedoka vjere, bude poticaj
na davanje svjedočanstva za vjeru, na življenje bijelog mučeništva u svakodnevnom zalaganju oko služenja dobru ljudi“, zaključio je biskup Milovan.
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Papin poziv na svjedočenje vjere

MEDICINSKI KUTAK
Vitamini u žarištu istraživanja - 2.dio

Voće i
povrće
- izvori
vitamina
Ukoliko pazimo što jedemo vitaminski preparati neće biti potrebni. Pogotovo neće biti potrebni u
ljetnim mjesecima kada nam na raspolaganju stoji obilje svježeg voća i povrća.
Priredio: dr. Ivan Host

Z

adnjih godina jedan od najzanimljivijih vitamina postala je folna kiselina. Ovaj vitamin je važan u trudnoći, jer ima ključnu ulogu za razvoj
stanica. S druge strane ovaj vitamin kontrolira rizikofaktore za arteriosklerozu (proces koji sužuje krvne žile). Uz folnu kiselinu od arterioskleroze
štite i vitamini C, E i betakarotin. Ova tri vitamina štite stanice od slobodnih
radikala. Slobodni radikali su visoko reaktivne štetne molekule koje u organizam dospijevaju prvenstveno iz okoliša – npr. iz dima, teških metala, ispušnih plinova, nitrosamina. Problem nastaje kada ove agresivne molekule
prevladaju u tijelu. U tom slučaju one napadaju nezasićene masne kiseline
koje čine staničnu membranu (ovojnicu) i tako izazivaju uništenje stanice.
Upravo ovaj slijed sprečavaju tzv. antioksidativni vitamini C, E i beta
karotin. Tek zadnjih nekoliko godina je stručnjacima postalo jasno koliko
je važna ova zaštita za stanice i za zdravlje. Slobodni radikali su značajan
faktor za razvoj bolesti kao što su reumatske bolesti, bolesti srca i krvotoka,
zloćudne bolesti, mrene, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Vrlo je vjerojatno da antioksidativni vitamini smanjuju rizik da se oboli od neke od ovih
bolesti.

Jesti više voća i povrća
Pitanje je naravno: koliko je vitamina dnevno potrebno da bi bili zaštićeni? Dali je dosta jesti puno voća i povrća ili moramo još dodatno piti vitaminske preparate? Ukoliko pazimo što jedemo vitaminski preparati neće
biti potrebni. Pogotovo neće biti potrebni u ljetnim mjesecima kada nam na
raspolaganju stoji obilje svježeg voća i povrća. Najbolji izvori vitamina C
su limuni, naranče, ali i paprika. Zalihe beta karotina se pune ako jedemo
puno povrća i to pogotovo ono narančaste i tamno zelene boje. A vitamin
E sadržan je u značajnim količinama u klicama pšenice, ulju suncokreta i u
maslinovom ulju.
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Vitamini za zdravlje
Iako se nije teško pravilno hraniti s namirnicama koje sadrže puno vitamina - ipak se dosta ljudi hrani nepravilno. Mnogi jedu premalo voća i
povrća, čemu doprinosi i današnji brzi tempo života. S druge strane zdrava
prehrana je puno skuplja. Zato nije niti čudno da danas sve više ljudi pati od
manjka vitamina. I zato se mnogima preporučuje dodatno uzimanje vitaminskih preparata. No tko vitaminske tablete uzima samo zato da bi si umirio
savjest, jer npr. puši - taj je na pogrešnom putu. Naime povoljno djelovanje
vitamina ima punu svrhu samo u slučaju da se istovremeno smanje štetni
faktori. Svakako će zdrav način života - koji uključuje i zdravu prehranu bogatu vitaminima - povećati mogućnost da zdravi dočekamo stariju dob.

Izvori vitamina
Da bi se hranili zdravo i sa puno vitamina potrebno je poznavati koje namirnice sadrže
pojedine vitamine:
Vitamin A: jetra, mlijeko, žutanjak
Beta karotin: narančasto voće i povrće,
tamno zeleno povrće – npr. mrkva, rajčica,
breskve
Vitamin D: riba, mlijeko, jaja, margarin
Vitamin E: klice pšenice, suncokretovo ulje,
margarin, grašak
Vitamin K: meso peradi, špinat, kiseli kupus
Vitamin B1: svinjsko meso, žitarice
Vitamin B2: mlijeko i mliječni proizvodi,
iznutrice, špinat
Vitamin B6: sardine, krumpir, žitarice,
banane, meso
Vitamin B12: meso, jetra, mlijeko i mliječni
proizvodi, kiseli kupus
Vitamin C: crni ribiz, paprika, kivi, jagode,
kiseli kupus, limun i naranče
Biotin: jetra, mlijeko i mliječni proizvodi, soja,
banane
Folna kiselina: zeleno lisnato povrće, salata,
žitarice, jetra, kvas, soja, kivi, orasi
Niacin: mast, grašak, kava
Pantotenska kiselina: sadržana u mnogim
namirnicama pogotovo u iznutricama, mesu,
gljivama, grašku, žitaricama

CRKVENA GLAZBA

PJEVANJE
SVEĆENIKA
Čini se da Crkva očekuje od svojih
svećenika da znaju pjevati. Ipak, ne
očekuje se od celebranta da bude
virtuoz. Funkcija svećenika pjevača
temelji se na dubokim dogmatskim,
liturgijskim i pastoralnim razlozima.
Priredila: Andrejka Srdoč

U

puta o glazbi u svetom bogoslužju Instructio Musicam
Sacram (1967) kaže: „Liturgijski čin poprima plemenitiji
oblik kad se obavlja pjevanjem… tim se oblikom ugodnije izražava molitva… sjajem se svetih stvari duše lakše uznose k višim sferama i čitavo slavljenje ljepše iskazuje unaprijed
ono bogoslužje koje se vrši u nebeskom Jeruzalemu (5).
Značajno je da Konstitucija Sacrosanctum Concilium posvećuje cijelo jedno poglavlje crkvenoj glazbi. Liturgija je po
svojoj naravi „dijaloška“, to jasno potvrđuje SC br. 33: „u liturgiji Bog govori svojemu puku, a Krist sveudilj navješćuje
evanđelje. Sa svoje pak strane puk Bogu odgovara pjevanjem
i molitvom.“ Riječ Božja biti će živa i djelotvornija ako je izražena na umjetnički način, tako i pjevanje svećenika i drugih
svetih službenika ima tu zadaću. Otuda proizlazi promoviranje
i vrednovanje pjevanja svećenika u dijalogu s narodom. SC čl.
14, između ostalog kaže „Treba se dakle najprije pobrinuti za
liturgijski odgoj klera.“
Čini se da Crkva očekuje od svojih svećenika da znaju pjevati. Ipak, ne očekuje se od celebranta da bude virtuoz. Pjevanje koje se na njega odnosi je jednostavno, uglavnom silabičko
i u recitativnom tonu npr. Predslovlje, Oče naš, molitve i poklici
to su veličanstvene melodije, prava umjetnost u svojoj jednostavnosti.
Svećenik - celebrant je i „Christus musicus“, Krist pjevač,
jer se njegov glas sjedinjuje s Kristovim.
unkcija svećenika pjevača temelji se na dubokim dogmatskim, liturgijskim i pastoralnim razlozima.
1. dogmatski: celebrant predstavlja Krista pjevača s prve
svečane euharistijske liturgije.
2. liturgijski: celebrant predsjeda skupu vjernika i on je protagonist liturgijskog čina
3. pastoralni: celebrant predvodi skup prisutnih vjernika.

F

Koje djelove mise svećenik celebrant mora pjevati?
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Svećenik celebrant mora pjevati:
a) u obredima ulaza: pozdrav svećenika s odgovorom puka i zbornu
molitvu
b) u liturgiji riječi: usklici kod evanđelja (Gospodin s vama… Čitanje
svetog evanđelja…)
c) u euharistijskoj liturgiji: darovna molitva, predslovlje s uvodom i
Svet, završna doksologija kanona “Po Kristu i s Kristom”, Gospodnja molitva s uvodom i dodatkom, Embolizam “Izbavi nas
molimo… Jer tvoje je kraljevstvo”. Mir Gospodnji, popričesna
molitva i obrazac otpusta.
Koncelebranti pjevaju zajedno s predvoditeljem: završnu doksologiju kanona „Po Kristu i s Kristom“ i Oče naš.
Đakon pjeva usklike kod evanđelja (Gospodin s vama… Čitanje
svetog evanđelja…), poziv za davanje znaka mira “Pružite mir jedni
drugima“ i svečani obrazac otpusta „Idite u miru“.
Psalmist pjeva pripjevni psalam, pjesma prije evanđelja (Aleluja s
retkom), Molitva vjernika. Psalmist može čak intonirati Slavu ako
svećenik nije u mogućnosti pjevati.
Na zbor spada ulazna pjesma, Gospodine smiluj se, Slava, Aleluja,
prikazna pjesma, Svet, Jaganjče Božji, pričesna pjesma, završna
pjesma. Može se izmjenjivati s narodom.
Na narod spada pripjevni psalam, odgovori na poklike celebranta,
đakona i psalmiste i tako izmjenjujući se sa zborom ili kompletnim
pjevanjem: Gospodine smiluj se, Slava, Svet, Jaganjče, Oče naš.
Puk može sudjelovati i u crkvenim pučkim popijevkama.
Ne smije biti razlike između pjevane mise i tihe mise, jer u svim misama se može pjevati, bilo bi dobro podučavati narod da se uvijek
mogu pjevati neki dijelovi koji spadaju na narod.
Crkva želi da u sakramentima i sakramentalima pjeva pjevački zbor,
narod i to izmjenično ili zajedno (Musicam sacram 5. ožujka 1967.)

Prigodom proslave sv. Antuna Padovanskog, Riječki nadbiskupijski zbor u nedjelju 2.
lipnja u Puli predvodio je pjevanje na večernjoj svetoj misi i prije toga održao je koncert.
Nadbiskupijskim zborom dirigirao je mo.
Giovanni Geraci, a za orguljama je svirala
prof. Kristina Puh.
Koncert je zamišljen u formi desetke
krunice u kojoj se zajedno s vjernicima moli
i pjeva pjesme Zdravo Marije. U programu u
bile izvedene skladbe od gregorijanskog korala, zatim renesansne glazbe, barokne, klasične sve do današnjih skladatelja.

U a cappella izvedbi bile su slijedeće
skladbe: Ave Maria L. da Victorije (15481611), Ave maris stella G. P. da Palestrine
(1521-1594), Ave Maria G. Bouzignaca
(1587-1634), Ave Maria L. Perosija (18721956), Regina celi i Cantate Domino V. Miserachs Grau , zatim skladbe samog dirigenta i skladatelja Giovannija Geracija (1971):,
Stabat mater, Salve Mater i Ave Maria.

