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Godina obitelji
Obitelj Mlinarević: pročitajmo njihova razmišljanja o obitelji, teškoćama s kojima
se susreću i radostima koje ih povezuju

20 godina hospicijskog pokreta u Hrvatskoj
Riječki model organizacije palijativne i hospicijske skrbi može poslužiti kao
primjer ostalim gradovima u Hrvatskoj

Teološko-pastoralni seminar za svećenike Riječke metropolije
Svećenici su pozvani poticati i živjeti zajedništvo

Hoće li nas potomci pamtiti
kao svece ili grešnike?
Svetkovina Svih svetih i Dušni dan na poseban način nas pozivaju na sabranost i razmišljanje
o tome koliko dugujemo onima koji su živjeli prije nas, rekao je nadbiskup.

“S

vi sveti i Dušni dan nisu samo vremenski međusobno
povezani, nego je njihova veza puno dublja i čine je oni
kojima su ovi dani posvećeni. Sveci i ostali pokojnici prethodili su nam u ovom životu i mnogočime su nas zadužili, toliko da
bez njih i baštine ne bismo bili to što jesmo.“, rekao je riječki nadbiskup Ivan Devčić u crkvi sv. Romualnda i Svih Svetih na Kozali
1. studenog predvodeći svečano misno slavlje u povodu proslave
svetkovine Svih svetih i Dušnog dana.

Svetkovina Svih svetih i Dušni dan pozivaju nas na uranjanje
u sebe, na razmišljanje i ispitivanje kako živimo, čime hranimo
svoj život, što oko sebe širimo, što ćemo ostaviti u baštinu svojim
potomcima i hoće li nas oni pamtiti po dobru li zlu, kao svece ili
grešnike? Pozvani smo u svjetlosti svojih predaka i svetaca promatrati svoju prošlost, svoju sadašnjost i svoju budućnost, istaknuo je
nadbiskup.
“Jesmo li u svom nemiru, užurbanosti i zaokupljenosti svakodnevicom sposobni čuti što nam naši dragi pokojnici žele savjetovati, na što nas upozoriti? Znamo li čuti poruke naših svetaca
i crkava? Kad bismo se htjeli zaustaviti i poslušati ih, sigurno bi se
mnogo toga u našim životima promijenilo. Sigurno bi postali smireniji, radosniji, otvoreniji Bogu i ljudima, a posebno našim bližnjima.“
Crkve sa svojim kipovima i slikama svetaca, kao i groblja naših dragih pokojnika, govore nam da se smirimo, zastanemo, razmislimo,
pomolimo i nađemo vremena za bitno, za Boga i bližnjega, da ne
trošimo vrijeme na ono što nećemo moći ponijeti sa sobom s ovoga svijeta, poručio je nadbiskup.

“T
Od svetaca i naših pokojnika naslijedili smo život, biološke i duhovne gene, oblikovani smo vrijednosnim i životnim stavovima koje
su nam posvjedočili i prenijeli, a posebno smo im zahvalni što su u
nas usadili vjeru u Isusa Krista i vječni život. Svetkovina Svih svetih
i Dušni dan na poseban način nas pozivaju na sabranost i razmišljanje o tome koliko dugujemo onima koji su živjeli prije nas, rekao
je nadbiskup. “Svi smo međusobno povezani vidljivim i nevidljivim
nitima koji se protežu kroz vrijeme i prostor. U današnje vrijeme,
koje je obilježeno globalizmom, to nam je lakše shvatiti nego u vrijeme kada su ljudi živjeli izolirano. Ali potpuno izolirani nisu bili. O
tome svjedoče prve stranice Svetog pisma, koje govore o grijehu
prvih ljudi, koji se prenosi s naraštaja na naraštaj.“ Iako postoji solidarnost u grijehu, snažnija je solidarnost u dobru, u nesebičnosti,
opraštanju i ljubavi. Ovi nas dani posebno na to podsjećaju, ali i potiču da se angažiramo oko one istinske solidarnosti u svetosti koju
trebamo dijeliti sa svim ljudima i prenijeti je budućim naraštajima,
poručio je nadbiskup Devčić.

išina svetih prostora i mir s naših groblja mogu ljekovito
djelovati na našu užurbanost, uznemirenost, zaokupljenost s važnim i nevažnim stvarima, mogu biti lijek za dušu
i srce. Kao da nas ta sveta mjesta pozivaju i opominju: Čovječe,
stani, saberi se, razmisli, oslobodi se privida, otvori se istinskom životu u vjeri, ljubavi i nadi, jer stvoren si za vječnost, za zajedništvo,
za ljubav koja nikada je prestaje, za Boga i njegovo kraljevstvo.“
Zaključujući propovijed nadbiskup je istaknuo da se pokojnicima ne molimo za njihov zagovor, nego se molimo Bogu za njih
da im bude milostiv, grijehe im oprosti i svojim svetima ih pribroji.
Ako istinski volimo svoje pokojnike, dokazivat ćemo to molitvama
i misama za njih. Svaka takva molitva je ispovijed naše vjere da
se smrću čovjeku život ne oduzima, nego mijenja, a našim preminulima najbolja pomoć koju im možemo pružiti. Stoga, svetkovina
Svih svetih i Dušni dan potiču nas na sabranost, učvršćuju u vjeri,
bude u nama nadu i ljubav, ali i podsjećaju da smo i sami pozvani
na svetost, rekao je nadbiskup. Po završetku misnoga slavlja vjernici i svećenici, predvođeni nadbiskupom u procesiji su se uputili
do središnjeg križa na groblju Kozala gdje je nadbiskup predvodio
molitvu odrješenja za pokojne.
H. A.
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Cilj je svake godine na isti datum i u isto vrijeme okupiti milijun djece
i mladih u duhovno-molitveno zajedništvo za jedinstvo i mir u svakoj
obitelji i u čitavom svijetu.

U

župnoj crkvi Uznesenja Marijina u Rijeci 18. listopada, točno u 9 sati ujutro mnogobrojna djeca i mladi grada Rijeke i okolice, predvođeni svojim vjeroučiteljima, odgojiteljicama u vjeri i
roditeljima, priključili su se međunarodnoj molitvenoj inicijativi „Milijun djece moli zajedno za
jedinstvo i mir“.
Ova je inicijativa pokrenuta 2005. godine u Karakasu u Venezueli, a od 2010. provodi se i u
Hrvatskoj. Cilj je svake godine na isti datum i u isto vrijeme okupiti milijun djece i mladih u duhovnomolitveno zajedništvo za jedinstvo i mir u svakoj obitelji i u čitavom svijetu.
Kao i svake, tako i ove godine
djeca i mladi Riječke nadbiskupije radosno su prihvatili priključiti se molitvenoj inicijativi. Riječka je crkva bila
ispunjena do zadnjeg mjesta jer su
došli učenici iz gotovo svih osnovnih
i srednjih škola grada Rijeke i bliže
okolice, a sudjelovale su i odgojiteljice u vjeri s djecom iz nekoliko vrtića.
Inicijativi su se priključili i pojedini roditelji koji su došli sa svojom djecom.
Budući da se dan kasnije, točnije
19. listopada, slavi Misijska nedjelja,
Katehetski ured Riječke nadbiskupije
odlučio je u suradnji s nadbiskupijskim Uredom za Papinska misijska
djela organizirati ovogodišnju zajedničku molitvu s posebnom nakanom
- za misije, misionare i za svu djecu i
njihove roditelje diljem svijeta. Iz tog
Katehetski ured Riječke nadbiskupije odlučio
su razloga u riječkoj crkvi Uznesenja
Marijina bili postavljeni misijski štanje u suradnji s nadbiskupijskim Uredom
dovi s prigodnim materijalima koji su
za Papinska misijska djela organizirati
prezentirali znamenitosti, ali i potrebe
ovogodišnju zajedničku molitvu s posebnom
svakog pojedinog kontinenta svijeta.
nakanom - za misije, misionare i za svu
Nakon uvodnih riječi djelatnice
djecu i njihove roditelje diljem svijeta.
nadbiskupijskog Ureda za Papinska
misijska djela Andreje Škarabot Kunštek i predstojnice Katehetskog ureda Ksenije Rukavine Kovačević, točno u 9 sati svi okupljeni započeli su moliti tzv. misijsku krunicu.
Uvodna su duhovno-molitvena razmatranja predvodila djeca od vrtićke dobi do srednje škole. Posebno je impresivno bilo čuti prvu deseticu krunice koju su predvodila vrtićka djeca uz pomoć svojih
odgojiteljica.
Zajedničku je molitvu glazbeno pratio župni bend Assunta, a svi nazočni imali su prilike dobiti
tzv. misijsku krunicu čija su zrnca obojena u različite boje te prigodne sličice i materijale o molitvenoj
inicijativi.
rogram u najstarijoj riječkoj župnoj crkvi odvijao se u okviru Misijskog tjedna u župama Riječke
nadbiskupije koji je počeo u župi sv. Križa na Srdočima u ponedjeljak, 13. listopada i nastavio
se do petka 17. listopada u župama Marije Pomoćnice na Banderovu, sv. Franje Asiškoga na
Kukuljanovu, župi Blažene Djevice Marije Karmelske na Donjoj Drenovi te sv. Bartola apostola u
Cerniku.
Cjelodnevni program zaključen je svečanim euharistijskim slavljem kojega je predvodio povjerenik Papinskih misijskih djela Riječke nadbiskupije vlč. Kristijan Zeba. U prigodnoj propovijedi istaknuo je kako je svaki krštenik pozvan biti misionar. „Kada spomenemo misiju, mnogi će misliti samo
na Afriku ili neki drugi udaljeni kontinent. Svi smo misionari i dužni smo prenositi i širiti evanđelje gdje
god se nalazili.“
U nastavku je istaknuo kako je Rijeka misionarski grad i da je u gradu na Riječini potrebno misionara i navjestitelja evanđelja. „Dužni smo širiti Riječ Božju u ovom gradu koji vapi za evanđeljem.
Nije potrebno ići Afriku, jer i ovom gradu su potrebni oni koji će širiti evanđelje dobrotom, ljubavlju i
životnim primjerom. Budite ponosni što ste kršćani.“, poručio je vlč. Zeba.
Helena Anušić
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Milijun djece
moli zajedno
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GODINA OBITELJI
Obitelj Mlinarević

Vjera je
temelj
našeg
braka
Ona nas vodi svakodnevno u našem bračnom životu, cijelo vrijeme nas prati providnost, a s
vjerom smo postali svjesni da je brak jedan dugotrajni put.

I

gor i Lidija Mlinarević redoviti su polaznici programa praćenja
mladih bračnih parova Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije. Na
susrete dolaze s djecom kćerkama Emanuelom i Irom te sinom
Zvonimirom. Malena Rita u majčinom trbuhu jedva čeka ugledati
svjetlo dana. Možda upravo dok čitate ovaj tekst u Zvonima.
U Godini obitelji pročitajmo njihova razmišljanja o obitelji, teškoćama s kojima se susreću i radostima koje ih povezuju.
„Molit ću Vas da razgovor za Zvona dovršimo koji dan prije Svih
Svetih. Znate mi smo u župi na Kozali koja tog dana slavi župni
blagdan, imamo dosta obaveza, moramo pomoći župniku...“ rekao
je Igor kada smo dogovarali razgovor. Već time je posvjedočio da
njihova obitelj aktivno sudjeluje u župnim događanjima, da iskreno
i djelatno žive svoju vjeru u zajedništvu s Crkvom.
S kojim se problemima danas susreću mlade obitelji kao vaša?
Kako bi društvo trebalo štiti obitelj?
IGOR: Najveći problem je ostvarivanje prava kod višečlanih
obitelji. Osim toga društvo bi trebalo štititi majke, a ne da dobivaju
otkaze čim ostanu trudne ili zbog bolovanja na koje idu zbog djece.
LIDIJA: Općenito mislim da danas kod nas u Hrvatskoj vlada
jedna negativna atmosfera, obitelj kao institucija se omalovažava,
a po pitanju djece da ne pričam. Samo se gleda materijalno. Da je
teško, je ali ima Boga pa nekako idemo naprijed. Definitivno bi se
trebalo više štititi obitelji, pogotovo mlade obitelji.
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Što očekujete od Crkve, kako ona može pomoći obiteljima?
IGOR: Od Crkve ne možemo očekivati nemoguće, da riješi sve
naše probleme. Dovoljno je što nas okuplja, što nam daje podršku,
a pomoć bi dobro došla u otvaranju osnovnih i srednjih škola te
vrtića i jaslica.
LIDIJA: U našem životu cijelo vrijeme nas prati Božja providnost, ona je stigla od ljudi koji čine našu Crkvu i na tome sam zahvalna, ali više od svega mi je drago zbog prijateljstva i moralne
potpore od strane nekih svećenika ili časnih sestara.
Sudjelujete u projektu praćenja mladih bračnih parova Ureda
za obitelj Riječke nadbiskupije. Zbog čega? Što dobivate na tim
susretima?
IGOR: S. Mirjana nas je uvela u program i svidjelo nam se jer
smo se tražili. Dobivamo puno samim osjećajem zajedništva i dijeljenjem s drugim parovima jer vidimo da nismo sami.
LIDIJA: Sad je već sedma godina da sudjelujemo i lijepo je
podijeliti s drugima svoja razmišljanja, pitanja i moći biti otvoren i
iskren o problemima s kojima se susrećemo kao bračni par ili kao
roditelji. U neku ruku mislim da smo i primjer parovima koji su se tak
uključili jer eto i nakon 7 godina mi smo još uvijek na tim susretima.
Prošle godine se dosta pričalo i o vjeri, pa je to isto bilo dobro i

zanimljivo, čuti iskustva drugih, a i moći podijeliti nešto što možda
negdje drugdje ne pričaš.
Koliko vam je važna vjera u braku?
IGOR: Vjera je temelj našeg braka, ona nas vodi svakodnevno
i u našem bračnom životu, cijelo vrijeme nas prati providnost, a s
vjerom smo postali svjesni da je brak jedan dugotrajni put.
LIDIJA: Pošto smo oboje bili ovisnici, u zlu jako duboko, u vjeri
smo našli spas. Kroz zajednicu Cenacolo smo upoznali živog Boga
i svjesni smo da bez vjere naš život ne bi bio isti. Sretna sam što
oboje dijelimo isto mišljenje po pitanju vjere pa tako mislim da dokle god imamo Boga i naš brak i život bit će lijep.
Što možete reći o bračnom životu. Je li sve savršeno ili ima i
teških trenutaka? Koji su to...
IGOR: Kao u svemu tako i u braku ima i lijepih i teških trenutaka. Najteže nam padaju svađe i bolest, a najljepši su rođenje naše
djece, njihovi prvi koraci riječi...
LIDIJA: naravno da ima i teških trenutaka, ali ja bi rekla da smo
za sad imali puno više onih lijepih, pa neka tako i ostane, ja sretna.
Možda je više bilo nekih teških trenutaka vezanih za djecu i odgoj,
a ovako kao partneri mi dobro funkcioniramo.
Kako se živi vjera u obitelji? Kako danas obitelj može svjedočiti
kršćanske vrijednosti?
IGOR: Vjeru živimo odlaskom na nedjeljnu misu i zajedničkom
molitvom, odlazimo na klanjanja, obiteljske škole, duhovne obnove. Možemo svjedočiti najviše svojim primjerom i ustrajnošću.
LIDIJA: Potpisujem. Uglavnom to je jedan put koji ne prestaje,
moramo i u tome rasti svakodnevno.
Kako te kršćanske vrijednosti prenijeti na društvo?
IGOR: Biti primjer ostalima i u sitnicama, pomoći drugima u
potrebi i biti u crkvi i kad je hladno i kad pada kiša. Dakle stalno
živjeti vjeru.
LIDIJA: Ne znam što da odgovorim na ovo pitanje, znam samo
da što se tiče nedjeljne mise tu smo stvarno uvijek prisutni i to zajedno. Čak i kad su djeca bila mala uvijek smo išli zajedno na misu
i to mi je važno. A eto možda i to što se uvijek uključimo u te programe što nudi Ured za obitelj, možda je i to jedno svjedočanstvo
drugima koliko je vjera bitna u životu.
Nacionalni susret katoličkih obitelji održat će se na Trsatu u
travnju 2015. Hoćete li sudjelovati? Zašto?
IGOR: Sudjelovat ćemo jer želimo pokazati da nas ima.
LIDIJA: To je naša misija, ovdje u Rijeci pogotovo, da pokažemo da ima hrvatskih katoličkih obitelji.

GODINA OBITELJI

Bračna ljubav
Ljubav muškarca i žene u braku najbolji je izraz sebedarja i najizravniji način da jedno i drugo
prestane pripadati samom sebi, a tajna sreće biti će stoga u dubokoj ljubavi za tu predanost
i tu ovisnost.
Pripremio: Marijan Benković
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Kratki molitveni zazivi za osobnu ili
zajedničku molitvu
1.

Za papu Franju, biskupe, svećenike, redovnike
i redovnice - da mognu snagom Duha Svetoga
svijetu vjerno prenositi Božji naum o obitelji, molimo te...

