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Pismo 
nadbiskupa 
Ivana Devčića 
za početak  
nove 
pastoralne 
godine

Draga braćo i sestre, u 
novoj pastoralnoj godini 
2017./2018. naša se do-

movinska Crkva na svim razina-
ma priprema za Treći nacional-
ni susret hrvatskih katoličkih 
obitelji koji će se održati 2018. 
u Solinu pod geslom „Očinstvo i 
majčinstvo: dva lica roditeljskog 
poslanja.“ To je važan događaj 
kako za našu Crkvu tako i za či-
tavo hrvatsko društvo, napose u 
današnjem vremenu kada je do-
stojanstvo braka i obitelji, brač-
nog i obiteljskog poziva i posla-
nja suočeno s brojnim izazovima. 
Bez zdravih i stabilnih obitelji, 
bez otvorenosti životu i prihva-
ćanja kršćanskih vrijednosti na 
kojima se temelji dostojanstvo osobe od zače-
ća do prirodne smrti nema ni zdravog i pros-
peritetnog društva, a niti njezinih pojedinaca.

Obitelj je temeljna ćelija iz koje izvire 
život i primarna odgojiteljica i prenositelji-
ca vjere mlađim naraštajima. U tom smislu 
odlučili smo na planu Riječke nadbiskupije 
pastoralnu godinu koja dolazi posvetiti temi 
roditeljstva s naglaskom na njezinoj odgojnoj 
i vjerskoj zadaći. Povod su nam i dvije važne 
obljetnice: 25. obljetnica vjerskog odgoja i vje-
ronauka u školi u Republici Hrvatskoj i 15. 
obljetnica rada Ureda za obitelj Riječke nad-
biskupije. Te se dvije značajne obljetnice pa-
storalno objedinjuju u temi roditeljstva i u po-
trebi još snažnijeg sinergijskog rada s našim 
obiteljima, roditeljima i djecom, na župnoj, 
dekanatskoj i nadbiskupijskoj razini. Njihova 
„radost i nada, žalost i tjeskoba“ u današnjem 
vremenu jesu „radost i nada, žalost i tjeskoba 
također Kristovih učenika“ (GS 1). Stoga smo 
kao Crkva pozvani svi skupa pomoći sadaš-
njim i budućim roditeljima u prepoznavanju, 
razvijanju i očuvanju njihove uloge i važno-
sti koju imaju, a koju ne može zamijeniti niti 
jedna institucija, ali ih isto tako ohrabriti u 
njihovu poslanju. 

Božji dar roditeljstva i zajednica obitelji 
koju je Gospodin htio kao nezamje-
njivo rasadiše života od neprocjenjive 

su važnosti. Prvi doticaj sa sadržajima vjere 
i međugeneracijsko svjedočenje vjere, kao i 
odgoj u vrijednostima koje promiču „kulturu 
života“, a ne „kulturu smrti“, kako je to rekao 

sveti Ivan Pavao II. u enciklici 
Evangelium Vitae, imaju svoj 
početak upravo u obiteljskoj za-
jednici. U tom smislu Godina ro-
diteljstva u Riječkoj nadbiskupiji 
imat će za pastoralne prioritete 
rad s obiteljima na katehetskom 
planu, jačanje svijesti o nezamje-
njivoj ulozi i poslanju roditelja u 
vjerskom odgoju djece i mladih, 
umrežavanje obitelji i razmjena 
iskustava i ostalo.

Međutim, kao mjesna Cr-
kva želimo se aktivno uključiti i 
u pripremu za Treći nacionalni 
susret hrvatskih katoličkih obi-
telji te sudjelovati na njemu u 
što većem broju. Veliku ulogu u 
pripremi naših vjernika za ovaj 

susret imaju župne zajednice. Stoga, pozi-
vam sve župnike na animiranje pripremnih 
susreta u župi za ovaj veliki događaj. Napo-
minjem da krajnji cilj Godine roditeljstva nije 
samo susret u Solinu 2018. nego trajni rad s 
obiteljima u našim župnim zajednicama kako 
bismo im pomogli u ostvarivanju sve zahtjev-
nije zadaće roditeljstva i svjedočenja vjere u 
svijetu u kojemu žive i rade. Iz tog razloga 
svaka župna zajednica na čelu sa župnikom 
i u suradnji sa župnim pastoralnim vijećem 
pozvana je pomoći obiteljima u osnaživanju 
vjere, u njihovu sakramentalnom životu i 
vjerskoj pouci. Priprema djece za sakramente 
kršćanske inicijacije privilegirana je prigoda 
rada s roditeljima. 

Priprema za Treći nacionalni susret hr-
vatskih katoličkih obitelji prilika je za 
duhovnu i moralnu obnovu župnih za-

jednica. Brinući se za naše obitelji pokazuje-
mo da nam je stalo do boljitka društva i Crkve, 
kao i do budućnosti našega naroda. Potrebno 
je uložiti velike napore u ovu zahtjevnu za-
daću. Neka nam svima ova pastoralna godina 
posvećena roditeljstvu bude na dobrobit, na 
putu prema novoj evangelizaciji na koju nas 
Crkva neprestano poziva. Prigodne materija-
le za katehetske susrete s roditeljima u župi 
možete preuzeti na web stranici Trećeg naci-
onalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji 
u Solinu 2018. (http://obitelj.smn.hr/.) ili se 
informirati u Uredu za obitelj ili Pastoralnom 
uredu Riječke nadbiskupije. 

Mons. dr. Ivan Devčić, riječki nadbiskup

Godina 
roditeljstva

Kao mjesna 
Crkva želimo 
se aktivno 
uključiti i u 
pripremu 
za Treći 
nacionalni 
susret hrvatskih 
katoličkih 
obitelji
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Godina 
roditeljstva

U Katoličku osnovnu 
školu krenula treća 
generacija prvašića

U ponedjeljak 4. rujna počela je nova školska godina. U ri-
ječku Katoličku osnovnu školu „Josip Pavlišić“ krenula 
je treća generacija prvašića, 40 mališana u dva razredna 

odjeljenja. Tim povodom, riječki nadbiskup Ivan Devčić predvo-
dio je za školarce, njihove roditelje i nastavnike misno slavlje u 
crkvi sv. Romualda i Svih Svetih na Kozali, a nakon mise održan 
je prijem prvašića u prostorima Škole.

Govoreći o Hvalospjevu ljubavi sv. Pavla poručio je da smo svi 
pozvani – učitelji, učenici, roditelji, svećenici, osnivači i uprava 
Katoličke osnovne škole, raditi na tome da škola bude ne samo 
mjesto gdje se stječu nove spoznaje nego i škola ljubavi, one prave 
ljubavi kojom nas Isus sve ljubi, a koju mi, njegovi učenici, mora-
mo nositi u srcu i drugima svjedočiti. „No, Isus nam u današnjem 
evanđelju kaže i to da bez njega ne možemo ništa dobro postići, 
kao što mladica ne može donijeti roda ako ne ostane na trsu.

Ostajući dalje kod te usporedbe, Isus kaže da se moramo pro-
čišćavati, tj. biti čisti u srcu, ako želimo da nam život bude rodan i 
plodan, tj. da i u tomu moramo biti slični mladici koja samo ako je 
obrezana može donijeti obilat rod. U tom smislu Isus zahtijeva da 
ostanemo povezani s njime, kao što je mladica povezana s trsom, 
jer ‘kao što mladica ne može samo od sebe, ako ne ostane na trsu, 
roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni’.“

Nadbiskup je u nastavku poručio kako zadaća katoličke škole 
nije samo poučavati i posredovati razne spoznaje, nego i učvršći-
vati životnu vezu učenika s Isusom, božanskim trsom. A tu vezu 
učenika, tj. naših „mladica“, mogu s Isusom učvrstiti samo oni 
koji su već s njim povezani te već crpe iz njegovih životnih korije-
na životnu snagu za svoj život i djelovanje.  Zbog toga, usporedo 
sa stručnim usavršavanjem, trudite se, dragi učitelji, da se sami 
iz dana u dan sve dublje i dublje ukorjenjivati u Isusu, u njegovu 
božanskom srcu, koje je puno ljubavi i milosrđa prema svima, a 
posebno prema najmanjima. Njih vam njihovi roditelji s velikim 
pouzdanjem i nadom povjeravaju, rekao je nadbiskup Devčić. Na 
kraju je prvašićima zaželio da po uzoru na riječi sv. Luke jačaju u 
Božjoj mudrosti i milosti.

Svojim novim školskim prijateljima, prvašićima i njihovim 
roditeljima prigodan program pripremili su  učenici dru-
gih i trećih razreda te im na taj način zaželjeli dobrodošli-

cu. Prigodnu riječ uputila je ravnateljica Škole s. Maja Dolenec. 
Zahvalila je roditeljima što su Katoličkoj osnovnoj školi povjerili 
svoje najdragocjenije - svoju djecu, a prvašićima poručila kako su 
ih svi s nestrpljenjem iščekivali i pripremali se za njihov dolazak. 
Škola sada ima 6 razrednih odjeljenja, po dva za prva tri razreda 
i ukupno 107 učenika.

Nadbiskup je poručio kako 
zadaća katoličke škole nije 

samo poučavati i posredovati 
razne spoznaje, nego i 

učvršćivati životnu vezu učenika 
s Isusom, božanskim trsom.
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Katehetski 
dan

U srcu obnovite  
svoje mandate
Vjeroučiteljice i vjeroučitelji, katehete te odgoji-

teljice i odgojitelji u vjeri Riječke nadbiskupije 
okupili su se 27. kolovoza u Nadbiskupskom 

domu kako bi proslavili Katehetski dan. Tradicio-
nalni je to susret, na početku nastavne godine, osoba 
koje imaju mandat za prenošenje vjere, a posebno je 
važan onima koji će taj mandat po prvi puta svečano 
dobiti ili ga produžiti. Takvih je ove godine bilo 34, od 
toga je troje njih mandat dobilo na neodređeno vrije-
me, a mandate im je svečano uručio nadbiskup Ivan 
Devčić u katedrali sv. Vida. 

Susret je započeo u dvorani Nadbiskupskog 
doma uvodnim riječima predstojnice Katehetskog 
ureda Ksenije Rukavina Kovačević, poticajnim riječi-
ma nadbiskupa Devčića te predavanjem o prenošenju 
vjere i liturgiji mr. Marija Gerića. Molitveno-medita-
tivni uvod pripremio je bračni par Barbarić. 

Predstojnica Ureda, Rukavina Kovačević, uz 
zahvalu vjeroučiteljima za sav trud koji ulažu, pota-
knula ih je da u svakom trenutku svoga poslanja, u 
svakom susretu s djecom, pokazuju da im je stalo do 
te djece koju podučavaju, a time i da im je stalo do 
mjesne Crkve. Posebno je istaknula potrebu suradnje 
s roditeljima kao jedan od prioriteta budućeg djelo-
vanja.

Nadbiskup je okupljenim prenositeljima vjere  
poručio da njihov godišnji susret i proslava Katehet-
skog dana sliči redovitim okupljanjima svećenika i 

redovnika kada obnavljaju svoje svete zavjete. „Ovo 
je dan kada će neki od vas svečano dobiti mandat za 
prenošenje vjere, neki po prvi put, nekima je mandat 
obnovljen pa će ga dobiti ponovo, ali oni koji ga već 
imaju na neodređeno vrijeme mogu u srcu obnoviti 
svoje mandate, obnoviti svoju unutarnju motivaciju 
da s ljubavlju i radošću budu vjeroučitelji.“

Mr. Mario Gerić govorio je o prenošenju vjere 
u kontekstu liturgijskog slavlja. Prvi cilj ka-
tehetskog djelovanja je da se čovjek okreće 

otajstvu Isusa Krista. „Vjera je odgovor na Božju ri-
ječ koja nam dolazi u susret. To dakle nije puko vjero-
vanje u zadane forme, nego susret s Bogom. Najbolji 
način za taj susret je u liturgijskom slavlju.“ Obja-
snio je kako liturgija nije nastala nakon što se formi-
rala Crkva, nego se rađa i raste zajedno s Crkvom. 
Vjera se stoga na svodi na intelektualno prenošenje 
nego ono mora biti iskustveno. „Vjera kršćana nije 
svedena na individualizam nego se živi u zajednici, 
Crkvi i to u sakramentalnoj formi“, rekao je Gerić 
objasnivši kako je zbog toga upravo liturgija, misa, 
najljepše mjesto susreta s Bogom i najbolje mjesto za 
iskustveno prenošenje vjere.

Susret vjeroučiteljica i vjeroučitelja svoj je vrhu-
nac i završetak tako imao upravo na misnom slavlju 
kojega je u riječkoj katedrali predvodio nadbiskup 
Devčić. Pod misom je svečano podijelio 34 kanonska 
mandata za podučavanje vjere i rad u školi ili vrtiću. 
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Blagdan 
Velike 
Gospe

Marijino nas 
uskrsnuće dodatno 
učvršćuje u vjeri da 
ćemo i mi uskrsnuti

Više desetaka tisuća vjernika i ove 
godine hodočastilo je 15. kolovoza 
u Trsatsko svetište Majci Milosti, 

Kraljici Jadrana, donoseći pred Gospin lik 
svoje prošnje, zahvale i zavjete. Središnje 
euharistijsko slavlje u trsatskom perivoju 
predvodio je riječki nadbiskup i metropolit 
mons. dr. Ivan Devčić u zajedništvu s pro-
vincijalnom Hrvatske franjevačke provinci-
je sv. Ćirila i Metoda fra Ilijom Vrdoljakom, 
dosadašnjim gvardijanom franjevačkog sa-
mostana i čuvarem Svetišta fra Antunom 
Jesenovićem, novim gvardijanom fra Ber-
nardom Barbarićem te mnogobrojnim sve-
ćenicima i franjevcima. 

Pozdravnu riječ uputio je fra Antun Je-
senović kazavši kako nas Marija okuplja u 
svoja svetišta gdje nas želi Kristu dovesti. 
Ona je slika savršenstva i proslavom Velike 
Gospe radujemo se njezinom uznesenju, ali 
i nadamo da ćemo i mi ući u nebo, kazao je 
gvardijan. 

Nadbiskup je u propovijedi poručio da 
je Marijin prijelaz iz ovoga života u vječnu 
slavu preslika Kristova uskrsnuća. Crkva, 
zabrinuta da vjera i nada njezine djece ne bi 
oslabjela zbog dugog čekanja sveopćeg uskr-
snuća mrtvih, upućuje svoje vjernike k Ma-
rijinu grobu koji se treći dan, kao i Isusov, 
poslije ukopa otvorio, ali u njemu nije bilo 
Marijina mrtvoga tijela jer je, poput Kristo-
va, već bilo uskrsnulo. Zbog toga nas Mari-
jino uskrsnuće dodatno učvršćuje u vjeri da 
ćemo i mi uskrsnuti, rekao je mons. Devčić. 

S tim u vezi riječ „nebo“ označava nad-
naravnu, božansku stvarnost. To zna-
či da je nebo tamo gdje je Bog. U tom 

smislu tvrdnja da je Marija nakon završena 
tijeka zemaljskog života uznesena u nebo 
ne znači ništa drugo nego da je ona nakon 
zemaljskog života ušla u puninu Božje nad-
naravne stvarnosti, tj. da se odsad nalazi u 
Bogu ili u nebu.“ Dodao je da je prije Ma-
rijina uznesenja u nebo, nebo sišlo u nju. 
Nebo je, naime, tamo gdje je Bog. Marija je 
u nebo uznesena jer se Bog, njezinim pri-
hvaćanjem Božjega poziva da bude majka 
njegova Sina, u njoj nastanio, jer ga je ona 

pod svojim srcem nosila i svijetu darovala. 
Njezino uznesenje na nebo samo na drukčiji 
način izražava i potvrđuje njezinu duboku 
i neraskidivu povezanost s Bogom, koja se 
očituje u tome da je Bog u njoj i ona u Bogu, 
pojasnio je nadbiskup.

Zaključujući propovijed potaknuo je 
vjernike da im blagdan Velike Gospe bude 
poticaj na nasljedovanje Marije u njezinoj 
predanosti i poslušnosti Bogu, u njezinoj 
otvorenosti za Božji poziv i za potrebe ljudi 
oko nas, kako bi se na taj način Sin Božji i 
u nama nastanio i po nama se kao božanski 
Spasitelj u svijetu utjelovio. Ako on tako po 
nama, po našem zauzimanju, po našoj ljuba-
vi i žrtvi uđe u svijet, možemo se opravdano 
nadati da ćemo i mi po njemu ući u nebo, u 
puninu života s Bogom, kamo je Marija pred 
nama već svečano ušla.

Na kraju mise nadbiskup je zahvalio 
dosadašnjem gvardijanu na surad-
nji i zauzetom radu u Trsatskom 

svetištu. Dobrodošlicu je poželio novom 
čuvaru Trsatskog svetišta, a riječi zahvale 
na dosadašnjem radu uputio dosadašnjem 
župniku župe sv. Jurja mč. fra Ivanu Mikle-
niću koji napušta Trsat zbog nove službe. 
Vjernike je podsjetio na 650. obljetnicu do-
laska čudotvorne slike Majke Milosti u Tr-
satsko svetište. Obitelji je pozvao na obnovu 
molitve te dodao kako im čudotvorna slika 
Gospe Trsatske može biti poticaj da se pred 
njenim likom okupljaju na molitvu. 

Podsjetio je na 25. obljetnicu uvođenja 
vjeronauka u škole kazavši kako je to povod 
da se zapitamo kakav nam je odgoj u vjeri, 
ne samo u školi i župi, nego prvenstveno u 
obiteljima. Obljetnica je poticaj da se zapi-
tamo u kakve kršćane će odrasti naša djeca, 
rekao je nadbiskup. Riječ zahvale nadbisku-
pu, provincijalu i mnogobrojnim svećenici-
ma uputio je novi gvardijan i čuvar Svetišta 
fra Bernard Barbarić. Mnogobrojnim ho-
dočasnicima poručio je da je svetište Majke 
Božje Trsatske njihovo svetište u kojemu s 
trsatskim franjevcima doprinose zajednič-
kom rastu u Bogu. 

Helena Anušić

Zaključujući propovijed 
nadbiskup je potaknuo vjernike 
da im blagdan Velike Gospe 
bude poticaj na nasljedovanje 
Marije u njezinoj predanosti 
i poslušnosti Bogu, u njezinoj 
otvorenosti za Božji poziv i za 
potrebe ljudi oko nas, kako 
bi se na taj način Sin Božji i u 
nama nastanio i po nama se 
kao božanski Spasitelj u svijetu 
utjelovio. 
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Govoriti o sv. Lepoldu Bogda-
nu Mandiću, a za sugovorni-
ka ne imati fra Nikolu Sta-

nislava Novaka, znači ne zaviriti u 
bogatu memoriju kapucina koji je 
od početka radio na procesu kano-
nizacije sveca koji je cijelim svojim 
srcem bio uz Hrvatsku. Tijekom 
svog boravka u Padovi cijelo vrije-
me imao je osjećaj kao da je ‚ptica 
u krletki‘.

Leopold je često želio i kroz čitav ži-
vot nastojao raditi apostolski na istočnoj 
obali Jadranskoga mora, u ovim našim 
krajevima. Međutim, različite životne 
situacije nikada mu nisu omogućile da 
dulje boravi na ovim prostorima. U godi-
nama iza mlade mise, koja je bila 20. ruj-
na 1890. godine, kao svećenik djelovao je 
među Hrvatima i Slovencima. U Zadru 
je kao poglavar kapucinskog samostana 
i upravitelj svetišta Gospe od Zdravlja 
boravio tri godine. Također, godinu i pol 
dana bio je dušebrižnik i zamjenik upra-
vitelja u Kopru, a najkraće je djelovao u 
Rijeci kao ispovjednik Hrvata i Slovena-
ca, rekao je fra Nikola. 

m Većinu svog života boravio je u 
Padovi, a zatim je 1923. godine sti-
gao u Rijeku. Nakon samo 28 dana 
morao se vratiti u Padovu. Zašto? 