Pozivamo Vas na sv. misu i koncert:
nedjelja 23. lipnja 2013. u 18.30 sati crkva sv. Antuna Padovanskog u Crikvenici
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RIJEČKI NADBSIKUPIJSKI ZBOR GOSTOVAO U PULI

OBITELJSKI PREDAH

ISUSE TVOJA PONUDA
JE PONUDA LJUBAVI
Kada nas obuhvati tjeskoba... žalost... nemir...
tada smo daleko od tebe Gospodine... tada se sjetim jedne priče... gdje ti pitaš svoje anđele gdje bi
se mogao sakriti od svih silnih molbi i zahtjeva s
kojima dolazimo kod tebe zlovoljni, namrgođeni,
nepovjerljivi.... a anđeo ti odgovara... sakrij se u njihovo srce... tamo ćeš odmoriti... tamo te neće tako
lako pronaći...
Kako je jednostavna ta istina... tek kada otvorimo svoje srce... ljubavi... možemo vidjeti Tebe Gospodine.... sve dok je nemir, strah,tjeskoba u nama
mi živimo samo svoju sebičnost... bojimo se ići kroz
život... živjeti....
Samo spoznajom da si Ti... život,... put... istina... dolazimo do punine....ljubavi... Oca našega
koji nas je stvorio i utisnuo čežnju za Njime... i da
naše srce bude nemirno dok ne počine u Njemu...
On vodeći nas putom Istine... Krista... daje nama
spoznaju ...Tko smo? Ljudi... Što smo? Djeca Božja...Kamo idemo? Ocu u zagrljaj i to je naš krajnji
cilj... život u Kraljevstvu nebeskom koje može biti i
dio ovog zemaljskog života, ako naše predanje bude
posvema u Njegovoj ruci... i naša duša na Njegovom
dlanu otvorena.... spremna davati i primati ljubav...
Ivanka Lakota

Iz prošlosti Rijeke

Postanak Vojaka

Naš Trsat se naglo razvijao i bio je kvasac za stvaranje Sušaka. Ovdje ću se osvrnuti na nastanak Vojaka ili kako su ga mnogi
zvali Decsa. To je područje bilo veliki zapušteni krš s odlagalištem
smeća koje je, zahvaljujući Gradskoj upravi i vrtlaru Josipu Kulfaneku preraslo u krasni gradski park.
Cijelo područje bilo je neizgrađeno i nenaseljeno. Novim talijanskim vlastima 1941. godine bilo je stalo donekle zaposliti
pučanstvo i spriječiti nezadovoljstvo ljudi. Odlučili su izgraditi
veliko naselje s ekonomičnim kućama, ali trebalo je pronaći prikladan teren. Dobio sam nalog od Gradske uprave da od tog zemljišta na Trsatu pripremim gradilište. Osnovao sam grupu ljudi
s poslovođom, starim trsaćaninom, Viktorom Doričićem.
Izvršeno je parceliziranje te započelo probijanje ceste od današnje pošte prema kasarni. Rušilo se brdašce kod sadašnje pošte i stvarao nasip prema bivšoj vojarni. Na cijelom tom području
postojale su samo dvije kuće. Polić, poslovođa u pilani na Pećinama i poljakinja Serdar kod kasarne. Serdar su bile dvije sestre
od kojih se jedna, nakon ljetovanja, oženila za veletrgovca drvom
Murkovićem.
Nakon što se izgradila cesta do kasarne, pristupilo se probijanju i izgradnji okomitih cesta desno i lijevo. Tijekom naših radova
došlo je talijansko poduzeće D.E.C.S.A. koje je dobilo licitaciju za
gradnju ekonomskih kuća za cijelo naselje. Kuće su sve bile istog
tipa. Cijelo naselje nije izgrađeno u potpunosti budući da je došlo
do ratnog sloma Italije i presahnuo je novčani fond poduzeća.
Bila je burna 1943. godina. Gradnja je dovršena nakon Drugog
svjetskog rata. Na tom je području danas cijela „šuma“ stambenih
nebodera.
Max Peč

IZDANJA VERBUM

Prva knjiga pape Franje hrvatskom jeziku
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“Korupcija – Zlo našega vremena”
Prva autorska knjiga pape Franje – Jorgea Maria Bergoglia objavljena na hrvatskom jeziku
bavi se vrlo aktualnom temom korupcije. “Grijeh se oprašta, a korupcija se ne može oprostiti.
Ona, prije svega, treba biti izliječena.” Mogu začuditi ove Papine riječi, ali u knjizi ih on jasno
obrazlaže, duboko propitujući stvarnost korupcije. Naglašava tako da korupcija ne predstavlja
zbir grijeha, ma kako teških, a nije ni jedan od tolikih poroka srca. Ona je kvalitativno drukčije zlo.
Korumpiran čovjek nije svjestan svojega stanja i postaje zarazan za društvo.
“Grješnik, priznavši se takvim, na neki način prihvaća lažnost blaga kojemu se priklonio ili se
priklanja… Za razliku od njega, korumpiran čovjek podvrgao je svoj porok ubrzanu tečaju dobra
odgoja; skriva svoje pravo blago, ne tako da ga krije od tuđih pogleda, već tako da ga ponovno
elaborira kako bi bilo društveno prihvatljivo”, riječi su pape Franje.
Ako je i prevladavalo mišljenje da se korupcija tiče prije svega onih na utjecajnim položajima,
onih što imaju moć i vlast, nakon čitanja ove knjige biva razvidno da je korupcija puno šire zlo, te
da taj opasan virus može zahvatiti svakoga. Riječ je naime prije svega o mentalitetu kojem bivamo
podložni, a koji se na koncu može poistovjetiti s moralnom pokvarenošću koje nismo ni svjesni:
pokvareno srce više ne vidi svoj grijeh, nego od njega čini životni stil, uzdižući ga na razinu vrline,
ili barem prihvaćene društvene datosti.
Korupcija je korov našega vremena, koji napada politiku, gospodarstvo, društvo, a na nju
nije imuna ni Crkva. Stoga je više nego očita potreba za ovom knjigom koja progovara o tom
moralnom raku koji je zahvatio mnoga društva, pa tako i hrvatsko. Nekadašnji kardinal iz Buenos
Airesa, a današnji Papa, u njoj nudi oštroumno promišljanje koje ide do korijena ove pojave, nudeći istodobno jasne riječi ohrabrenja za istinsko življenje kršćanstva te preobražaj srca i društva.

OBITELJSKI PREDAH

Oda radosti na
vrhuncu slavlja,
01. srpnja

R

iječke ljetne noći zvijezda europskog
neba započinju 30.
lipnja izvedbom Carmine
Burane, a u ponoć ulazimo
u Europu “Odom radosti”.
“Oda radosti” himna
je Europske unije, čiji će
tekst za ovu priliku biti na
latinskom jeziku zbog brojnosti europskih jezika, a na
preporuku čuvenog maestra Karajana. Njemački “An
die Freude” je oda koju je
Friedrich Schiller napisao
1785. godine slaveći ideal
bratstva i ujedinjenosti čovječanstva.

Kršteno šesto dijete
obitelji Mjeda
Na blagdan sv. Jelene Križarice zaštitnice župe, u Kastvu je 22.
svibnja kršteno šesto dijete obitelji Mjeda, mala Rita. Ponosni roditelji Rosanda i Alfred te kuma Željka Šimičić radovali su se zajedno sa
cijelom župnom zajednicom.
U kraćoj propovijedi župnik dr. Franjo Jurčević podsjetio je župljane na život svete Jelene Križarice te napomenuo kako se na isti
dan slavi i sveta Rita čije ime je obitelj Mjeda odabrala za svoje šesto
dijete. Župnik im je čestitao na vjerodostojnom življenju kršćanskog
života, te naglasio kako je dolazak na svijet male Rite obogaćenje ne
samo za njihovu obitelj već i za cijelu župu.
Obitelj Mjeda osim male Rite ima i Amadea, Jonu, Paola, Jakova
i Ivana.

.....Komu bješe sklona sreća,
     Biti drugu vjeran drug..............

I na kraju, o sudbino...............

N

jegova V. simfonija /1808.g/, naziva se i simfonija sudbine
jer je nastala u teškom razdoblju njegova života, gluhoće.
Izvedena je zajedno sa VI. simfonijom, Pastorale, koju je
označio kao “višim izrazom nadahnuća od slikarstva”, a o prva
četiri tona V. sinfonije izrekao riječi “i tako je došla sudbina na
vrata”. Od 1819. g. je potpuno gluh, ali je našao životnu snagu da
izjavi “osvetit ću se sudbini, sigurno me nikad neće potpuno pokoriti!”, ali nakon sedam godina, na povratku u Beč sa oporavka,
bratovog imanja u Kremsu, po hladnom vremenu /12.mj./, u otvorenoj kočiji dobio je upalu pluća sa komplikacijama. Umro je po
DNK-analizi kose od bolesti jetre. Na posljednji počinak ispraltilo
ga je s više od 30 000 ljudi.
Izvođači: Balet, solisti zbor i orkestar HNK Ivana pl. Zajca, Zbor
Jeka primorja
Koreograf i redatelj: Hugo Vierra
Dirigent: Igor Vlajnić
Dragan Karlo Došen

Žalopojka jedne vjeroučiteljice
2008. godine i svake slijedeće
Primili su Duha Svetoga, otišli u svijet i… izabrali su etiku, a ne vjeronauk…
„Mene ostaviše, Izvor vode žive, te iskopaše si studence, studence
ispucane što vode držati ne mogu.” (Jr 2,13)
Moj Isuse, reci mi, gdje sam učinila krive korake?
Vodila sam ih za ruke, brisala suze, tješila, smijala sam se s njima. Pokazala sam im gdje je Izvor vode žive, pila s Njega da im budem prethodnica. Bila sam im rame u tuzi, prijetnja u grijehu, podrška u povratcima Tebi.
Moj Isuse, dala sam im moje misli, moje sate, moje dubine, moju ljubav, darovala sam im sve što si Ti darovao meni: milost opraštanja, milost
prihvaćanja, milost djece Božje koja mogu tatom zvati Stvoritelja svijeta i
svemira. Nisam im skrivala svoje nesavršenosti.
Moj Isuse, bila sam s njima kad su prvi put blagovali Tebe, bila sam
uz njih kad si im dao svoga Duha. Bila sam s njima kad su prohodali sami
u svijet.
Moj Isuse, gdje sam pogriješila? Smiluj mi se!
Oče, oprosti im jer ne znaju što čine! (Lk 23,34)
Isuse, oprosti meni. Ja te molim za oproštenje. Oprosti mi na svakoj
riječi , svakoj gesti, svakoj misli u kojoj nije bili ljubavi za njih. Otkupi Isuse
sve što ih razdvaja od Tebe mojom krivicom. Uđi, Isuse u svaki trenutak
gdje je moja sebičnost i sebeljublje zatvorilo prolaz Tvojoj ljubavi.. Oprosti
mi ,oprosti mi, radi Krvi Tvoje u muci prolivenoj. Oprosti mi na svakom
hvalospjevu koji sam uputila sebi, svakoj ljubavi sebi pripisanoj. Oprosti
mi, jer nisam znala što činim.
I ovu Ti bol predajem. Jer su ostavili Izvor vode žive… smiluj mi se
Isuse. Čuvaj ih, Isuse, u Imenu svom.
Vjerujem.
Vjerujem. Vratit će se Tebi.
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L

udwig van Beethoven, rođen u Bonnu, 17.02.1770. g., umro
u Beču 26.03.1827.g. U dvadesetim godinama života učio je
glazbu s Josephom Haydnom. Beethovenov djed Lludwig,
radio je kod Koelnskog nadbiskupa, a 1740 rodio mu se sin Johan, crkveni pjevač. Po uzoru na tadašnje čudo od djeteta Mozarta, koji je već sa šest godina komponirao, tjerao je svog sina
Ludviga da noću ustaje i vježba sviranje klavira. Mozart nije bio
zainteresiran za Beethovena, ali je slušajući ga rekao: “Jednog
će dana taj mladić podići veliku galamu u svijetu”. Postaje učenikom i Antonia Salijerija. Već u trinaestoj godini počinje sve slabije
čuti, traži mir u prirodi, nadahnuće za svoje kompozicije. Svojim
simfonijama i revolucionarnom duhu postaje uz Rossinija, najslavniji skladatelj Europe.
Beethoven je bio opčinjen humanizmom Schilera i Goethea.
IX. simfonija u čijem posljednjem stavku uvodi i stihove iz “Ode
radosti” izvedena je 07.05.1824. g. zajedno s dijelovima “Misse
solemnis” koje je napisao s osjećajem krivnjem.

GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA

Lidlova donacija Caritasu
Lidl Hrvatska darovao je Caritas Gospićko-senjske biskupije dječjom odjećom, obućom i igračkama u vrijednosti većoj od 100.000 kuna. Nastavak je ovo zajedničkog projekta „Socijalna košarica
- podjela pomoći u naravi“ kojim Lidl pomaže siromašnim obiteljima na gospićkom, ali i zagrebačkom
području. Ovu vrijednu donaciju koristit će socijalno ugrožene obitelji s više djece, čiji su predstavnici
prisustvovali događaju, a donaciju je ravnatelju biskupijskog Caritasa Luki Blaževiću 30. svibnja uručila Lana Jugo, voditeljica odnosa s javnošću Lidla.
Cilj projekta jest upravo olakšati život sugrađanima koji se nalaze u ovakvim situacijama i pomoći
im u osiguravanju osnovnih životnih potreba kao što su hrana i odjeća. Nadogradnja je ovo projekta
koji je trgovački lanac Lidl Hrvatska započeo s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije još 2009. godine,
da bi se 2012. godine projekt proširio i na Gospićko-senjski Caritas. Projekt „Socijalna košarica“
ostvaruje se tako da Lidl donira osnovne prehrambene namirnice, higijenske potrepštine i druge proizvode iz svog asortimana, od kojih djelatnici i volonteri
Caritasa pripremaju pakete te ih dijele obiteljima i pojedincima u potrebi. Lidl je do danas, kroz projekt „Socijalna košarica“ ukupno donirao više od 6 milijuna kuna u proizvodima, a u projekt je uključeno više od 400 obitelji s područja Gospića, Otočca, Senja, Ogulina, Slunja, Perušića, Karlobaga, Gračaca,
Udbine, Korenice, Rakovice, Josipdola, Generalskog stola i Brinja, te oko 1.500 korisnika sa područja Zagrebačke nadbiskupije.
Z. Ranogajec

Glavica kod Slunja

Blagoslovljena kapela Majke
Božje Karmelske
U subotu 25. svibnja dan uoči proslave patrona župe Presvetog Trojstva u Slunju
održana je svečanost blagoslova obnovljene kapele Majke Božje Karmelske u šumi
zvanoj Glavica kod Slunja kod naselja Popovca. Riječ je o jednom od najposjećenijih
mjesta u bližoj okolici Slunja čija obnova je koštala oko 700 tisuća kuna. Misno slavlje
predslavio je župnik i dekan Slunjski mons. Mile Pecić, a uz broje župljane misi su
nazočili karlovački župan Ivan Vučić, gradonačelnik Slunja Ivan Bogović i načelnik Cetingrada Milan Gašparin.
Župnik Pecić na početku je zazvao Božji blagoslov na obnovljenu crkvu koja je
Marijin poljubac ovom kraju i koja nije mogla primiti sve pristigle vjernike. Na kraju je
zahvalio svima koji su ugradili dio sebe u ovu kapelu a nakon mise svi su se preselili do
prvih kuća gdje je nastavljeno narodno veselje.
Z. R.

Na Modrušu proslavljeno Presveto Trojstvo
U nedjelju 26. svibnja na drevnom biskupijskom središtu Modrušu svečano je proslavljen nebeski zaštitnik župe, Presveto Trojstvo. Misno slavlje
predslavio je član zagrebačke franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda koji
pastoralno djeluje u Hrvatskom katoličkom centru Gospe velikog zavjeta u
Blacktownu u Sydneyu fra Josip Kešina. Suslavio je mjesni župnik dr. Željko
Blagus i pop Ante Luketić, čuvar svetišta Gospe od Čudesa u Oštarijama.
Onaj koji negira vjersku istinu po Presvetom Trojstvu za sebe ne može
reći da je kršćanin, pošto smo svi stvoreni na sliku presvetog trojstva, istaknuo je fra Josip koji je istaknuo da se vječna razmjena ljubavi između oca i
sina preslika ljubavi između Boga i sina te Duha svetoga. Gdje je ljubav, tu je
i istina koja je posebno važna jer živimo u vremenu kada mediji šire puno laži
putem sredstava priopćavanja. Pozvani smo moliti za mudrost da rasudimo
što je dobro, a što zlo a što iziskuje puno žrtava. Pred nama je stalna borba
da budemo pravi i istinski kršćani te na svim mjestima svog življenja širimo

istinu i ljubav, i po cijenu žrtve. To se posebno odnosi na današnje vrijeme kada se borimo za ustavno definiranje obitelji kao zajednice muškarca i
žene. Jer narod koji je spreman na žrtvu, je narod s budućnosti.
Na kraju mise župnik Blagus je preporučio 10. broj godišnjaka Modruš,
dok je predsjednica KUD Gradine Danica Žanić uručila zahvalnice najznačajnijim udrugama i pojedincima značajnima za proslavu Presvetog Trojstva zadnjih desetljeće. Priznanja su dobili KUD Plješivica iz Zagreba koji
su 13. puta sudjelovali na proslavi na Modrušu, DPD Sv. Marko Križevčanin
iz Skradnika, Uzašašće Isusovo iz Cerovnika, Katedra čakavskog sabora
Modruše župniku Modruša dr. Željku Blagusu te načelniku općine Josipdol
Zlatku Mihaljeviću. Nakon mise održan je nastup KUD-a Plješivica iz Zagreba i domaćeg Modruša. Misi je prethodio svečani ophod od crkve sv. Antuna
u kojoj su sudjelovala brojna društva sa svojim barjacima.
Zvonko Ranogajec
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Majčin dan proštenjem Majci Božjoj u Lomostu
U ponedjeljak 13. svibnja u Ogulinu je po prvi puta u zadnja dva desetljeća svečano obilježen Majčin dan proštenjem mladih župe sv. Križa
Majici Božjoj Lomoščanskoj. Blizu četiri stotine učenika nižih razreda obje
ogulinske osnovne škole kao i Dječjeg vrtića Bistrac u narodnim nošnjama
okupili su se u župnoj crkvi sv. Križa.
Župnik i dekan ogulinski vlč. Robert Zubović je podsjetilo djecu da su
se danas okupili da časte sve majke kao i Majku Božju na poseban datum
13. svibnja kada se Majka Božja pred 96 godina 1917. godine ukazala troje
pastira u mjestu Covadaira kod Fatime u Portugalcu. Ona ih je pozvala na
molitvu krunice i obraćenje velike države Rusije. Narednih 6 mjeseci slijedilo
je ukupno šest ukazanja nakon čega u čast Marije Djevice slavimo 13. svibnja Majčin dan.
Zatim je uslijedila svečana procesija do kipa Majke Božje u Lomostu u
nazočnost župnika Zubovića, župnoga vikar Dine Rupčića i brojnih učiteljica, odgajateljica i ravnatelja. Mladi su izmolili desetinu krunice, posvetnu
molitvu Majci Božjoj, koju se na kraju darovali cvijećem. Nakon završnog

blagoslova sudionici proslave kraće su se sadržali u dvorištu Doma DPD Sv.
Rok iz Lomosta koji su osigurali okrjepu.
Zvonko Ranogajec
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Sv. Ivan
Nepomuk
U četvrtak 16. svibnja u Saborskom je po
tradiciji svečano proslavljen blagdan nebeskog
zaštitnika župe sv. Ivan Nepomuk kao i dan općine. U nazočnosti brojnih župljana i hodočasnika
misno slavlje je predslavio župnik i dekan slunjski mons. Mile Pecić u suslavlju brojnih svećenika Ogulinskog i Slunjskog dekanata na čelu s
ogulinskim dekanom vlč. Robertom Zubovićem
i mjesnim župnikom fra Slavkom Antunovićem.
Glazbom je misu animirao župni zbor. Misi su nazočili Karlovački župan Ivan Vučić, gradonačelnik
Ogulina Nikola Magdić čelnici brojnih gradova i
općina županije kao i gost načelnice Saborskog
Đurđeice Špehar, umirovljeni general Andrija
Markač.
Mons. Pecić u svojoj je homiliji progovorio o
svecu koji je u Češkoj završio je zemaljsko putovanje 1393. tako što je bačen s mosta s kamenom oko vrata u rijeku Vltavu. Sv. Ivan poznat je
u kršćanskom puku i kao mučenik ispovjedne
tajne. Iza njega stoji bogat kršćanski život. Postao je svećenik i kao mladi svećenik obnašao
odgovorne dužnosti u nadbiskupiji u Pragu. Kralj
je bezočno nasrtao na crkvu. Želio je odvojiti dio
biskupije i postaviti svog prijatelja za biskupa. Naravno, da su se biskup i svećenici suprotstavili toj
namjeri. S Ivanom je zatvorio nekoliko svećenika.
Pustio ih je Ali je Ivan bačen u vodu. Reći ćete,
bilo je to pred 600 godina. Kakve to ima veze s
nama? Svakome do nas Dana je slobodna volja
i možemo birati. Možemo prihvatiti ili odbiti Dar
Božje ljubavi koja se po Isusu pruža prema nama.
Možemo prema tom daru biti ravnodušni ili nezainteresirani. Bog nas ne spašava bez nas, bez
naše suradnje. „Evo na vratima stojim i kucam,
posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k
njemu I večerati s njim i on as mnom“ Ili: „Onima
koji Ga primiše podade moć da postanu djeca
Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime“. Pakao
nije neka vatra nego izolacija do ljubavi I zajedništva s Bogom. Što znači ostati pred zatvorenim
vratima? Ako smo u ovom prolaznom životu uporno odbijali Dar Božje ljubavi riskiramo izoliranost.
Poput Ivana Nepomuka mnogi su drugi odgovorili
na Božju ljubav spremni žrtvovati život. Zovemo
ih mučenicima. Crkva je izgrađena takvim mučenicima na Udbini. Mučeništvo u crkvi Božja je
snaga u krhkim ljudima.
Drugi oblik svjedočenja ili odgovora na Božju ljubav je tiho, mirno življenje u svakodnevnici,
u svim razdobljima I situacijama u vjernosti. A to
znači u radosti I žalosti, progonstvima, nerazumijevanju, udarcima…Bože, koliko je ljudi koji su
tako tiho svjedočili do kraja života. Zašto je tako
važno spominjati pojedince, svece, koji su ostali
vjerni Ljubavi? Svatko do nas daje svjedočanstvo
svojim životom. Ponekad ostanemo zadivljeni
and širinom srca i. odgovorom običnih ljudi.
Slavlje je počelo procesijom iz crkve do obližnjeg spomen obilježja Saborčanima poginulima u Domovinskom ratu gdje su brojne udruge
i predstavnici državnih tijela položili vijence i zapalili svijeće, dok je molitvu odrješenja predslavio
mons. Mile Pecić. Nakon mise učenici područne
osnovne škole u Plaškom izveli su dramski pod
nazivom Zaruke.
Zvonko Ranogajec