2.

Za sve obitelji u svijetu - da upoznaju, prihvate i
ostvare Božji naum o obitelji koji im donosi istinsku sreću nasuprot mnogim lažnim obećanjima,
molimo te...

3.

Za obitelji - da svojim svjedočenjem bračnog saveza i otvorenosti životu budu sol zemlje i svjetlo
svijeta, molimo te...

4.

Za obitelji u našoj župnoj zajednici, posebno za
one najpotrebnije - da pravi smisao svoga života
traže i ostvaruju u Bogu i s Bogom, molimo te...

5.

Za bolesne članove naših obitelji - da svoju bolest i patnju znaju ponuditi Bogu za dobrobit svoje obitelji i velike obitelji Crkve, molimo te...

6.

Za roditelje - da mognu svjedočiti svojoj djeci i
svijetu istinsku i pravu ljubav koja dolazi od Stvoritelja i njemu je usmjerena, molimo te...

7.

Za roditelje - da u odgovornosti pred vlastitom
savješću i Bogom mognu donositi odluku o novom djetetu na radost svoje obitelji, društva i Crkve, molimo te...

8.

Za one roditelje koji iz ozbiljnih razloga ne mogu
donijeti odluku o donošenju novog života na
svijet – da budu vjerni u izvršavanju volje svoga
Stvoritelja, molimo te...

9.

Za supružnike - da prepoznaju smisao prave ljubavi u nesebičnom sebedarju i pomaganju jedno
drugome u trajnom osobnom rastu, molimo te...

10. Za obitelji - da budu mjestom istinskog i pravog
prikaza ljubavi roditelja svojoj djeci, molimo te...
11. Za djecu - da poštuju svoje roditelje, te da mognu stjecati prave ljudske i kršćanske vrijednosti
u krilu kućne Crkve, molimo te...
12. Za obitelji - da uistinu postanu kućnom Crkvom,
mjestom istinskog susreta i slavljenja Bogom
svojim životima, molimo te...
13. Za supružnike - da shvate da je njihov poziv na
brak i obitelj božanski projekt još od prije nastanka svijeta, molimo te...
14. Za naš narod i našu domovinu - da uistinu doživimo obnovu vjere i obnovu obitelji, molimo te...
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V

ažno je podsjetiti se
jedne goleme istine.
Riječ je o tome da nas
je Bog poznavao i prije našega rođenja i prije stvaranja
svijeta. Bog ima za svakog
muškarca i svaku ženu jedan
projekt. Riječ je o božanskom projektu u kojemu čovjek treba biti sretan, tj. u kojemu treba postići cilj za koji
je stvoren. Kada otkrijemo
koji je Božji plan za naš život,
potrebno je slijediti Njegovu
volju.
Za kršćanina brak nije
samo društvena institucija ni
ponajmanje lijek za ljudske
slabosti. Brak je autentičan
nadnaravni poziv - ljudska i
istovremeno božanska stvarnost posvećena svetim sakramentom ženidbe. Dragi supružnici, Vi ste
odabrani za brak i pozvani ste na brak. Ostvarenje Vašeg bračnog i obiteljskog života Vaš je odgovor Bogu. Smisao bračne ljubavi gleda se u
kršćanskoj perspektivi.
Naime, po samoj svojoj naravi, institucija braka i bračna ljubav
usmjereni su k rađanju i odgoju djece te u njima pronalaze vrhunac svoje slave. Bračna ljubav je otvorena životu, te podrazumijeva ne samo
imanje djece već i obvezu pomoći im živjeti ljudski život u punini i postizati kršćanski ideal svetosti života. U bračnom činu postoji neodvojiva
povezanost obaju značenja bračnog čina: značenja sjedinjenja i prokreacijskog značenja. Čovjek ne smije raskinuti na vlastitu inicijativu jedno
od značenja bračnoga čina.
stinska bračna ljubav podrazumijeva i istinsku sreću. Ljubav muškarca i žene u braku najbolji je izraz sebedarja i najizravniji način da jedno i drugo prestane pripadati samom sebi, a tajna sreće biti će stoga
u dubokoj ljubavi za tu predanost i tu ovisnost.
Muž i žena će shvatiti smisao ljubavi tek onda kad budu znali odakle ona dolazi i kamo ide. Za ljubav je potreban trud. Nemojte, dragi
supružnici, (iz)gubiti smisao napora koji trebate svakoga dana ulagati u
Vašu bračnu ljubav, jer nema sretnog braka bez uzajamnog žrtvovanja.
Roditelji - dionici i suradnici Božje ljubavi svoje poslanje izvršavaju u
prenošenju istinskog prikaza ljubavi u obiteljskom životu.
Bračna ljubav se nastavlja u odgoju i obrazovanju djece. Važno je
obogaćivati odgoj vrednotama koje su najdragocjeniji plod ljubavi: blagost, postojanost, dobrota, služenje, nesebičnost i duh žrtve.
zajamna ljubav roditelja prva je škola ljubavi za djecu. Dragi roditelji, trebate čuvati i svakodnevno obnavljati privrženost jedno
prema drugome. Vaša uzajamna ljubav dati će jedinstvo cijeloj
obitelji, a Vaša djeca će od rane dobi učiti kako istinski ljubiti. Ljubav će
pomoći naći načina kako dati prednost obitelji i obiteljskim odnosima,
te će pomoći supružnicima sudjelovati u očinstvu i majčinstvu drugog
supružnika. Oba roditelja trebaju preuzeti aktivnu ulogu u izgrađivanju
atmosfere doma, jer nitko drugi ne može zamijeniti obiteljski dom. Bračna ljubav pomaže supružnicima biti ono što jesu pomažući im u procesu
obostranoga trajnoga rasta.
(Priređeno iz knjige: Antonio Vazquez, Brak za novo vrijeme, Verbum
i Obiteljsko obogaćivanje, Split - Zagreb, 2013.)

BLAGOVJESNICA

Blaženstva

“Blaženstva su Isusova slika, njegov oblik života; ona su put istinske sreće, kojim i mi možemo
proći milošću koju nam daje Isus.”(Papa Franjo)

Piše: Vesna Drmić
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«
neponovljiva, nezamjenljiva i potrebna baš tu gdje jesam? Naravno
Blago meni!
iječi Govora na gori, Blaženstva, riječi su koje svake godine da to zaboravljam!
odzvanjaju oko Svih svetih i pozivaju na razgovor. Nekako
Gledam, i čini mi se da su tuđi životi, i kroz povijest i u sadašbrzo iskliznu, jedva da im čujem šum i već ih nema. Tek, njosti nekako velebniji, svetiji i veličanstveniji. Ne bi li moja djela
svake godine primijetim nešto novo, neku sitnicu. Slika mi postaje možda trebala biti očitije ispunjenje volje Božje? Ne bih li na jasnimalo jasnija, slaže se kao puzlice i čvrsto vjerujem da ću na kra- ji način trebala zrcaliti Onoga koga želim ljubiti svim srcem? Priju svoga puta biti priključena
je sam vidjela “trun u oku brata
„nebrojenu mnoštvu“, dakako,
svoga”, a sad bih sama vadila
“balvane” iz svoga oka! Ni jedno
ne po svojoj zasluzi već milosti
ni drugo nije dobro. Tek koračaOnoga koji zove. Čemu putovajući za Isusom, gledajući Ga u
nje, ako to nije cilj?
oči, mogu ga zamoliti da me očiSjećam se kako smo jedne
sti, ako želi (a želi!). I što vidim?
godine na Taboru, s paterom
Zvjezdanom, blagovali BlaženVidim da sam blažena. Moja je
stva, jedno po jedno. Razdragablaženost majušna, ali puna!
ni, kao djeca. Bilo nam je najdraCjelovita. Blago krotkima: oni će
baštiniti zemlju! Sada učim krotže čuti Blago čistima srcem: oni
kost. Polako.
će Boga gledati! S naše mladosti
željeli smo vjerovati da smo čivog ljeta je pred naša
vrata došao divlji mačak,
stoga srca i da je to sasvim normalno stanje, gledati Boga. Ipak,
iz šume, cijeli umočen u
boju za ograde. Čupao je zubigledajući jedni druge, osjećali
smo dašak sumnje kad je bio u
ma čupove zalijepljena krzna.
pitanju onaj drug , bližnji. Lako
Natjerala ga je među ljude žeđ.
smo tada vidjeli “trun u oku braKasnije ga je iznemogla od boje
ta svoga”. Trebalo je proteći još
i borbe za život, na našemu prapodosta vremena dok se u progu zadržala i glad. Divljinom i
Sviđa mi se kad od mace učinim krotku
sudbi nisam zaustavila na sebi,
bolom ispunjen, učio me strpljimacu. I ja postajem krotkija. Nekako se
samo na sebi.
vosti u prilaženju.
sjedinim s prirodom, svetim Franjom, cijelom
Mislim da hodajući za Isuada Blaženstva vidim kao
zemljom, postajem baštinik zemlje.
rijeku onog nebrojena
som, krotkost postaje dar koji se
ne može zaobići. Zanimljiva je
mnoštva koji prilaze prijeveza krotkosti i zemlje. Divlja zestolju i Jaganjcu,
odjevenih u bijele haljine. Evo, samo što nisu stigli! Cijeli je je- mlja opustošena od nepripitomljenih ljudi postaje vlasništvo krotdan ljudski život dovoljan da se Blaženstva ispune na čovjeku. Ili kih. Eto kako se postaje pravi zemljoposjednik!
poneko, u nekom razdoblju života. Stope se sva u prvo, ili treće, ili
Sviđa mi se kad od mace učinim krotku macu. I ja postajem
peto Blaženstvo, ili… Promatram sebe i čini mi se, a joj! Kraljevstvo krotkija. Nekako se sjedinim s prirodom, svetim Franjom, cijelom
nebesko je nedostižno! A opet, ako je Bog sa mnom imao plan i još zemljom, postajem baštinik zemlje. Što svijet na to kaže? Pa to je
jedna obična mačketina! Što je u tome tako posebno? Nećeš muga ima, onda ne bi trebalo biti nedostižno.
Nalazim li da je vjernost u malom dostatna za biti heroj u Bož- drosti! Bolje bi ti bilo…
Ja se smješkam. Učim se krotkosti malim koracima da bih mojemu srcu? Nalazim li da je našem Isusu čežnja za “Boga gledati”
već put za ispunjenje obećanja da ćemo biti gdje i On? Jesam li gla pružiti korak, sljedeći put, tamo gdje ću biti poslana. Ne postoji
zaista svjesna čiji sam baštinik? Jesam li svjesna da su sveci svojim mali put. Samo put. Neznatnosti nema u Božjim očima. Inače bi
životom pozivali i pozivaju na svetost, koju mogu izabrati, jer sam ubili vuka svetog Franje, zar ne? Predivna su blaženstva!
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GODINA OBITELJI
Treća izvanredna opća biskupska sinoda

Pastoralni izazovi
vezani uz obitelj
Biskupska sinoda okupljena oko Pape upućuje svoj pozdrav
svim obiteljima na svijetu s njihovim radostima, teškoćama i nadama.

S

udionici Treće izvanredne opće biskupske sinode, okupljeni
u Rimu od 5. do 19. listopada na temu “Pastoralni izazovi
vezani uz obitelj u kontekstu evangelizacije”, po završetku
zasjedanja objavili su “Relatio Synodi”. Prema očekivanjima Sinoda nije donijela nikakve kanonske novosti, ali je u plodnom dijalogu razmotrila različite mogućnosti rješavanja problema s kojima
se susreće kršćanski nauk o obitelji. U Zvonima donosimo samo
fragmente i neke od naglasaka ovog opširnog dokumenta. U cijelosti je dostupan na web stranicama Informativne katoličke agencije,
www.ika.hr, pod rubrikom: Dokumenti.

U prvome dijelu koji donosi kontekst i
izazove vezane uz obitelj biskupi napominju da antropološko-kulturna promjena utječe danas na sve aspekte života i zahtijeva
analitički i raznolik pristup. „Treba istaknuti
prije svega pozitivne aspekte: veću slobodu
izražavanja i bolje priznavanje prava žena i
djece, bar u nekim krajevima. Ali, s druge
strane, treba isto tako uzeti u obzir sve veću
opasnost pretjeranog individualizma koji
izobličuje obiteljske veze i u konačnici promatra svakog člana obitelji kao jedan otok,
što ima za posljedicu da, u određenim slučajevima, prevladava poimanje pojedinca
kao osobe koja izgrađuje samu sebe prema
vlastitim željama koje se shvaća kao neku
apsolutnost. Tome se pridodaje također kriza vjere koja je pogodila mnoge katolike i
ženju putova istine i milosrđa za sve.
koja je često uzrokom kriza braka i obitelji.“
Pastoralne smjernice
To je želja koju nam je od samog
Mnogo se djece rađa izvan braka, a ima
početka naših radova papa Franjo
U trećemu dijelu detaljnije su razrađemnogo i one koja odrasta samo s jednim od
uputio pozvavši nas na hrabrost vjere
ne pastoralne smjernice za evangelizaciju
roditelja ili u proširenoj odnosno novozai ponizno i iskreno prihvaćanje istine u
obitelji. „Naviještanje evanđelja obitelji predsnovanoj obitelji. Broj rastava je u porastu.
ljubavi.“
stavlja jednu urgentnost za novu evangeOčevi su često odsutni. Dostojanstvo žene
lizaciju. Crkva je pozvana provoditi u djelo
treba i nadalje braniti i promicati. Danas su
to evanđelje s nježnošću majke i jasnoćom
naime, u mnogim sredinama, žene izložene
diskriminaciji a sam dar majčinstva često se kažnjava namjesto učiteljice.“ Raspravljalo se i o liječenju ranjenih obitelji (rastavljeni,
da ga se predstavlja kao vrijednost. Seksualno zlostavljanje djece rastavljeni neoženjeni, rastavljeni i ponovno oženjeni, jednoroditeljpredstavlja nadalje najskandalozniju i najizopačeniju stvarnost da- ske obitelji). U tom kontekstu veliki je broj sinodskih otaca istaknuo
našnjeg društva. Migracije predstavljaju još jedan znak vremena nužnost pojednostavljenja i ubrzanja postupaka za priznavanje
s kojim se valja uhvatiti u koštac i shvatiti sve posljedice koje ta slučajeva ništavnosti ženidbe. Razmišljalo se i o mogućnosti da
rastavljeni i ponovno oženjeni pristupaju sakramentima pokore i
pojava ima na obiteljski život.
euharistije, no samo pod određenim uvjetima.
Pastoralna pozornost sinodalnih biskupa bile je usmjerena i preUputiti riječ nade i smisla
ma osobama istospolne orijentacije. „Neke obitelji u svojoj sredini
U tome kontekstu Crkva zamjećuje potrebu uputiti riječ nade i
imaju osobe s istospolnom orijentacijom. U vezi s tim se pitalo koja
smisla. „Treba poći od uvjerenja da čovjek potječe od Boga i da će,
je pastoralna pozornost prikladna obzirom na tu situaciju imajući na
stoga, razmišljanje u kojem će se ponovno postaviti velika pitanja
umu ono što uči Crkva: “Ne postoji nikakva osnova za izjednačao smislu ljudskih bića pronaći plodno tlo u najdubljim čovjekovim
vanje ili traženje i najmanjih sličnosti između istospolnih zajednica i
očekivanjima. Velike vrijednosti ženidbe i obitelji odgovaraju tražeBožjeg nauma o braku i obitelji”. Ipak, muškarce i žene s homoseknju koje se provlači kroz ljudski život također u dobu označenom
sualnim sklonostima treba prihvaćati s poštivanjem i osjetljivošću.
individualizmom i hedonizmom. Potrebno je prihvaćati osobe s nji“Izbjegavat će se svaki znak nepravedne diskriminacije prema njima”
hovom konkretnom egzistencijom, znati ih podupirati u njihovu tra-
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Suvremeni kontekst i izazovi