Kako je već bio glasoviti ispovjednik 
privržen padovanskom narodu, tako su 
narod, biskupi i svećenici iz Padove tra-
žili njegov povratak. Bili su toliko potre-
seni njegovim odlaskom u Rijeku da su 
odmah uputili molbe da se što prije vrati 
jer ne mogu bez njega. Tako se Leopold, 
iako se silno radovao dolasku u Rijeku, nakon kratkog boravka od 
svega 28 dana morao vratiti u Padovu. 

m Sveti Leopold rijetko je posjećivao svoj rodni Herceg 
Novi, ali zato je volio iznenaditi svoju braću kapucine Du-
brovniku. 

Zadnji put je bio u Herceg Novom prije 90 godina, 1927. godine 
kada mu je umro brat Nikola. Tom prilikom je došao i u samostan 
u Dubrovniku, nenajavljeno. Jednostavno je banuo na vrata blago-
vaonice kada su braća kapucini bili za ručnom. Htio se još našaliti 
na svoj račun te je na vratima raširio ruke i rekao: ‘Evo velikog 
svećenika!’ To je rekao zato jer je bio jako niskoga rasta. Bio je 
malen, svega 1.35 cm. 

m Nakon Leopoldovog proglašenja blaže-
nim 1976. godine postojala je inicijativa da 
se tijelo prenese u naše krajeve. Vi ste tada 
predlagali tri lokacije.

“Taj interes je bio jako probuđen, ali su svi 
znali da bi to bilo previše bolno za Padovance. Bi-
skupska konferencija Jugoslavije tada je tražila 
od mene da dam prijedlog gdje će biti preneseno 
tijelo sv. Leopolda. Predlagao sam najprije Herceg 
Novi kao njegov rodni kraj, no bio sam svjestan i 
da je to predaleko od mnogih vjernika. Druga vari-
janta bila je Rijeka gdje je boravio, makar i kratko, 
ali bio bi blizu i Hrvatima i Padovancima. Osim 
toga, u Rijeci je reprezentativna kapucinska crkva 
koja bi bila dostojno mjesto. Treća varijanta bio je 
Zagreb s prijedlogom da se sagradi veličanstvena 
crkva koja bi bila nacionalna - posvećena sv. Leo-
poldu i pripadala bi svim biskupijama.

m No, ostalo je u Padovi, a sada se dolaskom 
u Rijeku ostvaruje želja da Leopoldovo ti-
jelo dođe bar na kratko u Rijeku. Fra Niko-
la, vodili ste proces kanonizacije, svjedočili 
mnogim milosnim trenucima tijekom proce-
sa, što biste istaknuli kao zanimljivost tije-
kom trajanja procesa?

Nikakvih poteškoća tijekom trajanja procesa 
nije bilo, ali ono što je zanimljivo je bila činjenica 
da je proces tekao prebrzo. Slučaj je bio izvanre-
dan. Naime, prema tadašnjim propisima kanon-
skoga prava, apostolski proces bi moga započeti 
tek 50 godina nakon njegove smrti. No, kako je 
njegov slučaj bio izvanredan, Crkva je dopustila 
da počne prije tog vremena. Sveti Leopold je umro 
30. srpnja 1942. u sedam sati ujutro, a informativ-
ni postupak pokrenut je 1946., odnosno apostolski 
19. rujna 1963. godine. Blaženim je proglašen 2. 
svibnja 1976. po papi Pavlu VI. a svetim ga je pro-
glasio papa Ivan Pavao II. 16. listopada 1983. 

m Na kraju, možete li nam otkriti kada ste se prvi puta upo-
znali sa životom sv. Leopolda, kao i vezi između bl. Alojzija 
Stepinca i sv. Leopolda Bogdana Mandića. 

“Prvi sam puta kao gimnazijalac u Osijeku, 1946., čuo za Le-
opolda kada se u listopadskim pobožnostima prvi puta čitao nje-
gov životopis narodu. Bila su to komunistička vremena i nikakvih 
drugih mogućnosti komunikacija nije bilo da bi se moglo saznati o 
njemu, nego samo u crkvama gdje su se čitali životopisi. Taj živo-
topis bio je tiskan u samo 30-ak primjera. Inače, prvi životopis o 
sv. Leopoldu bio je napisan 1944. godine. U Hrvatsku ga je donio 
kardinal Stepinac koji ga je na Staru godinu 1945. godine prvi puta 
javnosti predstavio na čitanju u zagrebačkoj katedrali.“

Razgovor:  
fra Nikola 
Stanislav Novak u 
povodu dolaska 
neraspadnutog 
tijela sv. Leopolda 
Bogdana Mandića  
u Rijeku

Leopold dolazi 
među svoje

Riječki kapucini i mnogobrojni 
vjernici s nestrpljenjem iščekuju 

susret sa sv. Leopoldom. Ne 
znam što je veća radost: nas 

Hrvata koji idemo u susret 
Leopoldu ili je veća radost sv. 
Leopoldu što dolazi među svoj 
narod. Poznato je da je silno 

težio da bude među svojima i 
radi među svojima.

DOGAĐANJA

Razgovarala: Helena Anušić
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Svečani doček u crkvi Gospe Lurdske u ponedjeljak 18. rujna oko 16 sati

DOGAĐANJA

Uoči dolaska neraspadnutog tijela sv. Leopolda Bogdana Mandi-
ća u Rijeku nadbiskup Ivan Devčić uputio je pismo svećenicima i 
vjernicima.

Draga braćo i sestre!
Kako vam je poznato, neraspadnuto tijelo sv. Leopol-

da Bogdana Mandića ponovno će biti od 14. do 19. rujna o. 
g. u Hrvatskoj, ovaj put u Zadru, Splitu i Rijeci. Osim toga, doći 
će i u Herceg Novi i Kotor u Crnoj Gori. Poticaj za organiziranje 
ponovnoga dolaska tijela sv. Leopolda u Hrvatsku bio je velik proš-
logodišnji interes vjernika za čašćenje svetčevih zemnih ostataka u 
Zagrebu i Osijeku.

Kod nas u Rijeci njegovo će tijelo biti izloženo u crkvi Gospe 
Lurdske na Žabici od 18. do 19. rujna. U Rijeku će iz Zadra stići 
18. rujna oko 16,00 sati i svečano ćemo ga dočekati na pokrajnjem 
ulazu u crkvu Gospe Lurdske (ulaz iz Ciottine ulice).  Prva sv. misa 
u prisutnosti svetčeva tijela bit će u 19,00 sati i predvodit će je niže 
potpisani riječki nadbiskup. Nakon sv. mise slijedi vrijeme štovanja 
svetčeva tijela te bdijenje do 23,00 sata. Očekuje se sudjelovanje 
mladih. Druga sv. misa bit će u 23,00 sata, a vjerojatno će je  pred-
voditi jedan od biskupa Riječke metropolije. 

Sljedećega dana, 19. rujna, u 6,30 sati bit će prva sv. misa koju 
će, po mogućnosti, također slaviti jedan od biskupa Riječke metro-
polije. Potom će uslijediti privatno štovanje svetčevih zemnih osta-
taka i molitva za njegov zagovor. U 10,00 sati slavit će se zadnja sv. 
misa u prisutnosti svetčeva tijela, koju će predvoditi mons. dr. Ivica 
Petanjak, krčki biskup. Na toj misi očekuje se veći broj hodočasni-
ka iz Krčke biskupije. 

Ispraćaj tijela sv. Leopolda iz Rijeke i Hrvatske predviđen je u 
14,00 sati. Organizatori na ispraćaju očekuju, ukoliko je moguće, 

sve biskupe Riječke metropolije, kao i mnoge vjernike, posebno vas 
iz Rijeke, gdje je sv. Leopold oko mjesec dana živio i djelovao u ka-
pucinskom samostanu. 

Odazovite se, draga braćo i sestre, i dođite iskazati počast sv. 
Leopoldu, velikom duhovnom sinu našega hrvatskog naro-
da, i molite za njegov zagovor pred licem Svevišnjega, da 

Gospodin, kojemu je sv. Leopold predano do kraja služio, blagoslo-
vi našu domovinu Hrvatsku i sve njezine stanovnike kako bi svi 
skupa u ljubavi i miru živjeli i izgrađivali je u naš zajednički dom. 
Molite i za nova svećenička i redovnička zvanja, kao i za duhovnu 
obnovu naših obitelji. 

Posebno vas, draga braćo župnici, potičem da pozovete i animi-
rate povjerene vam vjernike na sudjelovanje u odavanju počasti sv. 
Leopoldu i njegovim zemnim ostatcima. Govorite im ovih dana više 
i češće o Leopoldovoj duhovnoj veličini, a nadasve ih poučavajte o 
važnosti sv. ispovijedi i o tome kako se pravilno ispovjediti. Kako bi 
vaš apel naišao na što bolji odaziv, potrebno je da odredite vrijeme 
kada ste vjernicima na raspolaganju za ispovijed.  

Jedinstvena je to prigoda nama svećenicima da se ugledamo u 
primjer sv. Leopolda te, poput njega, budemo radosno i poni-
zno na raspolaganju svima koji se u ispovijedi žele osloboditi 

svojih grijeha i pomiriti se s Bogom i braćom. Dakako, sv. Leopold 
nas potiče i poziva da i osobno često pristupamo tom izvoru Božje-
ga milosrđa.  

Sa željom i molitvom da nam svima boravak zemnih ostataka 
sv. Leopolda Bogdana Mandića u kapucinskoj crkvi u Rijeci bude 
prilikom za osobnu i zajedničku duhovnu obnovu, od srca vas sve 
pozdravljam i rado očekujem na predviđenim događajima i susreti-
ma u kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske u Rijeci 18. i 19. rujna o. g.

Riječki 
kapucini 
pripremaju 
se za 
dolazak 
tijela sv. 
Leopolda 
Bogdana 
Mandića

Sv. Leopold, 
veliki duhovni sin 
hrvatskog naroda
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Teolog, učitelj,  
duhovnik i humanist

IN MEMORIAM

Dominikanac prof. dr. o. Marijan Jurčević, preminuo je 30. 
srpnja u 78. godini, 57. godini redovništva i 52. godini sveće-
ništva. Teolog, učitelj, duhovnik i humanist, u 50 je godina 

djelovanja i života u Rijeci poučavao i odgajao brojne generacije 
mladih ljudi koji su se redovito okupljali u dominikanskom samo-
stanu u središtu Rijeke.

Pogrebne obrede na groblju Kozala te misu zadušnicu u domi-
nikanskoj crkvi sv. Jeronima 2. kolovoza predvodio je riječki nadbi-
skup i metropolit Ivan Devčić. a uz njega su bili o. Slavko Slišković, 
provincijal Hrvatske dominikanske provincije, i o. Marinko Zadro, 
član dominikanskog samostana u Rijeci. Uz o. Marijanove sestre, 
brata, nećakinje, nećaka, rodbinu, dominikanke i braću domini-
kance, u obredima su sudjelovali brojni svećenici, redovnici, redov-
nice i vjernici. U oproštajnom govoru ispred mrtvačnice provincijal 
Slišković podsjetio je na osnovne podatke iz pokojnikova života, na-
glasivši kako je on većinu svoje svećeničke službe proveo u Rijeci. 
Došavši u nju po odredbi redovničkih poglavara, Rijeku je prihvatio 
kao svoju te je u njoj proveo gotovo 50 godina, ostavivši neizbrisiv 
trag u crkvenom, sveučilišnom i društvenom životu, bivajući u Ri-
jeci svojevrsnim simbolom dominikanske nazočnosti. 

“Mnogo je toga zbog čega ćeš nam dragi Marijane, svima 
nedostajati“, rekao je i nadbiskup Devčić. Područje 
tvojeg djelovanja bilo je široko, kao što je široka lepe-

za problema  kojima su ti se ljudi obraćali. Posebno ćeš nedostajati 
nama, svojim kolegama, koji su u tebi imali pouzdanog savjetnika 
i suradnika za što god trebalo. Nedostajat će nam tvoje kolumne, 
propovijedi, pisani i usmeni komentari. Nedostajat će nam čovjek 
koji je imao meritorno mišljenje o mnogočemu što se događalo u 
Crkvi i društvu“, rekao je nadbiskup na ukopu. Podsjetio je da je 
o. Marijan i njemu bio profesor, a na Teologiji u Rijeci predavao 

je najzahtjevnije teološke predmete kao što su misterij Trojedinog 
Boga, teološka antropologija i teologija sakramenata. Koliko su ga 
cijenili u znanstvenim krugovima govori podatak da je još u vri-
jeme Jugoslavije kao gost predavao i na Pedagoškom fakultetu u 
Rijeci, ali pod pseudonimom. 

Od učitelja i duhovnika oprostio se i jedan od bivših studenata 
koji je redovito pohađao tribine četvrtkom i nedjeljne mise u domi-
nikanskom samostanu, vjeroučitelj Miroslav Radić. „U ime mnogih 
generacija studenata i mladih koji su se u dominikanskom samo-
stanu skoro 50 godina okupljali oko patera Marijana, koji nam je 
bio pravi duhovni otac, želim mu reći beskrajno hvala. U njegovoj 
duhovnoj oazi u centru Rijeke, dolazeći izbliza ili izdaleka na studij 
u Rijeku, nalazili smo izvor žive vode duha, vjere, kulture i zajed-
ništva. Bilo nam je nezamislivo propustiti nedjeljnu misu u 11.30 
jer smo znali da ćemo na toj misi susresti Isusa i jedni druge, ali i 
čuti teološki duboke i za život poticajne propovijedi našeg Marija-
na. To su bile propovijedi o ljubavi i životu. Ljubavi koja nije samo 
prolazna emocija nego ljubav koja uključuje davanje i primanje, žr-
tvu i altruizam.“

Pisma sućuti, pročitana na sprovodu, uputili su primorsko-
goranski župan te riječki gradonačelnik, a nakon sprovoda 
vjernici su se okupili u dominikanskoj crkvi sv. Jeronima na 

misi koju je predvodio nadbiskup, uz umirovljenoga gospićko-senj-
skoga biskupa Milu Bogovića i tridesetak svećenika, a od subrata 
se u propovijedi oprostio provincijal Slišković. „Molitvom ovdje mi 
potvrđujemo da Marijan nema samo prošlost, nego i budućnost. 
Kršćanska nada usmjerena je prema potpunosti bivstva u Bogu i 
apsolutnoj ljubavi. Kršćanin teži da bude s Bogom i Isusom Kri-
stom: u Njemu, po Njemu i s Njime za vječnost“, rekao je provin-
cijal.

Oproštaj od  
o. Marijana 
Jurčevića

Pripremio: Danijel Delonga

Nedostajat 
će nam 

čovjek koji 
je imao 

meritorno 
mišljenje o 

mnogočemu 
što se 

događalo u 
Crkvi i društvu
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KAKO ŽIVJETI 
RIJEKU

S Marijanom sam se susreo prvi put 1971. 
i nakon toga bili smo stalno „na vezi“, ne samo 
u profesorskom zboru Visoke bogoslovske ško-
le/Teologije u Rijeci nego i drugim vrstama su-
radnje, i uvijek u duhu iskrenog prijateljstva. I 
kada je otišao u mirovinu redovito me je zvao da 
mu pošaljem kalendar Hrvatski mučenici. Za-
dnji kalendar nije tražio, što znači da nije naglo 
umro nego je dulje bolovao. Prema svojoj profe-
sorskoj službi odnosio se uvijek krajnje ozbiljno, 
ali uvijek je redovito službu rektora odnosno 
voditelja studija.  

Ne samo da je pripadao redu propovjedni-
ka, nego je doista bio propovjednik. Njegova 
izgovorena riječ kudikamo je sadržajnija nego 
ona koju je napisao. Svojim naglascima i čestim 
uzvicima on je riječima davao dodanu snagu i 
jasnoću. 

Postoji jedna izvrsna knjiga: Kako čitati Ri-
jeku. Da je Marijan napisao sličnu knjigu, ona 
se ne bi zvala:“kako čitati“, nego „kako živjeti“ 
Rijeku. On je jednostavno živio Rijeku, i Rijeka 
je to prepoznala pa i njoj izražavam sućut zbog 
odlaska čovjeka koji ju je trajno volio, živio i ra-
dio za nju.

IN MEMORIAM

MARIJAN JURČEVIĆ
Rođen 22. studenog 1939. u Kovačima kraj 

Tomislavgrada, od oca Joze i majke Stane r. Perić. 
U Tomislavgradu je završio osmoljetku, a zatim do-
minikansku klasičnu gimnaziju u Bolu na Braču. Na 
Visokoj dominikanskoj školi u Dubrovniku položio je 
bakalaureat iz filozofije, a diplomirao je teologiju na 
KBF-u u Zagrebu.  Tu je paralelno studirao i filozofiju 
na Filozofskom fakultetu.

Zaređen je za svećenika 1965., za Hrvatsku do-
minikansku provinciju, Poslijediplomski studij upi-
suje u Parizu na Sorboni pa zatim odlazi u Ottawu, u 
dominikansko sveučilište. Doktorsku disertaciju pod 
naslovom „Ljudska narav i istočni grijeh u nauci sv. 
Tome Akvinskog“, obranio je 1973. godine s ocje-
nom 98/100. iste godine vraća se na bogosloviju u 
Rijeci nastavlja s predavanjem na katedri dogmat-
ske teologije: Misterij Trojedinog Boga, Dogmatska 
antropologija, Bog stvoritelj, Milost Kristova, Euha-
ristija, Ženidba, Pokora, Eshatologija i Marksizam. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine do-
djeljuje mu znanstveno nastavno zvanje redovitog 
profesora, a 2006. otišao je u starosnu mirovinu. 
Iako u mirovini nastavlja predavati na Teologiji u Ri-
jeci do kraja akademske godine 2009./2010.

Nagradu za životno djelo Primorsko-goranske 
županije primio je 14. travnja 2010.

Piše: 
biskup u miru Mile Bogović

Iz razgovora za Zvona u povodu 50. obljetnice svećeništva  
dr. o. Marijana Jurčevića 8. srpnja 2015. - Zvona br. 6/2015

NajvažNije što sam 
učiNio je što sam 
služio drugima

Što biste u Vaših 50 godina svećeništva istaknuli kao Vaše najveće po-
stignuće? Jesu li to knjige ili ljudi: znanstveni trag Vašeg profesorskog, 
svećeničkog i evangelizacijskog djelovanja ili vjernici koje okupljate u 
dominikanskim samostanu u Rijeci, studenti, profesori…

Najvažnije što sam učinio je što sam služio drugima. Mnogi su ovdje dolazili na 
razgovor i savjet. Svih vrsta i političkih opcija, od vjernika do partijskih dužnosni-
ka. Susretao sam različite ljude, različitih stavova. Mislim da je služenje ljudima 
najveća vrijednost. 

Drago mi je i zbog studiranja u Parizu i Kanadi. To mi je bilo dragocjeno isku-
stvo, tu sam upoznao različite kulture i svjetonazore, naučio s njima komunicirati, 
respektirati ih. Zbog toga govorim i mlađim svećenicima, dajte studirajte pa ćete 
imati otvorena vrata. Studij mi je išao, ja bi volio da sam još koji fakultet završio. 

Posljednjih ste godina u zasluženoj mirovini, nešto i manje aktivni. 
Ipak brojne generacije Riječana još dugo će Vas pamtiti jer brojni su do-
gađaji, poruke, susreti, koji su se urezali u sjećanje Grada. Što Vi mislite, 
ili što biste željeli, po čemu će Vas pamtiti?

Konzervativna linija držat će da sam bio pre liberalan, a intelektualci će držati 
da sam kršćanski normalan i odgovaram vremenu. To je tako, ne možeš pasati 
svima. Ali nikad zbog svojih stavova nisam imao problema. Ovdje u dominikanski 
samostan i crkvu sv. Jeronima dolaze uglavnom intelektualci grada Rijeke. Moram 
primijetiti da je posljednjih godina manje studenata što mi je žao. Ranije ste na 
misama mogli vidjeti i profesore i studente s riječkih fakulteta. 