Tonka fest 2013
U nedjelju 5. svibnja održan je u Ogulinu sedmi po redu festival duhovne glazbe Tonka fest
2013. Festival kojeg organizira udruga Oda prijateljstvu iz Ogulina jedini je natjecateljski i humanitarni festival duhovne glazbe u Hrvatskoj a čiji je pokrovitelj svih ovih godina Grad Ogulin
a suorganizator Pučko otvoreno učilište Ogulin. Festival je održan u Školskoj sportskoj dvorani
pred više stotina gledatelja a nastupilo je 11 izvođača koji su se nadmetali za nagradu publike i
žirija. Tonkafest je inače jedini festival duhovne glazbe u Karlovačkoj županiji i Gospićko-senjskoj biskupiji, poznat po svom humanitarnom karakteru.

Festival je otvorio izvršni ravnatelj festivala i predsjednik udruge Oda prijateljstvu Hrvoje Magdić koji je istaknuo na glavni motiv osnutka festivala, sjećanje na prerano preminulu
Antoniju Turković čiji stihovi se stalno oživotvoruju na festivalu. Osim što promovira duhovna
glazba, festival potiče i humanost odnosno pomaganje oboljeloj djeci ogulinskog kraja, što je i
osnovna djelatnost Ode prijateljstva.
Ove godine sav prihod od ulaznica kao i donacije od prodanih CD-ova nekih izvođača idu
u korist jednogodišnjeg Dejana i potreba njihova liječenja. Na ovogodišnjem Tonkafestu nastupilo je 11 izvođača koji su se natjecali za 4 nagrade, jednu žirija i tri nagrade publike a među
sudionicima je puta prvi bila i domaća skupina Glas ljubavi. Ukupni pobjednik 7. Tonkafesta je
prema mišljenju žirija i publike postao domaći bend Glas ljubavi za pjesmu „Isus je moj kralj“.
Tekst je napisala vođa benda Karla Tripalo, glazbu Luka Balvan a aranžman Toni Eterović.
Glas ljubavi osnovan je u župi sv. Križa pred pet godina za vrijeme župnika Tomislava Rogića
a redovitu pjevaju i animiraju nedjeljne večernje mise u župnoj crkvi i nastupaju na susretima
sličnih zborova u biskupiji.
Po glasovima publike drugo mjesto su osvojili Apostoli krvi Kristove iz Zadra koji su dio
karizmatske zajednice u župi Kraljice Mira za skladbu „Neka kliknu Tebi hvala“. Treće mjesto po
glasovima publike osvojio je stalni gost ogulinskog Tonka festa Antonio Tkalec iz Varaždina za
skladbu „Dolazim da Ti služim“. U pauzi za vrijeme glasovanja kraći nastup imao je kantautor
Davor Terzić koji dugo surađuje s Odom prijateljstva i obitelji pokojne Antonije za koju je rekao
da je ona „mlado biće koje je otišlo na nebo da bi nad nama bdjelo i bila nam inspiracija“.
Nagradu pobjednicima je uručio gradonačelnik Ogulina Nikola Magdić koji je osobno pratio Tonka fest svih sedam godina i kome su organizatori uručili poklon na kraju njegova mandata radi odnosa prema festivalu i potrebitima za što je uvijek imao senzibiliteta.
Svi sudionici nazočili su prije festivala večernjoj misi u župnoj crkvi sv. Križa koju je predslavio župnik i dekan ogulinski vlč. Robert Zubović te su zajednički animirali misu.
Zvonko Ranogajec

Obnovljena kapelica Sv. Ivana
Nepomuka kod jezera Bukovnik
Na blagdan sv. Ivana Nepomuka 17. svibnja u ogulinskom naselju Bukovnik pored istoimenog
jezera održana je velika vjerska svečanost na kojoj je služena sv. misa te blagoslovljena obnovljena
kapela sv. Ivana, sagrađena pred 134 godine. Dragutin Muček kapelicu je podignuo 1879. godine
na mjestu snažnog izvora pored rijeke Dobre, da bi ju ove godine obnovio Zvonko Sušanj uz pomoć
sumještana i grada Ogulina.
„Ovo je još jedno mjesto za koje omogućiste da se ponovo proslavi. U Godini vjere ovo je
najbolji poklon koji ste nam mogli dati“, istaknuo je župnik i dekan ogulinski Robert Zubović. Govoreći o češkom svecu iz 14. stoljeća usporedio ga je s našim blaženikom Alojzijem Stepincem jer
su i češki kralj kao i Tito tražili od obojice da se odreknu svoje vjere a oni to nisu htjeli, te su završili
mučeničkom smrću. Ova kapelica ima veliku simboliku jer gdje je izvor čiste vode tu je i izvor Božje
milosti. Vratimo poniznost prema Bogu i stalno ispovijedajmo svoju vjeru, istaknuo je Zubović zahvalivši obitelji Sušanj ali i gradu Ogulinu koji stalno vodi brigu oko obnove crkvenih objekata. Prije
mise župnik Zubović je kapelicu blagoslovio.
Oko hortikulturnog uređenja okoliša kapelice pomogla je udruga Perunika a nakon misnog
slavlja stotinjak mještana Bukovnika i Vučića zadržalo se na domjenku kojeg su priredili domaćini.
Z. Ranogajec

21 Broj 5/462 2013.

Saborsko

RIJEČKA NADBISKUPIJA
Svjetski dan sredstava društvene komunikacije

Evangelizacija na
Facebooku
Moderni mediji također su sredstvo širenja poruke, a ova tribina je poticaj da ih koristimo potaknuti i
riječima pape Benedikta XVI., rekao je nadbiskup
prisutnost i otvorenost komunikaciji. S rizikom da u početku
bude i pogrešaka, dugoročno bi takvo djelovanje donijelo
plodove, zaključio je Mikić potičući na korištenje modernih
tehnologija.

Novi načini komunikacije

„D

ruštvene mreže: vrata istine i vjere; novi prostori evangelizacije“ bio je naslov tribine održane 13. svibnja u
Nadbiskupskom domu u Rijeci. Naslov je to i poruke
Benedikta XVI. koju je Papa uputio još 24. siječnja, na blagdan sv.
Franje Saleškog zaštitnika novinara, kao pripremu za Svjetski dan
sredstava društvene komunikacije koji se tradicionalno proslavlja 7.
vazmene nedjelje, ove godine 12. svibnja.
Na tribini su, uz nadbiskupa Ivana Devčića koji je predsjednik
Odbora HBK za sredstva društvene komunikacije, sudjelovali urednik Hrvatskog katoličkog radija Anto Mikić, salezijanski povjerenik
za mlade don Ivan Šibalić te isusovac o. Tvrtko Barun koji je bio na
Skype vezi iz Pariza. Nadahnuti Papinom porukom govorili su o
izazovima koje novi oblici komunikacije postavljaju pred Crkvu te
kako ih koristiti u evangelizaciji.
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Crkva mora biti prisutna
„Crkva je pozvana u svaku ljudsku stvarnost unositi poruku
evanđelja i u svakoj ljudskoj djelatnosti vidi prostor evangelizacije“,
rekao je nadbiskup Ivan Devčić objasnivši da je stoga shvatljivo
i nužno poruku evanđelja širiti i putem društvenih mreža i novih
oblika komunikacije. „Crkva je i sama medij. Ona nije sama sebi
svrhom nego je u funkciji istine koju joj je Bog povjerio. Moderni
mediji također su sredstvo širenja poruke, a ova tribina je poticaj da
ih koristimo potaknuti i riječima pape Benedikta XVI.“
Anto Mikić, urednik HKR-a kritički se osvrnuo na prisutnost Crkve u virtualnom svijetu ustvrdivši da Crkva još nije prilagodila svoje djelovanje novim tehnologijama i načinima komunikacije. „Mora
se priznati da Crkva još ne zna što bi s tim medijima. Problem je u
navici ljudi iz Crkve da kad oni govore drugi šute. Nisu navikli na
interaktivnu dvosmjernu komunikaciju koja je brza, kratka, konkretna…“ Mikić je istaknuo da je poruka Benedikta XVI. pred sam kraj
njegove službe bila vizionarski čin i poticaj da se o tome ozbiljno
promisli. U Hrvatskoj nema puno crkvenih institucija na Internetu, a
i neke od onih koje su prisutne nisu ažurirane te tako ne zadovoljavaju osnovni kriterij, a to je redovita prisutnost. „Nama se te mreže
čine kao neki virtualni svijet, pa mi mislimo da možemo ostati izvan
njega. Ali papa Benedikt je istaknuo kako to nije nešto samo virtualno jer na tim su mrežama prisutni stvarni ljudi.“ Istaknuo je da
će Crkva nužno morati dati povjerenje mladim ljudima koji znaju
komunicirati u novim uvjetima. Društvene mreže zahtijevaju stalnu