ženju, poticati želju za Bogom i želju da se osjete potpuno dijelom
Crkve i oni koji su doživjeli krah ili se nalaze u najrazličitijim situacijama. Kršćanska poruka uvijek u sebi sadrži stvarnost i dinamiku
milosrđa i istine, koje u Kristu imaju svoju stjecišnu točku.“
U drugome dijelu Biskupi su progovorili o evanđeoskoj slici
obitelji i nerazrješivosti ženidbe, a zatim i o problemima nesakramentalnih ženidbi, rastavljenih parova i izvanbračnih zajednica.
„Zadaća je Crkve objaviti im Božju pedagogiju milosti u njihovim životima i pomagati im postići puninu Božjeg nauma u njima. U tome
smislu, nova dimenzija današnjeg obiteljskog pastorala sastoji se
u tome da se posveti pozornost stvarnosti građanskih ženidbi između muškarca i žene,
tradicionalnim ženidbama i izvanbračnim
Plod dijaloga
zajednicama, koje je potrebno razlikovati od
U zaključku relacije stoji: „Izneprethodna dva oblika.
sena promišljanja, plod dijaloga na
Sukladno Isusovu milosrdnom poglesinodi koji se vodio u velikoj slobodi
du,
Crkva
mora brižno i pažljivo pratiti svoi uzajamnom slušanju, žele postaviti
ju
najslabiju
djecu, ranjenu izgubljenom i
pitanja i naznačiti poglede koji će moranjenom
ljubavlju,
vraćajući povjerenje i
rati sazrijevati i precizirati se u razminadu,
poput
svjetionika
neke luke ili baklje
šljanjima mjesnih Crkava u godini koja
koju
se
nosi
među
ljude
da prosvijetli one
nas dijeli od redovne opće biskupske
koji
su
skrenuli
s
pravoga
puta ili se nalaze
sinode predviđene za listopad 2015.,
usred
oluje.
Svjesni
da
je
najveće
milosrđe
posvećene pozivu i poslanju obitelji u
reći
istinu
s
ljubavlju,
idemo
korak
dalje od
Crkvi i suvremenom svijetu.
suosjećanja. Milosrdna ljubav, kako što priNije riječ o donesenim odlukama
vlači i ujedinjuje, tako i preobražava i uzdini o lakim perspektivama. Ipak, kolegiže. Poziva na obraćenje. Tako na isti način
jalni hod biskupa i uključivanje čitavog
shvaćamo Gospodinov stav, koji ne osuđuje
Božjeg naroda pod djelovanjem Duha
preljubnicu, već od nje traži da ne griješi više
Svetoga, promatrajući primjer Svete
(usp. Iv 8, 1-11).“
Obitelji, moći će nas voditi u pronala-

DOGAĐANJA
Teološko-pastoralni seminar za svećenike i redovnike Riječke metropolije

Svećenici su pozvani
poticati i živjeti
zajedništvo
Središnje predavanje o važnosti svećeničkog zajedništva za svećenički život i službu održao
je prefekt Kongregacije za kler, kardinal Beniamino Stella
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U

organizaciji Teologije u Rijeci, koja je područni studij KBF- svoga naroda. Stoga je bitno trajno osobno sjedinjenje s Isusom
a u Zagrebu, u ponedjeljak 27. listopada u Auli pape Ivana u molitvi, u razmatranju riječi Božje, u slavlju svete mise, u svim
Pavla II. na Trsatu održan je Teološko-pastoralni seminar pobožnostima i pobožnim vježbama što održavaju živom njegovu
za svećenike i redovnike Riječke metropolije „Evangelii Gaudium: prisutnost kroz dan“, poručio je kardinal Stella.
Radosno živjeti i naviještati
Govoreći o ljubavi prema
Evanđelje“. O temi su govorili:
euharistijskoj službi, istaknuo je
prefekt Kongregacije za kler,
da svećenik u euharistiji uprisutkardinal Beniamino Stella, dr.
njuje Isusa Krista te da je nužno
Nikola Vranješ, dr. Richard Pada euharistija nikada ne postane
vlić, dr. Jerko Valković, dr. Ivan
puki obred. Dubina svećenikove
Koprek i dr. Mladen Parlov.
molitve ujedinjena s njegovom
Skup su pozdravnim gopastirskom revnošću kojom
vorima otvorili riječki nadbiokuplja i vodi zajednicu Gosposkup metropolit mons. Ivan
dinu, učinit će da on bude jedDevčić i predstojnik Teologije
no s Isusom, a Euharistija izvor
u Rijeci dr. Božidar Mrakovčić.
i vrhunac njegove osobne vjere,
Istaknuli su da je cilj seminasvećeničkog života i pastoralne
ra promišljati o tome što treba
plodnosti.
činiti da bi naviještanje evan„Svećenik je pozvan ljubiti
đelja doista bilo radosno i auCrkvu takva kakva je, sa svim
Kardinal Stella istaknuo je da svakog svećenika
tentično.
njezinim božanskim i ljudskim
u rastu prate ‘četiri ljubavi’: ljubav prema Kristu,
čimbenicima, znajući da je ‘bolljubav prema Euharistiji, ljubav prema Crkvi i
nica na ratnom polju’, kako papa
Bratstvo je poslanje, a
ljubav
prema
Blaženoj
Djevici
Mariji.
Pogrešna
je
Franjo često podsjeća, u kojoj
oblici bratskog života
treba tako djelovati da donosimo
predodžba smatrati da svećenik uvijek uspijeva
su djela evangelizacije
ublaženje, oprost i milosrđe. Ljuodržati živu i istinsku ljubav prema Kristu. Osim
Središnje predavanje o
bav prema Svetom Ocu i svom
zbog grijeha, zanemarivanje te ljubavi može
važnosti svećeničkog zajednišbiskupu, vjerna suradnja s njima
biti posebno i činjenica da je svećenik ponekad
tva za svećenički život i službu
kao i pastoralna skrb za narod
toliko zauzet ‘Isusovim stvarima’ da sam Isus
održao je prefekt Kongregaciredoviti su načini da dokažemo
je za kler, kardinal Beniamino
nije više u središtu njegova zanimanja.
i hranimo tu ljubav prema Crkvi“,
Stella koji je na samom početporučio je kardinal Stella. Riječiku prenio pozdrave pape Frama ‘Krist da, Crkva ne’ komentinje kojega je kardinal Stella upoznao sa svojim sudjelovanjem na rao je stavove nekih vjernika, ali i onih svećenika koji se pretvaraju
seminaru u Rijeci. Govoreći o temi istaknuo je da zajedništvo među u ‘slobodne profesionalce’.
svećenicima nije svrha sama sebi, već je usmjerena svećeničkom
U nastavku je upozorio i na mnoge posljedice globalizacije koja
poslanju. S tim u vezi, svakog svećenika u rastu prate ‘četiri ljubavi’: sve zahvaća. Sredstva društvenog priopćavanja olakšavaju komuljubav prema Kristu, ljubav prema Euharistiji, ljubav prema Crkvi i nikaciju među svećenicima, ali ona sredstva, ako se upotrebljavaju
ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji.
mudro, mogu biti i dragocjeno oruđe na raspolaganju Crkvi za inte„Pogrešna je predodžba smatrati da svećenik uvijek uspijeva lektualnu, duhovnu i pastoralnu formaciju. Svećenici mogu putem
održati živu i istinsku ljubav prema Kristu. Osim zbog grijeha, za- njih dati lijepa svjedočanstva zajedništva i suradnje u modernom
nemarivanje te ljubavi može biti posebno i činjenica da je svećenik svijetu koji je označen individualističkom kulturom u kojoj kakvoća
ponekad toliko zauzet ‘Isusovim stvarima’ da sam Isus nije više u odnosa može oslabjeti na obiteljskoj i profesionalnoj razini.
središtu njegova zanimanja. To je nalik na dobru domaćicu koja
Svećenici su pozvani poticati i živjeti zajedništvo, rekao je karočekuje važnoga gosta pa se neprestano trudi urediti kuću kako bi dinal Stella i s radošću izjavio kako u društvu ne nedostaje primjera
je našao urednu i sjajnu, a istovremeno ne primijeti kako je očekiva- lijepog i dubokog prijateljstva svećenika i vjernika. Ipak, ti odnosi
ni gost već stigao te u ime željenoga dostojnog dočeka gost ostane ne mogu zamijeniti vezu koja se nalazi na višoj razini, tj. vezu koju
nezapažen. Isus je taj koji daje smisao, jedinstvo i usmjerenost ži- Presbyterorum Ordinis naziva ‘sakramentalno bratstvo’. „Zato je
votu i službi svećenika; njemu se svećenik u učeničkom hodu suo- biskupijski svećenik pozvan svoju inkarnaciju u biskupiji promatrabličava, najprije u sjemeništu, potom u službi, on mu povjerava dio ti ne samo kao pitanje kanonskog i stegovnog ustrojstva, jer ona
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Autoritet u službi Božjem narodu
O teološko-pastoralnim smjernicama Papine
apostolske pobudnice „Radost Evanđelja“ govorio je dr. Nikola Vranješ koji je istaknuo kako Sveti
Otac poziva na više iskrenosti i na nužnu obnovu
Crkve iznutra. Papa potiče sve članove Crkve, od
pastira do vjernika laika, na iskrenost, uklanjanje
licemjerja koji je jedan od najvećih neprijatelja
evangelizacije, na bijeg od površnog duhovnog
života i pastoralnog djelovanja, te na rast u vjeri i
vlastitom pozivu. Autoritet Crkve Papa vidi jedino
u službi Božjem narodu, rekao je predavač dodajući kako Papa osuđuje elitizam, gnosticizam,
borbu za oblike moći i međusobne borbe kao
izravne produkte ‘posvjetovnjačenja’ crkvenog
života. Samo Duh Sveti može pobijediti takvo zlo,
jer on je istinski nositelj kršćanskog života i bez
njega nema evangelizacije, poručio je Vranješ.
Drugi dio seminara bavio se antropološkokomunikacijskim temama o kojima su govorili dr.
Richard Pavlić, dr. Ivan Koprek, dr. Mladen Parlov i dr. Jerko Valković. Papa Franjo je jedna od
najtraženijih osoba na googlovoj tražilici, rekao je
Valković. Sveti Otac na neposredan način, gestama i neverbalnim putem, približava se vjernicima.
Njegov govor je misionarski, a njegova jednostavnost čini ga sudionikom komunikacije. Iako
je svjestan kako će se pojedine njegove poruke
pogrešno interpretirati, što navodi i u svojoj pobudnici, Papa preuzima taj rizik i stvara prostor
komunikacije s vjernicima. Radikalnost evanđelja
kod pape Franje važnija je od protokola, istaknuo
je predavač.
U raspravi koja je uslijedila otvorene su teme
o potrebi sustavne pastoralne skrbi za svećenike u krizi, te o samoći koja je nerijetko uzrokom
mnogih problema mladih svećenika koji se nakon
života u sjemeništu odjednom nađu u samoći života u župi. Seminar je zaokružen svečanim misnim slavljem u bazilici Majke Božje Trsatske koje
je u suslavlju s biskupima Riječke metropolije i
apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj Alessandrom D’ Erricom, predvodio kardinal Beniamino Stella.
Helena Anušić

Poruka biskupa HBK

“Muško i žensko stvori ih!”
Hrvatski biskupi u poruci izražavaju zabrinutost te izlažu biblijskokršćanska uvjerenja i učenje vezano uz pitanja koja otvara rodna
ideologija, uvjereni da svatko komu je stalo do istinskoga čovjekova
dobra ne može ostati ravnodušan prema tom učenju.

B

iskupi Hrvatske biskupske konferencije 15. listopada uputili su poruku javnosti, usmjerenu prije svega vjernicima, u kojoj upozoravaju na opasnosti rodne
ideologije. Poruku započinju objašnjenjem da je „Crkva u svojoj dvotisućljetnoj
povijesti, izvršavajući zapovijed svojega Učitelja: “Pođite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenomu” (Mk 16, 15) neprestano pratila čovjeka u
njegovim životnim traženjima, mukama i lutanjima.“ To je i razlog zbog kojega sa
zabrinutošću gledaju na aktualnu antropološku revoluciju, koja svoj najradikalniji
izraz i oblik ima u tzv. rodnoj ideologiji.
„Stoga mi, hrvatski biskupi, želimo ovom porukom skrenuti pozornost upravo
na tu radikalnu i u krajnjoj liniji veoma nehumanu revoluciju, revoluciju koju se pokušava, kao širu lepezu “kulture smrti”, na sve načine usaditi u ljudsko društvo s
ciljem da se posve izmijene ne samo temelji zajedničkoga života i njegove nosive
vrijednosti, nego i sam čovjek.“ Uvjereni da svatko komu je stalo do istinskoga
čovjekova dobra ne može ostati ravnodušan prema tom učenju, hrvatski biskupi u
poruci izlažu biblijsko-kršćanska uvjerenja i učenje vezano uz pitanja koja otvara
rodna ideologija.
odnu ideologiju susrećemo pod različitim nazivima: rodna teorija, rodna
perspektiva, gender-ideologija i drugo. Iako je ta ideologija danas raširena
i prisutna u brojnim područjima života, krajnji cilj koji se njome želi ostvariti često
nije tako lako uočljiv. Naime, pobornici te ideologije svoje djelovanje označavaju
kao “plemenito nastojanje i borbu protiv diskriminacije” ili govore o “zalaganju
za uspostavu slobode i jednakopravnosti” ili pak “za ostvarenje tolerantnosti”.
Pomnijim promatranjem rodne ideologije mogu se razotkriti njezini ciljevi i metode kojima se služi. U rodnoj ideologiji suočavamo se s novim poimanjem ljudske seksualnosti, zapravo s novom ideologijom seksualnosti.“ Rodna ideologija
smjera na same čovjekove korijene i polazi od pretpostavke da je čovjek po sebi
bezrodno biće. Njegov spol jest nešto što je biološki zadano, ali njegov rod je
plod društvenog konteksta i nešto što je nametnuto.
Biskupi upozoravaju da ako je rod društveno konstruiran, on je podložan promjenama. To znači da postojeći društveni konstrukt, kažu zastupnici te ideologije,
treba razgraditi. To treba učiniti jer je čovjek – ujarmljen u dvorodnost (muško –
žensko) – izgubio svoju elementarnu slobodu. Za nju se treba ponovno izboriti,
što će uspjeti kada se dokinu muškost i ženskost kao rodne kategorije. „Rod je,
posegnemo li za usporedbom, sveden gotovo na razinu profesije koja se mijenja
prema želji ili potrebi. Takvo shvaćanje roda otkriva se kao jedna od perjanica
suvremene diktature relativizma.“ Rodna se ideologija ne uvodi odjednom, nego
korak po korak. Cilj joj je da čovjek promijeni svijest o sebi kao dvorodnom biću.
Da bi se to postiglo, promicatelji rodne ideologije usredotočuju se na ona područja u kojima ta svijest spontano niče i razvija se. To su brak i obitelj.
„U rodnoj se ideologiji mogu prepoznati antropološke posljedice spolnoga,
bračnoga i obiteljskoga relativizma koji ide do te mjere da se niječu prirodne datosti čovjeka. Značenje i “govor” tijela gotovo se potpuno zanemaruje. Rodna
ideologija suprotstavlja se i “ljudskoj ekologiji”. Na tu je činjenicu upozorio i papa
Benedikt XVI. koji kaže: “Očigledno je duboka zabluda ove teorije i antropološke
revolucije koja u njoj nalazi svoj temelj. Čovjek niječe da ima narav koju predodređuje njegova tjelesnost, koja obilježava ljudsko biće. On sam niječe vlastitu
narav i odlučuje da mu ona nije predodređena datost nego nešto što on sam sebi
stvara. Muškarac i žena kao datost stvaranja, kao narav ljudske osobe, više ne
postoje. Čovjek poriče vlastitu prirodu. On je sada samo duh i volja. Manipulacija
prirodom koju, kada se odnosi na okoliš, danas osuđujemo, postaje ovdje, kad je
u pitanju on sam, čovjekov temeljni izbor”.
iskupi ističu da je najbolji odgovor na izazov nove ideologije autentičan navještaj i življenje evanđelja. Na kraju poruke biskupi se obraćaju mladima.
„Stoga vas, dragi mladi, kao i sve do kojih ova naša poruka dođe, pozivamo da
se čvrsto držite te jedine ispravne definicije čovjeka, da prema njoj živite, a svaku
drukčiju, lažnu i čovjeka nedostojnu, odlučno odbacujete. “Na svoju sliku stvori
Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih!” (Post 1, 27). To je čovjekovo dostojanstvo
i identitet koji smo svi pozvani živjeti i jedni drugima svjedočiti!“
Cjelovita poruka biskupa dostupna je na web stranicama Informativne katoličke agencije www.ika.hr pod rubrikom: Dokumenti.
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znači poziv na zajedničko dijeljenje s biskupom
brige i zauzetosti za pastvu određenog dijela naroda Božjega.“
Bratsko zajedništvo se prije svega očituje u
pastoralnoj suradnji gdje svećenici djeluju kao
članovi jedinstvenog prezbiterija, u uzajamnom
pomaganju i zajedničkom traženju načina kako
naviještati evanđelje do najudaljenijih mjesta.
Istaknuo je kako se izvrstan oblik bratstva očituje
i u duhovnom vodstvu među svećenicima. „Svaki svećenik stavlja u službu svog subrata vlastitu
svećeničku milost, da ga podrži i pomogne u rastu njegove predanosti Kristu i Crkvi. Riječ je o
temeljnoj službi među nama svećenicima i među
vjernicima.“
Zaključujući svoje izlaganje istaknuo je kako
svećeničko bratstvo evangelizira jer svjedoči o
zajedništvu među svećenicima i vrijedna je uzajamna podrška svećeničkoj vjernosti. „Bratstvo
se među prezbiterima može ostvariti na razne
načine, ali u svakom slučaju ono nije jednostavni
preduvjet za poslanje, neka vrsta ‘propedeutske
faze’ u vidu buduće evangelizacije. Bratstvo je
poslanje, a oblici bratskog života su djela evangelizacije“, zaključio je kardinal Stella.