Kako je biti svećenik u Rijeci u kojoj ste proveli skoro cijeli svoj sve-
ćenički vijek? Došli ste odmah nakon ređenja u Zagrebu i tu ste ukupno 
45 godina, pauza od 5 godina bila je zbog studija u Francuskoj i Kanadi.

Živjeti i raditi u Rijeci zanimljiv je izazov. Rijeka je uvijek bila liberalna, otvo-
renih svjetonazora, ne samo danas, nego i u ondašnjoj Jugoslaviji. Uvijek je bila 
drugačija od većine drugih mjesta po toj različitosti stavova i mogućnosti da se ti 
stavovi iznose. Ja sam kao svećenik i redovnik predavao Marksizam na filozofskom 
fakultetu u Rijeci. Zamislite to u jednoj komunističkoj zemlji. Dakako, predavao 
sam pod pseudonimom, da se zadovolji forma, da ne bude baš toliko javno. Ali na 
fakultetu su svi znali tko sam i što sam. To je bilo  razdoblju od sredine sedamde-
setih do prijeloma komunizma. 

Takva je Rijeka i danas, uvijek drugačija, otvorenija od ostatka države. Moram 
priznati da meni paše takvo okruženje. Izazov je biti svećenik u Rijeci.

POSLJEDNJI INTERVJU Od nebrojenih intervjua koje je za života dao raznim tiskovnim izdanjima, posljednji 
je bio 9. svibnja, objavljen u Zvonima br. 5 u lipnju ove godine. Tema je bila brak i obitelj jer o. Marijan 50 
je godina mlade pripremao za sakrament ženidbe. U tom je intervjuu mlade potaknuo da se odluče na 
život u braku kako bi bili sretniji. „Zašto je brak važan - zbog sreće. Brak, onakav kakav bi trebao biti, koji 
čovjeku donosi smirenost, sigurnost i ljubav, uvijek je temelj zdravog i sretnog društva.“
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Jedna od osoba koje su snažno obilježile i oplemenile moj život, 
neupitno je fra Bonaventura Duda. S njegovim djelovanjem 
upoznao sam se već u mladenačkoj dobi, no sve se počelo  ra-

zvijati nakon našega prvog susreta u ljubavi prema dragom kraju 
– grančice priko mora, u Zagrebu 14. listopada 1998. godine. Tada 
mi je - uz  upravo navedeno -  u darovanu knjigu o Alojziju Stepincu 
zapisao i latinsku izreku Serva ordinem et ordo servabit te  (Drži-
te red i red će vas spasiti).

I danas, nakon dva desetljeća druženja, razgovora i poticaj-
ne suradnje te nakon Dudina odlaska početkom kolovoza ove 
godine, uvjeren sam da mi nije jasnije, no ovim riječima, mogao 
poručiti što mi želi. I kao što u uvodu darovane knjige navodi da 
nam, s beatifikacijom, Alojzije Stepinac tek preostaje kao zada-
ća, tako i meni valja pažljivo i trajno držati se reda..  

A Duda i red su istoznačnice! Istoznačnice za rad, ustraj-
nost, nenametljivost i poniznost pred drugim, za dubinu i ja-
snoću promišljene propovijedi (važnost propovijedi isticao je 
kao svoju temeljnu zadaću), za pisane radove koji se čitaju s 
lakoćom, a stvarani su pažljivim i nimalo lakim ni jednostavnim 
sagledavanjem onoga zavičajnog i domovinskog, ali i koncilsko-
ga i svakoga drugog zborovanja svijeta. Duda i red su istoznač-
nice za poštovanje riječi, dogovora i zadanih rokova. Za red u 
slušanju sugovornika i iznošenju svojega mišljenja (Evo, ovako 
ću ja reći), u posvojenju i isticanju baštinjenih vrijednosti, ali 
i njihovom primjerenom prenošenju u današnje vrijeme (ushit 
djelima biskupa Antuna Mahnića, fra Aleksa Benigara, Josipa 
Turčinovića,Tomislava J. Šagi Bunića... Ive Dulčića, Ljube Ba-
bića, Tina Ujevića, Matoša...), za red u odanosti svojim franjev-
cima. (Unatoč velikoj želji da jednom uživo doživi Wagnerovog 

Parsifala i rezerviranom mjestu u kazalištu, on će se ipak pri-
družiti svojim fratrima u večernjim obredima Velikoga petka).

Iznimna duhovna dimenzija omogućila mu je i u najpoznijim 
godinama života nadasve moderno sagledavanje problema 
u mnogim područjima. S poštovanjem i interesom pratit će 

on i modernu teološku misao (i kad nije od svih prihvaćena), ali 
isto tako i mnoga područja politike i kulture. Kad mogućnosti to 
dopuste, odazvat će se na pozive elektronskih i tiskanih medija. 
A opet, uvijek i prije svega, sagledavat će sve kroz odraz Božjega 
posinjenika - čovjeka u njegovoj svakodnevici, te isticati znače-
nje molitve i ljubav kao mjeru svih stvari. Dugogodišnji zanos 
porukom pjesme Hoću li i ja u raj fra Bonaventure Ćuka (Duda 
se na njegovu grobu godine 1941. u Varaždinu potiho molio da 
pri stupanju u franjevački red dobije ime Bonaventura) te Du-
din tonski zapis kazivanja te pjesme na internetu i u prigod-
nim radijskim i TV emisijama nekako je posebno živo odjeknuo 
upravo u vijestima o njegovom preminuću te vjerujem da bi fra 
Bonaventura bio time više nego obradovan (O, Bože moj!).

O djelu i značaju fra Bonaventure Dude kao franjevca, te-
ologa, bibličara, sveučilišnoga profesora, glazbenika, dopisno-
ga člana HAZU... za hrvatsku kulturu i znanost svjedočili su u 
ovim kolovoškim danima mnogi. Pratio sam pažljivo sve napise 
i kazivanja i uvijek mi se činilo da je sve to nedovoljno s obzirom 
na duboki trag Dudina djela. Njegovo sebedarje za sve nas obve-
zuje na nove razgovore i iščitavanje njegovih tekstova. O meni 
i meni najdražima brinuo se u svakom razgovoru, a posebno 
se radovao svakoj ostvarenoj zamisli (Reci mi što sad planiraš 
raditi?). Za nas on je svet čovjek i vjerujemo da će svetim jednom 
biti i javno proglašen. 

U spomen 
na fra 
Bonaventuru 
Dudu

Držite red i red 
će vas spasiti

Duda i red su istoznačnice! 
Istoznačnice za rad, 
ustrajnost, nenametljivost 
i poniznost pred drugim, 
za dubinu i jasnoću 
promišljene propovijedi, a 
važnost propovijedi isticao 
je kao svoju temeljnu 
zadaću 

IN MEMORIAM

U jednom intervjuu Novom listu, uoči Vele Gospe, 14. kolovoza 2007. godine, novinarki Mirjani Grce rekao 
je kako je Trsat njegov drugi dom: “Trsat se ne može odjednom reći. Ali nekad je dovoljno reći samo Trsat i 
Gospa Trsatska – time je sve rečeno. Mnogo se toga u mome životu ovilo oko Majke Milosti, Gospe Trsatske.”

Piše: Bruno Lončarić
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Zagreb, (IKA) - Glasoviti franjevac i bibličar fra Bonaventu-
ra Duda, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, 
koji je preminuo u jutarnjim satima 3. kolovoza u franjevačkom 
samostanu u Varaždinu, u 94. godini života, 76. redovništva i 68. 
svećeništva, pokopan je 8. kolovoza na zagrebačkom groblju Miro-
goj, u nazočnosti rodbine, redovničke braće franjevaca, delegacije 
mještana rodnog mjesta Kras na otoku Krku, te velikog mnoštva 
prijatelja, suradnika i svih onih koji su ga voljeli i poštovali.

Sprovodne obrede vodio je biskup Ivan Šaško, a sažalnicu za-
grebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića na početku je 
pročitao fra Darko Tepert. Kardinal ističe kako je fra Bonaventura 
kao svećenik, redovnik, predavač, teolog, bibličar, profesor-eme-
ritus Sveučilišta u Zagrebu, prevoditelj, poliglot, pisac i pjesnik, 
kateheta i pedagog, skladatelj, dopisni član Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti te kao zanosni propovjednik Božje riječi dao 
je nemjerljiv doprinos poslanju Crkve u Hrvatskoj i svijetu. „Pre-
puštajući se u svim područjima djelovanja nadahnućima Duha Sve-
toga, uvijek je bio otvoren za čovjeka. S vedrinom duha i gostoljubi-
vošću srca otvarao je svoja vrata onima koji su ga pohađali tražeći 

pomoć, savjete, pouke, a posebno Božje milosrđe u sakramentu po-
kore, čime je stekao mnoštvo duhovne djece u kojoj je evanđeoskom 
dobrotom i oduševljenim svećeničkim služenjem zapalio iskru i po-
državao plamen vjere. Unatoč ovozemaljskim uspjesima, priznanji-
ma i nagradama, od kojih mu je zasigurno najdraža bila ona pape 
Benedikta XVI. - Križ “Pro Ecclesia et Pontifice” - prigodom njego-
va dijamantnog svećeničkog jubileja 2010. godine, fra Bonaventura 
odlikovao se kršćanskom jednostavnošću zbog koje će plodovi nje-
gova predanog rada živjeti i donositi rod, a nama je zadatak da ih 
sabiremo, čuvamo i predajemo kao baštinu koja obvezuje”, napisao 
je kardinal Bozanić u sućuti provincijalnom ministru Hrvatske fra-
njevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Iliji Vrdoljaku. 

Obraćajući se okupljenom mnoštvu, biskup Šaško kazao je 
kako zemaljski život fra Bonaventure stane u tri ključna pojma: 
Evanđelje, Božja snaga i spasenje po vjeri. „Rado su ga susretali 
ljudi različitih životnih putova, jer su osjećali da je prožet odgovori-
ma na temeljna pitanja o postojanju, o rođenju i o smrti”, zaključio 
je biskup Šaško.

IN MEMORIAM

Tko sam ja? Znate, kad tumačim mladim 
teolozima misterij Boga, nekako, čini mi se, naj-
lakše se prikuče stvari kad ih iznenadim s neko-
liko prethodnih pitanja. “Evo vam pet minuta, 
zašutjet ćemo, napišite mi kratko i brzo tko ste 
vi.” Čudno se zagledaju, pa jasno, tko će u pet 
minuta napisati tko je on, koje ga želje pokreću...! 
“Hoćete li pet sati?” Očito, stvar ne postaje lakša. 
Čovjek je sam sebi misterij. K tome, kako je velika 
razlika između biti i znati, pa između biti i reći. 
Ja jesam čitav, sa svim svojim željama, ideali-
ma, sa svim svojim – rekao bi Tin – “mojstvom”; 
i donekle se takvim znadem; ali to izreći – nije 
li to dar samo nekih? Ipak, počet ću se gonetati, 
da Vam reknem nešto o sebi. Prije svega osjećam 
da se dugujem mnogim ljudima. Pobožno bih to 
rekao: na put moga života Bog je poslao mnoge 
ljude koji su mi život učinili ljepšim, koji su me 
uvjetovali dobrim, bar boljim... Pa, prije svega, 
od najranijeg djetinjstva – a u školu sam krenuo 
sa pet i pol godina – imao sam izvrsnih učitelja, 
profesora, magistara (redovničkih odgojitelja). 

No, pitate zašto toliko ističem da sam naj-
prije fratar. Pa češće kažem: znate, to sam jedino 
platio samim sobom.

Fratarstvo smatram oblikom svoga kršćan-
stva. Istina, i profesorujem kao kršćanin, bar 
bih to želio. Ali to je nadošlo poslije. Uostalom, 
ako hoćete znati, na fratarstvo sam baš nabasao 
po čistoj Božjoj dobroti. Jednoga mi se dana to 
svidjelo kao moj osobni oblik egzistencije. I to je 
bilo vrlo rano, u jedanaestoj godini. I danas rado 
sjednem, na Trsatu, pod kesten – nažalost tu je 
sada neka ružna garaža – gdje su se dva stara 
fratra (Leonard Novaković i Anaklet Zadravec) 
posavjetovali o meni. Činilo im se da bi od mene 
moglo nešto biti... A što sam više rastao, to sam 

više iskusio da to treba izboriti i, kako rekoh, 
platiti sobom. Zapravo, kupio sam samoga sebe. 
Nadam se da ću takav potrajati, da će me drugi 
izdržati, a i podržati... “Ne ja, nego milost Božja 
u meni”, rekao bi sv. Pavao.

Nikada nisam naumljivao studirati Bibliju. 
Uostalom, ta specijalizacija i počinje na kraju 
mnogih studija. U moje vrijeme govorilo se o tom 
kao o nečem nedostižnom. Treba znati jezike... 
Poslaše me na franjevačko sveučilište u Rim da 
doktoriram iz teologije. Obranio sam disertaciju 
o Ivanu Stojkoviću Dubrovčaninu (+1443) i nje-
govoj nauci o Crkvi na baselskom koncilu. Neke 
sretne okolnosti potaknule su moje prijatelje, sta-
rije, da me nagovore neka sada upišem daljnji 
studij na Papinskom biblijskom institutu. I, re-
kao bi jedan moj pokojni profesor: “Išlo je!”

Oko god. 1965. sa svih su se strana u nas čuli 
glasovi – uvijek se sjećam tih čudesnih “glasova” 
o životu Ivane Arške! - koji su govorili o potrebi 
Biblije. I sam sam osjećao potrebu novog prijevo-
da, ali ni najmanje da bih ja u njemu sudjelovao. 
I tu sam se našao odjednom u poslu. Naprosto, 
valjalo je prihvatit se. U ono vrijeme rekao je To-
mislav Ladan u jednom važnom razgovoru: “Ima 
trenutaka i prilika kada se ne pita jesmo li spo-
sobni, nego moramo li. A onda treba pregnuti da 
načinimo kako valja.” Tako je nekako bilo ono-
madne i s našom biblijskom ekipom.

A sada? Toliko bih toga još želio. No sjećam 
se iz prvih godina studija, u onoj maloj hrvat-
skoj enciklopediji pročitao sam neku indijsku 
mudrost: “Ne ori preširoka polja da ti ne bi ma-
laksala snaga!” A opet, uvijek sam volio daniel-
ske duše što ih je anđeo Gabriel nazvao, kao ono 
Daniela”... jer si čovjek želja” ... Vir desideriorum 
– Čovjek želja, uvijek mi se sviđao taj izraz.

Životopis
Fra Bonaventura Duda, 

na krštenju Roko, rođen je u 
Rijeci 14. siječnja 1924. godi-
ne. Rano djetinjstvo proveo je 
u selu Krasu na otoku Krku. 
Nakon pučke škole, školo-
vanje nastavlja na Sušaku u 
građanskoj školi. U to vrije-
me ministrirao je kod časnih 
sestara Sv. Križa i upoznao 
trsatske franjevce koje je, na-
kon drugog razreda, zamolio 
da ga prime u samostan. U 
novicijat je ušao 14. kolovoza 
1941. godine u Varaždinu. U 
Rimu je doktorirao na Anto-
nianumu (1956) i studirao 
na Papinskom biblijskom 
institutu, gdje je postigao i 
biblijski licencijat. Od jeseni 
1957. do 1993. predavao je 
na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Zagrebu, gdje sta-
tus redovnog profesora ima 
od 1969. kao pročelnik Ka-
tedre Svetoga pisma Novoga 
zavjeta. 

Godine 1962. jedan je od 
pokretača »Glasa Koncila«. 
Bio je glavni urednik Zagre-
bačke Biblije, kapitalnog pri-
jevoda Svetog pisma iz 1968., 
iznimnoga zagrebačkoga i hr-
vatskoga biblijskog pothvata, 
zajedno s drugim vrhunskim 
zagrebačkim i hrvatskim 
književnicima i jezikoslov-
cima, teolozima i prevodite-
ljima. Autor je velikog broja 
knjiga. Nagradu Grada Rijeke 
dobio je 2014. godine.

jer si čovjek želja
Bonaventura Duda o sebi, u razgovoru s Draganom Kalajdžićem u 
knjizi Jesmo li sami na putu (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980.).

Njegov život staNe u tri pojma:  
evaNđelje, Božja sNaga i spaseNje po vjeri

Ispraćaj
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Piše: Goran Moravček

D’Annunzijev pohod na Rijeku imao je dugoročne (geo)političke, ali i 
vjerske posljedice.

U prvoj polovici riječkog 20. stoljeća politički utjecaj na vjeru 
bio je izrazito nacionalno obilježen. Kada je postalo izvje-
sno da će raspadom Austro-Ugarske narodi koji su bili pod 

njezinom vlašću steći priliku da se nacionalno osamostale politika 
je kroz široko otvorena vrata ušla i u Crkvu.

U takvim prilikama, podržan od mnogih talijanskih crkvenih 
velikodostojnika, pjesnik Gabriele D’Annunzio zauzeo je Rijeku/
Fiume 12. rujna 1919. Time je započela talijanska uprava, koja je 
trajala u gradu na Rječini do kapitulacije Kraljevine Italije 8. ruj-
na 1943. godine. D’Annunzijev pohod na Rijeku imao je dugoročne 
(geo)političke, ali i vjerske posljedice.

Talijanski književni klasik, “hodočasnik Italije”, kako su ga 
nazivali, rođen je 1863. godine u Pescari kao Gaeta-
no Rapagnetta. Ime Gabriele D’Annunzio uzeo je u 
mladosti. Na vratima automobila, s kojim je na čelu 
kolone krenuo iz Ronchia kod Trsta u pohod na Ri-
jeku, bili su naslikani Gospa Loretska i Nazaretska 
kuća u kojoj je arkanđeo Gabrijel navijestio Mariji da 
će roditi sina Isusa. Prema predaji, Nazaretska kuća 
je 10. svibnja 1291. godine stigla na Trsat, a nakon 
tri i pol godine je “na krilima anđela” prenesena u 
Loreto kod Ancone (hrv. Jakin) u Italiji, gdje se štuje 
Gospa Loretska. Tako je Gabriel D’Annunzio nadah-
nut valjda arkanđelom Gabrijelom, Navjestiteljem, 
simbolički najavio svoj vojni i politički pothvat. Su-
kladno tome, prevrat 12. rujna 1919. godine poznat 
je kao - Santa entrata!

Potpisom Rapallskog ugovora 12. studenoga 
1920. godine između tadašnjih kraljevina Italije i 
S.H.S. trebalo je biti riješeno riječko pitanje. Rapall-
ski ugovor imao je za Hrvate katastrofalne posljedi-
ce. Kralj Aleksandar Karađorđević prepustio je Itali-
ji, svojoj saveznici iz Prvoga svjetskog rata, ogromne 

hrvatske teritorije na istočnoj obali Jadrana, među inima Istru i 
Zadar te mnoge otoke, a bila je predviđena i uspostava Slobodne 
Države Rijeke. Postignuća Italiji osigurana Rapallskim ugovorom 
bila su tolika da je Rim bez krzmanja odlučio ukloniti D’Annunzia. 
U riječkih pet dana Krvavoga Božića 1920. godine (pri)grad je raza-
ran, a Komandant poražen i ponižen usprkos tomu što je proglasio 
ratno stanje i pozvao Riječane na otpor.

Pogreb poginulih talijanskih dragovoljaca i vojnika na groblju 
Kozala pretvoren je 3. siječnja 1921. godine i u veliki politički skup, 
na kojem je Gabriele D’Annunzio govorio o pomirenju među mrtvi-
ma, svima onima koji su život dali za talijansku Rijeku. Sahrana 
sudionika “Krvavog Božića” potaknut će gradnju kripte, a potom 

“Sveti 
ulazak” 
D’annunzija 
u rijeku

Unutrašnjost kripte u 
crkvi na Kozali.