Don Ivan Šibalić istaknuo je kako je potrebno evanđeosku poruku predstaviti novim jezikom suvremenih medija.
Crkva se mora prilagoditi novim sredstvima komunikacije,
pripremiti materijale koji će na moderan i zanimljiv način prenijeti poznatu poruku. „Tekstovi više nisu zanimljivi, suvremen čovjek komunicira slikama, fotografijama i video materijalima“, rekao je Šibalić. „Imamo sredstvo, društvene mreže,
imamo publiku koja je tamo prisutna, ali nemamo materijale
koji bi ih zainteresirali i na tome moramo raditi.“ Ipak Facebook i
drugi novi mediji, a ubrzano niču sve noviji, su sredstva koja treba
koristiti, rekao je salezijanac, ali upozorio i na njihove manjkavosti. „Ne vjerujem da se itko obratio putem društvenih mreža. One
nisu korisne u smislu prve evangelizacije, ali jesu za one koji već
teže obraćenju, za one koji traže.“ Istaknuo je kako za život u vjeri
i dalje ostaje najvažniji osobni kontakt stoga i komunikacija putem
suvremenih medija treba voditi tome da čovjek u konačnici dođe u
kapelicu ili crkvu na molitvu.
Iz Pariza se, preko Skype aplikacije, javio o. Tvrtko Barun poznat kao vrlo revan i aktivan na Twitteru. „Dijelim ono o čemu razmišljam i što u konačnici i živim“ rekao je o. Barun objašnjavajući da
je Twitter mreža izmjene informacija i mišljenja, a u toj dvosmjernoj
komunikaciji cilj je pobuditi i podijeliti interes. Smatra da se vjernici
ne bi trebali ustručavati koristiti Twitter ako tamo izmjenjuju interese
koja vjeruju i žive. Primijetio je da je kultura Twitter komunikacije
drugačija od tradicionalne na koju je Crkva navikla. „Na Twitteru je
komunikacija horizontalna, osobna, često subjektivna. Istina je u
društvenim mrežama podložna manipulacijama. Crkva je ipak više
navikla na hijerarhijsku uređenost. To susret kultura koji treba razumjeti, potrebno je znati kako koristiti ta sredstva i kako komunicirati
na njima.“ Govoreći iz svog iskustva priznao je da se susreće s
raznim osobama i komentarima. Uglavnom su dobronamjerni i pozitivni, ali ima i provokacija i nepristojnosti kojima treba također odgovoriti i upozoriti ih. Popularna Skype audio-video veza također je
bila zoran primjer korištenja modernih tehnologija koji je omogućio
sudjelovanje na tribini vezom iz Pariza. Uz sve prednosti pokazala
je i svoje nedostatke tehničke kvalitete, ali lošiji zvuk nije smetao
okupljenima da pozorno slušaju što o. Barun govori.
Marin Miletić, vjeroučitelj koji u ime Riječke nadbiskupije vodi
projekt komunikacije na društvenim mrežama, iznio je puno optimizma predstavljajući projekt koje je započeo prije dva mjeseca.
Riječka nadbiskupija tako je, uz službenu web stranicu koja je prije
deset godina bila među prvima u Hrvatskoj, sada također među
prvima prisutna na Facebooku i Twiteru. Broj korisnika s vremenom raste, a preko Miletića, nadbiskupija je stalno prisutna na tim
mrežama i u stalnoj komunikaciji s osobama koje prate objave i
postavljaju pitanja.
Danijel Delonga

Poruka Benedikta XVI. pred sam kraj njegove službe bila je
vizionarski čin i poticaj da se o tome ozbiljno promisli.
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Blagdanom Presvetog Trojstva 26. svibnja, župa Grobnik proslavila je jubilej 400.
godišnjice izgradnje crkvice Svete Trojice na ulazu u Grad Grobnik. Misu proslave jubileja predvodio je riječki nadbiskup Ivan Devčić te potaknuo župljane da čuvaju, žive i
prenose vjeru i u buduće, kao što su to njihovi preci činili kroz protekla stoljeća. O tome
svjedoči i na to poziva i jubilej gradnje crkve Svete Trojice, koja je izgrađena na temeljima još starije crkve. Prije nekoliko godina Grad Grobnik proslavio je 900 godina župe
posvećene sv. Filipu i Jakovu.

Po Isusu je objavljeno otajstvo Trojstva

U propovijedi je nadbiskup župljane uveo u otajstvo Presvetog Trojstva. Podsjetio
je da do spoznaje o jednome Bogu u kojemu su tri Božanske osobe ljudi nisu došli
vlastitim promišljanjem, nego je to sam Bog o sebi objavio. „Nekoga možemo upoznati
promatrajući ga što čini i na osnovu toga zaključivati o njemu. Ali pored toga i osoba
sama može nešto o sebi reći i tada ju bolje upoznajemo. Bog zna da ga čovjek želi
upoznati, jer cijeli je čovjekov život traženje Boga. I Bog je sebe objavio čovjeku te tako
izašao u susret ljudskim nastojanjima i traženjima. Po Isusu znamo za Oca i Duha Svetoga, po njemu je objavljeno Trojstvo“, rekao je nadbiskup.
Podsjetio je da se
objava nije desila u jednom
trenu, nego se proteže kroz
povijest Izabranog naroda i
zapisana je u Starom zavjetu, a vrhunac Božje objave
je utjelovljenje i rođenje
Isusovo. „Novi zavjet nam
objavljuje da je Sin utjelovljenje Oca, Spasitelj i Otkupitelj svijeta, a Duh Sveti
onaj koji nam daje da spoznajemo što je Sin objavio,
da u to sve dublje uranjamo
i po tome živimo. Bog nam objavljuje da na ovom svijetu nismo slučajno i nismo siročad.
Mi smo djeca koja imaju zajedničkog Oca, zajedničkog brata Isusa i povezani smo istim
Duhom. To veliko otajstvo koje nam je Bog objavio nije samo otkriće Boga, to je i otkriće
čovjeka. Govori nam tko je i što je čovjek, kamo ide i kojim putem može dostići istinski
život ovdje te stići u zajedništvo vječnog života u Bogu“, zaključio je nadbiskup i pozvao
okupljene da promišljaju o objavi Božje tajne i žive to što vjeruju.

Stoljetna tradicija vjere na Grobniku

Prvoga dana trodnevne priprave za proslavu 400 godina izgradnje crkvice posvećene Presvetom Trojstvu na Grobniku, 23. svibnja u Sokolani u starom Kaštelu održan
je kulturno-znanstveni program posvećen jubileju. Crkvica na ulazu u Grad Grobnik
postojala je i prije 1613. godine, ali u današnjem obliku izgrađena je prije 400 godina.
O starosti crkvice Sv. Trojice i vjerničke tradicije na Grobniku svjedoči zvono majstora
Michaela koje je još 1383. godine za nju izliveno. „To je i najstarije datirano zvono u
Zbirci zvona u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu“, podsjetio je u svom izlaganju u
Kaštelu povjesničar prava dr. Željko Bartulović. Objasnio je turbulentne povijesne okolnosti Grobničkog kraja i župe sv. Filipa i Jakova koja je postojala već u 12. stoljeću. Najzapadniji frankopanski kaštel nekadašnje Vinodolske knežije izgrađen je na temeljima
rimskog naselja prije tisuću godina. Od 13. stoljeća u vlasništvu je Krčkih knezova, a u
15. i 16. stoljeću odolijeva napadima Osmanlija. Dr. Bartulović je konstatirao kako osim
crkvenog zvona, nema puno sačuvanih podataka o crkvici Presvetog Trojstva. Ne zna
se niti tko ju je 1613. dao graditi ovakvu kakva je do danas sačuvana. „Usudio sam se
ipak donijeti jednu pretpostavku. Poznat je podatak kako je 1612. tadašnji vlasnik Kaštela Nikola Zrinski, Grobnik dao u zalog Vinodolskom knezu jer mu je ovaj pomogao vratiti
dug prema Mlecima. Moguće je da je novi, iako samo privremeni, upravitelj Kaštela želio
izgradnjom crkvice ostaviti svoj trag na Grobniku“, zaključio je dr. Bartulović.
Rektor bogoslovnog sjemeništa u Rijeci Sanjin Francetić predvodio je misu prvoga
dana trodnevnice u crkvici Svete Trojice, a kasnije se obratio okupljanima i u Kaštelu
gdje je istaknuo kako grobnička župa proslavlja veliki jubilej jednog materijalnog spomenika, ali i spomenika vjere na ovim prostorima. „Kroz stoljeća smo ovdje sačuvali taj
materijalni spomenik, ali i vjeru. Vjera je dar i moramo ga živjeti kako najbolje možemo“,
rekao je Francetić te pozvao na razmišljanje o otajstvu Trojedinog Boga.
Župnik Ivan Frišćić zahvalio je svima koji su sudjelovali u obilježavanju značajnog
jubileja i onima koji su pomogli obnovu crkvice slavljenice, a posebno načelniku općine Željku Lambaši. Vlasta Juretić podsjetila je da je kulturno-znanstveni program u
Kaštelu pripremila Katedra čakavskog sabora u suradnji sa župom sv. Filipa i Jakova. U
umjetničkom programu nastupili su Dubravka i Vedrana Veljačić na violinama te Petra
Mavrinac i Robert Zahrija recitiranjem i čitanjem pjesama o grobničkom kraju.
Danijel Delonga

Poštujući različitosti
ostvarivati zajedništvo
Visokodostojnici Makedonske pravoslavne crkve
posjetili su 3. lipnja riječkog
nadbiskupa Ivana Devčića
u bogoslovnom sjemeništu
Ivan Pavao II. Visokopreosvešenstvo mitropolit Makedonske pravoslavne eparhije za Europu g. Pimen,
visokoprepodobje arhimandrit Makedonske pravoslavne eparhije Amerike i Kanade g. Arsenije i zagrebački protojerej Kirko Velinski dan ranije su
s makedonskim vjernicima u crkvi sv. Fabijana i Sebastijana u
Rijeci arhijerejskom liturgijom proslavili blagdan sv. Konstantina
i Jelene kojima je posvećena riječka makedonska parohija. Bila
je to ujedno i proslava 1700. obljetnice slobode kršćanstva koju
je ediktom omogućio upravo rimski car Konstantin. Katoličku
crkvu u Starom gradu u Rijeci na korištenje vjernicima Makedonske pravoslavne crkve ustupila je Riječka nadbiskupija, pa
su visoki predstavnici ovom prilikom još jednom htjeli zahvaliti
nadbiskupu na suradnji i razumijevanju. Makedonska pravoslavna općina u Rijeci okuplja oko 250 pravoslavnih vjernika.
Nadbiskup Devčić potvrdio je dobru suradnju dviju kršćanskih Crkvi u Rijeci istaknuvši kako Riječka nadbiskupija njeguje
dobre odnose sa svim kršćanskim zajednicama kao i s islamskom zajednicom. „Svima su nam zajednički temelji u Abrahamovoj vjeri, ali zajedničko nam je i poslanje, briga za čovjeka“,
rekao je nadbiskup. Mitropolit Pimen, uz zahvale za suradnju,
istaknuo je želju da se uz poštivanje i čuvanje različitosti ostvaruje i zajedništvo kršćana.
Predstavnici Makedonske pravoslavne crkve 2. lipnja bili su
gosti riječkih kapucina te nazočili misi u crkvi Gospe Lurdske.
U susretu s katoličkim vjernicima najviše ih se dojmila njihova
otvorenost i želja za upoznavanjem.