CARITAS

Osnovna škola
prikupila pomoć
Učenici osnovne škole Vladimir Gortan na Trsatu plodove jeseni odlučili
su donirati nadbiskupijskom Caritasu. U tjedan dana, od 20. do 25. listopada, u
školi su sakupili desetak kilograma jabuka te trajnih prehrambenih proizvoda i
higijenskih potrepština. Djelatnici Caritasa 27. listopada došli su po sakupljeno,
a pri ukrcaju u kombi pomogli su učenici 3.c razreda.
Humanitarnom akcijom prikupljanja prehrambenih i higijenskih potrepština
za Caritas koordinirala je vjeroučiteljica Borka Alfreider Šavle uz podršku ravnateljice škole Ane Biočić. Ističu kako je u akciji sudjelovala cijela škola, učitelji,
učenici i njihovi roditelji te kako prikupljanje humanitarne pomoći ima i odgojnu
ulogu.

Hrvatski Caritas u suradnji s Lidlom
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“Pomagati je lako!”
Pod nazivom „Pomagati je
lako!“, nacionalna humanitarna
akcija Hrvatskog Caritasa i Lidla, svečano je započela 27. listopada prigodnom najavom u
Varaždinu. Iz Varaždina, sa sjevera Hrvatske, poslan je poziv
čitavoj Hrvatskoj na zajedništvo s najugroženijim pojedincima i obiteljima, kojima će građani moći pomoći izdvajajući
poneki kupljeni proizvod u bilo
kojoj od 85 Lidlovih trgovina, a
Caritas će darovane proizvode
putem svoje mreže 16 nad/biskupijskih caritasa usmjeravati svojim korisnicima.
Nacionalna humanitarna akcija „Pomagati je lako!“ trajat će od 27. listopada
do 7. prosinca 2014. Akcija se provodi četvrtu godinu zaredom, a ovo je treća
godina njena provođenja na nacionalnoj razini.
Predsjednik Hrvatskog Caritasa mons. Josip Mrzljak prilikom inauguracije akcije naglasio je kako smo u službu pomaganja ljudima u nevolji, potrebi i
oskudici svi pozvani, svatko od nas, svi zajedno – i to je naš zajednički nazivnik.
Hrvatski Caritas ima zadaću sve nas povezati.
Član uprave Lidla Hrvatska Tomislav Šapina zahvalio je svim kupcima koji
su prošlih godina davali, a nada se da će i ove godine dati svoj doprinos akciji
“Pomagati je lako!” i najzaslužniji su za njezin uspjeh. “Lidl Hrvatska će i ove
godine po završetku akcije dodatno donirati 100 tisuća kuna vrijedne namirnice
nad/biskupijskim caritasima.

Vrijedna donacija
gđe. Slavice
Ecclestone
Riječki hospicij u listopadu je dobio vrijednu donaciju
gđe.
Slavice
Ecclestone. „U
rujnu je posjetila naš hospicij i vidjela što
se i kako ovdje
radi“ potvrdila
je ravnateljica
s. Daniela Orbanić. „Zanimalo ju je kako djeluje hospicij, kako
je uređen i koje su potrebe. Kako je sama rekla,
bila je zadovoljna s onim što vidi, posebno ju je
zainteresirao cjeloviti pristup čovjeku koji hospicij
nudi. Dakle briga za čovjeka u cjelini, za njegovo
tjelesno, ali i psihičko i duhovno stanje, njega koja
je prilagođena pacijentu s ciljem da mu se ispune
posljednje želje. Takav je pristup specifičan za hospicij i uvelike se razlikuje od bolničkog“, objasnila
je s. Daniela.
Ujedno je i zahvalila donatorici koja je posjetom gotovo iznenadila djelatnike hospicija. „Poznato nam je da je ona velika humanitarka, donirala
je već brojne zdravstvene ustanove i možemo joj
samo od srca zahvaliti za sve što čini. Posvetila bih
joj stoga riječi Majke Terezije koje mislim da zorno
govore i našoj donatorici: Čovjek je nerazuman,
nelogičan, sebičan. Nije važno, voli ga! Ako činiš
dobro, pripisat će to tvojim sebičnim ciljevima. Nije
važno, čini dobro! Ako ostvaruješ svoje ciljeve,
naći ćeš lažne prijatelje i iskrene neprijatelje. Nije
važno, ostvaruj svoje ciljeve! Dobro koje činiš, sutra će biti zaboravljeno. Nije važno, čini dobro! Poštenje i iskrenost učinit će te ranjivim. Nije važno,
budi iskren i pošten! Ono što si godinama stvarao
u času bi moglo razrušeno biti. Nije važno, stvaraj!
Ako pomažeš ljudima, možeš loše proći. Nije važno, pomaži im! Daješ svijetu najbolje od sebe, a
on će ti uzvratiti udarcima. Nije važno, daj najbolje
od sebe!“
Ugledna gošća očito je prepoznala kvalitetu
rada i potrebe hospicija, s obzirom da je ubrzo
nakon posjeta uplatila novčanu donaciju koja će
bar za neko vrijeme omogućiti miran rad hospicija. „Donacije su nam i dalje potrebne jer je hospicij za korisnike besplatan. To je bio cilj pri osnivanju hospicija i po tome je on prvi u Hrvatskoj.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva
dvije trećine troškova, a jedna trećina pokriva se
iz donacija. Uz Riječku nadbiskupiju koja je osnivač hospicija u protekloj godini najveću je pomoć
pružila Primorsko-goranska županija, ali donacije
su i dalje nužne kako bi pacijentima pružili njegu
dostojnu čovjeka“, objašnjava s. Daniela. Većina
korisnika hospicija su osobe slabijeg imovinskog
statusa, neki od njih su i branitelji ili korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb. U godinu i po dana
koliko hospicij djeluje, primio je 259 korisnika.

CARITAS

Caritasova pučka
kuhinja u Vrbovskom

Razmišljanja

Formiranje obitelji za
karitativno djelovanje u
župnoj zajednici
Kršćanska je obitelj u mnogim aspektima,
najvažniji resurs Crkve za svjedočenje Caritasa.

V

Pomoć u pelenama
Caritas nadbiskupije Rijeka 20. listopada dobio je vrijednu donaciju pelena za odrasle. Obitelj Buturac, Ivan i Zdenka,
poklonili su 50 paketa pelena ukupne vrijednosti od oko 7.500
kn. Supružnici Buturac odlučili su pelene donirati Caritasu
kako bi tim putem one došle do onih u potrebi. Caritasov program podjele pelena za odrasle obuhvaća 100 korisnika koji
pelene dobiju svakoga mjeseca.
Većina pelena za odrasle koje se dijele u riječkom Caritasu dolazi preko Caritasa iz Italije, ali vrijedne su i domaće
donacije osoba kojima pelene više ne trebaju pa na taj način
žele pomoći drugima. Koliko je ta pomoć vrijedna posvjedočit
će svatko tko se nađu u takvoj teškoj situaciji.
Pored pelena za odrasle Caritas pomaže i drugim medicinskim potrepštinama. Za još 200 osoba Caritas osigurava
posudbu bolničkih kreveta, antidekubitalnih madraca ili ortopedskih pomagala.
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U dvorištu župnog doma u Vrbovskom 19. listopada održana je svečanost otvaranja župne Caritasove pučke kuhinje.
Novoizgrađeni objekt blagoslovio je riječki nadbiskup Ivan
Devčić, a sudjelovali su i gradonačelnik Vrbovskog Dražen
Mufić, ravnatelj Policijske postaje Vrbovsko Romeo Bajta
te velik broj građana, poduzetnika i brojni koji su pomagali
u izvođenju radova i uređenju župne pučke kuhinje. Glavna
dvorana ovog novoizgrađenog objekta bit će korištena i kao
pastoralna dvorana za redovite župne aktivnosti.
Objekt je namijenjenom svim socijalno ugroženim građanima, objasnio je župnik p. Ivan Androić te mnogima izrazio
usmene i podijelio pismene zahvalnice, za njihov doprinos u
uređenju ovog važnog objekta djelatne kršćanske ljubavi.
Pučka kuhinja, koju će voditi župni Caritas, otvorena je
svim potrebitima sa područja Grada Vrbovskog, a usluga će
biti, za sada, dostupna svima njima svake srijede od 12.30.
Trenutno se kuha preko 30 obroka. Neki korisnici dolaze
osobno, nekima ručak odvoze članovi župnog Caritasa, a nekima od njih uslugu dovoza obavljaju gerontodomaćice.

olonterski rad velika je čast ali i odgovornost. Zadaća je svakog
volontera staviti svoje sposobnosti u službu bližnjemu, odnosno
u službu ljubavi. Međutim, dobra volja često nije dovoljna. Stoga
treba apelirati na sve odgovorne institucije (crkvene i državne) da
volonterima pruže mogućnost usavršavanja i osposobljavanja za
pojedina područja rada kako bi bili dorasli izazovima današnjega
vremena.
Dragovoljni rad više je od pitanja materijalne pomoći. Duhovna
pratnja i podrška, pružanje savjeta i potrebnih informacija trebaju
svakako biti sastavni dio plemenitih nastojanja. Pravovremena informacija često je najučinkovitija i najbolja pomoć. Svaki član obitelji može postati koristan čimbenik u karitativnom radu. Za takav
pothvat potrebna je solidna priprava - edukacija. Takva bi edukacija omogućila da obitelj postane svjesna svog poslanja koje može
ostvariti u karitativnom radu u župnoj zajednici. Za formiranje djelatnika Caritasa potrebno je uočavanje forme, metodologije i sredstava
kako bi se sistematiziralo i konkretiziralo takvo djelovanje, zatim slijedi edukacija svih djelatnika koji dolaze u doticaj sa potrebitima sa
ciljem stvaranja senzibiliteta i potrebnog uvjerenja o njegovoj nužnosti. Tek nakon toga slijedi izrada operativnih uputa za konkretan
rad, za karitativno djelovanje.
Edukaciju djelatnika za potrebe suvremenog pastorala na području caritasa, danas je nezamislivo provoditi bez poznavanja socioloških zbivanja. Vrtoglave promjene u strukturi društvenog života i
u svijetu uopće stvaraju nove odnose u svim komponentama života,
a napose u obitelji. Želimo li karitativno djelovanje okrenuti prema
oblikovanju kršćanskog mentaliteta, ne bismo smjeli olako prijeći
preko onoga što se događa u sociološkom i kulturnom životu u Hrvatske.
bitelj je po svojoj naravi bitna sastavnica socijalnog i kulturnog
života društva, svojim položajem postaje nezamjenjiva u novoj
evangelizaciji tog društva i te kulture. Obitelj može odrediti veliku
ulogu u socijalnom zaokretu kada je u pitanju solidarnosti, pažnja
prema ljudskom životu, pogled na društvenu odgovornosti (caritas).
U pastoralnom djelokrugu je neophodno da se uloga obitelji
ponovno otkrije i vrednuje i u crkvenoj dijakoniji. Obitelj svjedoči
smisao kršćanskog caritasa proživljavajući jedno iskreno međusobno darivanje među njenim članovima u trajnoj dimenziji otvaranja
prema drugima. Ljubeći jedni druge kao što Krist ljubi Crkvu, članovi obitelji pletu mrežu zahvalnosti, prirodne solidarnosti i pomoći bližnjima u nevolji. Te mreže postaju sve čvršće i vjerodostojnije
ukoliko su u stanju uvući i druge obitelji da bi se zajedno suočili sa
životom.
Velikodušno prihvaćanje životnih poteškoća i briga za nemoćne
(starije, bolesne, hendikepirane) postaju znakovi Caritasa koji dolazi
od Boga, utjelovljuje se i vidi u obiteljskoj svakodnevici koja tako postaje sredstvo Božje ljubavi prema onima koje članovi obitelji susreću u svojem svakodnevnom životu. Kršćanska je obitelj u mnogim
aspektima, najvažniji resurs Crkve za svjedočenje Caritasa.
z obitelji često dolaze odgovori koji određuju stvarnu promotivnu
uslugu za osobe s poteškoćama. Od onih najvidljivijih, kao što su
skrb i posvajanje, do onih nevidljivih, ali ne i nedjelotvornijih, kao
pomoć i suživot na jednom mjestu. Kapilarna prisutnost kršćanskih
obitelji po kućama, kvartovima, gradovima trebala bi težiti jednoj
pravoj neformalnoj mreži solidarnosti pomoću veza među njima samima, kao i preko animirajućih centara koji svjedoče caritas i navještaju ljubav Milosrdnog Oca za svakog čovjeka - jedno svjedočanstvo caritasa koje bi se prvenstveno ticalo obitelji.
dr. Veronika Reljac

IZ POVIJESNE RIZNICE

Crkva sv. Antuna
Pustinjaka bila
je i filijala župe
Dol-Križišće od
1907. godine sve
do ustanovljenja
samostalne župe u
Šmriki 6. kolovoza
1940. godine.

Piše: Goran Moravček

Župa sv. Antuna
pustinjaka u Šmriki
P

rvi plovan i graditelj crkve u Šmriki Mate Burić pogubljen je pridružio ustaškom pokretu. Vratio se 1939. godine te se nakon
u proljeće 1945. godine. Njegovo se ime našlo na (pre)du- toga nije politički angažirao. Imenovan je prvim župnikom Šmrike
gačkom popisu ubijenih svećenika u ratu i poraću na našim 1940. Ubijen je 11. travnja 1945. Sprovod je vodio tadašnji senjskoprostorima. Njegovog sam se slučaja prisjetio nedavno, nakon što modruški biskup Viktor Burić.
se na društvenoj mreži Facebook, u otvorenoj grupi Riječka enŠmrika je prvotno spadala pod hreljinsku župu sv. Jurja, a naciklopedija Fluminensia, odnekud izronio članak iz lista “Primor- kon što se osamostalila kraljevička župa sv. Nikole biskupa 1790.
ski vjesnik”, koji je u veljači 1945. godine objavio javnu presudu godine, postala je njezinom filijalom. Crkva sv. Antuna Pustinjaka
“narodnim neprijateljima” s područja Hrvatskog primorja. Članak bila je i filijala župe Dol-Križišće od 1907. godine sve do ustanovse temeljio na zaključcima “Okružne komisije
ljenja samostalne župe u Šmriki 6. kolovoza
za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih po1940. godine. Nova župa je obuhvatila Šmriku,
magača Hrvatsko primorje“ koja je djelovala u
Bobuše, Buriće, Dvorine, Germane, Travaljiće,
Sušaku u razdoblju od 1944. do 1947. godine.
Jurelce i Burić-Ružić kuće.
Među mnogobrojnim “izdajnicima” objavljena
rkva sv. Antuna Pustinjaka izgrađena je
su među ostalim imena župnika Mate Burića iz
na mjestu kapelice s kipom sv. Antuna
Šmrike te sušačkog plovana Martina Bubnja.
Pustinjaka koja je ondje bila od davnina.
Obojica su smaknuta ubrzo nakon objavljivaZidar Anton Čabrijan iz Šmrike uputio je 1844.
nja novinske optužnice u proljeće 1945. godigodine molbu senjskome i modruškom biskune.
pu Mirku Ožegoviću da dozvoli u mjestu, koje
“Zbornik Kraljevice” (1/2012), koji je dio
ima više od 600 duša, “zgraditi pod sridnjim
svojih stranica posvetio Šmriki i Šmričanima
selom Turinskim” crkvu. Kapela je uskoro bila
ne dotiče se imena Matije (Mate) Burića-Dude,
sazidana, dozvolom biskupa blagoslov je obaprvog plovana župe Sv. Antuna pustinjaka.
vio 1844. kraljevički župnik Mate Mihičić.
Mate Burić rođen je u zaseoku Burići kod
Mate Mihičić je rođen u Kraljevici oko
Šmrike 25. veljače 1888. Gimnaziju je poha1785., a nakon odlaska prvog kraljevičkog žuđao na Sušaku, a bogosloviju je završio u
pnika Ivana Mrzljaka (1790.-1815.) preuzima
Senju. Zaređen je za svećenika 1912. godine.
župu sv. Nikole biskupa, najprije kao upravitelj,
Upravljao župama Grobnik, Stajnica, Vratnik,
a od 1817. do smrti 1849. i kao župnik. Biskup
Ribnik-Bilaj, Ričice, Gornja Drenova, sv. Juraj
Ožegović je 1846. posvetio tri prijenosna oltai Lipa. Pobjegao 1934. u Italiju zbog političkog
ra i zvono za ovu kapelu, koja je mogla primiti
Prvi plovan i graditelj crkve u
rada protiv Kraljevine Jugoslavije te se ondje
pedesetak ljudi.
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Šmriki Mate Burić

PRIRODA OKO NAS

Maslina - ljekovito
vazda zeleno drvo
Vrlo je osjetljiva na niske temperature te najbolje
uspijeva na našim otocima i u priobalju, ali ne
odveć daleko od mora.
Piše: Alojzije Frković

O

S

redinom 19. stoljeća, u vrijeme dok je ondje bjesnila
kolera, vjernici su se zavjetovali da će proširiti kapelicu i postaviti u njoj oltare sv. Fabijanu i Sebastijanu
te sv. Ivanu i Pavlu. Isusovci, koji su od 1883. godine imali
u kaštelu Nova Kraljevica samostan i misionarsku školu,
često su dolazili u Šmriku pomažući plovanu. Oni su u
kapeli postavili oltar s kipom Bezgrješne Blažene Djevice
Marije. Vicko Čabrijan, kaštald, unuk graditelja kapelice u
Šmriki, brinuo se o uzdržavanju ove crkve, koja je proširena 1886. Kraljevički plovan Jakov Randić (1811. - 1905.)
blagoslovio je 9. studenoga 1890. crkvu sv. Antuna Pustinjaka, uz nazočnost desetorice isusovaca iz Kraljevice, o
čemu postoji zapis iznad ulaza u crkvu.
U doba plovana Stjepana Paškvana (1849.-1914.) crkva je preuređivana od 1908. - 1910. godine. Tada je produžena i nabavljena su dva manja zvona te novi kipovi sv.
Antuna Pustinjaka i sv. Antuna Padovanskog.
Kapelan dr. Nikola Žuvić, a kasnije i profesor Sv. pisma na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, dao je sagraditi 1925. godine zvonik i produžiti crkvu za tri metra. Tada
su nabavljena i nova zvona jer su stara oduzeta u Prvome
svjetskom ratu.
Prvi plovan u Šmriki, Mate Burić, dao je produžiti crkvu za još šest metara 1940. godine. Dozidani su svetište
i sakristija.
U crkvi su tri drvena oltara. Glavni oltar posvećen svecu zaštitniku, izrađen je od drva u neoklasicističkom slogu
1908. Godine. Dar je na odlasku isusovaca iz Kraljevice.
Nekoć je na retablu stajao kip Bezgrješne Blažene Djevice Marije, a sada je tamo kip sv. Antuna Pustinjaka novije
izrade. Na strani evanđelja je oltar Majke Božje Lurdske, a
na strani epistole žrtvenik posvećen sv. Josipu.