Sahrana sudionika 
“Krvavog Božića” 

potaknula je gradnju 
kripte, a potom i 

Zavjetnoga hrama 
(Tempio Votivo), odnosno 

crkve sv. Romualda i Svih 
Svetih na riječkoj Kozali.
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i Zavjetnoga hrama (Tempio Votivo), 
odnosno crkve sv. Romualda i Svih Sve-
tih na riječkoj Kozali. Izgrađena u (neo)
gotičkom slogu prema zamisli arhitekta 
Bruna Anghebena, kripta i crkva dobile 
su i političku ulogu potaknutu duhom 
danuncijanizma. Ondje je bila izravno 
i jasno potvrđena veza između vjere i 
politike, ali ne prvi put na riječkom po-
dručju.

Župa na Kozali utemeljena je 16. 
srpnja 1923. razdiobom drevne, i tada 
jedine, riječke župe Uznesenja Blažene 
Djevice Marije. U tada već talijanskoj 
Rijeci su istovremeno osnovane još tri 
župe - Majke Božje Lurdske Bezgrješne 
na Žabici, Presvetoga Otkupitelja na 
Mlaki i sv. Nikole biskupa na Krnjevu. 
Župa na Kozali počela je djelovati 1. ko-
lovoza 1923. Kako nova župa nije imala 
tada svoju crkvu vjernici s Kozale mise 
su slavili u crkvi sv. Vida, koja će nakon 
aneksije Rijeke Italiji (1924.) i usposta-
ve Riječke biskupije 1925. godine posta-
ti prvostolnicom. Na Malu Gospu 1924. 
godine prvim župnikom imenovan je ka-
nonik Giovanni Regalati. U njegovo će 
vrijeme početi radovi na izgradnji kripte 
i nove župne crkve na Kozali.

Deset godina nakon aneksije Ri-
jeke, na dan 16. ožujka, koji je trebao 
podsjetiti na dolazak talijanskog kralja 
Vittoria Emanuela III. u “sveti” grad, 
bila je dovršena i gradnja Zavjetne crkve 
na Kozali, koju je 1934. posvetio riječki 
biskup Antonio Santin. Posveta crkve 
na Kozali bila je održana 9. rujna, a ne 
dvanaestoga u tome mjesecu kada se 
obilježavao D’Annunzijev ulaz u grad, 
samo zao što je svečanost bila u subotu, 
dok je 12. rujan 1934. bio utorak – radni 
dan!

Natpisi nekoć postavljeni u crkvi i 
nad ulazom u zvonik bili su ispisani u 
čast Gabriela D’Annunzija i Benita Mu-
ssolinija. Po završetku Drugoga svjet-
skoga rata ti su natpisi uklonjeni, a s 
vremenom je iz kolektivnog sjećanja Ri-
ječana, uglavnom novopridošloga i mla-
đeg stanovništva, izblijedjelo sjećanje 
na političku ulogu Zavjetnoga hrama na 
Kozali.

Gabriele D’Annunzio preminuo je 
1938. na obalama jezera Garda. Vila u 
kojoj je živio te raskošni park uređeni 
su kao memorijalni kompleks nazvan 
“Il Vittoriale degli Italiani”. Na tisuće 
ljudi posjećuju “Il Vittoriale”. Imao sam 
prilike i osobno se uvjeriti ondje kako 
D’Annunzijeva politička slava nije na 
Apeninima potamnila ni danas, iako su 
zbog ideja koje je zastupao, a u Rijeci je 
ozbiljio i prvi fašistički poredak u svije-
tu, stradali su mnogi. Fašizam je stajao 
glave milijuna nedužnih ljudi od naših 
krajeva do Eritreje i Etiopije. Je li zbog 
toga osuđen ijedan talijanski fašistički 
zločinac pred međunarodnim sudom 
pravde? Nije.

Priopćenje Mješovite komisije  
o kardinalu Stepincu

Tumačenja su 
različita
Došlo se do zaključka da su događaji, nastupi, 
spisi, šutnja i stajališta još uvijek predmet 
različitih tumačenja.

Dana 12. i 13. srpnja 2017. okupi-
li su se u Domu Svete Marte (Domus 
Sanctae Marthae) u Vatikanu, na svo-
mu šestom i posljednjem sastanku i pod 
predsjedanjem Oca Bernarda Ardure, 
predsjednika Papinskoga vijeća za po-
vijesne znanosti, članovi Mješovite ko-
misije hrvatskih katoličkih i srpskih 
pravoslavnih stručnjaka na zajedničko 
razmatranje lika kardinala Alojzija Ste-
pinca, nadbiskupa zagrebačkog.

U ime Hrvatske biskupske konfe-
rencije bili su prisutni: kardinal Josip 
Bozanić, nadbiskup zagrebački; Mons. 
Antun Škvorčević, biskup požeški; 
Mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-
duvanjski; dr. Jure Krišto i dr. Mario Ja-
reb iz Hrvatskoga instituta za povijest.

U ime Srpske Pravoslavne Crkve 
bili su prisutni: g. Amfilohije, mitropolit 
crnogorsko-primorski; g. Porfirije, mi-

tropolit zagrebačko-ljubljanski; g. Irinej, episkop novosadski i bački; g. Jovan, episkop 
pakračko-slavonski; i prof. dr. Darko Tanasković, stalni predstavnik Republike Srbije pri 
UNESCO-u.

Nazočni su prepoznali velikodušnost pape Franje koji je dobrohotno prihvatio molbu 
patrijarha Srpske Pravoslavne Crkve Irineja, i odlučio je ustanoviti Komisiju.

Svi su članovi zahvalni na srdačnom ozračju, u kojem su, s punom slobodom izražava-
nja, mogli ispuniti zadaću povjerenu Komisiji, to jest pristupiti zajedničkom razmatranju 
života kardinala Stepinca.

Od početka rada Komisije članovi su bili svjesni da je postupak kanonizacije kardinala 
Stepinca u isključivoj mjerodavnosti Pape. Priznaju također da svaka Crkva ima vlastite 
kriterije za postupak kanonizacije.

Članovi Komisije složili su se također da je njihov rad omogućio bolje razumijevanje 
povijesti u godinama između Prvoga svjetskog rata i 1960., godine smrti kardinala Ste-
pinca. Moglo se također osvijetliti život i službu jednog uglednoga katoličkog Pastira u 
osobito teškom povijesnom razdoblju.

Došlo se do zaključka da su različiti događaji, nastupi, spisi, šutnja i stajališta još 
uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca tumačenja koja su pre-
težito davali katolički Hrvati i pravoslavni Srbi ostaju i dalje različita.

Proučavanje života kardinala Stepinca pokazalo je kako su sve Crkve bile izložene ra-
zličitim okrutnim progonima i imale su svoje mučenike i ispovjedaoce vjere. U tom smislu 
članovi Komisije složili su se oko mogućnosti buduće suradnje, u pogledu zajedničkoga 
rada, kako bi podijelili sjećanje na mučenike i ispovjedaoce vjere dviju Crkava.
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Mons. Bohdan Dzyurakh tajnik Sinode 
biskupa Ukrajinske grkokatoličke crkve

molitva je  
velika pomoć

Pontifikalnu misu blagdana Majke Božje Snjež-
ne u Ličkom polju 5. kolovoza ove godine predvodio je 
preuzvišeni mons. Bohdan Dzyurakh, kurijalni biskup 
Ukrajinske grkokatoličke crkve i titularni biskup Va-
gade te tajnik Sinode Ukrajinske grkokatoličke crkve. 

U prigodnoj propovijedi, biskup je istakao ulogu 
Blažene Djevice Marije u povijesti ukrajinskog i hrvat-
skog naroda istaknuvši: „Mi u Ukrajini proživljavamo u 
ovo vrijeme najteže razdoblje naše novije povijesti. Prije 
tri godine, za vrijeme Revolucije dostojanstva, kada su 
stotine tisuća Ukrajinaca ustale protiv diktature neka-
dašnjeg predsjednika Janukoviča, ta je mirna demon-
stracija bila ugušena u krvi.

Samo u dva dana, od 18. do 20. veljače 2014. snaj-
peristi su ubili preko 120 aktivista, među kojima su 
bili profesori, političari, studenti, domaćice. Najstariji 
ubijeni imao je 74, a najmlađi samo 17 godina. Nakon 
što je naš bivši predsjednik pobjegao u Rusiju, nadali 
smo se da je najgore iza nas i da ćemo sada moći slo-
bodno graditi svoju budućnost. Ali nije bilo tako, jer je 
naša zemlja bila napadnuta izvana. Najprije se dogodila 
protuzakonita aneksija poluotoka Krima, a zatim malo 
poslije toga počela je vojna intervencija ruskih paravoj-
nih snaga i ruske regularne armije u istočnom dijelu ze-
mlje. Ta agresija, koja još uvijek traje, prouzročila je već 
preko deset tisuća mrtvih, više od dvadeset i tri tisuće 
teško ranjenih i gotovo dva milijuna internih izbjeglica, 
među njima sto osamdeset tisuća djece.“

Potom je sve pozvao na molitvu: “Kako se možemo 
mi vjernici suprotstaviti tim kušnjama i izazovima. Pri-
je svega, draga braćo i sestre, našom molitvom. Ta po-
znato je da i rat i mir počinju u ljudskom srcu. A samo 
Bog može svojom milošću taknuti ljudsko srce i promi-
jeniti ga svojom ljubavlju. 

Ove godine slavimo stogodišnji jubilej Marijinih 
ukazanja u portugalskoj Fatimi. Tada je Marija pozvala 
na molitvu za mir u svijetu i za obraćenje Rusije. Fati-
ma na poseban način znači za sve nas poziv na pokoru i 
obraćenje. Ta je poruka aktualna danas kao što je bila i 
nekad. S bečkim kardinalom Christoforom Schoenbor-
nom možemo konstatirati: „Mi smo opet u sličnoj situ-
aciji kao prije sto godina, to jest 1917. Ratovi, izbjegli-
ce, nevolje prouzročene glađu. I tako mnogo duševnog 
jada.“ Na poziv Majke Božje molimo posebno za veliki 
dar koji toliki ljudi trebaju i za kojim toliki čeznu - mo-
limo za dar mira i za oslobođenje od zla.“ 

Uz predvoditelja slavlja, na proslavu su iz 1500 
km udaljene Ukrajine došli i vlč. Mykola, duhovnik 
Bogoslovnog sjemeništa iz Kijeva i vlč. Andriy, tajnik 
biskupa. Gosti iz Ukrajine  župnom su upravitelju vlč. 
Tomislavu Zečeviću predali poklon, križ za glavni oltar 
Svetišta. 

Novinarka Mirjana Grce u Novom listu, 27. srpnja objavila je razgovor 
s biskupom Bohdanom Dzyurakh-iem, a u Zvonima prenosimo neke dijelove 
tog razgovora. 

povijest Ukrajinske Grkokatoličke crkve
Povijest Ukrajinske grkokatoličke crkve seže u vrijeme krštenja Vladimi-

ra Velikog, u 988. godinu, vrijeme kada je kršćanska crkva bila jedinstvena. 
Nakon raskola 1054. godine, naša je Crkva zadržala obred prve crkve, bizant-
ski crkveni obred, ali je isto tako ostala povezana s rimskim papama, nasljed-
nicima sv. Petra. Naši su biskupi, međutim, bili uvučeni u raskol, no uvijek 
su željeli ponovo uspostaviti zajedništvo s Katoličkom crkvom. Bilo je u tom 
smislu različitih pokušaja da bi konačno 1596. godine bila potpisana unija u 
Brestu, što je učinio metropolit Kijeva sa svojim biskupima. Time je ponovo 
uspostavljeno jedinstvo Ukrajinske crkve i Rimokatoličke crkve. Tako je naša 
Crkva sljedbenica te stare crkve.

Kada su prije 300 godina najistočniji dio Ukrajine zauzeli Rusi, krajem 
17. stoljeća, naša je Crkva na istoku zemlje uništena i priključena Pravoslav-
noj crkvi. Nakon Drugog svjetskog rata, nakon što su se Rusi na nas podigli, 
11. travnja 1945. sve su naše biskupe zatvorili. Naša Crkva u Ukrajini mogla 
je tada preživjeti samo u podzemlju. 

Početkom 90-ih godina u našu su se Crkvu vratili mnogi svećenici i mno-
ge zajednice tako da smo mogli izgraditi svoje strukture i ponovo početi s 
pastoralnim radom. Danas naša Crkva ima oko 3500 svećenika, a nakon vre-
mena SSSR-a imali smo samo 300 svećenika koji su preživjeli u podzemlju. 
U bogoslovijama danas imamo oko 800 kandidata za svećenike. Radujemo se 
tom razvoju naše Crkve i nadamo se da ćemo svojom djelatnošću u sadašnjo-
sti moći doprinositi duhovnoj obnovi ukrajinskog društva.

ekonomska sitUacija
Pored ratnih strahota, danas se u Ukrajini sa 150 eura prosječne plaće 

mjesečno vrlo teško živi, a pogotovo teško s takvim prihodom žive obitelji. 
Zbog toga su kao ekonomski emigranti mnogi ljudi otišli u inozemstvo. To je 
velik izazov i velik socijalni problem. Često samo žene odlaze u druge zemlje, 
npr. u Italiju da bi tamo radile, i mnoge tamo njeguju starije ljude. Muškarci i 
djeca ostaju doma, u Ukrajini, sami. Mnoge su obitelji razdvojene i mnoge se 
razbijaju. U tom smislu mnoga djeca rastu bez majki, njihove mame dolaze 
kući jednom u dvije-tri godine. Nadam se da će se to promijeniti. Kako je već 
rečeno, mi u Ukrajini imamo 1,7 milijuna internih izbjeglica, ali zanimljivo je 
primijetiti da je vrlo mali broj njih otišao u inozemstvo. Ostali su u Ukrajini 
jer svoja nadanja ujedinjuju s Ukrajinom.

kako pomoći 
Ukrajini je moguće uputiti pomoć za skrb o izbjeglim ljudima. Riječka 

nadbiskupija za takvu pomoć ima otvoren račun u Erste banci. Podaci su 
sljedeći: IBAN HR9024020061100208201 – Erste bank – Poziv na broj HR00 
2017-380 – Opis plaćanja: Pomoć za Ukrajinu. 

Važno nam je 
da nas se ne 
zaboravlja i da 
nam se dade 
podršku. Potrebni 
su nam znakovi 
solidarnosti, ali 
isto tako i molitva. 

Ukrajinski biskup Bohdan 
Dzyurakh u Liču

proživljavamo 
Najteže 
razdoBlje 
Novije povijesti 
ukrajiNe
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Nadbiskup Ivan Devčić tijekom ljeta bio je 
gost Ukrajinske grkokatoličke crkve te 
je od 9. do 17. srpnja boravio u Kijevu, 

u Dvoru patrijarha Sviatoslava Shevchuka. Po-
sjet Ukrajini bio je prilika za bolje upoznavanje 
i snažnije povezivanje ove dvije Katoličke crkve 
različitih obreda te produbljivanje suosjećanja s 
patnjama koje prolazi ratom zahvaćena Ukraji-
na. Nadbiskup je posjetio brojne kulturne i vjer-
ske znamenitosti te iz prve ruke saznao kako žive 
katolici istočnog obreda u Ukrajini.

Nakon raskola 1054. godine Crkva u Ukraji-
ni zadržala je bizantski crkveni obred, ali je osta-
la povezana s rimskim papama, nasljednicima sv. 
Petra. Bilo je različitih pokušaja povezivanja da 
bi konačno 1596. godine bila potpisana unija u 
Brestu, što je učinio metropolit Kijeva sa svojim 
biskupima. Time je ponovo uspostavljeno jedin-
stvo Ukrajinske crkve i Rimokatoličke crkve. 
Kroz povijest je prolazila izrazito teške trenutke 
zbog stalnih teritorijalnih težnji Rusije. Nakon 
Drugog svjetskog rata sve su biskupe zatvorili, 
a Grkokatolička crkva u Ukrajini mogla je pre-
živjeti samo u podzemlju. Nakon sloma SSSR-a, 
početkom 90-ih godina vratili su se mnogi sveće-
nici i ponovo se započelo s pastoralnim radom.

Nadbiskup je posjetio i Vojni ordinarijat 
te se detaljno upoznao s ratnim strada-
njima. Već tri godine u istočnom dijelu 

Ukrajine bijesni rat s Rusima koji žele odvojiti 
dio Ukrajinskog teritorija. Svaki se dan ukra-
jinski teritorij granatira i to donosi nove žrtve i 
razaranja. Ukrajinci svoja stradanja uspoređuju 
s onim što je Hrvatska prošla u vrijeme Domo-
vinskog rata.

Poklonio se žrtvama Holomodora (1931.-
1939.) te Revolucije dostojanstva (2014.) na 
poznatom kijevskom trgu Majdanu. Posjetio je 
lokalni muzej u Obukhivu u kojemu se nalazi 
spomen prostor najpoznatijeg ukrajinskog filo-
zofa Nikolaja Berdjajeva o kojemu je nadbiskup 
pisao doktorsku disertaciju.

Sudjelovao je na Božanskoj liturgiji koju je 
predvodio patrijarh  Sviatoslav Shevchuk u za-
jedništvu s kardinalom Leonardom Sandrijem, 
koji je kao izaslanik pape Franje pohodio ratom 
zahvaćena područja. Posjetio je i bogosloviju u 
Kijevu gdje Riječka nadbiskupija pomaže školo-
vanje dvojice bogoslova.

Vrhunac posjeta Ukrajini bilo je hodočašće 
u svetište u Zarvanytsyu, u Ternopiljskoj oblasti 
gdje se okupilo oko 100.000 vjernika.

Nadbiskup Devčić  
u posjetu  
grkokatolicima  
u Ukrajini

Božanska liturgija - nadbiskup, patrijarh i ap. nuncij u Ukrajini

Hodočašće u Zarvanytsy

Doček pred novim sjemeništem

Bremenita
povijest Ukrajine
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Humanitarna udruga „Riječko srce“ sa svojim je partnerima i 
prijateljima pokrenula veliku humanitarnu akciju za kupnju ure-
đaja za riječki hospicij Glosair 400 koji služi za dezinfekciju prosto-
ra od bakterija. Vrijednost uređaja je oko stotinu tisuća kuna pa 
je odlučeno da akcijom pomognemo riječkom hospiciju u nabavci 
istog, poručuju iz Udruge. S ciljem prikupljanja potrebnih novčanih 
sredstava organizirat će se humanitarni koncert u HNK „Ivana pl. 
Zajca“ u četvrtak 12. listopada s početkom u 20:30 sati. Nastupaju: 
Klapa Kastav, Klapa Nevera, Vivien Galletta, Mirjana Bobuš, Voljen 
Grbac, Francesco Squarcia, Joso Butorac, Antonio Krištofić, Duško 
Jeličić, Damir Kedžo, Vladimir Babin i Natko Štiglić.

Ravnateljica hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“ s. Daniela 
Orbanić istaknula je kako je aparat potreban riječkom hospiciju jer 
u ovu ustanovu palijativne skrbi bolesnici dolaze s različitim bak-
terijama čiji rast i širenje se mogu spriječiti njegovim korištenjem. 
Također, izrazila je zahvalnost organizatorima i sudionicima akcije.

Osim ove, predsjednik Udruge „Riječko srce“ Dalibor Horvat 
podsjetio je da su se sredstava za riječki hospicij, 1. i 2. rujna priku-
pljala u poslijepodnevnim satima u ZTC-u u Rijeci.

simpozij prigodom 70 godiNa od 
otvaraNja sjemeNišta i teologije

Teologija u Rijeci - područni studij Katoličkog bogoslov-
nog fakulteta obilježit će 13. listopada, simpozijem pod 
naslovom Kršćanstvo u kulturi - Međusobni utjecaji 

70. godišnjicu od otvaranja Sjemeništa i Visoke bogoslov-
ske škole na Belvederu u Rijeci. Nakon što je Sjemenište 
u Senju prestalo s radom, a grad Rijeka vraćen unutar 
hrvatskih granica, u listopadu 1947. započinje s radom 
Visoka bogoslovska škola i međubiskupijsko sjemeni-
šte za prostor današnje Riječke metropolije. S izu-
zetkom razdoblja od 1955.-1966., kada su nasilno 
zatvoreni, Sjemenište i Teologija u Rijeci formi-
rali su svećenstvo za čitavo područje zapadne 
Hrvatske. K tome, dolazak Družbe Isusove u 
Rijeku 1627. označio je početak djelovanja 
gimnazije, potom i visoke škole za šire po-
dručje zapadne Hrvatske. Sve do njihova uki-
nuća 1773., uz današnju katedralu sv. Vida u 
Rijeci, isusovci šire kulturu i znanost. U tim ustanovama riječke gi-
mnazije i Sveučilište vide svoje početke. Visoke obljetnice 70 godina 
od otvaranja Sjemeništa i 390 godina od dolaska isusovaca prilika 
su za promišljanje o tome u kojoj su se mjeri kršćanstvo i kultura 
međusobno prožimali na prostoru zapadne Hrvatske. 