Donacija za hospicij
Dobročinitelji iz Nessa, grada prijatelja Rijeke, uručili su 6.
lipnja donaciju za hospicij riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću i ravnateljici s. Danijeli Orbanić. Značajnu novčanu donaciju prikupili su svećenik iz Neussa Jochen König i bivši voditelj
gradske uprave Karl-Josef Uhe proslavljajući osobne jubileje.
Svećenik je prije nekoliko mjeseci slavio 70 rođendan i svim
prijateljima je rekao da ukoliko ga žele razveseliti, umjesto poklona uplate donaciju za hospicij. Isto je učinio i Karl-Josef Uhe
sa suprugom prilikom proslave njihove 50. godišnjice braka.
„Dugo smo godina prijatelji s Rijekom, s upravom Grada i
Riječkom nadbiskupijom. Znali smo da je početkom ove godine
otvoren hospicij i da mu je u ovoj početnoj fazi svaka pomoć
dobrodošla. Razmišljajući kako bi mogli pomoći dosjetili smo
se kako da na to potaknemo i sve koje poznajemo“, rekao je
Köning. Tako su na proslavama svojih obljetnica postavili kasice u koje su gosti ubacivali svoje donacije.
Prijatelji Rijeke iz Neussa boravili su u Rijeci 4 dana, te osim
hospicija posjetili i upravu Grada. Najavili su i buduće projekte
suradnje dvaju gradova. Na kratkom prijemu u hospiciju sudjelovale su i pročelnica gradskog Odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb Ankica Perhat te suradnica za protokol Tajana Mavrinac.
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Jubilej crkvice
Svete Trojice na Grobniku

RIJEČKA NADBISKUPIJA
Tijelovo u Dramlju

Darivanjem ćete dobiti više
Proslavljajući blagdan Tijelova, 30. svibnja, riječki
nadbiskup Ivan Devčić predvodio je misu u župi sv. Jelene u Dramlju na kojoj je krizmao 27 krizmanika. Nakon
mise i euharistijskog klanjanja Presvetom, nadbiskup je
uručio i priznanja župljankama kojima je župnik Zlatko
Ćibarić želio zahvaliti za njihov angažman u Godini vjere.
Priznanja su dobile Sanja Jelovac i Marijana Belić-Manestar iz Dramlja i Maja Miloš iz Jadranova.
„Otajstva koja danas slavimo odnose se na događaje s posljednje večere, na ustanovljenje euharistije. Isus
je tijekom cijelog svog djelovanja učenicima objašnjavao
značenje tog čina pretvorbe kruha u njegovo tijelo i vina
u njegovu krv. To je čin u kojem Isus sam sebe dariva“, rekao je nadbiskup u propovijedi objašnjavajući vjernicima
značenje blagdana Tijelova.
„U svijetu ima dovoljno kruha za sve, ali previše je
sebičnosti i nespremnosti na dijeljenje. Blagdan Isuso-

vog tijela i krvi poziva na velikodušnost, jer Isus je sebe
dao. Tako nam je primjerom pokazao kako treba darivati,
ne samo materijalno, nego cijelim bićem. Budite spremni
na darivanje i umnožit će vam se, to je Isusov poziv i primjer“, rekao je nadbiskup. Objasnio je da je na značenje
euharistije i darivanja Isus ukazao i u događaju kada je s
malo riba u kruhova nahranio cijelo mnoštvo. Tu evanđelje prikazuje dva čuda. Jedno je umnažanje kruhova koje
poručuje da, s vjerom, Bog svakoga dana daje potrebno
za život. Drugo, još veće čudo je darivanje, to je poziv
svim kršćanima. „Bog svima daje i poziva na dijeljenje.
Nažalost, zbog ljudske sebičnosti događa se da neki
imaju previše, a drugi premalo. Zbog toga nas Isus poziva da se odreknemo sebičnosti, da poput njega darivamo cijelim svojim bićem jer samo tako ćemo moći graditi
bolji svijet“, objasnio je nadbiskup.

Temelj kršćanskog života je ljubav
Župnik o. Ivan Androić iz Vrbovskog nastavio je tradiciju proslave župnog zaštitnika sv. Ivana Nepomuka tako da taj dan bude blagdan za sve
župljane, a posebno one najpotrebnije. Na blagdanskoj večeri nakon mise
16. svibnja okupili su se brojni župljani.
Misu je predvodio Velimir Martinović, tajnik riječkog nadbiskupa Ivana
Devčića koji je u primjeru sv. Ivana Nepomuka potaknuo župljane na svjedočenje vjere čak i ako zbog toga budu osporavani. „Ivan Nepomuk bio je cijenjeni ispovjednik, mučen i ubijen jer nije htio odati ispovjednu tajnu. I mnogi

su drugi mučenici svoj život dali za vrijednosti kojih se nisu mogli odreći.
Progonjeni su bili posebno u prvim stoljećima kršćanstva, ali progona ima
i danas. Ima ih i kod nas, ali na puno suptilniji način nego što su bili nekad.
Oni se događaju uvođenjem zakonskih mjera koje se protive kršćanskim
vrijednostima“, rekao je Martinović. Pozvao je vjernike na jedinstvo i zajedništvo podsjetivši da je u temeljima kršćanskog jedinstva i života ljubav, a ne
ideologija. „Jedinstveni kao vjernici moramo biti u svakom pogledu, posebno u obiteljima“, zaključio je propovjednik.

Sprovod svećenika Josipa Malnara

Bio je iskreno zauzet za spas duša
Nakon kratke i teške bolesti svećenik Riječke nadbiskupije Josip Malnar 25. svibnja prešao je u
kuću nebeskog Oca. Preminuo je u bolnici Rijeci u 63. godini zemaljskog života i 36. godini svećeništva. Sprovodna misa s obredom ukopa dragog pokojnika održana je 29. svibnja u njegovoj rodnoj
župi sv. Vida mč. u Prezidu, a predvodio ju je riječki nadbiskup Ivan Devčić. „Okupili smo se da kao
vjernici proslavimo prijelaz svećenika i župnika vlč. Josipa Malnara iz ovog života u drugi, ljepši. Dakako, da tako možemo slaviti, zaslužan je onaj koji je prvi prešao iz ovog smrtnog života u vječni život.
To je naš Gospodin Isus Krist“, rekao okupljenima u župnoj crkvi nadbiskup Devčić.
„Naš pokojni brat svećenik Josip rado se odazvao Isusovu pozivu i prihvatio svećeničku službu.
Tako je mnogima pomogao da upoznaju Isusovu radosnu vijest te se, povjerovavši, krste i po krštenju
budu s Kristom ukopani u smrt.“ Nadbiskup je istaknuo kako još u školskim danima bio jedan od boljih studenata, a diplomsku radnju pisao je o Hegelovoj filozofiji. „Njegove propovijedi odlikovale su se dubinom i životnošću. Umio je jednostavno i razumljivo izlagati otajstva vjere i povezivati ih sa
životom. Bio je iskreno zauzet za spas duša i za cjelovito prenošenje i učenje katoličke vjere i morala. Volio je kao pravi pastir ljude koje mu je Gospodin
preko njegovih biskupa povjeravao“, rekao je nadbiskup.
Mons. Tomislav Šporčić na kraju mise pročitao je pismo sućuti gospićko-senjskog biskupa Mile Bogovića, koji se prisjetio služenja pok. Josipa u
župama koje su od 2000. godine u sastavu Gospićko-senjske biskupije. Posebno je istaknuo njihov zajednički posjet područjima zahvaćenim ratom
1991. godine. Od pokojnika su se, uz nekoliko dirljivih riječi, oprostili i župljani Prezida i Plešca.
Josip Malnar rodom je iz Gorskog kotra, osnovnu školu pohađao je u Prezidu. Nakon mature u pazinskom sjemeništu upisuje Visoku bogoslovnu
školu u Rijeci. Zaređen je za svećenika 25. lipnja 1977. u riječkoj katedrali sv. Vida. Prva služba bila mu je upravljanje župama Krišpolje i Lipice gdje je,
od 9. rujna 1977., ostao do 1984. godine. Zatim je na tri godine imenovan župnim vikarom za Ogulin i Trošmariju. Od 18. rujna 1987. vodio je župe Vratnik,
Brlog i Senjska Draga, a 1990 imenovan je župnikom Tršća i Čabra. Dvije godine bio je župnik u Dramlju, a 2003. preuzima župu Plešce te 2006. Čabar
kojima je upravljao do prerane smrti.
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Preminula Silwiana Abramić
U nedjelju 26. svibnja preminula je Silwiana Abramić, orguljašica u crkvi Navještenja Blažene Djevice u
Opatiji. Rođena je 1957. godine u poljskom gradu Gdansk gdje je nakon srednje medicinske škole upoznala svoga supruga Franju. Godine 1985. su se oženili i došli živjeti u Opatiju. Silwiana je svoj život posvetila pomažući
potrebnima i bolesnima kao medicinska sestra. Na poseban način je slavila Gospodina u crkvi Navještenja BDM
u Opatiji u službi orguljašice i na taj način doprinosila ljepoti svete euharistije.
Na oproštajnoj misi, u srijedu 29. svibnja, u kapeli na opatijskom groblju, oprostili su se od nje njezin suprug, majka i ostala rodbina s mnogobrojnim prijateljima. Na svečanom misnom slavlju prisustvovalo je šestero
svećenika i pjevanje je predvodio župni zbor sv. Jakova u Opatiji.
U propovijedi otac Zvonko Vlah, istaknuo je veličinu vjere pokojne Silwiane, koja se u posljednjim danima potpuno suobličila Kristu patniku po svojim tjelesnim patnjama u teškoj bolesti. Također, svoju sućut izrazio je i riječki nadbiskup dr. Ivan Devčić u svoje osobno ime i u ime svih svećenika Riječke nadbiskupije. U ime Nadbiskupijske škole za crkvenu glazbu, čiji je član bila pokojna Silwiana, oprostila se njezina kolegica i prijateljica Anita Cibić.