Z
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Crkva sv. Antuna Pustinjaka izgrađena
je na mjestu kapelice s kipom sv.
Antuna Pustinjaka koja je ondje bila
od davnina. Kapela je sazidana 1844.,
dozvolom biskupa blagoslov je obavio
kraljevički župnik Mate Mihičić.

maslini, čija
je grančica
p rihva će na
kao simbol mira, a čije
nas djelotvorne tvari
štite i ozdravljuju, prilika je reći koju više
upravo u ovom mjesecu kad počinje prava
berba njenih plodova.
A plod joj je duguljasta jajasta i u zrelom
stanju
tamnoplava,
gotovo crna jednosjeMasline jačaju srce, usporit će proces
mena koštunica puna
starenja i poboljšati rad svih žlijezda koje
masnog ulja. Iako ih
proizvode hormone.
ima više vrsta, od kojih
ne mali broj „divljih“ s
trnovitim ograncima, nama je najbliža i najrasprostranjenija pitoma maslina (Olea
oleaster). Riječ je o istočnomediteranskom drvu ili grmu koje je nekada raslo
samo na području Male Azije, odakle je kulturom rasprostranjena po svim
zemljama toplijeg klimata. Svojim nepravilnim rastom, kvrgavošću i granatošću
rijetko premašuje visinu od 10 m. Vrlo je osjetljiva na niske temperature te
najbolje uspijeva na našim otocima i u priobalju, ali ne odveć daleko od mora.
Ipak, u okolici Dubrovnika na primjer, maslenike nalazimo na nadmorskoj visini
iznad 400 m. Teško podnosi hladne sjeverne vjetrove, a na temperaturama
ispod minus 10 stupnjeva Celziusovih jednostavno umire. Maslina doživi visoku
životnu dob. Iako joj je teško utvrditi točnu starost (prirasni godovi slabo su
izraženi), računa se da neka stabla mogu doživjeti starost i do tisuću godina! Na
Peloponezu u duplji triju sraslih maslina stoji i danas kapela u koju za misnog
slavlja stane 20 ljudi.
acijelo se neki od čitatelja „Zvona“ prisjećaju zanimljive HTV-ove serije
„Hrana kao lijek“, emitirane tijekom zime ove godine. Serija od ukupno
10 nastavaka bila je usredotočena na neke biljke i namirnice koje su
zaslužile da budu u vrhu naših prehrambenih navika. Tako smo imali priliku
upoznati se s ljekovitošću češnjaka, jabuke, gljiva, meda, bobičastog voća ali
i masline, točnije maslinova ulja kao fenomenalnog antioksidansa, čija ljekovita
svojstva su poznata tako dugo koliko i sama maslina. Maslinovo ulje, pored
upotrebe u medicini, upotrebljava se za hranu kao i u tehnici. Dobiva se raznim
postupcima, u nas najčešće hladnim tiještenjem u uljarama.
Ljekovita svojstva masline ne nalazimo samo u njenom ulju, nego i u plodu
i lišću. Ljekovitost maslinova ulja leži u bioaktivnoj mješavini brojnih vrsta masnih
kiselina, poput palminske, stearinske, oleinske i linolne kiseline te prisutnosti vitamina E koji jača imunitet ljudskog organizma. U rubrici Biljna ljekarna kršćanske
obiteljske revije „Kana“ našli smo podatak da je plod masline bogat željezom i
bakrom te prehrambenim vlaknima koja omogućuju dobru probavu te štite od
nastajanja raka debelog crijeva. Masline jačaju srce, usporit će proces starenja
i poboljšati rad svih žlijezda koje proizvode hormone. Masline su prirodni lijek
protiv ateroskleroze, pa bi ih valjalo svakodnevno konzumirati. Maslinovo ulje
inače izravno služi kao lijek kod upale želuca i crijeva te za čišćenje i kod hemoroida.

Svjetski dan
hospicija i
palijativne skrbi
„Svi smo različiti
po mnogočemu, ali
zajedno u brizi za
čovjeka. To je ono
lijepo i Božje što nas
povezuje. Čovjek u
nevolji i naša humanost
nas povezuju bez
obzira na naša vjerska
uvjerenja“, poručio je
nadbiskup Devčić

20 godina hospicijskog
pokreta u Hrvatskoj
Riječki model organizacije palijativne i hospicijske skrbi može poslužiti kao primjer
ostalim gradovima u Hrvatskoj
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S

vjetski dan Hospicija i palijativne skrbi te 20 godina hospicijskog pokreta u Republici Hrvatskoj prigodnom proslavom
obilježen je 9. Listopada u Hospiciju „Marija K. Kozulić“. Proslava je organizirana u suradnji s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije. Skup je otvoren međureligijskom molitvom uz
sudjelovanje Riječkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića, biskupa Evangelističke crkve u republici hrvatskoj Branka Berića,
pastora Baptističke crkve u Rijeci Giorgia Grlja, glavnog Riječkog
imama Hajrudina ef. Mujkanovića i predstavnika Makedonske pravoslavne crkve u Rijeci Ilije Hristodulova i Ilije Mladenova.
Uzvanici su u svojim pozdravnim govorima istaknuli nužnost
otvaranja ustanova za palijativnu skrb u cijeloj Hrvatskoj po uzoru
na Riječki hospicij. „Svi smo različiti po mnogočemu, ali zajedno
u brizi za čovjeka. To je ono lijepo i Božje što nas povezuje. Čovjek
u nevolji i naša humanost nas povezuju bez obzira na naša vjerska uvjerenja.“, poručio je nadbiskup Devčić govoreći o suradnji
Riječke nadbiskupije, drugih vjerskih zajednica, Doma zdravlja
PGŽ, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Zahvalio se
i Kliničkom bolničkom centru Rijeka, na čelu s ravnateljem Hermanom Hallerom, koji su od početka podržali projekt, te osoblju
hospicija, volonterima i svima koji se nesebično daju za potrebe
bližnjega.
Nakon ekumenske molitve, uzvanike je u uvodnom govoru
pozdravila ravnateljica Hospicija č. s. Daniela Orbanić, istaknuvši
doprinos prof. dr. sc. Anice Jušić kao začetnice Hospicijskog pokreta u Republici Hrvatskoj i njezin doprinos integraciji palijativne
skrbi u nacionalni zdravstveni sustav.
Hospiciju i palijativnim timovima njihov dan čestitali su i čelnici lokalne samouprave, župan primorsko-goranski Zlatko Komadina i gradonačelnik grada Rijeke mr. Vojko Obersnel. U njihovim
govorima istaknuto je zadovoljstvo radom Hospicija i mobilnih
palijativnih timova, uz konstataciju da riječki model organizacije
palijativne i hospicijske skrbi može poslužiti kao primjer ostalim
gradovima u Hrvatskoj.
Njihove riječi potvrdila je predstavnica ministarstva zdravlja,
Karmen Lončarek, istaknuvši da je Riječka nadbiskupija dala iza-

zov drugim gradovima, te se ovakav model razvija u 19 od 21 županije. „Ovaj Hospicij šalje poruku kako smo svi duhovna bića i
da duhovna skrb i zdravstvo idu zajedno“, poručila je Lončarek.
Događaju su nazočili prof. dr. sc. Veljko Đorđević, predstojnik
Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Vlasta Vučevac, dr.
med. predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, te
zamjenica sanacijskog upravitelja KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana.
„Palijativna skrb ruši barijere i bez dobre edukacije nema ni
dobre implementacije u društvu. Čini mi se kako u Hrvatskoj nema
dovoljno dijaloga, ne razvija se čovječnost i kultura zdravlja. Još
uvijek smo društvo s kulturom bolesti i potrebni su nam stručnjaci
koji će unaprijediti palijativnu medicinu.“, poručio je Đorđević.
kupljene je pozdravio i ravnatelj Doma zdravlja Primorsko
- goranske županije Boris Ritoša rekavši da se stupanj razvoja društva očituje po njegovoj brizi za stare, nemoćne
i umiruće. „Prema tome, prednjačimo u Hrvatskoj jer je ova županija već 2008. imala dva mobilna tima za palijativnu skrb, a od
2011. s radom je krenuo još jedan.“ Svim zaposlenicima izrazio je
poštovanje i zahvalnost na požrtvovanom radu. O radu palijativnih timova govorila je glavna sestra Doma zdravlja, Rozmari Tusić
održavši kratku prezentaciju rada mobilnih palijativnih timova.
S radom Hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“ okupljene je
upoznala glavna medicinska sestra Hospicija Larisa Miletić. U
svojoj prezentaciji naglasila je potrebu timskog rada svih djelatnika Hospicija i potrebu neprestanog usavršavanja kako bi Hospicij
pružio najbolju moguću skrb svima kojima je to potrebno. Naglasila je da je od otvaranja ustanove 28. siječnja 2013. do 01. listopada 2014. godine, u Hospiciju boravilo 259 bolesnika. Time je
na najbolji način ilustrirana opravdanost osnivanja i početka rada
Hospicija „Marija K. Kozulić“ kao jedinstvene, i nažalost, još uvijek
jedine ustanove ovoga tipa u Hrvatskoj.
Svoju prezentaciju zaključila je motom kojim se djelatnici Hospicija vode: „Život počinje s ljubavlju i treba završiti s ljubavlju“.
Dalibor Miletić

O

Brak pozitivno utječe
na kvalitetu života
Istraživanja su pokazala da oženjeni muškarci i udane žene su prosječno životno zadovoljnije
od samaca i udovaca ili udovica, a osobito od razvedenih pojedinaca.

P

primarne, lice u lice okrenute skupine’. „Obitelj je primarna ljudska
skupina koja postoji od kad i ljudsko društvo i povezujući čovjekovo biološko i socijalno, razvija se i usavršava zajedno s čovjekom
i cjelokupnim društvom.“ Upozorile su kako u Obiteljskom zakonu
ne postoji definicija obitelji, odnosno postoji u zakonu o socijalnoj
skrbi, no ne navodi se intimno ozračje i emitivna bliskost kroz roditeljsku, bratsku ili rodbinsku vezu. U obitelji se ujedinjuju različite

funkcije vezane za stvaranje i održavanje života, odgoj djece, unapređivanje društvenog i kulturnog života. Obitelj se kroz povijest
održala i ima dugu tradiciju postojanja, poručile su predavačice.
apuštanje tradicije i s njom već potvrđenih vrijednosti,
osjećaj nesigurnosti, društvena, moralna i vrijednosna
kriza, materijalističko shvaćanje svijeta i života, hedonizam.. snažno utječu na strukturu i stabilnost obitelji. Društvene moralne i vrijednosne krize uzrokuju i krizu obiteljskih odnosa, ali njezina osnovna zadaća i dalje ostaje.“ Obitelj ima i odgojnu zadaću,
ali i društveno kulturnu jer su obiteljski odnosi prvi društveni odnosi
u čovjekovom životu. Osim navedenog, predavačice su istaknule
kako je bitna gospodarska zadaća jer zajednički život zahtjeva i
osiguranje sredstava za život. No, osobito je važna moralna zadaća obitelji. „U obitelji nastaju djetetova vrijednosna usmjeravanja.
Tu stječu životnu školu moralnog razvoja, odnos prema ljudima i
životu uopće. Tu ne treba zaboraviti ni domoljubnu zadaću obitelji gajenje pozitivnih osjećaja prema svojoj zemlji i pripadnosti svome
narodu.“
Ipak, temelj obitelji je ljubav, poručile su predavačice i dodale
kako je za uspostavu vlastitog identiteta odraslog pojedinca najvažnije područje odnosa obitelj kroz koju osoba ostvaruje vlastiti
doživljaj sigurnosti, stabilnosti, usmjerenosti k cilju, ostvarivanju
vlastitih vrijednosti i uspostavi bliskosti.
Helena Anušić

„N

Uloga obitelji
Obitelj ima odgojnu zadaću, ali i društveno kulturnu jer su obiteljski odnosi prvi društveni odnosi u čovjekovom
životu. Osim navedenog, predavačice su istaknule kako je bitna gospodarska zadaća jer zajednički život zahtjeva
i osiguranje sredstava za život. No, osobito je važna moralna zadaća obitelji.
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povodu obilježavanja Godine obitelji 25. listopada u župnoj
dvorani župe Sv. Križa na Srdočima za mlade obitelji organizirano je motivacijsko-interaktivno predavanje na temu „Promicanje dostojanstva braka i obitelji“. O temi su govorile djelatnice
Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije Vedrana Blašković i Željka
Frković koje su predstavile i aktivnosti Ureda.
Okupljene su na početku pozdravili župni vikar vlč. Zlatko Ćibarić i župnik vlč. Božo Mićanović
koji je istaknuo kako je riječki nadbiskup Ivan Devčić prepoznao aktualni
trenutak i godinu posvetio obiteljima
koje su sve više u krizi. „Promicanje
dostojanstva braka i obitelji“ prvo je u
nizu predavanja koje će župa Sv. Križa
organizirati, najavio je vlč. Mićanović
i zahvalio bračnim parovima koji su
do posljednjega mjesta ispunili župnu
dvoranu i na taj način pokazali da im
je stalo do očuvanja obiteljskih vrijednosti.
„Ovim predavanjem želimo zajedničkim promišljanjem osvijestiti kako
danas možemo živjeti dostojanstvo
braka i obitelji“, rekla je na početku
Blašković. Dodala je kako promicanje Evanđelja, Radosne vijesti, a tako
i bračnih i obiteljskih vrednota ne ide
samo kroz pričanje, nego i djelovanje.
Također, promicati vrijednosti možemo samo ako smo ih i sami iskusili, poručila je predavačica.
Danas, u svijetu materijalizma, gdje se obitelji upućuje kako
treba živjeti, kako se treba ponašati, nema povjerenja i vjere u ono
što se vidi, za što se moramo potruditi, dati dio sebe kako bi pronašli i osjetili dušu onog drugog, dušu osobe s kojom dijelimo i
dobro i zlo, dušu osobe kojoj smo izrekli životno obećanje ‘bit ću
uz tebe cijeli život, u situacijama lakim, ali ne brini, bit ću uz tebe i u
situacijama kada bude teško’, upozorila je Frković.
redavačice su istaknule kako je brak pozitivno utječe na kvalitetu života žena i muškaraca. Oženjeni muškarci i udane
žene su prosječno životno zadovoljnije od samaca i udovaca ili udovica, a osobito od razvedenih pojedinaca. „Veće životno
zadovoljstvo može se dvojako objasniti; s jedne strane vjerojatnije
je da će u brak stupiti osobe koje su i prije braka bili zadovoljni i
koji su posjedovali osobine važne za trajne i kvalitetne partnerske
odnose poput optimizma, društvenosti i komunikativnosti. S druge
strane, brak je mjesto potpore i emocionalne topline i zato olakšava
život i to se odražava na veće životno zadovoljstvo ljudi u braku. Ali
važno je reći da je najvažniji izvor osobnog zadovoljstva u braku,
bračna kvaliteta koja je pozitivno povezana sa životnim zadovoljstvom.“
U nastavku su, govoreći o obitelji kao kolijevci društva, poručile da se čovječanstvo razvija u neprekidnom međuodnosu ‘male,
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Pastoralna uputa u svezi
dopuštanja održavanja
koncerata u crkvama
Ovom Pastoralnom uputom, koju potpisuje voditelj Povjerenstva za liturgijski pastoral i crkvenu
glazbu vlč. mr. Mario Gerić, nastoje se donijeti jasni kriteriji koji su odlučujući pri odobravanju
ili uskraćivanju dopuštanja izvođenja koncerata u prostoru crkve.