Teologija u Rijeci, Povjerenstvo za crkvena kulturna dobra 
i Nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu još su 2. travnja 2017. 
održali zapaženi koncert i predavanje u katedrali sv. Vida čime je 
započelo obilježavanje visokih obljetnica.

Aktivnosti vezane uz Rijeku kao europsku prijestolnicu 
kulture poticaj su da se ukaže kako kultura na području 

Riječke metropolije crpi veliko bogatstvo iz plodotvornog 
susreta Boga i čovjeka u prošlosti do danas. Isto tako kul-

tura je izvršila utjecaj i na vjerski život kršćanina ovih 
prostora. Simpozij želi ukazati na mnogostruke izraze 

toga međusobnog utjecaja kršćanske vjere i kulture. 

Skup će, sa sudjelovanjem znanstvenika s 
KBF-a, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u 
Zagrebu i Družbe Isusove, obuhvatiti ova 

predavanja: Visoko školstvo i Crkva u Rijeci: 
od dolaska isusovaca 1627. do otvaranja Vi-

soke bogoslovske škole 1947.; Isusovci u 
Rijeci 1627. - 1773.: školsko, pastoralno i 
kulturno djelovanje; Nabožni tisak na hr-

vatskome jeziku riječke tiskare Karletzky 
(18. – 19. st.); Julije Klović – umjetnik iz 

Vinodola u europskom humanizmu; Glagoljska tiskara Šimuna Ko-
žičića Benje: preduvjeti, dostignuća i odjeci; Crkvena arhitektura 
na području današnje Riječke metropolije - kršćanski biljeg u kul-
turnom krajoliku sjevernog Jadrana; Nova formula patosa i para-
digma spasenja – čudotvorno raspelo u katedrali sv. Vida u Rijeci; 
Staroslavenska liturgija na otoku Krku danas; In memoriam prof. 
dr. sc. Marijanu Jurčeviću (1939. – 2017.).

Doc. dr sc. Marko Medved

riječko  
srce  
za riječki  
hospicij

Teologija u Rijeci

Kršćanstvo u kulturi - Međusobni utjecaji, naslov je simpozija koji će se 
održati 13. listopada u velikoj dvorani Teologije u Rijeci.

DOGAĐANJA
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CRKVENA GLAZBA

Dragi čitatelji već smo u prošlim brojevima časopisa Zvona 
govorili o važnom događaju koji se dogodio ovoga proljeća 
u Rimu. 5. ožujka obilježena je pedeseta obljetnica upute 

Musicam sacram, posljednjega velikoga dokumenta na tu temu, 
objavljenoga 1967. godine. Na audijenciji papa Franjo obratio se 
crkvenim glazbenicima s vrlo nadahnutim govorom.

papa Franjo Govori crkvenim 
Glazbenicima

Papin govor bio je vrlo nadahnut i naglasio je ono što je važno 
za liturgijsko-glazbeno djelovanje prema uputi Musicam sacram, 
te o suvremenoj glazbi i njezinoj budućnosti. Važno je istaknu-
ti dvije misli Svetoga Oca: „ Radi se, s jedne strane, o očuvanju i 
vrjednovanju bogate i raznovrsne baštine naslijeđene iz prošlosti, 
njezinu uravnoteženomu korištenju u sadašnjosti, izbjegavajući ri-
zik nostalgične i ‘arheološke’ vizije. S druge strane, potrebno je dje-
lovati na način da sveta glazba i liturgijsko pjevanje budu potpuno 
inkulturirani u umjetničke i glazbene izričaje današnjice, da znaju 
utjeloviti i prevesti Božju riječ u pjesme, tonove i harmonije koje 
će potaknuti vibracije srca naših suvremenika, stvarajući jednu 
prikladnu emotivnu klimu koja će probuditi vjeru i pridonijeti sa-
branosti i potpunom sudjelovanju na misteriju koji se slavi.“ (usp. 
Miroslav Martinjak, Govor pape Franje (prijevod), Sveta Cecilija, 
Časopis za sakralnu glazbu, Zagreb 2017. broj 1-2.)

izjava o aktUalnom stanjU svete 
Glazbe U katoličkoj crkvi 

Smatram važnim donijeti kratki sažetak izjave koju promovi-
raju dvojica slavnih glazbenika i muzikologa: Talijan Aurelio Por-
firi, direktor međunarodnoga časopisa Altare Dei iz Macaa u Hong 
Kongu, autor knjiga i eseja o svetoj glazbi i liturgiji, i Amerikanac 
Peter Kwasniewski, profesor teologije i filozofije i voditelj zbora u 
Wyoming Catholic Collegeu. Njima se spremno pridružilo više od 
dvjesto ljubitelja liturgijske glazbe iz čitava svijeta. Popis potpi-
snika nalazi se na mrežnoj stranici časopisa koji uređuje Porfiri, 
zajedno s tekstom deklaracije na šest jezika. Bilanca je neizbježno 
kritička, a slijedi ju osam uvjeta za „jednu pozitivnu promjenu“. 
Donosim samo kratki sažetak. Cjelokupni prijevod članka profe-
sora M. Martinjaka možete naći u časopisu Sveta Cecilija, Zagreb, 
2017. , br. 1-2, str. 3-8.

U uvodnom dijelu ističe se duboka važnost glazbe s liturgijom 
koja ide u dva smjera: „dobra liturgija dopušta glazbu visoke razi-

ne, a ujedno standardno loša glazba za liturgiju strahovito utječe 
na nju.“

Osvrćući se na važan događaj, pedesetu obljetnicu upute Mu-
sicam sacram (5. ožujka 1967.) deklaracija izjavljuje na „žalostan 
put“ svete glazbe u desetljećima koja su slijedila nakon liturgijske 
konstitucije Sacrosanctum Concilium. „Ono što se dogodilo u ne-
kim crkvenim frakcijama u to vrijeme nema nikakve veze s kon-
stitucijom Sacrosanctum Concilium i s uputom Musicam sacram. 
Izvjesne ideje, koje nisu nikada bile predstavljene u dokumentima 
Sabora, uvrštene su u liturgijsku praksu, ponekad zbog pomanj-
kanja budnosti klera i crkvene hijerarhije.“ Kaže nadalje da se u 
nekim zemljama baština svete glazbe, za koju je Sabor tražio da se 
sačuva, ne samo da nije sačuvana, nego se borilo protiv te baštine. 
Takvo što je zasigurno protiv Sabora koji je rekao: „Sveta će glazba 
dakle biti to svetija što se tješnje poveže s liturgijskim činom, bilo 
da ugodnije izrazi molitvu, bilo da promiče jednodušnost, bilo da 
svete obrede obogati većom svečanošću. A Crkva odobrava i u Bož-
ju službu pripušta sve oblike prave umjetnosti, obdarene potreb-
nim svojstvima“ (čl. 112 Sacrosanctum Concilium).»

sadašnja sitUacija
„U svjetlu crkvenoga razmišljanja, toliko puta izrečena, mi 

smo zabrinuti za aktualnu situaciju svete glazbe, koja je u najma-
nju ruku dramatična, sa zloporabama u području svete glazbe, što 
je sada postalo norma, a ne neka iznimka. Ovdje ću sažeti neke 
od točaka koje pridonose „stanju pustoši“ prema kojem ide sveta 
glazba. 

Nastavak slijedi u sljedećem broju.

IZJAVA O AKTUALNOM 
STANJU SVETE GLAZBE
U mnogim dijelovima Crkve danas imamo pogrješan odnos s kulturom koja se može promatrati kao mreža 
spajanja. U aktualnoj situaciji liturgijske glazbe mi smo prekinuli tu mrežu, vezu s našom prošlošću, i poku-
šali smo se povezati s budućnošću koja nema smisla bez kontakta s prošlošću. Danas Crkva ne rabi aktiv-
no svoje kulturno bogatstvo za evangelizaciju, nego je i ona sama upotrijebljena od sekularne kulture koja 
destabilizira osjećaj klanjanja koji je u srcu kršćanske vjere. 

(iz Deklaracije o trenutačnoj situaciji svete glazbe ”Cantate Domino canticum novum”, 
Rim, 3. ožujka 2017.)

Piše: Andrejka Srdoč
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LJETO ZA HRVATSKE 
MISIONARE I MISIONARKE

Piše: Andreja Škarabot Kunštek

MISIJSKI HORIZONT

Već je tradicionalno da 
se misionari i misionarke 

okupe na ljetnom susretu 
koji se ove godine 

održavao po 29. put, od 
2. do 6. srpnja u Šibeniku i 

Šibenskoj biskupiji. 

Svake godine srpanj i kolovoz su mjeseci kada naši misionari i 
misionarke dolaze u svoju domovinu na godišnji odmor gdje 
ih radosna srca dočekuju njihovi najmiliji i župljani mnogih 

župa koje oni obilaze svjedočeći svoj rad u zemljama trećeg svijeta 
u kojima djeluju. Misionari i misionarke dolaze nakon 2. a neki i 
nakon 3. godie boravka u svojoj misiji.

Već je tradicionalno da se misionari, misionarke, Nacionalni 
ravnatelji Papinskih misijskih djela Hrvatske i BiH i biskupijski 
ravnatelji PMD-a Hrvatske i BiH okupe na susretu hrvatskih misi-
onara i misionarki, koji se ove godine održavao po 29. put, od 2. do 
6. srpnja u Šibeniku i Šibenskoj biskupiji. Susret misionara Crkve 
u Hrvata okupio je pedesetak sudionika hrvatskih misionara i mi-
sionarki koji su pristigli iz Tanzanije, Zambije, DR Konga, Perua, 
Bolivije, Ruande, Solomonskih otoka, Rusije, Čilea, Madagaskara i 
Ugande, tom su prigodom međusobno podijelili iskustva, radosti i 
poteškoće u služenju potrebitim ljudima, ali i posvjedočili vjernici-
ma Šibenske biskupije svoje poslanje. Susret je započeo u nedjelju, 
2. srpnja, kada je dio misionara stigao u biskupiju i posjetio župe 
Knin, Vodice, Primošten, Rogoznica, Njivice, Drniš i Gospu van 
Grada u Šibeniku. Drugog dana susreta,u Katoličku osnovnu školu 
Šibenik došli su preostali misionari i biskupijski ravnatelji Papin-
skih misijskih djela Hrvatske i BiH. Službeni dio susreta započeo 
je u 16 sati, a u 20 sati Svetu misu u Katedrali predvodio je mons. 
Tomislav Rogić, šibenski biskup i domaćin susreta.

Radni dio ovogodišnjeg susreta započeo je 4. srpnja u dvorani 
župe Gospe od Vrpolja u Šibeniku programom tijekom kojeg 
su misionari svjedočili svoja misionarska iskustva i razmje-

njivali iskustva. Radni dio susreta predvodili su šibenski biskup 
mons. Tomislav Rogić, hvarsko-bračko-viški biskup i predsjednik 
Vijeća za misije HBK-a Slobodan Štambuk, nacionalni ravnatelj 
Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj vlč. Antun Štefan i nacional-
ni ravnatelj Papinskih misijskih djela u BiH mons. Luka Tunjić, a 
uz njih su sudjelovali biskup u miru mons. Ante Ivas, misionari i 
misionarke te nad/biskupijski ravnatelji i djelatnici PMD-a u Hr-
vatskoj i BiH. U župi Gospe od Vrpolja sudionici su lijepo ugošćeni 
zahvaljujući župniku vlč. Anti Omaziću i njegovim župljanima, te 
su tom prilikom upoznali i znamenitosti župe.

U poslijepodnevnim satima 4. srpnja misionari su sudjelovali 
u večernjim misama u župama Baldekin, Brodarica, Vidici, Srima, 
Mandalina i Vrpolje te samostanu sv. Frane. Tom prigodom svjedo-
čili su svoje poslanje i djelovanje. U sklopu 29. susreta misionara, 

misionari su se sa svojim nacionalnim i nad/biskupijskim ravnate-
ljima iz Hrvatske i BiH uputili na hodočašće 5. srpnja na otoke Pr-
vić i Murter. Na Prviću su sudionici susreta posjetili Muzej Fausta 
Vrančića (1551. – 1617.). Razgledali su zbirku modela i djela tog 
svestranog znanstvenika, inovatora i autora mnogih leksikograf-
skih, filozofskih i pjesničkih djela. U pratnji župnika Prvić Luke 
vlč. Božom Škemberom obišli su rodnu kuću sluge Božjeg o. Ante 
te crkvu gdje se krstio.  S Prvića su sudionici stigli na Murter te su 
posjetili župu Tisno gdje ih je župnik don Lazar Čibarić upoznao 
sa župom posvećenoj Duhu Svetom. Govorio im je i o biskupijskom 
marijanskom svetištu - Svetištu Gospe od Karavaja. Hodočašće je 
završilo u Murteru gdje je u župi sv. Mihovila misu predvodio mons. 
Slobodan Štambuk u suslavlju s biskupom u miru mons. Antom 
Ivasom, župnikom don Ivanom Katićem, misionarima i ravnatelji-
ma PMD-a. Ovogodišnji Susret hrvatskih misionara i misionarki 
završio je 6. srpnja misnim slavljem u kapeli katoličke škole. 

Nakon susreta misionara i misionarki u Šibenskoj biskupi-
ji, 2 župe Riječke nadbiskupije su ugostile 2 misionara fra 
Ivicu Vrbića, misionara koji djeluje u Boliviji i don Velimira 

Tomića koji djeluje u Tanzaniji. 
U srijedu 19. srpnja u župi Gospe Lurdske u Rijeci na Žabici sv. 

misu u 19 sati predvodio je hrvatski misionar fra Ivica Vrbić, član 
Hrvatske kapucinske provincije. Tom je prigodom govorio okuplje-
nim župljanima o misijama u Boliviji te svom misijskom poslanju 
i radu. 

Blagdan sv. Maksimilijana Kolbea, nebeskog zaštitnika župne 
crkve u Podhumu svečano je proslavljen u ponedjeljak 14. kolovo-
za. misno slavlje predvodio je hrvatski misionar don Velimir Tomić 
koji djeluje u dalekoj Tanzaniji. Na samom početku don Velimir 
pozdravio je sve okupljene na misnom slavlju i kazao kako mu je 
drago da je ovdje. U prigodnoj propovijedi, don Velimir Tomić je 
opisao svoj životni put, svoje djelovanje u misijama. Poslanje misi-
onara je poći negdje, izvan svoje domovine, služiti se jezikom dotič-
nog naroda i na njihovom domaćem jeziku približiti im evanđelje 
i širiti Radosnu vijest. Posebno je progovorio o radosti koja vlada 
u toj zemlji. Služenju sv. mise od najmanje 3 sata gdje svi radosno 
pjevaju, vesele se. Usprkos tome što jedu jednom dnevno. Na kraju 
propovijedi progovorio je o novom projektu, izgradnji nove crkve u 
svojoj misiji, na blagdan Uzvišenja sv. Križa blagosloviti će kamen 
temeljac za početak izgradnje. 
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U prethodnom broju Zvona predstavljena su dva naša najljepša 
rukopisna glagoljska kodeksa - Misal kneza Novaka (1368.) 
i Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića (1404.). U ovoj rubrici 

bit će riječ o još jednom izuzetno vrijednom rukopisnom glagoljskom 
kodeksu - Drugom novljanskom brevijaru (1495.), poznatom pod tim 
imenom jer se čuva u Župnom uredu u Novom Vinodolskom. 

Brevijari ili časoslovi zbornici su obrednih tekstova (psalama, od-
lomaka Starog i Novog zavjeta, himni, molitava) koji se u određene 
dane i sate čitaju u crkvi. Časoslovi su osobito utjecali na one tekstove 
koje zovemo beletristički.

PAVLINSKI SAMOSTAN - NARUČITELJ 
RUKOPISNOG BREVIJARA

Drugi novljanski brevijar naručio je Pavlinski samostan na Ospu 
(danas groblje na obali) koji su dali sagraditi kneževi Frankopani. Na 
svojih petsto pergamentnih listova, tj. na tisuću stranica veličine 26cm 
x 36 cm, taj potpuni brevijar Rimske kurije sadrži opsežne opise obre-
da. Nastajao je od 1493. do 1495., pisan je ustavnom glagoljicom 
(tipičnom za liturgijske knjige 14. i 15.st.), dvostupačan je (stupac 
uglavnom ima 36 redaka), a ističe se ljepotom oblikovanih inicijala. 
Važnost je ovoga brevijara što, premda najmlađi, čuva starije ćirilome-
todske prijevode, a mlađi tekstovi i zapisi slijede istu jezičnu tradiciju. 
Brevijar sadrži: Proprium de tempore, Kalendarium (tablica uskrsnih 
datuma, popis pomičnih blagdana, krug zlatnih slova), Psalterium, 
Officium defunctorum, Commune sanctorum, Officium „de Beata“, 
Proprium sanctorum. Vrlo su nam dragocjeni duži ili kraći zapisi koje su 
pisari ispisali u kodeksima ostavljajući nam vrijedne podatke o životu u 
svojoj sredini i o svome vremenu.

Pop Martinac - pisar i iluminator glagoljskih kodeksa Jedan je od 
prepisivača ovoga kodeksa, koji o sebi kaže: “Az mnogogrješni Marti-
nac pop, plemenem Lapčanin...“ navodi da ga je pisao u Grobniku, 
gdje je očito bio pravi mali skriptorij. Ostavio je tri zapisa (kolofona). 
Najpoznatiji je onaj iz 1493. u kojem opisuje bitku na Krbavskom po-
lju. Popa Martinca silno su uznemirile vijesti o teškom porazu hrvatske 
vojske u boju s Turcima na Krbavskom polju 9. rujna 1493. u kojem 
je izginuo cvijet hrvatskoga plemstva. Zgranut i potresen napisao je po-
vijesno izvješće o Krbavskoj bitci, poznato kao Zapis popa Martinca. 
U njemu govori o tome kako „Turci nalegoše na jazik hrvacki“, tj. kako 
Turci navališe na narod hrvatski. Njemu su jezik i narod istoznačnice, 
a da jezik znači narod, poznato je u mnogim jezicima svijeta. Martinac 
spominje spaljene domove, razrušene crkve, brojne izbjeglice, starce, 
udovice, djecu, ubijene i zarobljene branitelje... 

Izvješće nije suhoparno svjedočanstvo nego tekst koji govori da ga 
je napisao čovjek snažnih osjećaja i velike književne kulture. Potvrdit 
će nam to i i ovaj mali ulomak iz Zapisa: „I još iziđe baša Romanije i 
Vrhbosne i porobivši Posavlje stigne na Modruš. I poče napadati Mo-
druš. Popali ognjem okolne utvrde i samostane te crkve Gospodnje. 
Tada pak gospoda hrvatska i bani hrvatski digoše vojsku protiv njega 
i poče boj između četa na polju velikom Krbavskom. I tu se boriše u 
velikoj bitci. Tada bijaše pobijeđena strana kršćanska, tada uhvatiše 
bana hrvatskoga još živa. Tada ubiše kneza Ivana Frankopana.....“. 

Ranije se Zapis popa Martinca spominjao uglavnom kao povijesno 
izvješće o važnom događaju. Novija znanstvena istraživanja (Eduard 
Hercigonja i dr.) otkrivaju njegovu visoku umjetničku razinu. Nesumnji-
vo obrazovani pop Martinac naslanjao se na svoju glagoljašku tradiciju, 
ali i na znanja koja je dobio drugdje. Stoga se ovaj nadahnuti tekst 
smatra početkom našeg domoljubnog pjesništva te je ušao u antologi-
je hrvatske poezije. Zbog svoje slojevitosti privlači i dalje pozornost 
znanstvenika. 