RIJEČKA NADBISKUPIJA

Pobjednik ovogodišnjega četvrtog po redu Festivala hrvatskih vjerskih filmova je dokumentarni film
redatelja Branka Ištvančića «Od zrna do slike» koji prikazuje žene na sjeveru Vojvodine što od slame izrađuju
fascinatne slike.
Festival je tradicionalno održan u Svetištu Majke
Božje Trsatske od 30. svibnja do 1. lipnja. Prema riječima osnivača Festivala, redatelja Bernardina Modrića
riječ je o osobenoj i poetičnoj priči o “slamarkama” koje
povezuju autonomne vrijednosti naivne umjetnosti s
tradicionalnim vrijednostima života čije se osnovno
uporište nalazi u vjeri. Festivalski žiri kojim je predsjedala redateljica i TV-urednica Ljiljana Bunjevac-Filipović dodijelio je redatelju Ištvančiću i nagradu za najboljega redatelja naglasivši da u njegovom redateljskom
postupku dolazi do izražaja savršeno poznavanje filmskog jezika te objedinjavanje svih autorskih doprinosa
u jednu koherentnu cjelinu. Žiri u kome su bili još TVautor Miroslav Mahečić, teatrologinja Sanja Nikčević,
filmski kritičar „Radio Marije“ iz Novoga Sada Dejan Dabić i trsatski franjevac fra Zoran Bibić
najboljim su scenarijem proglasili rad Jasminke Domaš i Milke Jauk-Pihak za film “Vesdin”
čija kompleksna priča otkriva jedan nedovoljno poznat, ali bez ikakve sumnje izuzetan znanstveni i misionarski rad.
Nagrada za najbolje snimateljsko ostvarenje pripala je Tvrtku Mršiću i Jošku Boiću za
film “Poljički pastir u pastvi Gradišća” čija je kamera, prema riječima žirija, znalačkim korištenjem svjetla, kompozicije i rakursa dodatno približavala gledatelju zanimljivu ličnost don
Stipe Mlikotina. Skladatelj u čak pet filmova iz ovogodišnje konkurencije Emilio Kutleša dobio je nagradu za najboljega skladatelja, a raznovrsnost montažnih postupaka u kombiniranju obilja najraznovrsnijeg sadržaja u umjetnički relevantnu cjelinu u filmu “Vesdin” donijela
je montažeru Nenadu Vukoviću festivalsku nagradu, odlučio je žiri koji je osobito pohvalio
napor mladih autora filmova “Kranjčecovi” i “Dobri duh Đakova” za koje su dobili posebne
diplome.
U svom zaključnom izvješću žiri je istaknuo da je ovoj vrsti filmova potrebna dodatna
društvena podrška u financijskom i medijskom smislu. Autori bi se na taj način motivirali
da se u većoj mjeri bave vjerskim filmom što bi doprinijelo boljoj i raznovrsnijoj produkciji
te njihovoj većoj gledanosti. Slični su bili i zaključci održane rasprave o potrebi pokretanja
katoličke televizije koja bi se trudila davati cjelovitu i objektivnu sliku stvarnosti, promovirati
kršćanske i pozitivne vrijednosti koje su i općeljudske. Ta TV ne može biti volonterska, nego
utemeljena na radu profesionalaca. Osobito je značajna ideja ovoga skupa da se pokuša
formirati fond pri HBK-a ili pri nekoj drugoj ustanovi kršćanskog svjetonazora koji bi poticao
audio-vizualno stvaralaštvo s katoličkim vjerskim temama. Selektor Festivala, Bernardin Modrić za ovogodišnji je odabrao filmove koji prikazuju kulturološku stranu crkvenog djelovanja
na našim prostorima te o značajnim ljudima Crkve u Hrvata.
Helena Anušić

Ljubav koja traje i traje…
Udruga svetog Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj i Klub žena operiranih dojki „Nada“ već desetak godina njeguju svoje prijateljstvo i raduju se svakom zajedničkom susretu. Posljednji takav susret
održan je na blagdan Tijelova, 31. svibnja u Domu pastoralnih susreta u Lovranu. Duhovna obnova, kako
bismo i trebali nazvati ovaj događaj, započela je molitvom krunice koju je animirala s. M. Renata Vugdelija i slavljem svete mise u kapelici koju je predvodio fra Žarko Lučić, kapucin, inače bolnički kapelan pri
Riječkoj nadbiskupiji.
Fra Žarko je u homiliji potaknuo okupljene na razmišljanje o blagdanu Tijelova, počevši od starozavjetnih slika i likova pa sve do Isusa Krista. Nakon objeda i kratke pauze, članovi Udruge svetog Vinka Paulskog su, kako je to već tradicija, održali jednosatni duhovno-meditativni program. Kroz kratke meditacije svi okupljeni su imali prilike uroniti u svoju nutrinu i susresti se sa svojim razmišljanjima, problemima,
patnjama i napose, susresti se s Bogom. Završni dio programa bio je posvećen promociji knjige „Mreža
ljubavi“ čiji je urednik sam vinkovac i vjeroučitelj Miroslav Radić. Knjiga prikazuje djelovanje Udruge
posljednjih 5 godina na području Riječke nadbiskupije, te je bogata fotografijama, tekstovima i postignućima u kojima su sudjelovali članovi Udruge svetog Vinka Paulskog. Urednik knjige se osvrnuo i na
druženja s klubom „Nada“, što je posebno razveselilo okupljene članice, koje, kako i same kažu, čine dio
te mreže zvane „ljubav“. Također vrijedi spomenuti da su i one veoma aktivne u svom klubu, a posebno
nadahnjuje i fascinira odlazak pojedinih članica u bolnicu i davanje podrške oboljelim ženama koje su tek
započele borbu s rakom dojke. Njihova prisutnost u bolnici uz doktore i medicinske sestre, velika je psihička i moralna pomoć mnogim pacijenticama koje svoje neizvjesne i teške dane života ondje provode.
Duhovna obnova već godinama potiče na druženje i zajedništvo te je i ovoga puta ispunila svoj cilj
pri čemu se „u zraku“ osjetila ona Kristova rečenica „jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu
sam i ja među njima“ (Mt 18,20).
Katarina Kiš Badurina

Nazaretska škola
vjere i života
Proslavom svetkovine Blažene Djevice
Marije, Majke Milosti, od Časne Nazaretske
kućice, u petak, 10. svibnja na Trsatu počela je hodočasnička godina. Od ranih jutarnjih sati vjernici su hodočastili u marijansko
svetište, dok je središnje euharistijsko slavlje predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić.
Otvarajući novu hodočasničku godinu
na Trsatu, nadbiskup Devčić osvrnuo se na
službeni naziv i povijest trsatskog svetišta
koji je vezan uz nazaretsku kućicu prema
kojoj su stoljećima vjernici gajili poseban
pijetet, rekavši kako će i ove godine ona
na Trsat dovesti mnogobrojne hodočasnike, vođene željom zahvaliti Isusu i Mariji za
primljene milosti i preporučiti im se u konkretnim potrebama. U tom će smislu i naš
“hrvatski Nazaret”, kako ovo svetište mnogi
rado nazivaju, biti i ove godine škola u kojoj
se uči vjerovati Bogu i po vjeri živjeti u osobnom i zajedničkom, posebno u obiteljskom
životu.
Dodao je kako u svijetu nema nijedne
škole vjere koja bi bila ravna Nazaretskoj
školi, koja je smještena u skromnu nazaretsku kućicu, bijedna u materijalnom smislu u
usporedbi s današnjim modernim školama,
ali je nenadmašiva po onima koji u njoj poučavaju vjeri i životu, a to su Isus, Marija i Josip. Slušajući i promatrajući pozorno Svetu
obitelj, otkrivamo kako vjerovati u Boga
znači prije svega imati povjerenja u njega
i kako to povjerenje može i mora ostati čvrsto i nepokolebljivo i u trenucima kada ne
razumijemo što Bog od nas hoće i kada on
postupa suprotno našim očekivanjima i željama. “Povjerenje je samo jedna dimenzija
vjere. Drugu čini poznavanje onoga što se
vjeruje, odnosno onoga komu se vjeruje”,
upozorio je nadbiskup Devčić, objašnjavajući kako neku osobu najbolje upoznajemo
po nekim posebnim gestama i postupcima.
Tako i Isusa najbolje spoznajemo po njegovu dragovoljnom prihvaćanju smrti na križu
radi nas i našeg spasenja, a u trsatskom
svetištu možemo od Isusa, Marije i Josipa
učiti kako se vjeruje Bogu i njegovoj Riječi.
U nastavku je nadbiskup naglasio
kako su za spasenje jednako važne vjera
i spoznaja. Vjera omogućuje dublju spoznaju, a što više nekoga poznajemo, to mu
možemo više vjerovati. Zato je važno ne
samo vjerovati Bogu i vjerovati ono što nam
on objavljuje nego to, koliko je moguće, i
umom spoznati. Zbog toga nas Isus poziva
na učenje, osobito na učenje od njega. “To
je razlog zašto je Sveti Otac, proglašavajući
Godinu vjere, posebno pozvao na proučavanje i upoznavanje Katekizma Katoličke
Crkve i dokumenata Drugoga vatikanskog
koncila”, rekao je riječki nadbiskup. Zaključujući propovijed, nadbiskup Devčić
poručio je da ćemo trudeći se poput Marije
i Josipa od Isusa učiti, njega što više upoznavati i biti kao oni njegovim služiteljima, i
tada možemo očekivati da će se i na nama,
kao i na njima, ispuniti njegovo obećanje:
“Gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj”.
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“Od zrna do slike” najbolji film 4.
Festivala hrvatskog vjerskog filma

PAPA U RIJECI

Ivan Pavao II. za zaštitu obitelji

Papa je ponovio da je obitelj zajednica života utemeljena na ženidbi - na postojanome i vjernom
zajedništvu muškarca i žene, međusobno vezanima javno očitovanom i priznatom svezom.
jative. Suviše se olako govori o kršćanskim vrijednostima u
našem društvu jer ih puno puta ne vidimo upravo tamo gdje
moraju živjeti da bi njihovo spominjanje imalo smisla. Ako
volimo Krista i Evanđelje, ako poštujemo Svetoga Oca, onda
bi to trebalo biti vidljivo u našem životu, u našim zakonima, u
kulturi, odgoju, znanosti i obrazovanju, tim bi vrijednostima
trebalo disati gospodarstvo i politika.“
a misi su sudjelovali i riječki nadbiskup i metropolit
Ivan Devčić, gospićko-senjski biskup Mile Bogović,
brojni svećenici, bogoslovi i vjernici koji su euharistijom došli zahvaliti blaženiku za njegov boravak i sjemeništu,
duhovne poruke i sve što je učinio kao veliki prijatelj Hrvatske. U ime Vlade RH sudjelovao je ministar rada Mirando
Mršić.
Misom u sjemeništu, koje nosi ima blaženika koji je od 5.
do 9. lipnja u njemu boravio i svakoga dana iz Rijeke posjećivao druge Hrvatske gradove, Dubrovnik, Osijek, Đakovo i
Zadar, završena je proslava 10. obljetnice njegova boravka.
U ovih su pet dana proslave, sudjelujući na euharistijskim
slavljima, Riječani posvjedočili da se rado sjećaju onih dana
kada je u njihovom gradu boravio najugledniji gost. Svakoga
su ga dana na ulicama grada i okolnih mjesta ispraćali kada je odlazio u druge Hrvatske gradove i navečer dočekivali kada se vraćao
u sjemenište. Posljednjeg jutra svog boravka, u sjemeništu je slavio
misu. U sjemeništu se još čuva soba u kojoj je spavao, posebno
pripremljena i opremljena zbog njegova teškog zdravstvenog stanja. Uoči desete obljetnice došao je i poseban dar krakovskog kardinala Stanislawa Dziwisa, dugogodišnjeg papinog tajnika, koji je
nadbiskupu Devčiću i sjemeništu poklonio relikviju blaženika.
a kraju mise otkrivena je bista mons. Josipa Pavlišića, blagopokojnog riječko-senjskog nadbiskupa koji je najzaslužniji za izgradnju sjemeništa u drugoj polovici osamdesetih
godina prošlog stoljeća. „A koliko je tek bio radostan kad je u ovoj
novoj zgradi prije deset godina mogao pozdraviti najčasnijeg gosta, papu Ivana Pavla II., koji mu je već ranije bio darovao sto tisuća
dolara kao pomoć za gradnju“, prisjetio se nadbiskup Devčić otkrivajući bistu. Podsjetio je i da će se sljedeće godine navršiti sto
godina njegova rođenja u Starom Pazinu.
U proslavi 10. obljetnice Papina boravka u Rijeci sudjelovalo je
i poglavarstvo Grada i druge institucije, pa je proslava završena u
crkvi Gospe Lurdske svečanim koncertom Riječke filharmonije pod
ravnanjem Nade Matošević i pokroviteljstvom predsjednika RH Ive
Josipovića koji je došao na koncert.
Danijel Delonga