B

udući da je, u više navrata i sa više strana, Povjerenstvu za
liturgijski pastoral i crkvenu glazbu Riječke nadbiskupije
upućivan zahtjev za objavljivanjem jasnih i preciznih normi
kojima se regulira izvođenje koncerata u sakralnim prostorima - crkvama, ovom Pastoralnom uputom se nastoje donijeti jasni kriteriji
koji su odlučujući pri odobravanju ili uskraćivanju dopuštanja izvođenja koncerata u prostoru crkve.
Takve norme i uredbe moguće je donijeti isključivo na temelju
onoga kako se definira crkveni prostor. Kako je prethodno rečeno,
radi se o sakralnom prostoru, a ne o bilo kojem „javnom mjestu“.
Crkva, kao sakralni prostor, definira se kao „kuća Božja“ i „kuća
molitve“; stoga, kanonsko pravo i određuje „neka se u sveto mjesto
pripusti samo ono što služi vršenju i
promicanju kulta pobožnosti i vjere,
a neka se zabrani što nije u skladu
sa svetošću mjesta“ (kan. 1210). U
spomenutoj odredbi Zakonika kanonskog prava izrečen je temeljni
kriterij prema kojem se određuje za
koju glazbu se može dopustiti izvođenje u crkvi, a za koju se ne može
dopustiti. Izvođenje npr. narodnih
i rodoljubnih pjesama, koliko god
one „plemenite“ i „pristojne“ bile, u
redovitim prilikama ne pripada sakralnim prostorima.
Uz zauzetost za očuvanje svetosti sakralnog prostora, Crkva također preporučuje neka se „najvećom
brigom čuva i promiče blago svete
glazbe“ (SC 14) koja je sastavljena
za liturgiju i koja se nadahnjuje tekstovima Svetog Pisma i liturgije, ili je
usmjerena čašćenju Bl. Djevice Marije, svetaca i svetih vremena. Takva
glazba može naći mjesto u crkvama
i izvan liturgijskog slavlja.
smislu općih normi, kojima bi se u ovoj materiji biskupi, župnici i rektori crkava trebali voditi, Kongregacija za božanski
kult i disciplinu sakramenata izdala je 5. studenog 1987. Instrukciju Koncerti u crkvama u kojoj propisuje kako „treba na vrijeme pismeno zamoliti Ordinarija za održavanje koncerta, naznačiti
datum i program s djelima i imenima autora“. Nakon dobivene dozvole Ordinarija župnici i rektori crkava mogu „dopustiti upotrebu
crkve korovima i orkestrima koji ispunjavaju naznačene uvjete“.
Prilikom takvih koncerata u crkvama „izvođači i slušatelji moraju
biti odjeveni i ponašati se sukladno sakralnom obilježju crkve“, a
„ulaz u crkvu mora biti slobodan“. Organizatori koncerta, gledom
na obeštećenje za korištenje sakralnog prostora, ne smiju prodavati ulaznice pred (ili u) crkvama.
Ovim se odredbama želi pomoći u očuvanju vlastitog značaja
crkve koja je namijenjena prvenstveno liturgijskim slavljima, molitvi, šutnji i sabranosti. To pak nikako ne znači da se Crkva ne zanima za glazbenu umjetnost. Naprotiv, tijekom cjelokupne svoje
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povijesti ona je promicala blago svete glazbe. U koncilskoj poruci
umjetnicima (8. prosinca 1965.) biskupi su izričito zamolili kršćanske glazbenike neka „svoje talente stave u službu božanske istine“
jer „svijet u kojem živimo ima potrebu za ljepotom koja unosi radost
u srca ljudi“.
skladu s navedenim općim normama, prilikom dopuštanja
održavanja koncerata u crkvama, potrebno je učiniti slijedeće:
Neka župnik ili rektor crkve popratnim dopisom molbi naručitelja koju je primio, navede razloge zašto se traži izvođenje koncerta u crkvi. Neka u tom dopisu izrazi i svoje mišljenje o izvođenju
koncerta. Ordinarijat će uzeti u razmatranje samo one dopise koji
budu stizali preko župnika ili rektora
crkava.
Neka se uz dopis župnika ili rektora crkve dostavi i preslika molbe
naručitelja koncerta s jasno naznačenim podacima o vremenu izvođenja, o izvođaču koncerta, o djelima
koja se kani izvoditi (naslov djela i
ime autora). Po prispijeću dopisa
molbu će razmotriti mjesni Ordinarij
te uputiti odgovor župniku ili rektoru
crkve koji potom mora slijediti odluku mjerodavne Crkvene vlasti.
Izvođači i publika moraju biti
odjeveni i ponašati se na način koji
odgovara svetosti mjesta u kojem se
nalaze.
Izvođači ne smiju biti smješteni u svetištu. Najveće dostojanstvo
valja iskazati oltaru, ambonu i mjestu predsjedatelja (sedes); Presveti
Oltarski Sakrament treba biti pohranjen na doličnom i sigurnom mjestu
(usp. Kan. 938 §4).
Svjesni smo kako je nedostatak odgovarajućih prostora za
koncertne izvedbe razlog što u velikoj mjeri organizatori koncerata
isto nastoje ostvariti u crkvenim prostorima te da u svojoj dobroti
i razumijevanju te problematike mnogi župnici i rektori crkava vrlo
rado i bez većih problema ustupaju sakralni prostor za izvođenje
koncerata. Sa gore navedenim normama, koje pri organiziranju takvih kulturnih događanja u crkvama valja slijediti, želimo naglasiti i
zaštititi sakralnost i svetost bogoslužnih mjesta koja se, ukoliko ne
postoje jasni kriteriji, vrlo jednostavno svedu na aule gdje je svejedno slavi li se u njima liturgija Crkve ili se izvodi kakav dramski ili
glazbeni komad. Vjerujemo kako će obdržavanje ovih normi i slijeđenje propisane procedure umanjiti taj rizik, a doprinijeti vrednovanju crkvenog prostora kao svetog i sakralnog, čak i onda kada se u
njemu održavaju događanja koja nisu tipično liturgijskog karaktera.

U

vlč. mr. Mario Gerić
Voditelj Povjerenstva za liturgijski pastoral i
crkvenu glazbu Riječke nadbiskupije

CRKVENA GLAZBA

Po svojim karakteristikama, crkvena pučka popijevka je najomiljeniji oblik pjevanja vjernika u Crkvi,
a time i pastoralno tj. evangelizacijski najuspješniji. Toga je bilo svjesno crkveno učiteljstvo i prije
Drugog vatikanskog koncila kada je isticalo važnost crkvene pučke popijevke u liturgiji.

PUČKA CRKVENA
POPIJEVKA
Priredila: Andrejka Srdoč

P

Pučke crkvene popijevke su:
a) namijenjene za pjevanje puka, tj. raznolike liturgijske zajednice;
b) po obliku te pjesme su himni, najčešće jednostavnijih oblika gdje se
melodija svake kitice ponavlja ili četveroglasne kompozicije homofonog
tipa s melodijom u gornjem glasu;
c) one su duhovnog sadržaja;
d) pisane su na narodnom jeziku;
e) crkvenog su karaktera, to znači da su prikladne za liturgiju, ali i za
izvanliturgijska slavlja i pobožnosti;
f) napokon, odobrene su za liturgijsku uporabu od crkvenih vlasti.

Hrvatski skladatelji nakon II. vatikanskog koncila
Od 1969. godine gotovo sva liturgijsko-glazbena nastojanja u nas su povezana uz časopis za duhovnu glazbu s glazbenim prilogom Sv. Ceclijia. Voditelj liturgijske
glazbene obnove ovog razdoblja je ANĐELKO MILANOVIĆ iz Sinja. On je svećenik i urednik i suradnik časopisa
Sv. Cecilija. Poznati je skladatelj hrvatskih pučkih misa,
moteta, popijevki i psalama. Također se bavio i priređivačkim radom (liturgijske knjige, VIII. gregorijanska misa
"De Angelis", koralna misa za mrtve, antifone, himni).
Osim toga bavio se i organizatorskim djelovanjem (školska, znanstvena i izdavačka djelatnost).
ANĐELKO KLOBUČAR - najistaknutiji skladatelj, orguljaš prvostolne zagrebačke katedrale, urednik i suradnik
Sv. Cecilije. Skladao je mnoge skladbe za vjenčanja,
svečana misa za puk, zbor i orgulje. Također je održao
mnogo poznatih koncertnih nastupa, snimio gramofonskih ploča. Poznato je djelo "Pjesma stvorova", poznata
mu je misa u čast bl. Marku Križevčaninu za četveroglasni
mješoviti zbor i orgulje, "Pučka misa", te "Hrvatska misa".
LJUBOMIR GALETIĆ - skladatelj misa (Misa sv. Jeronima, Dječja pučka misa, Misa za pokojne).
IVAN GLIBOTIĆ - doktor glazbenih nauka, skladao 4
mise, Ps 51-„Smiluj mi se Bože“.
IVAN PERAN - skladao 7 misa (Misa iubilaris, Misa Mariji
majci crkve, Misa "Svim na zemlji".
IVAN BRKANOVIĆ - skladao motete (Ljubite jedni druge,
Ti si moj Bog, žrtva)
BORIS PAPANDOPULO - skladao oratorije (Muka Gospodina našega Isukrsta), kantate (Slavoslavije)
LOVRO ŽUPANIČ - muzikolog (10 svezaka, spomenici
hrvatske glazbene prošlosti)
NIKŠA JIRIĆ - tri koralna preludija
ADALBERT MARKOVIĆ - profesor, dirigent i skladatelj
(Misa u f, i d duru, Hrvatska misa)
MUZIKOLOZI:
- Marijan Grgić (Zadarske laude, Najstarije zadarske
note)
- Ladislav Šaban (kratak osvrt pregleda orgulja izvršen
ljeti 1972.)
- Vladimir Fajdetić (Pogled na glazbu u Augustinovu djelu Ispovijesti)
- Miho Demović (Glazba i glazbenici u republici Dubrovačkoj od XI. do XVII. st.)
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učka popijevka pojavljuje se u baroku, a u 20. st. tek dobiva legalnost. Prvi dokument je "Mediator Dei et hominum"
koji promovira pučku popijevku. Zatim "Musicae sacrae
discipline". Ali još nije dozvoljena u svečanoj liturgiji, nego popijevka je postala službena tek s dokumentom Sacrosanctum
Concilium. SC br. 6 govori o glazbi i to po točkama (od 112 do
121), daju se smjernice za crkvenu glazbu i misijske krajeve, preporuča se inkulturacija. Kasnije je izdana instrukcija "Instructiam
musicam sacram" koja tumači detaljnije od SC, jer SC daje opće
smjernice.
Crkvena (pučka) popijevka je strofna pjesma duhovnog sadržaja i na narodnom jeziku, koja se zbog crkvenog karaktera može pjevati u liturgijskim
činima i izvan liturgije, samo ako je još u tu svrhu odobrena od crkvene vlasti.
U pučku crkvenu popijevku spada biblijski koral i slobodna crkvena popijevka, koji se po svojim vanjskim formama uopće ne razlikuju. Razlika je tek
u tekstu. Dok biblijski koral samo parafrazira biblijske i liturgijske tekstove,
dotle pučka crkvena popijevka ostaje i tekstualno i melodijski posve slobodna i može pjevati o Bogu, o svecima, o svetim mjestima, o svetim vremenima,
svetkovinama, sakramentima, o svetim željama i ciljevima, o pobožnom životu, o grijehu, o spasenju itd. Obje su vrste ustvari, strofni himni. Sinonimi za
crkvenu popijevku su: crkvena pjesma, sveta pjesma, pučka crkvena pjesma,
pučki koral i drugo.
Oznake prave
crkvene popijevke:
Hrvatska pučka popjevka
• karkakterizira ju što
Pučku glazbenu tradiciju kod Hrvata treba
veća objektivnost i
svrstati među najstarije u Europi. A na njezinu večistoća u iznošenju
liku starinu upućuje postojanje pučkih crkvenih
kršćanskih istina i u
pjesmarica koje su nam poznate u 17. i 18. stonjihovu tumačenju
ljeću. Tako rukopis tzv. Pavlinske pjesmarice iz
• jasnoća i objektiv1644. godine, te tri izdanja Cithare octochorde
nost u pjesničkom
(1701, 1723, 1757).
izražavanju
U raznim hrvatskim krajevima poznato je
• izbjegavanje afekpučko muziciranje na instrumentu koji se zove
tivnosti
sopile ili dvojkinje. U nekim dalmatinskim cen• jednostavan sadrtrima živi tradicija seljačkih zborova, u kojima se
žaj i melodija
pjevalo ne po stručnim pravilima već po običaju.
S glazbenog glediTradicija narodnog muziciranja vrlo je živa u Zašta to je jednostavna
gorju, u Međimurju, Slavoniji, u Bosni i Hercegostrofna kompozicija.
vini. Kod nas su se mnogo koristile strane popijevke koje su se onda i prevodile, a to je pokušao
ispraviti cecilijanski pokret 1906. godine, a ozbiljan korak u tom pogledu
predstavlja i pjesmarica "Pjevajte Gospodu pjesmu novu" (Zagreb, 1983.) U
nju je uvršteno dosta napjeva iz Međimurja (npr. Svi u glas jezici, Došli smo ti
Djevo, Dete milo, O kakva to svetlost).

JERONIM
Holywin

Mladi željni Boga
Tek smo tada svi s nevjericom pogledali svoje satove i postali svjesni činjenice da već sedam
sati molimo i mislimo na Boga. Kada kronos postane kairos, to je trenutak vječnosti.