MARIJA S. AGNEZIJA PANTELIĆ DETALJNO 
JE PROUČILA NOVLJANSKI BREVIJAR

Kad je Staroslavenski institut u Zagrebu odlučio izdati Drugi nov-
ljanski brevijar iz 1495., Riječka nadbiskupija kao vlasnik dopustila 
je da rukopisni kodeks, težak više od 10 kg , časna sestra milosrdni-
ca Marija Agnezija Pantelić (1915.-2008.), kao najkompetentnija 
istraživateljica hrvatskoglagoljske liturgijske građe, odnese u svoj samo-
stan u zagrebačkoj Frankopanskoj ulici i da tamo proučava njegovo pi-
smo, jezik, sadržaj i iluminacije.Ustanovila je da ga je pisalo naizmjence 
pet pisara. “Nakon njezinih istraživanja i izdavanja pretiska (1977.), 
primjerak toga brevijara uključen je u stalnu izložbu slavenskih prijevoda 
Biblije u Jeruzalemu!“ (S. Damjanović). 

Marija Pantelić, redovničkim imenom s. Agnezija (1915.-
2008.) diplomirala je 1941. na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. 
Od 1949. radila je u Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Tema nje-
zine doktorske disertacije bila je Hrvatskoglagoljski kodeksi krbavskoga 
područja u 14. i 15.st. Njezini su radovi posvjedočili da smo uz 
Kvarner i Istru imali još jedno glagoljaško središte oko Zadra i Nina, a 
ta su dva središta održavala vezu preko krbavske regije sve do 1493. 

„Bogata znanjem, uporna, strpljiva, tiha i nenametljiva, ostavila je 
neizbrisiv trag u hrvatskoj i slavenskoj filologiji (S. Damjanović). Za 
doprinos poznavanju staroslavenskoga bogoslužja i svoja paleoslavistič-
ka istraživanja dobila je 1988., kao prva žena, doktorat honoris causa 
na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Drugi 
novljanski 
brevijar

Piše: Zrinka Frković

GOVORIM HRVATSKI

Kako bismo (p)ostali svjesni povijesne okomice koja je čuvala i čuva svijest o 
nama i pomaže nam u očuvanju naše opstojnosti, važno je da znamo da su 
naši preci velika naša snaga. Stoga je potrebno da tijekom školovanja Zapis 
popa Martinca i slični tekstovi postanu svojinom obrazovanog Hrvata. 
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GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA

Udbina

oBljetNica 
uspostave 
Biskupije

U utorak 25. srpnja na Udbini je 
proslavljen blagdan zaštitnika drevne 
krbavske katedrale, sv. Jakova, kao i 17. 
obljetnica od osnutka Gospićko-senjske bi-
skupije. Misno slavlje predslavio je u Crkvi 
hrvatskih mučenika biskup u miru Mile 
Bogović u suslavlju više svećenika među 
kojima čuvara nacionalnog svetišta Josipa 
Šimatovića, župnika i dekana slunjskog 
mons. Mile Pecića, duhovnika Opusa Dei 
mons. Jorgea Ramosa, vojnog kapelana s 
poligona Slunj don Milenka Majića i su-
župnika Udbine Jure Tuteka. te drugih 
svećenika.

“Pola tisućljeća nekadašnja katedrala 
sv. Jakova bila je zapuštena i prekrivena 
trnjem i dračem, sve dok na njenim ostaci-
ma nije okupatorska vojska ukopala moć-
no naoružanje. Nakon Domovinskog rata 
pronađeni su zidovi katedrale a kasnije su 
se od tog kamenja počeli postavljati novi 
temelji druge crkve u kojoj je sv. Jakov na-
šao svoje dostojno mjesto i čime je nastav-
ljena pobožnost ovog prostora“, istaknuo 
je u propovjedi biskup Bogović.

Nakon mise biskup je zajedno sa 
svećenicima i vjerničkim pukom pohodio 
ostatke drevne katedrale te pojasnio povi-
jesni kontekst  njenog nastanka i nestan-
ka kao i arhitektonski značaj nekadašnje 
katedrale. „Ovdje se u prošlosti nalazio 
grad Krbava, jer se katedrale nisu gradile 
u mjestima koja nisu imala status grada.  
Ovdje su vjerojatno bili benediktinci a opa-
tijom sv. Martina  koji su u vremenu Karla 
Velikog bili najznačajniji u pokrštavanju 
i vremenu ekspanzije Franačke države. 
Prodorom Mongola 1242. godine kate-
drala stradava, a prodorom Turaka 1460. 
godine kaptol i biskup se sele na Modruš. 
Katedrala je bila građena u gotskom stilu 
sa dugim svetištem što je znak da je imala 
obilježje katedrale, jer je svetište služilo za 
ukapanje biskupa i kanonika. To je otkri-
veno u arheološkim iskapanjima djelatni-
ka Zadarskog muzeja kao i Muzeja Like“, 
istaknuo je biskup Bogović te pokazao na-
zočnima susjedne vrhove Plješivice na ko-
jima su svoje utvrde imali knezovi krbav-
ski Kurjakovići. Najpoznatiji je zasigurno 
bio zadnji hrvatski knez Ivan Karlović ko-
jeg zovu hrvatskim Jobom jer je ostao bez 
svega, a koji je pokopan u Remetama.  Iz 
temelja katedrale sv. Jakova uzeta su tri 
kamena koje je 8. lipnja 2003. na riječkoj 
delti blagoslovio papa Ivan Pavao II. za 
Crkvu hrvatskih mučenika, crkvu bl. A. 
Stepinca u Ogulinu kao i crkvu na Plitvi-
cama. Taj posljednji još čeka da bude ugra-
đen, zaključio je biskup svoje obraćanje te 
na kraju predvodio molitvu za sve poginu-
le u povijesti za svoju domovinu.

Zvonko Ranogajec

Oštarije, Krasno

patNja Nam pomaže u izgradNji 
duhovNosti Bića

Gospićko-senjski biskup Zdenko Križić predslavio je povodom blagdana blagdan Uznesenja 
BDM misna slavlja u dva najveća marijanska svetišta u Gospićko-senjskoj biskupiji, uočnicu u 
Svetištu Gospe od Čudesa u Oštarijama te središnju blagdansku misu u svetištu Krasnarske 
Gospe u Krasnom.  

U Krasnu je biskup u homiliji zapitao zašto je do ostvarenja ljudskog života neophodna 
patnja, zašto nitko bez križa ne može biti Kristov učenik. Vjernici često teško razabiru logiku 
patnje pogotovo što u praksi često grješnici žive bolje od vjernika te se pitaju isplati li se biti 
vjerna Bogu? Čovjek je naime oduvijek imao problema s prihvaćanjem patnje kao prokletstva 
i Božje kazne. Isus i Marija svojim životima i patnjom demantirali su ovakva zaključivanja. U 
tom smislu Bog je najbolji pedagog koji osobu polagano priprema za patnju dajući joj osobnu 
snagu, opa je tako i Marija bila pripremana za svoje poslanje Bogorodice.

Najviše volimo ono što smo ostvarili uz veliku muku i patnju. Marija nije Bogu prinijela 
samo Isusa već i sebe, a najveća joj je patnja bila gledati muke svoga sina. Pri tome joj je vjera 
bila najveći oslonac. Na vrhuncu svoje patnje Marija je dobila novo poslanje, postala je Majka 
Crkve. Patnja nam pomaže u izgradnji duhovnosti bića, srca i osjećaja za Boga i ljude. Patnja 
nam postavlja pitanja, što je u životu važno? Ona je granična situacija i tjera na radikalne 
odluke kao i radikalne razgovore s Bogom. Mnogi su Boga otkrili upravo u patnji a Isusovim 
dolaskom patnja je osmišljena. Konačno, u patnji nas Bog nikada neće napustit, zaključio je 
biskup Križić svoju propovijed u Krasnu.  

Zvonko Ranogajec

Otočac

moNografija povodom 50 godiNa 
svećeNištva moNs. tomislava 
šporčića

U Otočcu je objavljena monografija „Poziv, poslanje i služenje“ povodom 50 godina sveće-
ništva mons. Tomislava Šporčića, višegodišnjeg župnika i dekana Otočkog kao i generalnog 
vikara Gospićko-senjske biskupije. Monografija je predstavljena u župnoj crkvi Presvetog Troj-
stva u Otočcu nakon zlatne mise slavljenika na kojoj su nazočili uz brojne svećenike i trojica 
biskupa, gospićko-senjski Zdenko Križić, šibenski Tomislav Rogić i biskup u miru Mile Bogović. 
Moderator predstavljanja bio je predsjednik Katedre čakavskog sabora pokrajine Gacke Milan 
Kranjčević a predstavljači su bili biskup Mile Bogović, dr. sc. Jasminka Brala i urednik spomen 
knjige dr. sc. Ivan Šporčić. 

Nakladnik knjige je Gospićko-senjska biskupija, urednik je dr. Ivan Šporčić, lekturu je 
obavila s. prof. Robertina Medven, dok je grafičku pripremu obavio Durieux a tisak Denona iz 
Zagreba. Knjiga ima 511 stranica a na naslovnici dominira bunar ili „šterna“ iz 1909. godine 
koja je naraštajima Šporčića značila život. Predgovor je napisao „krivac“ za izdavanje mono-
grafije i nećak slavljenika dr. Ivan Šporčić, te biskup Zdenko Križić nakon čega slijedi životopis 
Tomislava Šporčića. 

Z. R.
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Boričevac

Biskup Bogović predslavio misu 
za žrtve roda ivezića

U četvrtak 27. srpnja u Boričevcu, mjestu simbolu stradanja Hrvata u 2. svjetskom ratu, 
služena je u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije sv. misa i održani su pogrebni obredi 
za 24 žrtve ekshumirane 6. svibnja 2014. od roda Ivezića u Dabinoj jami ponad Brotnja, općina 
Srb. Pogrebne obrede kao i misu zadušnicu u nazočnosti više stotina vjernika, među kojima 
rodbine Ivezića kao i najviših državnih dužnosnika predslavio je biskup u miru Mile Bogović u 
suslavlju18 svećenika među kojima župnika Boričevca, Donjeg Lapca i Zavalja Dina Rupčića, 
župnika Korenice i udbinskog dekana Stipe Zebe, upravitelja svetišta Crkve hrvatskih mučeni-
ka na Udbini Josipa Šimatovića, župnika  i dekana Slunjskog  mons. Mile Pecića. Liturgijskom 
glazbom misu je uzveličao župni zbor župe sv. Roka VIS Svjetlo pod vodstvom Marte Miletić.

 „Konačno smo nakon 1941. i  96. godine došli u poziciju da žrtvama Ivezića priznamo 
dostojanstvo ukopa“, istaknuo je na početku biskup Bogović predvodeći komemoraciju i pozdra-
vivši prisutne u ime predsjednika HBK Želimira Puljića i gospićko-senjskog biskupa Zdenka 
Križića, zahvalivši državi što je omogućila komemoraciju. Kada sam ovdje prvi puta došao za 
Malu Gospu 1996. godine,  mislio sam što reći ljudima nakon tragedija između 1941. i 96. godi-
ne.  Bili smo svjedoci goleme kalvarije da sam se na neki način i sam osjećao krivim. Prošla je 21 
godina, niknula je obnovljena crkva, Boričevljani imaju državu koja ih ne progoni, a ostaci Ive-
zića iz Dabine jame će nakon 76 godina biti uz javno poštovanje biti pokopani uz crkvu njihova 
krštenja. Njihov ispraćaj događa se na dan „prve puške“ kojoj se odavalo, a neki to i danas čine, 
poštovanje kao nekoj svetinji. Ne trebamo svi o istim događajima misliti na isti način. Ne želimo 
nikome osporavati da na tu pušku gleda kao na oslobodilačku, ali doista je krajnje vrijeme da 
smijemo, dapače da smo dužni govoriti i o njezinoj zločinačkoj strani. Njezini zločinački pucnje-
vi počeli su ovdje a poslije su odjekivali dugo po našim prostorima: oni su se čuli u Beiburgu i 
Križnim putovima, Jazovkama i drugim jamama i jazbinama, u novije vrijeme u Domovinskom 
ratu a posebno u Vukovaru.“

U nastavku je biskup Bogović predvodio obrede pokopa 24 ekshumiranih žrtava u zajed-
ničkoj grobnici kao i otkrivanju spomen obilježja podignutom od strane Republike Hrvatske . 

Nakon ukopa posmrtnih ostataka, biskup Bogović je nazočio otkrivanju spomenika po-
ginulim Ivezićima „Dabin vrh“ kojeg je podigla Republika Hrvatska i na kome stoji tekst „U 
spomen na 24 civilne žrtve roda Ivezić koje su ubili srpski ustanici 27.7.1941.  Spomenik su 
zajednički otkrili član obitelji potomaka žrtava Ivan Pražetina, izaslanik predsjednika Vlade 
RH i ministra hrvatskih branitelja, državni tajnik Ivan Vukić i predsjednik Udruge povratnika 
Ličko-senjske županije Frane Vrkljan. 

Uslijedili su govori od koji je posebno dojmljiv bio od predstavnice potomaka roda Ivezić 
Marija Bebić. On je na početku pročitala pjesmu svog rođaka Dane Ivezić nakon što je izbjegao 
masakr u kojem je izgubio oca, majku i petero braće, a  koja bolje od bilo čega dočarava tragični 
događaj od pred 76 godina, da bi svima poručila  kako istina uvijek pronađe svoj put.  

U ime predsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja, državni tajnik Ivan Vukić 
osudio je ovaj strašan zločin i rekao kako žrtva ovih ljudi predstavlja neizbrisivi trag u hr-
vatskoj povijesti.  Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Josip Đakić 
istaknuo je kako je sretan što danas može svjedočiti povijesnoj istini koja je toliko puta bila 
zatomljena lažima, dok se izaslanik predsjednice Republike Hrvatske, savjetnik za branitelje 
Ante Deur prisjetio  svih nevinih žrtava iz svih generacija, koje su svojim životom platile ljubav 
prema domovini. „Više nikada ne smijemo dozvoliti da i jedan hrvatski čovjek, ijedno dijete, na 
ovakav način plaća svoju ljubav prema domovini. Neka vas i dalje nosi veliko srce i snaga vjere 
u Boga koja vas je nosila kroz ovakve gubitke, kao i sve obitelji koje su ostale bez svojih najmi-
lijih u Domovinskom ratu“, poručio je u ime predsjednice prisutnim članovima obitelji. Spomen 
obilježje na kraju je blagoslovio biskup Bogović uz asistenciju župnika Rupčića.  

Zvonko Ranogajec

Josipdol

kNjigu 
„josipdol, 
mjesto i župa“ 
predstavio 
Biskup Bogović 

“Josipdol, mjesto i župa“ nova je i treća 
po redu monografija pojedinih župa Ogulin-
skog dekanata, nakon Oštarija i Cerovnika 
autora magistra teologije iz župe Zagorje 
Ogulinsko Franje Puškarića koji radi kao 
vjeroučitelj u Gospiću, knjižničar u bisku-
pijskoj knjižnici u Gospiću te kao povjere-
nik Gospićko-senjske biskupije za marti-
rologij. Knjiga je predstavljena u petak 21. 
srpnja u školskoj sportskoj dvorani osnovne 
škole Josipdol, a predstavljači su bili biskup 
u miru Mile Bogović, dr. Ivan Brlić iz insti-
tuta Ivo Pilar iz Gospića i prof. Ivan Tironi 
iz Ogulina. Moderator predstavljanja bio je 
dr. fra Draženko Tomić a u umjetničkom 
dijelu nastupio je KUD Sv. Juraj iz Zagorja 
Ogulinskog. 

Z. R.

Udbina

voloNterke 
opus dei 
12. godiNu 
voloNtirale u 
lici i krBavi

Dvanaestu godinu za redom volonterke 
u organizaciji Kulturnog centra Harmica, 
odbora za aktivnosti mladih i Opusa dei a 
u suradnji s Gradskim društvom Crvenog 
križa Korenica boravili  su na prostoru 
Gospićko-senjske biskupije pomažući lokal-
nom stanovništvu. Ove godine na Udbini u 
Osnovnoj školi Kralja Tomislava boravilo je 
30 volonterki  iz Portugala, Italije i Hrvat-
ske a pomagale su potrebitima, ponajviše 
ljudima treće životne dobi  na prostoru Ud-
bine, Korenice, Bjelopolja i Plitvica.  

Kako ističe jedna od volonterki, stu-
dentica psihologije na Hrvatskom katolič-
kom sveučilištu u Zagrebu Dorotea Božić, u 
dopodnevnim  satima pomagale su starijim 
osobama, u čišćenju i pospremanju kuća, li-
čenju, pripremanju drva ali i druženju koje 
je starijim ljudima najznačajnije. U popod-
nevnim satima održavale su radionice za 
djecu u udbinskoj školi za uzrast od predš-
kolske dobi pa do osmog razreda. Volonter-
ke su održavale radionice za izradu maski, 
plesne radionice i one rekreativne.

Z. R.
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Riječka nadbiskupija ove godine slavi čak 5 
jubileja svojih svećenika, 4 zlatne i jednu 
dijamantnu misu. Te daleke 1967. godi-

ne njih četvorica, Ante Cindrić, Franjo Jurčević, 
mons. Stanko Kovačić i Mate Vuković, primili su 
sakrament svetoga reda, a deset godina ranije 
zaređen je mons. Jure Petrović.

Trojica među zlatomisnicima te mons. Pe-
trović, tijekom ljeta proslavili su svoje svećenič-
ke jubileje. 

Ante Cindrić 50 godina svećeničkog služe-
nja proslavio je u Bribiru, posljednjoj župi gdje 
je niz godina službovao, 25. lipnja ove godine, a  
propovijedao je sadašnji župnik Nikola Gajić. No 
još jednom zlatni jubilej vlč. Cindrić proslavio je 
u rodnoj župi Oštarije 23. srpnja gdje je pred 
50 godina slavio i mladu misu. Propovijedao je 
mons. dr. Milan Šimunović, prošlogodišnji zlato-
misnik. Vlč. Cindrić bio je župnik u Selcu odakle 
je prešao u Bribir te je nakon višedesetljetnog 
župničkog staža otišao u mirovinu u Svećenički 
dom u Rijeci. 

Dr. Franjo Jurčević zlatnu misu proslavio 
je u župi Kastav, koju predvodi već 38 godina, 
2. srpnja, a propovijedao mu je nadbiskup Ivan 
Devčić. Slavio je i svom rodnom Cetingradu, 
gdje je prije 50 godina slavio i mladu misu, na 
blagdan Velike Gospe 15. kolovoza, a propovije-
dao je župnik i dekan slunjski mons. Mile Pecić. 
Vlč. Jurčević je nakon ređenja za svećenika oti-
šao na studij u Rim gdje je na papinskom sveuči-
lištu Gregorijana postigao doktorat iz filozofije. 
Nakon povratka iz Rima predaje filozofiju na 
Visokoj bogoslovskoj školi  u Rijeci i vrši službu 
kapelana u župi sv. Antuna Padovanskog u Rije-
ci na Kantridi od 1973. Do 1979. Godine 1979. 
premješten je u Kastav gdje je još uvijek župnik. 

Mate Vuković zlatni jubilej je proslavio 9. srpnja u kapelici Bo-
goslovnog sjemeništa Ivan Pavao II. u Rijeci, a propovijed je održao 
mons. Dinko Popović. Vlč. Vuković, nakon što je proslavio mladu 
misu u rodnoj Stajnici kraj Jezerana, preuzeo je službu župnika u 
župama Tršće, Prezid i Čabar. U tim župama proveo je 22 godine, 
a potom  odlazi  u Vrbovsko gdje je službovao do 2008. godine. Po-
sljednja njegova župa bila je Brod Moravice do 2014. godine, kada 

je nakon 47 godina župničke službe otišao u mi-
rovinu u svećenički dom u Rijeci. 