N

„T

aj Božji čovjek, u skladu s geslom svog trećeg pohoda Hrvatskoj „Obitelj put Crkve i naroda“, u Rijeci, na Delti, na
duhovsku nedjelju 8. lipnja 2003. godine, uputio je svima,
posebno katoličkim obiteljima, jednostavne, jasne i konkretne poruke“, rekao je zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić u propovijedi 9. lipnja u riječkom bogoslovnom sjemeništu Ivan Pavao II.
Bilo je to završno slavlje petodnevnog obilježavanja 10. obljetnice
boravka Ivana Pavla II. u Rijeci, na njegovom stotom apostolskom
putovanju izvan Italije. Kardinal je podsjetio na Papine riječi izrečene na misi u Rijeci koja bila posvećena obitelji.
„U svijetlu Duhova govorio je o obitelji, kao jednom od najdragocjenijih dobara čovječanstva. Obitelj je goruća tema našeg
društva. Papa je tražio „povlaštenu pozornost i jasne mjere koje
će promicati i štititi njezin ustroj, razvoj i stalnost.“ Ovdje u Rijeci,
pozvao je kršćanske obitelji da se ne ustručavaju svojim životom
svjedočiti i predlagati istinski Božji naum. Ponovio je da je obitelj
zajednica života utemeljena na ženidbi - na postojanome i vjernom
zajedništvu muškarca i žene, međusobno vezanima javno očitovanom i priznatom svezom.“ Te riječi i pozivi postaju sve aktualniji, rekao je kardinal i pozvao vjernike i sve one koji poštuju Ivana Pavla II.
da prihvate i poruke koje je uputio. „Zacijelo nije dostatno da se tek
kaže kako je taj Veliki Papa pohodio našu Domovinu, niti nas može
obradovati prigodno povezivanje njegova imena uz pojedine inici-
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Molite za mene
U svetištu u kojem je blaženi Ivana Pavao II. prije 10 godina rekao „Molite za mene ovdje, dok sam živ i kad umrem“, jubilej njegova Trećeg posjeta Hrvatskoj i Rijeci proslavljen je 8. lipnja svečanom euharistijom koju je
predvodio zadarski nadbiskup i predsjednik HBK Želimir Puljić. Nadbiskup se
prisjetio papinih poruka izrečenih prije 10 godina 8. lipnja na riječkoj Delti i
9. lipnja u Zadru. U Rijeci je rekao „Današnje je društvo dramatično rascjepkano i podijeljeno. Upravo je zato i tako očajno nezadovoljno. Ali kršćanin
se ne miri s umorom i samim tijekom zbivanja. Budite narod nade, budite
narod koji moli, budite narod koji vjeruje u Riječ koju nam je dao Bog i koja
se ostvarila u Kristu“. Tim je riječima na misi za obitelj pozvao kršćane, a
posebno kršćanske obitelji, da se ne mire sa stanjem u društvu ako ono
razara obitelj. Nezaboravan je i njegov oproštaj od Hrvatske dan kasnije u
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Zadru. „Hvala tebi ljubljeni puče hrvatski, koji si me dočekivao raširene ruke
i srca otvorena po ulicama Dalmacije, Slavonije, Kvarnera. Sjećam se vaših
patnji uzrokovanih ratom, što su još uvijek vidljive na tvojem licu i što se
odražavaju na tvome životu i blizu sam svima koji podnose tragične posljedice rata. Poznata mi je međutim tvoja snaga, tvoja hrabrost i tvoje ufanje
i siguran sam da će ti ustrajno zalaganje omogućiti da i ti jednom ugledaš
bolje dane. Hvala i tebi mladeži Hrvatske!“, rekao je tada Ivan Pavao II. na
kraju svog petodnevnog boravka u Rijeci i Hrvatskoj.
„Okupili smo se danas u ovome svetištu na Trsatu da sačuvamo uspomenu na te dane. Od Ivana Pavla II. naučili smo kako treba vjerovati, kako
treba ljubiti Boga i čovjeka“, rekao je nadbiskup Puljić.
Brojni su vjernici u Trsatskom svetištu rado obnovili uspomene na Svetog Oca i blaženika i poklonili mu se, prije i poslije mise, ispred relikvije krvi
koja bila izložena ispred oltara. Nakon mise, u Marijinom perivoju pokraj
franjevačkog samostana održan je svečani koncert klapa Intrade i Nevera te
Najboljih hrvatskih tamburaša.
INOZEMSTVO:
NJEMAČKA: Ankica Marković

Relikvija Ivana Pavla II.
u riječkom sjemeništu
Relikvija velikog Pape izložena je u relikvijaru u sobi koja je za njega prije deset godina bila posebno
uređena i koja se čuva kao spomen na taj veliki događaj za Rijeku i riječko sjemenište. U njemu je
Papa od 5. do 9. lipnja 2003. godine pet dana boravio za vrijeme svog trećeg posjeta Hrvatskoj što je
ujedno bilo i njegovo jubilarno stoto apostolsko putovanje.
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elikvija krvi blaženog pape Ivana Pavla II. od 20. svibnja čuva
se u bogoslovnom sjemeništu u Rijeci koje nosi njegovo ime.
Relikvija velikog Pape izložena je u relikvijaru u sobi koja je
za njega prije deset godina bila posebno uređena i koja se čuva
kao spomen na taj veliki događaj za Rijeku i riječko sjemenište. U
njemu je Papa od 5. do 9. lipnja 2003. godine pet dana boravio za
vrijeme svog trećeg posjeta Hrvatskoj što je ujedno bilo i njegovo
jubilarno stoto apostolsko putovanje. Od te godine sjemenište nosi
njegovo ime. Relikviju je sjemeništu, 20. svibnja na misi u sjemenišnoj kapeli na Belvederu, svečano uručio riječki nadbiskup Ivan
Devčić, a ona je poklon krakowskog kardinala Stanislawa Dziwisa,
bivšeg papinog tajnika. Autentičnost relikvije potvrđena je popratnim pismom Postulature kauze za kanonizaciju Ivana Pavla II.
Nadbiskup Devčić na početku je mise, koju je predvodio gospićko-senjski biskup Mile Bogović, podsjetio okupljene na veličanstvene dane i veliku čast koju je Rijeka imala ugošćujući jednog
od najvećih ljudi koji su ikad u njoj boravili. Tih je dana, prije deset
godina, Rijeka bila Vatikan u malom i u središtu pozornosti cijeloga
svijeta. Podsjetio je da je Papa iz Rijeke putovao u druge gradove,
Dubrovnik, Osijek, Đakovo i Zadar, i svakog se dana vraćao u Rijeku. Posjetio je i trsatsko svetište, na riječkoj Delti slavio je misu na
svetkovinu Duhova 8. lipnja, a sljedećeg jutra i u sjemeništu. „Bilo
je to na Blagdan Marije Majke Crkve kojeg i danas, u ponedjeljak
nakon Duhova, slavimo. Drago nam je stoga da relikvije u ovo sjemenište dolaze upravo danas, na dan koji je posvećen Mariji koju je
Papa cijeloga života štovao, što se očituje i u njegovom geslu Totus

Tuus. Ivan Pavao II. bio je veliki dar Crkvi u 20. stoljeću i uveo ju je u
treće tisućljeće. Bio je, poput Marije, primjer svećenicima i primjer
ljubavi prema Isusu“, rekao je nadbiskup te pozvao na sudjelovanje
u proslavi desete obljetnice Papina boravka u Rijeci koja će se kroz
svih pet dana, od 5. do 9. lipnja, slaviti misama u riječkim crkvama
u središtu grada, bogoslovnom sjemeništu i na Trsatu te drugim
događanjima.
iskup Bogović je podsjetio da je upravo Ivan Pavao II. zaredio njega za gospićko-senjskog biskupa i mons. Devčića
za riječkog nadbiskupa 2000. godine kada je Riječko-senjska nadbiskupija podijeljena na Riječku nadbiskupiju i Gospićkosenjsku biskupiju. „Svaki bi od nas sigurno mogao naći nešto što
ga podsjeća na Ivana Pavla II. jer veličanstvena je bila naša povezanost s tim Papom“, rekao je biskup Bogović. U propovijedi se
nadahnuo riječima evanđelja i apostolima koji su ojačani Duhom
krenuli širiti Radosnu vijest po svoj zemlji. „Iako slabi i uplašeni,
svaki je njihov korak nošen snagom Duha Svetoga bio za spasenje
svega svijeta.“ Biskup je upozorio da se čovjek ne smije udaljiti od
temeljnih vrijednosti jer tada može svijet ne spasiti nego uništiti.
„Čovjek je danas razvojem znanosti u svoje ruke dobio veliku snagu, ali treba znati s njome raspolagati inače nam se ne piše dobro“,
rekao je biskup Bogović.
Na kraju mise vjernici su se pobožno poklonili relikvijama Ivana
Pavla II., a rektor sjemeništa Sanjin Francetić pozvao ih je da pred
njima mole za duhovna zvanja i očuvanje obiteljskih vrijednosti.
D. Delonga
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Ivan Pavao II., 5. - 9. lipnja 2003.

Pet dana
u Rijeci
O

d svečanog dočeka u riječkoj zračnoj luci na otoku
Krku 5. lipnja te nešto kasnije na rivi u Rijeci kamo
je stigao katamaranom »Judita«, Sveti Otac bio je
praćen tisućama Riječana. Cijeli grad živio je uz njega. U tih
pet dana uobičajeni se život potpuno promijenio. Promet je
bio preusmjeren, parkirališta ispražnjena, ulice puste, samo
šetači, Papine slike...
Unatoč velikim sigurnosnim mjerama, zbog kojih je dio
grada prometno bio potpuno blokiran, u grada je vladala
posebno dobra atmosfera. Malo se gradova u svijetu može
pohvaliti time da su pet dana ugostili katoličkog poglavara.
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ilo je to stoto papino putovanje i dodatni razlog zašto
je Rijeka tih dana bila u središtu zanimanja svjetske
javnosti. Papa je iz Rijeke putovao u druge gradove, Dubrovnik, Osijek, Đakovo i Zadar, ali svakog se dana
vraćao u Rijeku. Zbog toga je treći papin posjet Hrvatskoj
posebno Riječki.
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