Č

esto sam puta u životu, kao vjerujem i vi čudo onu izreku: noć ima spasenja koje je za nas izvršio naš Gospodin. Po završetku križnoga puta,
svoju moć, a da je to uistinu tako uvjerio sam se u toj, za mene točno u ponoć, zazvonilo je zvono označivši tako početak euharistijskog
nezaboravnoj noći, 31. listopada 2014. koju ću vjerujem još dugo, slavlja svetkovine koje započinje.
Svim smo srcem pjevali ulaznu pjesmu a svećenici su pomalo pristuako ne i doživotno pamtiti. Nakon nekoliko pomalo zabavnih skečeva,
za koje smo se kao framaši zajedno s franjevačkim novacima pripremali, pali oltaru. Koje li radosti, dok naši roditelji kod kuće spavaju,a većina
i oko kojih smo brigu brinuli u danima pripreme, preselili smo se iz pa- naših poznanika luta bespućima ovoga svijeta mi pristupamo Gospodnjem
storalnog centra u Baziliku Gospe Trsatske. Ništa nije tu bilo neobično, oltaru. Pa, zar nije to predokus one nebeske slave koju uživaju svi sveti?!
ušao sam u baziliku po tko zna koji put, sjeo na uobičajeno mjesto, bio Zasigurno jest. Nakon čitanja Bož je riječi u nadahnuto-duhovitoj homiokružen znancima i prijateljima. Sve, ama baš sve što se događalo nije dalo liji fra Tomislav, kao predvoditelj slavlja, pokušao nam je na razumljiv
i konkretan način osvijestiti kako je svatko
ni naslutit ono što će uslijediti u satima koji su
od nas pozvan na svetost, koja se ne sastoji u
bili predamnom. I dok sad o tome razmišljam,
savršenosti, već u predanju Bogu.
dolazim do zaključka kako čovjek jednostavno
prvo treba biti. To bivanje jest kao nešto najva je ta priča željela nama posvijestiti
ljudskije što u nama postoji, ja jesam to što jeda nas Bog želi originalnima i da nema
sam i takav kakav jesam, ali jesam. No, da ne
smisla šišati se poput sv. Ante ili hodati
skrenem previše nastavljam dalje.
u dronjcima poput sv. Franje, jer je Bog njima
Kada smo se svi, nakon kratke okrjepe
dao tu milost, a nama… , nama daje neke
okupili pod svodom te drevne Bazilike započeo
druge milosti, zato jer je Bog uvijek nov i jako
je križni put. Znao sam da će potrajati dulje
kreativan. Naše se ostvarenje poziva na svetost
nego uobičajeno i da budem iskren mislio sam
stoga događa kad prepoznamo tu milost koju
ga „izdržati“, ali… kroz nekoliko minuta dosmo zadobili na krštenju, te kad tu istu milost
godilo se ono što maločas spomenuh: u ljudskopočnemo iz dana u dan tražeći ju i živjeti. Te
Srce noći, gluha tišina, mračna Bazilika
me životu najvažnije je biti, baš tamo gdje jesi
smo stvarnosti postali svjesni u krsnoj službi
a u središtu osvijetljen naš Gospodin.
i kakav jesi, ali da jesi. Prvih nekoliko postaja
kada smo svatko ponaosob s upaljenom sviPredivan prizor, ponavljam: toliko puta
moje su misli bile opterećene duljinom križnoga
jećom u rukama pristupili svećeniku koji nas
viđen ali nikada toliko doživljen kao u
puta, nesavršenošću našeg pjevanja, ukratko reje, čineći blagoslovljenom vodom križ na našim
čeno ja nisam bio tamo. U jednome trenutku ovoj posebnoj noći. Pogledavao sam na čelima u spomen krštenja, pozvao da živimo
sat i u sebi šalom razmišljao, pa mi ne
počeo sam promatrati prepunu baziliku mlasvoj krsni poziv u svakidašnjici. Po završetku
da smo franjevačka mladež već i da smo
dih. Većina ih je imala zatvorene oči i mirnu su
toga čina u Bazilici je nastao potpuni mrak,
kartuzijanska mladež trebali bi spavati,
pratili tekst križnoga puta. Oni su jednostavno
a jedino je svijetlo bilo ono od svijeća koje su
ali ne mi smo prije svega Gospodinovi,
bili tamo. Pogled je zatim pao na osvijetljene
gorjele u našim rukama. Ispovjedivši tako
svi, svi smo Gospodinovi! Trenuci tišine
ispovjedaonice, a na svakoj od njih pisalo je ime
Vjerovanje jasno smo vidjeli kako mrak ovoga
i tihe pjesme su se izmjenjivali dok je
svećenika koji u njoj ispovijeda. Neka od tih
svijeta možemo i moramo po svojoj krsnoj misvatko od nas sa upaljenom svijećom
imena nisam ni očekivao vidjeti u tom trenutku
losti i vjeri tjerati svojim životom koji će biti
osobno dolazio pred Gospodina i
na tome mjestu, ali oni su očito osjetili potrebu i
poput te svijeće.
vraćao mu zapaljenu svijeću, koja Ga
poziv doći te večeri na Trsat.
Nakon svečanog euharistijskog slavlja
je sada više osvjetljavala, a za uzvrat
i
kraće
pauze uslijedilo je euharistijsko klaoliko je samo svijesti da su mladi željni
smo od Njega dobili njegovu Riječ na
njanje.
Fra
Tomislav je na njemu svojstven i
Boga i njegova milosrđa moralo biti te
papiriću. Da, uistinu, On nas nikada ne
duhovit
način
klanjanje započeo riječima: Evo
večeri u tim svećenicima koji su spreostavlja praznih ruku. Kad mu nešto
nas
Gospodine,
već ti sedam sati dosađujemo,
mno i s osmjehom na licima, poput milosrdnog
damo, on nam opet nešto da. Eto,
oprosti
nam
ali
želimo biti s Tobom. Uistinu
oca, dočekivali raskajana mlada srca. O Bože
još jedna slika svetosti: neprestana
je
bilo
tako.
Tek
smo tada svi s nevjericom
koja pobjeda života i tvojeg milosrđa se događaizmjena dobara s našim Gospodinom.
pogledali svoje satove i postali svjesni činjenice
la te večeri u životima tolikih mladih oko mene,
da već sedam sati molimo i mislimo na Boga.
bila je misao koja mi je proletjela glavom.
Od tada se sve promijenilo, moje je srce bilo ganuto tim prizorima i Kada kronos postane kairos, to je trenutak vječnosti. Nekako me uvijek
odlučio sam biti. Zatvorio sam oči i slušao meditacije križnoga puta, koji je zabrinjavala činjenica da će s Bogom trebati provesti svu vječnost, ali sada
uistinu bio „šareni“, kako mu i naziv kaže, jer je u svakom našem padu, sam shvatio da nam uopće neće biti dosadno jer s Bogom vrijeme „leti“ a
našoj nedostatnosti i nesavršenosti ukazivao na dobro koje možemo iz svega ne odleti…
Tek što je toranj trsatske bazilike otkucao četvrti jutarnji sat i mi smo
toga izvući. Taj je križni put na najkonkretniji i najjednostavniji način
dao svima nama lekciju svetosti: nisi savršen ali Bog je savršen-skoči mu u se odlučili zahvaliti Gospodinu i međusobno si poželjeti laku noć, koje je još
zagrljaj i to je to, to je svetost! U drugome smo dijelu križnoga puta imali jako malo ostalo. Radosna i ispunjena srca stupali smo svojim domovima,
priliku osobno stati pred križ, suočiti se sami sa sobom, hrabro se toj stvar- svatko na svoju stranu, a opet vjerujem, ujedinjeni u mislima koje su prenosti pokloniti i na nju prikačiti obojeni papirić koji je označavao neku birale minule sate zajedništva, kako onog međusobnog tako i zajedništva
krepost koju u sebi otkrivamo. Na taj smo si način osvijestili kako gruba s našim Gospodinom jedinim svetim i izvorom svetosti, kojeg su sveci u
stvarnost križa biva „obojena“ kada postanemo svjesni svojih kreposti koje životu kao takvoga otkrili i uz njega se vezali i crpili vodu na vrelu svetosti.
Antonio Šarin
dolaze od našega Stvoritelja, te kako smo upravo po njima ugrađeni u djelo

S
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OBITELJSKI PREDAH
Mirjana Bobuš

Vjerujem da je Majka Božja
zaslužna za moj život
„Često sam u Svetištu Majke Božje Trsatske. Tamo pronalazim odgovore na mnoga postavljena pitanja i
tamo se dolazim zahvaliti. Nakon koncerata, cvijeće koje dobijem, nosim ili u svoju crkvu sv. Nikole biskupa
u Kraljevicu, ili ga ostavljam žiteljima mjesta, gdje pjevam, da se odnese u njihovu crkvu.“

N

Biblija i književnost
U organizaciji Matice hrvatske - Ogranak u Rijeci, Odsjeka
za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Prve gimnazije u
Zagrebu i Salezijanske klasične gimnazije u Rijeci 9. listopada
u Salezijanskoj gimnaziji započeo je dvodnevni simpozij “Biblija i književnost”. Simpozij je okupio 17 sudionika koji su analizirali književna djela i autore kojima su motivi iz Biblije poslužili
kao osnovno ili prikriveno nadahnuće za njihova djela. Organizatori su se potrudili da zbornik znanstvenih radova ugleda
svjetlo dana već i prije no što su predstavljeni na simpoziju.
Simpozij je ispred domaćina, salezijanske zajednice, otvorio don Šime Zubović, podsjetivši okupljene da je Biblija oduvijek nadahnjivala, i još uvijek nadahnjuje umjetnike različitih
profila. Predsjednik Matice hrvatske - Ogranka u Rijeci Goran
Crnković, kao organizator simpozija, objasnio je kako je ovo
drugi simpozij s ovom tematikom, jer se po završetku prošlogodišnjeg uvidjelo da je još puno tema i autora ostalo ne spomenuto. Okupljene je pozdravio i dr. Milan Špehar, izaslanik riječkog nadbiskupa. Podsjetio je da su kroz povijest književnosti
biblijom bili nadahnuti i oni koji se nisu smatrali vjernicima, istaknuvši primjer Miroslava Krleže na kojemu je i sam doktorirao.
Nakon uvodnih pozdrava uslijedila su dva predavanja.
Dean Slavić govorio je autoru Darku Dekoviću i djelu “Dolina
noćnih prikaza“, a Srećko Listeš govorio je o atomolirizmu fra
Lucijana Kordića. Drugoga dana simpozij se održavao u Prvoj
gimnaziji u Zagrebu.

Čest je gost na brojnim festivalima i koncertima, a nerijetko pjeva i na blagdanskim proslavama. Osvrćući se na današnje vrijeme i stav
ljudi prema slavljenju blagdana smatra da bi se
blagdani trebali proslaviti puno skromnije, više
u duhu vjere i Boga, a puno manje kroz skupe
darove i pretjeravanja u jelu i piću. “U svijetu nažalost ima još uvijek i previše gladnih i siromašnih ljudi. Trebalo bi dobra djela, koja činimo za
Božić, činiti češće i kroz cijelu godinu.“ Kao primjer navodi da se u njenoj obitelji za Badnjak kitila šmrikovica (posebna vrsta crnogorice), postilo, odlazilo na Polnoćku i drugi dan za Božić
svi su zajedno bili okupljeni oko stola. “Nakon
molitve imali smo svečani, ali skroman ručak.“
Dodaje kako kroz cijelu godinu petkom posti, a
prva molitva koju je naučila bila je: “Anđele čuvaru mili.“
“Dolazim iz siromašne obitelji. Moj djed, koji me je s bakom
odgajao, bio je stolar i svojim rukama prehranjivao četvero usta.
Kroz naše primorske običaje poštivali smo sve crkvene blagdane,
ali skromno. I danas ja tako nastavljam i u tom duhu sam odgajala
svoju kćer.“
Dodaje kako nikada nije sudjelovala na festivalima duhovne
glazbe zbog ne znanja o postojanju natječaja za takve festivale, ali
dodaje kako se duh vjere provlači kroz svaku njezinu pjesmu.
Na kraju, otkriva kako svoj omiljeni susret s Gospodinom i Majkom Božjom ima u Kapeli zavjetnih darova u Svetištu Majke Božje
Trsatske.
Helena Anušić

Dominikanska duhovnost u Vučemilovim stihovima
U povodu 75 godina života i 45 godina književnog stvaralaštva Andrije Vučemila,
u Velikoj dvorani Nadbiskupskog doma u Rijeci u utorak, 21. listopada predstavljene
su zbirke pjesama: „Onako s nogu“, „Čitajući Augustina“ i „Ožujski zapisi“. O knjigama
i autoru govorili su: predsjednik Društva hrvatskih književnika Božidar Petrač, teolog
Marijan Jurčević, književnik Stjepan Čuić, književni kritičar Mate Kovačević i predsjednica Društva hrvatskih književnika - Ogranak Rijeka Silvija Benković. Stihove je čitala
glumica Zrinka Kolak Fabijan, promociju moderirao Ljubomir Stefanović, a u glazbenom dijelu nastupio Petar Kovačić (violončelo).
Andrija je zadužio ovaj grad, ali i cijelu Hrvatsku, rekla je predsjednica riječkog
ogranka Društva hrvatskih književnika Silvija Benković dodavši kako je Vučemil jedan
od osnivača riječkoj ogranka. Govoriti o njegovoj poeziji znači dozivati sve ono što je
ostalo kao znak jednog vremena, istaknuo je predsjednik Društva hrvatskih književnika Božidar Petrač govoreći o 45. godina književnog stvaralaštva Andrije Vučemila.
Dodao je kako se kroz Vučemilovu poeziju u djelima „Čitajući Augustina“ i „Čitajući
Eckharta“ prožima dominikanska duhovnost.
O Vučemilovim meditacijama nad Augustinom prof.dr. Marijan Jurčević ističe
kako su poetske, teološke, antropološke, religiozne i nereligiozne. „Svakom se isplati
čitati ih. Čitajući ih, puno bolje ulazimo u Augustinovo razdoblje o čovjeku i Bogu. Kada
sam pročitao Vučemilove meditacije pomislio sam da bi im naziv trebao biti: Čovječe,
Bog je u tebi!“, rekao je Jurčević.
Autor, Andrija Vučemil, na kraju se zahvalio svim sudionicima promocije, prijateljima i obitelji na podršci tijekom svih godina njegova života. Rođen je 1939. u Oplećanima kraj Tomislavgrada. Književnošću se bavi od 1960., a prvu zbirku „Na smrt
naslonjen“objavio je 1969.godine. Dobitnik je nagrada „Dubravko Horvatić“ za pjesnički ciklus „Otok i more“ 2008., te „Antun Branko Šimić“ za zbirku „Glas (na)glas za
glas“ 2002. godine.
Helena Anušić
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“P

rvu čestitku rano ujutro telefonom
uputio mi je naš kraljevički svećenik,
vlč. Ivica Klanac, riječima da zna da
spavam, ali da me mora probuditi, jer da on od
uzbuđenja nije spavao cijelu noć”, rekla je ovogodišnja pobjednica jubilarnog 50.-tog MIK-a
(Melodije Istre i Kvarnera) Mirjana Bobuš koja
je pobjedu odnijela s pjesmom „Molitva za te“.
Osim pobjede, Bobuš je nedavno proslavila i
dvadeset godina glazbenog stvaralaštva.
Vjera u životu Mirjane Bobuš igra veliku ulogu. “Zadnjih 12 godina se liječim od leukemije
i vjerujem da je Majka Božja zaslužna za moj
život. Kad mi je rečena dijagnoza, otišla sam
je moliti da mi dopusti živjeti da bih mogla financirati kćerkino školovanje, ali prije svega da
budem uz nju.“ Gospi u znak zahvale 1995. godine napisala je pjesmu „Majko naša Trsatska“. U međuvremenu kćerka je diplomirala
i otišla u Australiju napisati doktorat, ističe Bobuš dodajući kako
su joj liječnički nalazi i dalje dobri i vjeruje duboko da imam milost
Majke Božje. “Često sam u Svetištu Majke Božje Trsatske. Tamo
pronalazim odgovore na mnoga postavljena pitanja i tamo se dolazim zahvaliti. Nakon koncerata, cvijeće koje dobijem, nosim ili u
svoju crkvu sv. Nikole biskupa u Kraljevicu, ili ga ostavljam žiteljima
mjesta, gdje pjevam, da se odnese u njihovu crkvu.“
a svakom koncertu pričam o vjeri i svojoj molitvi Majci Božjoj, otkriva Bobuš dodajući kako misli da je većina ljudi razumije, jer joj prilaze i kažu kako se mole za nju.

GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA
Otočac

Biskupijskim susretom župnih pastoralnih vijeća
otvorena „Godina evanđelja“

U nedjelju 19. listopada u Otočcu je tradicionalnim biskupijskim susretom župnih pastoralnih
vijeća cijele biskupije koji je održan po peti puta
služeno je za Gospićko-senjsku biskupiju otvorena „Godina evanđelja“. Godinu je proglasio biskup Mile Bogović na misi a održano je i prigodno
predavanje vlč. Krunoslava Pačalata iz Koprivnice
na temu „ Župna zajednica kao prenositelj radosne vijesti evanđelja“.

Kao svojevrsna vjernička mreža sastali smo
se danas na misijski dan da proglasimo na razini
biskupije „Godinu evanđelja“ istaknuo je na početku biskup Mile Bogović na službi riječi koja je
u župnoj crkvi Presvetog Trojstva okupila preko
stotinu župnih pastoralnih vijećnika iz većine župa
i dekanata biskupije. “ Iako su prošla dva tisućljeća i dalje ima onih koji nisu došli do vijesti o pobjedi života na Kalvariji. Jesmo li dovoljno učinili da
druge zarazimo tom viješću,“ zapitao se biskup te
nastavio: „U biskupiji radimo ponovna planiranja i
pregrupiranja te u fokus stavljamo značajne stvari. Dok je to prošle godine bio odgoj za slobodu u
znaku križa, ove je to godine evanđelje. Uvijek se
naime možemo zaraziti i oduševiti riječju Božjom
koja se čita drugim okom. Ove godine krenimo u
biskupiji poput apostola i svjedočimo riječ Božju.
Za tu priliku biskupija je tiskala sličicu s križem
koji se čuva u sakralnoj baštini u Senju te četiri
lika, lavom, volom, orlom i čovjekom kao nositeljima četiriju osobina koje baštine 4 evanđelista koji
svjedoče Isusa Krista. Bolje proučimo svoju vjeru
i evanđelje te stvarajte jezgre u svojim župama da
budete jasniji i jači svjedoci.
U nastavku je održano predavanje vlč. Krunoslava Pačalata, župnika župe bl. A. Stepinca u
Koprivnici o rezultatima u radu brojnih župnih zajednica a u duhu snažnih promjena u duhu 2. Vatikanskog koncila s ciljem povezivanja svećenika i
naroda. Ova župa ima čak 76 vijećnika odabranih
prema ulicama stanovanja a također uz župno

pastoralno i koordinacijska i animatorska vijeća.
Budućnost pastorala leži u suodgovornosti i suradnji svećenika i vjernika čime mijenjamo sebe i
oko sebe. Papa Franjo želi naime radosnu, misionarski ali i svjedočku Crkvu. Svećenici se bez trajnog usavršavanja laika ne mogu hvatati u koštac
s izazovima. Oboje njih trebaju biti vjerodostojni
i u suodnosu . Vlč. Pačalat je istaknuo fascinantan broj od čak 56 pastoralnih skupina u župi koje
žive svoju vjeru a najinteresantnije su najnovije
zajednice za neoženjene i neudate, kao i za rastavljene. U raspravi je istaknut značaj molitve
kao temeljnog preduvjeta uspješnosti ostvarivanja pastorala te razdvajanje pojma pobožnosti od
duhovnosti, jer je prvo bez drugoga beskorisno.
Na kraju je generalni vikar biskupije i domaćin, župnik Otočca mons. mr. Tomislav Šporčić
predstavio pastoralni plan za Godinu evanđelja
koji se realizira brojnih susretima na biskupijskoj,
(među)dekanatskoj i župnim razinama, kao i ponovni tečaj za župne animatore.
U završnoj riječi biskup Bogović je istaknuo
da je božja snaga i naša snaga ali bez političkih
i trgovačkih veza. Gdje ima volje i smisla, naći
će se i izvori. Neka se probude naše ulice i sela,
zaželio je biskup jer najosjetljivije treba biti uho
Crkve. Uključimo božanske baterije s kojima će
biti jača biskupijska božanska mreža, zaključio je
biskup Bogović.
Z. Ranogajec