S obzirom da je rijedak slučaj da u istoj 
godini bude toliko jubilaraca, nadbiskup 
Ivan Devčić sve ih je pozvao na zajednič-

ko slavlje u katedralu sv. Vida 14. rujna u 18.00 
sati, na blagdan Uzvišenja Svetoga Križa, koji 
se u katedrali posebno slavi. Tim je povodom 
uputio i pismo svećenicima i vjernicima Riječ-
ke nadbiskupije u kojemu objašnjava razloge 
za ovo zajedničko slavlje. „Budući da je riječ o 
doista visokim i časnim svećeničkim jubilejima, 
kao i činjenica da imamo petoricu jubilaraca, 
smatrao sam da je „dignum et justum“ njiho-
ve jubileje zajedničkim slavljem obilježiti i na 
nadbiskupijskoj razini. Moji su me savjetnici u 
tome podržali, a jubilarci su rado prihvatili da i 
na takav način Bogu zahvale za teške, ali blago-
slovljene godine svoga svećeništva. 

Budući da je s našim zlatomisnicima 1967. 
za svećenika bio zaređen i mons. Tomislav 
Šporčić, smatrao sam uputnim i njega pozva-
ti da nam se pridruži. Zahvaljujem mu što se 
odazvao. On je naime bio s ostalim kolegama 
1967. zaređen za svećenika Riječko-senjske 
nadbiskupije. A kad je ona podijeljena, njega je 
zapalo da nastavi svoje svećeničko djelovanje 
kao svećenik Gospićko-senjske biskupije. No, 
on je svojim radom zadužio čitavu tadašnju Ri-
ječko-senjsku nadbiskupiju, a to znači i današ-
nju ne samo Gospićko-senjsku biskupiju nego i 
Riječku nadbiskupiju. Zato je pravo i pošteno da 
i u ovom slavlju bude sa svojim kolegama i sa 
svima nama.“ 

Nadbiskup je u pismu potaknu sve sve-
ćenike da sudjeluju u tom zahvalnom 
slavlju u katedrali, kao i da na njega 

pozovu vjernike, posebno mlade. „Ovakva su slavlja izvanredna 
prigoda da netko od mladih osjeti u svom srcu da ga Gospodin zove 
u svećeničku službu i da smogne snage izreći mu svoj „evo me“. 
Zato iskoristite ovu priliku, kao i druge slične prigode, za poticanje 
vjernika na molitvu za svećenike i svećenička zvanja, a mlade da se 
hrabro odazovu, ako ih Bog zove“, zaključio je nadbiskup u svom 
pozivu.  

Jubileji svećenika  
Riječke nadbiskupije

Mate Vuković Ante Cindrić Franjo Jurčević

S obzirom da 
je rijedak slučaj 
da u istoj godini 
bude toliko 
jubilaraca, 
nadbiskup Ivan 
Devčić sve ih 
je pozvao na 
zajedničko slavlje 
u katedralu sv. 
Vida 14. rujna 
u 18.00 sati, 
na blagdan 
Uzvišenja 
Svetoga Križa
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Mons. Jure Petrović 5. kolovoza u Crkvi Blažene Djevice Marije Žalosne u Mrko-
plju proslavio je šezdesetu obljetnicu misništva. Uz ulaznu pjesmu „Evo veliki 
svećenik“ Mrkopaljskog župnog zbora i gromoglasni pljesak vjernog naroda 

ulazeći u proštenišnu crkvu Majke Božje Žalosne započela je proslava dijamantnog jubi-
leja. Mrkopaljska župa ponosna na svog jubilarca radosno ga je dočekala. Uz slavljenika 
u koncelebraciji su bili mons. Emil Svažić generalni vikar Riječke nadbiskupije, mons. 
Nikola Uravić ravnatelj nadbiskupijskog Caritasa te ostali kanonici i svećenici Riječke 
metropolije. Na početku slavlja pročitana je čestitka Riječkog nadbiskupa i metropolite 
mons. dr. Ivana Devčića koji se poslije euharistijskog slavlja pridružio slavljeničkom 
objedu.

Slavlje je bilo puno emocija jer malo je svećenika koji proslavljaju dijamantni jubilej. 
Mons. Petrović doživio je tu radost da u 85. godini života dobrog zdravlja uvijek rado 
služi Bogu u koga je povjerio cijeli svoj život.

Propovjednik dijamantne obljetnice bio je mr. sc. Siniša Vujčić bivši kapelan župe 
Mrkopalj koji sada djeluje u župi Sušak i Interdijecezanskom ženidbenom sudu u Rijeci, 
te zadnjih deset godina dijeli suživot sa slavljenikom u mirovini. U propovijedi se do-
taknuo sjećanja na prvu misu koju je monsinjor 1957. godine prikazao u proštenišnoj 
crkvi u Mrkoplju, ali i na ono što je prethodilo tom slavlju, školovanje i prvi bliži dodiri 
sa crkvom i svećenicima koji su u vrijeme dječaštva mons. Jure djelovali u Mrkoplju. 

Ponajveći trag ostavio je mladi kapelan vlč. Stjepan Horžić koji je u nestalnosti 
teškog vremena bio ubijen. Vlč. Siniša taj primjer izrekao je ovim riječima: „Teška vre-
mena uvijek iziskuju i mučenike, jer bez njihova primjera mi bismo bili nemoćni predati 
se providnosti, koja upravlja našim snagama. I gle Bog uvijek šalje nekoga na naš put i vi 
ste u ovoj svojoj župi Mrkopalj gledali još kao dječak primjer kapelana Stjepana Horžića 
koji vas je okupljao oko sebe učio i usađivao dubinu vjere koju smo primili krštenjem. 
No nekim drugovima toga vremena nije se svidjelo da neki svećenik toliki utjecaj ima u 
zajednici, a osobito među mladima pa su ga odlučili maknuti, ubiti i njegovo sveto tijelo 
dobro sakriti da ne bismo čašćenjem svetih relikvija danas bili blagoslovljeni. No blago-
slovljeni smo unatoč svemu po Vama koji danas slavi milošću Božjom dar svećeništva o 
šezdesetoj obljetnici. 

Znam dragi monsinjore da Vam je u prvim koracima svećeničkog života kako 
i sami često svjedočite  bilo teško zbog javnog progona svećenika i biskupa, 
osobito kardinala Stepinca u komu ste gledali uzor postojanosti i jedinstva 

sa Svetim Ocem Papom. Bili su to dani kada ste kao prorok morali tješiti i podizati 
pali narod. A narod Vas je čuvao i volio jer ste bili istinsko čovječje lice puno dobrote 
i ljubavi prema svima. Uistinu od Perušića do Ogulina i okolnih Ogulinskih župa, 
Oštarija i drugih, Vrbovskog, Rijeke, Mrkoplja pa opet Rijeke i u svim župama naše 
Nadbiskupije u kojima ste kao generalni vikar imali svete mise dijeleći sakrament 
potvrde, te kao ravnatelj Caritasa u najteže ratno vrijeme, svima ste pomagali te 
ostavili trag srdačnosti, jednostavnosti i dobrote.“ 

Propovjednik je propovijed završio zahvalom slavljeniku kojega je upoznao kao 
kapelan na početku svoga svećeničkog puta. „Dragi brate u svećeništvu Jure, na 
kraju ovog promišljanja htio bih zahvaliti našemu Pravomu Jedinomu Bogu, u ko-
jemu se sve ispunja i koji nas poklanja jedne drugima što sam moga upoznati Vas 
i što sam prije deset godina kada ste Vi bili zlatomisnik bio mladomisnik povjeren 
Vama u ovoj prvoj prekrasnoj župi.“ 

Prije blagoslova predstavnici općine Mrkopalj načelnik Josip Brozović, gos-
podin Zvonimir Matković te predstavnici Hrvatskih branitelja uputili su čestitku 
monsinjoru Petroviću te predali sliku kao prigodan dar. Načelnik Josip Brozović u 
ime općine i župljana istakao je kako se ponosi domaćim sinom i da je danas njegovo 
srce i srce svih vjernih Mrkopaljaca ispunjeno radošću.

Nakon mise, predstavnici općine i župe uručili su Sestri Služavki Maloga Isusa 
s. Terezi Posavec buket cvijeća. S. Tereza djelovala je u župi Mrkopalj te zahvaljuju-
ći njenom predanom radu i žrtvi danas župu krasi najbolji zbor. 

Proslava šezdesete 
obljetnice misništva  
mons. Jure Petrovića 

Trag srdačnosti, 
jednostavnosti i 
dobrote

Mons. Petrović na kraju mise 
zahvalio je svima ističući da je 
možda šutnja najbolji način za 
reći hvala jer emocije govore 
više od riječi. „Zahvaljujem 
dobrom i svemogućem Bogu 
mojoj obitelji svima sada i onima 
koji ovo slavlje promatraju iz 
kraljevstva radosti kamo i mi svi 
želimo pristići. Hvala najboljem 
Mrkopaljskom zboru kojeg vodi 
gospodin Marijan Padavić, bez 
Vas naša slavlja bila bi siromašna, 
a župa bi izgubila ono po čemu 
se između ostaloga prepoznaje, 
hvala braći svećenicima, časnim 
sestrama s kojima sam zajedno 
surađivao gotovo na svim 
službama koje sam izvršavao, 
hvala ministrantima, svima vama 
vjernicima rodne župe i svugdje 
gdje su me biskupi poslali da 
budem svećenik, hvala našem 
nadbiskupu Ivanu na blizini i 
lijepim riječima čestitke.  
Hvala svima!“
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proslava patroNa  
župe uzNeseNje BlažeNe  
djevice marije u rijeci

U ponedjeljak, 14. kolovoza u župi Uznesenje Blažene Djevice Marije u Rijeci svečano je 
proslavljena svetkovima Velike Gospe. Župnik mons. Sanjin Francetić je u ime cijele župe i 
župnog vikara izrazio dobrodošlicu predvoditelju euharistijskog slavlja fra Bojanu Rizviću i 
pozdravio sve okupljene. Rekao je da je trodnevnica koja je prethodila ovom slavlju bila u duhu 
duhovnih zvanja. Trodnevnicu su predvodili fra Gaudencija Vito Spetić i fra Tomislav Šanko. 
Svetu misu glazbeno je animirao župni zbor UBDM.

U svojoj propovijedi fra Bojan je govorio o ljepoti Božje riječi koja nam je dana u ovom 
liturgijskom slavlju. Prvo što je važno za shvatiti naš život je da nas Božja riječ uvlači u sam 
naum spasenja, da Božja riječ kada dolazi u naš život želi pronaći odjek, želi naše misli, naše 
srce, naš život usmjeriti prema onome koji izgovara te riječi, a to je Bog. 

Mi smo stvoreni za nebo i omogućeno nam je da živimo blaženstvo već ovdje na zemlji. 
Ako dopustimo da Božja riječ uđe u naš život, ako je prihvatimo čitavim našim srcem i ako 
budemo spremni slušajući tu riječ u našem svakodnevnom životu onako istinito i nepatvoreno 
kako nam dopušta sam Krist, da budemo Njegovi svjedoci. Neka nam Blažena Djevica Marija 
bude snažan uzor u tom pobjedničkom životu, u tom slavnom životu kako bismo i mi i kako 
bi po našem životu nebo više postalo prisutno. Da drugi gledajući nas, naše ponašanje, našu 
ljubav koju darivamo pomoglo da vidimo da je nebo prisutno na ovoj zemlji po našem životu i 
djelovanju i našoj svetosti koju očituje Božja veličanstvena svetost.

Mons. Francetić okupljene je pozvao u procesiju sa svijećama koja je nakon euharistijskog 
slavlja išla ulicama grada s Gospinim kipom kojeg su nosili članovi Zdruga katoličkih skauta 
Riječke nadbiskupije. 

Nakon svete mise svećenici i okupljeni vjernici išli su u procesiju sa svijećama i Gospinim 
kipom ulicama grada, od Korza preko Gradske ure, starim gradom pa do župe. Po povratku u 
crkvu, predvoditelj slavlja pred Gospinim kipom izmolio je posvetnu molitvu Presvetom Srcu 
Marijinom. Nakon molitve svi zajedno su išli u ophod oko oltara. 

Ana Marija Antunović

Bakarski dekanat

tradicioNalNo hodočašće  
Na trsat

Vjernici iz župa Bakarskog dekanata: Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo i Kukulja-
novo tradicionalno su o blagdanu sv. Roka pješice hodočastili na Trsat Majci Božjoj Trsatskoj 
jer su njihovi preci pred više od 150 godina, kada je ovim krajevima harala kolera, učinili taj 
zavjet, koji nikada nije prekinut, pa niti u komunističkim vremenima. Tada su hodočastili u 
malim grupicama, a od 1990. odlaze na Trsat organizirano, predvođeni svojim župnicima.

Tako je bilo i ove godine. Vjernici su krenuli već u 3.00 h iz Hreljina, a priključivali su im 
se iz ostalih župa na putu do Trsata. Predvodili su ih župnik Škrljeva i Kukuljanova vlč. Đuli-
ano Trdić, kapelan vlč. Ivan Marković i vlč. Tomislav Kutleša. U crkvi Sv. Antuna Pustinjaka 
u Dragi zaustavili su se, pomolili i okrijepili. Tu je vlč. Kutleša svjedočio o svom obraćenju i 
čudesnom ozdravljenju zagovorom Majke Božje, nakon čega je krenuo u svećenički poziv, na-
glasivši važnost sakramenta sv. ispovijedi u životu vjernika. U Dragi, na putu do Trsata hodo-
časnicima su se priključili župnik Drage i Krasice vlč. Marko Kopić i desetak župljana Drage.

U hodočasničkoj procesiji bilo je oko stotinjak vjernika a bile su i časne sestre i novakinje 
redovničke zajednice Euharistijske službenice Srca Isusova i  Marijina iz Dramlja. Putem se 
molila krunica i pjevale su se duhovne pjesme, a u hodu bilo je i prilike za sv. ispovijed kojoj su 
mnogi pristupili.

U Trsatskom svetištu hodočasnike je dočekao gvardijan fra Bernard Barbarić, blagoslo-
vio ih je i propovijedao na misnom slavlju u 7 h kojeg je predvodio vlč. Trdić. 

Gordana Fumić

svetkoviNa 
velike gospe u 
crikveNici
Četvrta marijanska procesija sa 
svijećama: Marija je nebesko svje-
tlo koje nas hrabri da se poput nje 
uvijek odlučujemo za život

Priprava za ovogodišnju svetkovinu 
Uznesenja BDM u Crikvenici započela je u 
subotu 12. kolovoza trodnevnom duhovnom 
obnovom pod nazivom »Velika mi djela učini 
Svesilni.« (Lk 1, 49), koju je u župnoj crkvi 
Uznesenja Marijina vodio dr. sc. fra Ante Vuč-
ković, dekan Katoličkog bogoslovnog fakul-
teta u Splitu. Ovaj se vrsni teolog i profesor, 
autor mnogobrojnih znanstvenih članaka i 
knjiga iz kršćanske duhovnosti, poučnim ka-
tehezama i argumentiranim propovjedima, 
dotakao najvažnijih stvarnosti svakoga ljud-
skoga života: ljubavi, slobode, straha, sumnje, 
vjere, povjerenja, dajući tako svima najbitni-
je smjernice za  uspješno osnaženje vlastitog 
puta prema Gospodinu.     

Na kraju trećega dana duhovne obnove 
14. kolovoza, mnoštvo je vjernika već četvrtu 
godinu za redom imalo prigodu i čast sudje-
lovati u veličanstvenoj večernjoj marijanskoj 
procesiji sa svijećama u kojoj se iz crkve iznosi 
i ulicama grada pronosi replika stare oltarne 
svete slike Majke Božje s kraja 14. stoljeća. 
Budući procesija nije samo uvod u jedan od 
najvećih katoličkih blagdana već i vrhunac 
proslave Dana Grada koji se slavi dan uoči 
Velike Gospe u spomen osnutka crikveničkog 
pavlinskog samostana 14. kolovoza 1412., već 
tradicionalno joj se priključio i gradonačelnik 
Damir Rukavina. On se na prepunom glav-
nom gradskom trgu, zajedno s, odnedavno 
novim župnikom domaćinom, vlč. Marinkom 
Kajićem prigodnim riječima obratio mnoštvu.

Tijekom blagdanskog 15. kolovoza bilo je 
moguće upisati svete mise na Gospine nakane 
a u crkvi je kao i svake godine služeno čak pet 
svetih misa od kojih je dvije, među kojima i 
središnje euharistijsko slavlje u 11 sati, pred-
vodio fra Ante Vučković. »Inteligentan čovjek 
zna da je svaki od nas koji je u službi života na 
strani Boga a svaki onaj koji radi protiv Boga, 
koga zavede blještavilo ovoga svijeta, na stra-
ni zmaja koji uništava život. Grijeh čini ljude 
glupima. Budimo stoga svi poput Marije, koja 
dolazi s neba na koje je uznesena k nama da 
nam bude hrabrost i snaga, svjetlo za naš sva-
kodnevni život, da se svi mi uvijek iznova u 
svojoj svakodnevnici možemo odlučivati za ži-
vot», rekao je propovijednik. 

Sanja Kovač
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Donji Lapac i Zavalje
U nedjelju 3. rujna nadbiskup Devčić pohodio je župe Do-

nji Lapac u Udbinskom i Zavalje u Slunjskom dekanatu Gos-
pićko-senjske biskupije te je nakon proslave blagdana Male 
Gospe prethodnog dana u Boričevcu završio pohod župama 
ovog dijela biskupije.

Nadbiskup Devčić  je predvodio župnu sv. misu u župi sv. 
Ivana Pavla II. u Donjem Lapcu u zajedništvu s mjesnim žu-
pnikom Dinom Rupčićem i tajnikom vlč. Josipom Tomićem a 
misa je imala ekumensku dimenziju jer joj je nazočio i pro-
tojerej stavrofor Slaviša Simatović.  U prigodnoj propovjedi 
približio je župljanima lik sv. Ivana Pavla II. i pozvao ih da 
ga nasljeduju i budu ponosni što je njihov zaštitnik. Na kraju 
mise mežnar Franjo Marić uručio je nadbiskupu repliku ol-
tarne slike Sv. Ivana Pavla II. dok je župljanka Anđa Filipović 
nadbiskupu uručila košaricu s prigodnim darovima.

U 14 sati nadbiskup Devčić je predvodio župnu sv. misu 
u župi sv. Franje Asiškog u Zavalju, jedinoj župi Gospićko-
senjske biskupije u susjednoj Bosni i Hercegovini na obronci-
ma Plješivice iznad Bihaća. Uz nadbiskupa su koncelebrirali 
župnik Dino Rupčić kao i nadbiskupov tajnik Josip Tomić. U 
prigodnoj propovjedi nadbiskup je protumačio misna čitanja i 
ohrabrio ljude u vjeri, nadi i ljubavi.

Na kraju misnog slavlja župnik je vrlo emotivnim riječi-
ma zahvalio nadbiskupu za njegov dolazak a župljanima za 
sve što su zajednički učinili za župu. Nadbiskupu je na kra-
ju mise darovana Lička kapa, Lički ručnik i uokvirena slika 
Zavaljske crkve.  Nakon sv. mise upriličen je ručak za nadbi-
skupa i sve vjernike nazočne na misi a prije odlaska u Rijeku 
nadbiskup se pomolio na grobovima svećenika Ivančića, Do-
mineza i Kriškovića. (Z.R.)

RIJEČKA NADBISKUPIJA

Trinaest sestara Družbe Presvetog 
Srca Isusova proslavilo je u ponedjeljak 
14. kolovoza svoje redovničke jubileje. 
Dijamantni redovnički jubilej (60. obljet-
nicu redovničkih zavjeta) obilježile su: s. 
Ana Vračić i s. Dominika Brulc. Zlatni 
redovnički jubilej (50. obljetnicu redov-
ničkih zavjeta) proslavile su: s. Agata 
Raguž, s. Apolonija Krezo, s. Bernardina 
Maslać, s. Đurđenka Meštrić, s. Felicita 
Špehar, s. Gema Mrkonja, s. Marina Ta-
dić-Šutra, s. Robertina Medven, s. Svje-
tlana Badrov, s. Valentina Marinović i s. 
Zvonimira Marojević.

Tim povodom riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Dev-
čić predvodio je svečano misno slavlje u crkvi Blažene Djevice Marije 
Karmelske na Donjoj Drenovi u zajedništvu s mnogobrojnim svećenici-
ma Riječke metropolije iz župa u kojima sestre Družbe Presvetog Srca 
Isusova djeluju, te u zajedništvu s mons. Guidom Assmanom iz Neu-
ssa, njemačkog grada u kojima je djelovalo pet jubilarki. Liturgijsko 
pjevanje predvodio je župni zbor župe Uznesenja Blažene Djevice Marije 

iz Omišlja kojega također vodi jedna od 
zlatnih jubilarki.

Slavljenje redovničkih zavjeta i sve-
ćeničkih ređenja uvijek je povod za raz-
mišljanje o otajstvu poziva što ga Bog 
upućuje čovjeku, rekao je nadbiskup 
Devčić u propovijedi. 

“Drage jubilarke, ako dobro i pogo-
tovo ponizno promotrite svoj život, i vi 
ćete uočiti da ste više primile nego dale, 
štoviše, da je sve što jeste, što ste postigle 
i što vam se događalo protiv vaše volje, u 
konačnici ipak dar koji vam je Gospodin 

strpljivo godinama davao na razne načine, a ponajviše preko vaših se-
stara i ljudi kojima ste služile. Zato danas i uvijek neka u vašim srcima 
bude mjesta samo za ‘hvala’ i ‘oprosti’, a nipošto za hvastanje i nadi-
manje. Ako u tom svjetlu pogledate svoj život, vidjet ćete da su i brojna 
trpljenja Božji dar jer vas je Bog njima jačao u ustrajnosti i pouzdanju 
u njega i u konačno spasenje, koje daje onima koji ustraju do kraja.“ 
Na kraju mise čestitao je jubilarkama te potaknuo na molitvu za nova 
redovnička zvanja. 

Boričevac
Nadbiskup i metropolit riječki mons. dr. Ivan Devčić predslavio je u subotu 

2. rujna svečanu misu u Boričevcu u župi Rođenja BDM na proslavi nebeske za-
štitnice župe koja se redovito slavi subotu uoči samog blagdana jer Boričevljani 
žive raseljeni diljem Hrvatske, posebno u Slavoniji. Riječki nadbiskup se odazvao 
pozivu mjesnog župnika Dina Rupčića te je prenio duhovnu poruku brojnim Bo-
ričevljanima, kao i hodočasnicima iz Drvara, Ogulina i Donjeg Lapca. Suslavili 
su novi župnik Korenice mons. Mile Čančar, župnik i čuvar svetišta Gospe od 
Čudesa pop Ante Luketić, postulator kauze za proglašenje svetim bl. A. Stepin-
ca mons,. dr. Juraj Batelja, župnik župe Mirlović iz Šibenske biskupije fra Ivan 
Čupić, župnik Drvara Davor Klečina te tajnik nadbiskupa Devčića Josip Tomić.

Nadbiskup Devčić je nakon pozdrava domaćeg župnika Rupčića istaknuo da 
je prvi puta u Boričevcu a u prigodnoj propovjedi je opisao Marijin život i stavio 
osobiti naglasak na njezinu vjernost Bogu. Za vrijeme sv. mise nadbiskup je bla-
goslovio obnovljeni barjak s likom majke Božje koji je dar Boričevljana njihovoj 
župi. Misu je pjevanjem animirao zbor mladih Vis Svjetlo iz župe Sv. Rok. Na 
kraju mise ispred udruge Boričevljana najstariji župljanin Joso Franjić je poklo-
nio nadbiskupu uokvirenu fotografiju crkve u Boričevcu i bocu domaće rakije 
ukrašene slavonskim zlatovezom. Supružnici Markovinović darovali su župniku 
Dinu za župu Boričevac novi kaleži pliticu i novi svijećnjak za oltar. Misi je na-
zočio i predsjednik Udruge povratnika Ličko-senjske županije Frane Vrkljan.

Nakon mise održana je molitva kod spomenika poginulim Ivezićima „Dabin 
vrh“ kojeg je podigla Republika Hrvatska i na kome stoji tekst „U spomen na 24 
civilne žrtve roda Ivezić koje su ubili srpski ustanici 27.7.1941. a koji je otkriven 
27. srpnja ove godine. Nadbiskup Devčić je zatim pohodio filijalu župe sv. Ivana 
Pavla II. iz Donjeg Lapca u Srbu te je vjernicima održao prigodan nagovor te 
razgovarao o svagdašnjim problemima i potrebi gradnje kapelice.

NadBiskup devčić u župama  
gospićko-seNjske NadBiskupije

juBilarNa slavlja sestara družBe 
presvetog srca isusova

Helena Anušić
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Humanitarac i vjerni suradnik Caritasa Franjo Dukić premi-
nuo je 24. lipnja u riječkom hospiciju. Sprovodne obrede na 
groblju Kozala 27. lipnja predvodio je ravnatelj nadbiskupij-

skog Caritasa mons. Nikola Uravić. 
Rođen 17. rujna 1935., živio je u Rijeci na Potoku. U 13. godini 

ostao je bez oca Franje i ostaje s majkom Ludmilom. Sa suprugom 
Vilmom vjenčao se 1964. i imali su kćer Klaudiju te živjeli u skladu 
s puno ljubavi i razumijevanja. „Bio je sama dobrota“, reći će Vilma 
opisujući voljenog supruga. 

U vrijeme Domovinskog rata, početkom 90-tih godina proš-
log stoljeća, svoj je doprinos obrani Hrvatske dao humanitarnim 
radom. Posvetio se radu u Caritasu i kombijem razvozio huma-
nitarnu pomoć koja je u vrijeme ratnih stradanja dolazila u veli-
kim količinama iz brojnih zemalja Europe. Rijeka je tada mnogim 
humanitarcima bila prvi susret s ratom zahvaćenom zemljom, a 
iz Rijeke je ta pomoć, prema mogućnostima, distribuirana na po-
dručja zahvaćena ratom. S obzirom da je znao talijanski i njemač-
ki često je vozilom išao u Njemačku, Austriju i Italiju kako bi tamo 
preuzeo doniranu pomoć. Posljednjih godina redovito je, jednom 
mjesečno, vozio rutu Rijeka - Vicenza, kako bi tamo preuzeo do-
nacije prikupljene od mjesnog Caritasa. Volontirao je gotovo 30 
godina, do posljednjih dana svojega života. Bolest i smrt došle su 
nenadano i brzo.

Snagu i nadahnuće za humanitarno djelovanje i volontiranje 
u Caritasu crpio je dakako iz duboke vjere. Vrlo povezan sa 
sestrama Milosrdnicama sv. Vinka Paulskog, redovit je bio 

na euharistijskim slavljima u njihovom samostanu u Kresnikovoj. 
Franjo je često pomagao i Dom sv. Ane, za žene i djecu žrtve 

obiteljskog nasilja. „Uvijek je rado dolazio i mogli smo u svakom 
trenutku računati na njegovu pomoć. Kad god je trebao prijevoz 

za naše korisnike barba Franjo je bio na raspolaganju. Za svakoga 
je imao lijepu riječ, a pogotovo je bio pažljiv prema djeci. Svima će 
nam ostati u sjećanju kao osoba koja je bila uvijek spremna po-
moći onima kojima je to najpotrebnije“ potvrđuju djelatnice doma 
i ravnateljica s. Suzana Samardžić. 

Uvjereni da će ga Bog nagraditi za djela koja je činio za života, 
djelatnici Caritasa i svi s kojima je surađivao i kojima je pomogao 
dugo će ga pamtiti po dobrim djelima. 

posjet djece BaNjolučke 
Biskupije

Trideset djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi iz Banjo-
lučke biskupije drugu godinu u kontinuitetu ljetuju u Driveniku. U 
pratnji župnika iz Prijedora vlč. Marka Vidovića te katoličkim ska-
utima volonterima, borave od 1. srpnja do 8. srpnja u Pastoralnom 
domu bl. Alojzije Stepinac u Driveniku, sjedištu Zdruga katoličkih 
skauta Hrvatske koji im je i ove godine domaćin i organizator be-
splatnog ljetovanja. 

Katolički skauti pripremili su djeci bogat program, a u srije-
du 5. srpnja posjetila su  Nadbiskupijski ordinarijat u Rijeci i na 
svečanom prijemu susrela se s biskupskim vikarom Riječke nadbi-
skupije mons. Matijom Matičićem, pročelnicom Upravnog odjela za 
odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije Editom Stilin te 
ravnateljicom Prve sušačke hrvatske gimnazije Đuditom Franko. 

posjet djece sreBreNice
Četrdesetero djece iz Srebrenice u pratnji djelatnica Udruge 

„Snaga žene“ iz Tuzle te članova Zdruga katoličkih skauta Riječke 
nadbiskupije posjetila su u četvrtak 20. srpnja Nadbiskupski ordi-
narijat u Rijeci gdje ih je na svečanom prijemu dočekao biskupski 
vikar mons. Matija Matičić. 

Riječ je o projektu „Srebrenica u Rijeci“ koji se u organizaci-
ji Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije održava desetu 
godinu u kontinuitetu i zahvaljujući kojemu se djeci iz socijalno-
ugroženih obitelji pruža mogućnost besplatnog ljetovanja na Kvar-
neru. Djeca su u petak 14. srpnja stigla u Drivenik, Pastoralni dom 
Alojzije Stepinac, sjedište Zdruga katoličkih skauta gdje će boraviti 
do nedjelje 23. srpnja. Katolički skauti pripremili su im bogat pro-
gram ispunjen kupanjima na plažama Rijeke, Crikvenice i Opatije, 
odlazak u kino, ronjenje, radionice međusobnog uvažavanja…

Naši pokojni

fraNjo dukić 



Broj 7/504 2017.

27

Što sve nije kroz prošlih 75 godina rečeno o do-
gađaju koji se ovdje zbio 12. srpnja 1942. Kao 
predstavnik Crkve Kristove želim ovdje reći 

kako na to valja gledati s crkvene strane. Okupili 
smo se oko oltara na kojem se spominje nevina žrtva 
Isusa Krista. I takvo okupljanje je središnje okuplja-
nje Crkve od časa Kristove pobjede nad smrću, od 
njegova uskrsnuća i tako će biti do kraja svijeta i 
vijeka. U našim očima ne treba najveći ugled imati 
političar, športaš, glumac, vojskovođa, znanstvenik, 
umjetnik – nego mučenik, rekao je gospićko-senj-
ski biskup u miru mons. dr. Mile Bogović predvo-
deći misu u srijedu 12. srpnja na spomen-groblju 
u Podhumu u spomen na 75. obljetnicu stradanja 
Podhumskih žrtava.

Govoreći o značenju mučeništva kazao je da biti 
mučenik znači biti mučen i umrijeti vjerujući da je u 
Isusu Kristu spasitelj. „Pred par godina iskopani su 
u Gračanima zemni ostaci kadeta vojne škole koje 
je komunistička vlast pobila. Jedan mladić je čvrsto 
držao stisnutu šaku. U njoj je bio križić. To je ta 
vjera da je Krist spasitelj. To je vjera ovoga puka i 
u tom duhu se spominjemo podhumskih žrtava već 
75. godina.“

Dodao je da u svijetu postoje u odnosu na čovje-
ka dva stava ili pogleda. Jedan koji je spreman i pra-
vednika bez milosrđa osuditi i drugi koji u Kristovu 
Duhu ustrajno traži načina kako i grješnika spasiti. 
Nemilosrdni i osuđivalački duh svijeta najjasnije se 

očitovao u osudi Isusa Krista jer je on samo milosrđe 
i dobrota, ali je zloća svijeta imala toliko snage da 
je i njega osudila kao zločinca. Kod Isusova suđenja 
tužiteljima je glavni i jedini cilj: osuditi ga. U ovom 
slučaju u Podhumu, s jedne i druge strane imamo 
ideologiju koja sebi prisvaja pravo ubiti pravednika. 
Ovdje se išlo planski, svjesno i izravno na ubijanje 
pravednika. To znači da se s jedne i druge strane 
kao pogonsko sredstvo koristi mržnja. Mržnja se 
rado predstavlja kao glasnik slobode, pravde i za-
štite ugroženih - kao da želi uspostaviti red. Mržnja 
je toliko ohola - kako reče ovih dana Papa - da želi 
svojim pravorijekom formulirati „novu pravdu“, 
novi poredak, novi moral - i rušiti postojeće od čega 
ljudi žive. Drugi stav prema čovjeku i svijetu for-
muliralo je Božje milosrđe u Isusu Kristu, kazao je 
propovjednik.

Govoreći o razlozima zbog čega je  papa Franjo 
na početku svoga pontifikata proglasio Jubilarnu 
godinu milosrđa, kazao je kako je to zato što vjeruje 
u spasonosnost rana Isusovih. „Govor patnje i rana 
podnesenih za drugoga, najuvjerljiviji je i najočitiji 
znak ljubavi. Posebno želim uputiti poruku brani-
teljima: ne odbacujte nikada najvrjednija odličja: 
rane, ožiljke dobivene zato jer ste se zalagali za do-
bro drugih, za dobro svoga naroda.“ 

Župa Jelenje izabrala je za svoga zaštitnika sv. 
Mihovila. Njemu pod nogama je poraženi zli 
duh, oholi đavao Lucifer. Teško je bilo vjerova-

ti 12, srpnja 1942. u pobjedu nevinoga nakon što je 
toliko nevinih ljudi bilo žrtvovano na ovom Grobnič-
kom polju. Taj optimistički duh ima svoje korijene 
i u predaji da je ovdje 700 godina prije (1242.) bio 
pobijeđen opasni neprijatelj, a mogli bismo tu po-
ruku čitati i u činjenici da je narod izabrao za svoga 
zaštitnika sv. Mihovila, pobjednika nad sveopćom 
zloćom, pojasnio je mons. Bogović. 

Na kraju, mučeništvo ne samo da je učvrstilo 
kršćansku zajednicu, nego su tu vijest slali i dru-
gima zajednicama i tako se po žrtvi širila crkvena 
zajednica - nastala je evanđeoska globalizacija. Ona 
je, dakle, počela pobjedom nevine žrtve ovoga svijeta 
- Isusa Krista, rekao je propovjednik. 

U komemoraciji su sudjelovali predstavnici Pri-
morsko-goranske županije, Općine Jelenje i Čavle 
te izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Tomo 
Medved. 

Patnja nevinih žrtava 
može naš narod više 
oplemeniti nego sve 
naše svjetovne pobjede

Prema dostupnim 
podacima u 
osvetničkoj akciji, 
zbog toga što su 
partizani u lipnju 
1942. ubili učiteljski 
bračni par Renzi, 
u nedjelju 12. 
srpnja 1942. 
godine talijanski 
vojnici strijeljali su 
u selu Podhum 95 
muškaraca starijih 
od 14 godina, 
spalili mjesto, a 
preživjele odveli u 
talijanske logore. H. Anušić

75. 
obljetnica 
stradanja 
Podhumskih 
žrtava.



upisi u NadBiskupijsku školu za 
crkveNu glazBu 

Početkom rujna počinju upisi u Nadbiskupijsku školu za crkvenu glazbu. Cilj škole 
je polaznicima pružiti liturgijsko-glazbenu formaciju za poboljšanje sviranja i pjevanja na 
liturgijskim slavljima u župnim zajednicama i crkvama. 

Program glazbene škole predviđa formaciju u trajanju od tri godine. Predmeti su: teo-
rija i solfeggio, klavir, orgulje, tehnika dirigiranja, vokalna tehnika, liturgijska muzikologi-
ja i zbor. Na kraju trogodišnjeg školovanja predviđa se specijalizacija iz predmeta: tehnika 
dirigiranja, orgulje, harmonija, gregorijanski koral, zbor i interpretacija gregorijanskog 
korala samo za uspješnije kandidate i koji to zatraže.

U školu se mogu upisati svi oni koji su već u službi glazbenih animatora u liturgiji, te 
oni koji se namjeravaju posvetiti toj zadaći. Isto tako mogu sudjelovati oni koji žele naučiti 
osnove glazbe, bez prethodnog znanja, pohađajući pripravnu godinu. Dob nije ograničena. 

Osim ovih, pokrenut je početni tečaj za djecu (klavir, gitara, violina i flauta).
Upisi traju do 15. listopada.

Za više informacija možete se obratiti na:
E-mail: 
crkvena.glazba@ri-nadbiskupija.hr
Facebook:
Crkvena Glazba Rijeka
Mob: 091/975 2909 (Smjer Liturgijska glazba)
Mob: 091/5355384 (Početni tečaj za djecu) 

Petero učenika Nadbiskupijske škole za crkvenu glazbu u Rijeci u školskoj 
godini 2016./2017. uspješno su završili drugi stupanj, smjer - Orgulje: Sani 
Francetić (župa sv. Križ, Ogulin), Ada Giljević (župa sv. Ćirla i Metoda, Rijeka), 
Marija Jović (župa sv. Jakov, Opatija), Valentina Skender (župa sv. Juraj, Trsat), 
Damijan Srdoč (župa Presvetog Srca Isusova, Zamet), Lana Delonga (župa sv. 
Ane, Volosko).

Školovali su se dvije godine i pohađali nasta-
vu orgulja kod prof. Draška Baumagartena i prof. 
Kristine Puh Leko. Pohađali su predmet osnove 
harmonije i zborsko dirigiranje kod prof. Ariane 
Bossi, te liturgijsku muzikologiju kod prof. An-
drejke Srdoč.

upisi u metropolitaNski  
pastoralNi iNstitut
U narednoj pastoralnoj godini 2017./2018. laici Riječke metropolije mogu upisati neki od četiri seminara na 
Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci, ovisno o potrebi u župi, kao i o osobnom afinitetu.

Tekst novog radnog dokumenta HBK Da vaša radost bude potpuna. Kateheza i 
rast u vjeri u današnjim okolnostima, govori o važnosti vjerskoga odgoja. Odgoj u vjeri 
se nameće kao goruće pitanje. Međutim, kateheza se ne može svesti samo na katehet-
ski susret u župi ili na sat školskog vjeronauka. Kateheza je sveukupni odgoj u vjeri 
koji traje 24 sata, pri čemu odgovornost snose roditelji. Kao guruće pitanje nameće se 
pitanje rada s roditeljima, u smislu osnaživanja u vjeri kako bi mogli bolje ostvarivati 
svoju roditeljsku zadaću, te svjedočiti vjeru u svijetu.  

Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci nudi pomoć u formaciji vjernika lai-
ka, što može za njih osobno biti obogaćenje, ali kako bi i laici pomogli u odgovornom 
poslanju naviještanja vjere svim dobnim i interesnim skupinama, a napose u radu s 
roditeljima. U narednoj pastoralnoj godini 2017./2018. laici Riječke metropolije mogu 
upisati neki od četiri seminara na Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci, 
ovisno o potrebi u župi, kao i o osobnom afinitetu.

Za rad s određenom dobnom ili interesnom skupinom vjernik laik može upisati 
dvogodišnji Teološko-katehetski seminar za župne animatore i pastoralne suradnike. 
Za upis na ovaj seminar potrebna je preporuka župnika. Ukoliko netko od vjernika 
laika želi raditi na osobnom razvoju u smislu upoznavanja vjere i teologije može upisati 
dvogodišnji Seminar za teološku kulturu laika. Treći seminar je Tečaj novinarstva ili 
Odgoj za medije koji traje 8 subota. U službi nove evangelizacije mediji u župi imaju 
veliku ulogu. Četvrti jednogodišnji Teološko-katehetski seminar za odgajateljice u vje-
ri u predškolskim ustanovama namijenjen je odgajateljicama koje će provoditi vjerski 
odgoj djece u predškolskim ustanovama. 

Više informacija na www.mpi-ri.com, Tel.: (051) 345-139 ili upit na e-mail: mpi.rijeka.hr@gmail.com