Oštarije
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Misa zadušnica za žrtve Prvog svjetskog rata
U nedjelju 26. listopada vrlo
je svečano bilo u Oštarijama kod
Ogulina gdje je nizom događaja
obilježeno sjećanje na žrtve Prvog svjetskog rata kao i domaćeg
sina, feldmaršala Mihovila Mihaljevića i njegov 150. rođendan.
Misa zadušnica služena je u župnoj crkvi svetišta Gospe od Čudesa koju je predslavio čuvar svetišta pop Ante Luketić u suslavlju
p. dr. Ivana Šestana, dekana FF
DI. Misi su nazočili predstavnici
povijesnih postrojbi iz Varaždina,
Karlovca i Ogulina, predstavnici
Udruge europskih vojno-povijesnih grupacija na čelu s njenim
predsjednikom general majorom
Helmutom Eberlom iz Austrije kao i vojnim izaslanikom Republike Austrije u Hrvatskoj brigadnim
generalom Romanom Fisherom. Misi su nazočili
i brojni predstavnici državnih vlasti na čelu s karlovačkim županom Ivanom Vučićem, čelnicima
grada Ogulina i općine Josipdol te sudionicima
kasnijeg otkrivanja spomen ploče i održanog
znanstvenog skupa o feldmaršalu Mihovilu Mihaljeviću, rođenom Oštarcu.
U svojoj homiliji propovjednik je ukazao na
trajnu dvojbu današnjeg čovjeka između humanog i religioznog uz zaključak da međusobnog
prožimanja nema bez ljubavi. I sam Isus je bio
Bog i čovjek a samo kršćanstvo ujedno je i humanizam. Ako se ljudsko udaljava od božjega, onda

se šteti samoj slici čovječjoj, zaključio je propovjednik, te se spomenuo žrtava Velikog rata koji
je s naših prostora odnio goleme žrtve. Iz tog vremena spomenuo je tri značajne osobe, bl. Ivana
Merza, bl. Karla Austrijskog, posljednjeg austrijskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja te feldmaršala Mihovila Mihaljevića. Nakon mise u nazočnosti uzvanika otkrivena je spomen ploča velikom
Oštarcu koju su zajedno otkrili predsjednik DPD
Sv. Ivana Pavaoa II. Bartol Tunji, rođak felmaršala
Mihaljevića Ivan Mihaljević te načelnik općine Josipdol Zlatko Mihalejvić, dok je ploču blagoslovio
pop Ante Luketić.
Slijedio je zatim znanstveni skup na kome su
o Mihaljeviću govorili vojni ataše Fisher, dr. Din-

ko Čutura, dr. Željko Holjevac te
dr. Vijoleta Herman Kaurić inače
predsjednica Odbora za obilježavanje 100.-te obljetnice od početka Prvog svjetskog rata. General
Fisher je na temelju podataka iz
Bečkog arhiva predstavio životni i
vojni put feldmaršala Mihaljevića,
dok je dr. Dinko Čutura predstavio ulogu Mihaljevića u stvaranju
domobranstva u Hrvatskoj, odnosno u prvom tjednu nakon raspada Austro-ugarske te stvaranja
Države Slovenaca, Hrvata i Srba,
odnosno Kraljevine SHS. Ubrzo
nakon što je vidio u kom pravcu
se kreću stvari u novoj tvorevini, Mihaljević je dao ostavku na
svoju dužnost. Dr. Željko Holjevac je govorio o
ulozi Gorske Hrvatske u Prvom svjetskom ratu ,
odnosno najelitnije postrojbe „79. Otočke pukovnije grof Jelačić“, kao i bojištima na kojima su se
borili njeni pripadnici, od Srbije, preko Galicije pa
do Italije. Dr. Violeta Herman Kaurić je govorila o
refleksiji rata na život u tadašnjoj Hrvatskoj s težištem na civilne udruge te ulogu mladih i žena.
Nakon održanog skupa delegacija se u svečanoj ophodnji s pripadnicima svih počasnih postrojbi uputila do temelja rodne kuće velikog sina
Oštarija i Hrvatske feldmaršala Mihovila Mihaljevića gdje je njemu u čast položen vijenac i izvršena
počasna paljba Frankopanske garde.
Zvonko Ranogajec

GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA
Udbina

43. sabor mladih katolika o radosti evanđelja

de HBK Dijana Beganović toplo zahvalila mons. Rogiću na 17 godina rada
u povjerenstvu za mlade te mu uručila prigodne poklone. Podneseno je
izvješće o proteklom razdoblju od 42, sabora u Senju kojeg su podnijeli
predstavnici dekanata. Na nacionalnom susretu mladih u Dubrovniku bio je
rekordan broj mladih, njih čak 623. Nastupajuća adventska akcija će biti u
korist poplavljenih u Slavoniji. Naredni 44. Sabor će se održati 13. prosinca
u Gospiću kada će biti pripremljen i novi broj glasila mladih Osvita. Kao
glavnu korist okupljanja mladih novi biskupijski povjerenik vlč. Šimatović
je istaknuo zajedništvo koje se stvara među sabornicima te im je ponudio
školovanje za animatore kao dio projekta Mladi za mlade Ureda za mlade
HBK o čemu je govorila Dijana Beganović.
Sabor je završio klanjanjem u Crkvi hrvatskih mučenika koje je predvodio mons. Rogić.
Z. R.

Generalski Stol

Ogulin

Biskup Bogović na proslavi 185.
obljetnice gradnje župne crkve

Biskup Jezerinac na
proslavi 14. obljetnice
Vojno-obavještajne bojne

U subotu 18. listopada vrlo je svečano bilo u župi sv. Antuna Padovanskog u Generalskom Stolu. U nazočnosti gospićko-senjskog biskupa Mile Bogovića misnim slavljem obilježena je 185. obljetnica gradnje župne crkve, a također je otvorena prigodna etno izložba
pod nazivom „Kućo moja, kućo stara“. Na misi povodom blagdana sv. Luke evanđeliste
koncelebrirali su nekadašnji župnici Generalskog Stola u davnim olovnim vremenima Mijo
Liković koji je završio i u zatvoru te Gabrijel Bratina, župnik i dekan ogulinski preč. Robert
Zubović i mjesni župnik vlč. Ivica Tolla. Glazbom je misu animirao župni zbor pod vodstvom
prof. Domagoja Šlata.
Biskup je u propovijedi težište stavio na značaj evanđelja ili riječi Božje pošto je ova
pastoralna godina u Gospićko-senjskoj biskupiji u znaku „godine evanđelja“. Četiri evanđelista sa četiri strane svijeta širili su odsvuda lijepo i dobro odnosno dobru vijest za svakog
čovjeka. Znademo li danas protumačiti riječ božju, jesmo li se umorili, zapitao se biskup
te poručio svima da u godini evanđelja probudimo svijest o njenom značaju. Za tu priliku biskupija je izdala sličicu s križem koji se čuva u sakralnoj baštini u Senju sa četiri
lika koji simboliziraju evanđeliste, lava sa snagom upriličenog u liku evanđeliste Marka,
vola s ustrajnošću kakav je bio Luka, orla s pronicljivošću kakav je bio Ivan te čovjeka koji
je savršeno biće kojeg simbolizira Matej. Svjedočimo evanđelje djeci i unucima, u svojim
sredinama i radnim mjestima, napomenuo je biskup uz želju da nastavimo putem naših
pradjedova. Biskupu kao i bivšim župnicima Likoviću, Bratini, Željku Kutenu, fra Vici Blekiću
i sadašnjem Ivici Tolli prigodne poklone uručili su predstavnici udruge Kovan Ante Jozo
Ramić i Zdenka Barišić-Marčac.
Nakon mise biskup je održao predavanje o povijesti župe Generalski Stol čiji je osnivač
Vuk Frankopan, otac velikog mučenika Frana Krst Frankopana. On je kao zapovjednik u
Vojnoj krajini imao na mjestu današnjeg Generalskog Stola svoj stol ili sudište po kome je
današnje mjesto dobilo ime. Prvotno je središte župe bilo u Lešću, kasnije u Erdelju a od
1829. Godine u Generalskom Stolu što je bilo povezano gradnjom Jozefinske ceste i kasnije pruge čime je Generalski Stol dobio na značaju. 1850. godine Generalski Stol je prema
podacima tadašnjeg župnika Josipa Ligatija imao 28 kuća i 260 ljudi, dok danas ima 450
obitelji i 1300 župljana. Veliki broj župljana izginuo je u Prvom svjetskom ratu ratujući na
Sočanskom frontu i Galiciji. Biskup je zatim predstavio svoju zadnju knjigu o Crkvi u Lici kao
i Kalendar hrvatskih učenika za narednu godinu te 10. broj glasila za Hrvatski martirologij.
Biskup je zatim nazočio otvaranju etno izložbe u organizaciji udruge za zaštitu prirode
i prirodnih vrijednosti Kune i inicijatora, Hrvata iz Australije Roke Radočaja pod nazivom
„Kućo moja, kućo stara“.
Zvonko Ranogajec

U petak 3. listopada u vojarni sv. Petar u Ogulinu bilo
je vrlo svečano na proslavi 14. obljetnice Vojno-obavještajne bojne. Misu je predslavio vojni biskup Juraj Jezerinac a
koncelebrirali su vojni kapelan o. Mirko Vukoja, župnik i dekan ogulinski preč. Robert Zubović i župnik župe bl. A. Stepinca fra Marko Medo. Misno slavlje u kapeli vojarne uzveličali su osim visokih časnika i vojnika i predstavnici mnogih
ustanova iz grada Ogulina koji surađuju s postrojbom.
Danas kada su vremena nesigurna, kada vlada
ekonomska kriza i ratovi a čemu mnogo doprinose i mediji,
mnogi djeluju izgubljeno i pitaju se ima li Boga? Samo je u
Bogu mir i spasenje, istaknuo je biskup Jezerinac u što se
osobno uvjerio tijekom Domovinskog rat kada se fascinirao vjerom hrvatskih branitelja među kojima brojnih teških
invalida. Nisu gubili nadu u konačnu pobjedu, a snagu im
je davao Krist. Zato je nepotrebna alternativa o važnosti
duhovnih ili materijalnih dobara. Bogatstvo je jedino dobro
ako služi čovjeku a loše ako je iz pohlepe. Nitko tko je služio Bogu nije bio prevaren za razliku od svjetovnih stvari,
parafrazirao je biskup Ivana Mažuranića i naveo primjer
jednog od osnivača Europske unije De Gasperija da nema
budućnosti Europe bez Boga. Uoči skorih izbora slušajmo
nutrinu srca svoga i izaberimo najmoralnije ljude, zaključio
je biskup Jezerinac te pozvao pripadnike postrojbe da se
u svom radu ravnaju prema osobnoj savjesti koja nas osuđuje prije bilo kojeg suda kao što se i ravnao blaženi A.
Stepinac. Nakon mise pred središnjim križem zapaljena je
svijeća za sve poginule pripadnike postrojbe koji su prinijeli
život za Domovinu.
U nastavku je održana demonstracija brojnih segmenata postrojbe a zatim su podijeljene i zahvalnice.
Z. R.
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U srijedu 8. listopada na Udbini je
u Crkvi hrvatskih mučenika na Dan neovisnosti, što je već zadnje tri godine
postala tradicija, održan 43. sabor mladih katolika Gospićko-senjske biskupije.
Oko 50-tak mladih iz svih šest dekanata
biskupije okupilo se na početku u kripti
crkve gdje je održan molitveni početak i
pozdrav novog biskupijskog povjerenika
za mlade vlč. Josipa Šimatovića.
Predavanje na temu „Radost evanđelja“ apostolske pobudnice pape Franje održao je čuvar svetišta CHM, župnik
i dekan udbinski i dosadašnji povjerenik
za mlade mons. mr. Tomislav Rogić. Koji
su izvori radosti naše vjere, zapitao se papa Franjo uz poruku da se Bog
nikada ne umara opraštati i da nikada nikoga ne isključuje iz svog projekta.
Bog stalno briše naše grijehe te uvijek možemo računati na njegovo praštanje. Ovom pobudnicom papa želi pokazati kojim putem Crkva treba ići u
godinama koje su pred nama. On precizno analizira današnji svijet i razotkriva pustoš i tjeskobu duše uslijed gramzivog srca ljudi koji traže instant
užitke. Božju ljubav ponajbolje otkrivamo pomažući drugima jer podijeljena
je radost dvostruka radost o podijeljena je bol polovica boli. Biti kršćanin
nije rezultat etičke odluke već je to susret s osobom koja životu daje novi
obzori pravac.
Mons. Rogić u nastavku je predslavio misu za sudionike sabora na kojoj su koncelebrirali nazočni svećenici među kojima i povjerenik za mlade
Bjelovarsko-križevačke biskupije vlč. Zoran Grgić Grga. U popodnevnom
dijelu održan je radni dio sabora na kome je instruktorica Ureda za mla-
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Svećenička skupština u znaku Godine obitelji

Briga za temeljne obiteljske vrijednosti
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Dok se obitelj nalazi pred velikim iskušenjima sekularizma i indiferentizma,
pozvani smo kao Crkva uložiti veliki napor u brigu oko temeljnih obiteljskih
vrijednosti jer je to jamstvo napretka i prosperiteta čitave ljudske zajednice,
rekao je nadbiskup Devčić.

Redovita jesenska skupština svećenika Riječke nadbiskupije održana je u ponedjeljak, 6. listopada u Domu pastoralnih susreta u Lovranu pod predsjedanjem riječkog nadbiskupa Ivana Devčića.
Nakon molitve Srednjeg časa, svećenici su započeli radni dio skupštine u koji je prisutne svećenike
uveo nadbiskup iznoseći temeljne naglaske vezane za novu pastoralnu godinu.
Središte ove pastoralne godine je Godina obitelji koja je otvorena uoči svetkovine sv. Vida, a vrhunac će doseći proslavom Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, 19. travnja 2015.
godine na Trsatu. Nadbiskup je stoga pozvao prisutne svećenike na veću zauzetost oko same organizacije ovoga događaja, ali prvenstveno na veći angažman u pastoralu obitelji u župnim zajednicama.
Dok se obitelj nalazi pred velikim iskušenjima sekularizma i indiferentizma, pozvani smo kao Crkva
uložiti veliki napor u brigu oko temeljnih obiteljskih vrijednosti jer je to jamstvo napretka i prosperiteta
čitave ljudske zajednice, rekao je nadbiskup.
U drugom dijelu skupštine, prisutnima se obratio dr. Nikola Vranješ, koji je u svome predavanju
progovorio o pastoralu obitelji u župnoj zajednici u svijetlu Apostolske pobudnice „Evangelii gaudium“. Prisutnima je posvjestio važnost pastoralnog angažmana na
polju braka i obitelji koji su u današnje vrijeme pred sve većim izaDr. Vranješ je istaknuo
zovima. Valja se uvijek pitati, što naše župe i ja kao župnik značida iako nadbiskupijski
mo za obitelj, upozorio je dr. Vranješ. Predavač je istaknuo da iako
Ured za obitelj jako
nadbiskupijski Ured za obitelj jako dobro funkcionira, on ne smije
dobro funkcionira, on
zamijeniti župni pastoral obitelji koji započinje s daljom pripravom
ne smije zamijeniti
već u djetinjstvu pojedinca, a vrhunac zadobiva bližom pripravom
župni pastoral obitelji
za brak, koja pak ne bi smjela biti svedena samo na ispunjavanje
postupka za ženidbu i iznošenja tehničkih napomena vezanih za
koji započinje s daljom
sam obred ženidbe. U diskusiji je istaknuta važnost pripreme u
pripravom već u
župi, te je govoreno kako je to prilika da župnik uspostavi dobre,
djetinjstvu pojedinca,
prijateljske odnose s novim bračnim parom, što je dobra pretpoa vrhunac zadobiva
stavka da će ih kasnije moći pratiti.
bližom pripravom za
Treći dio skupštine bio je obilježen aktualnom problematikom
brak, koja pak ne bi
vezanom uz pastirske pohode nadbiskupa i njegovih suradnika
smjela biti svedena
župama. Nadbiskup je naglasio kako su upravo pastirski pohodi
mogućnosti za svojevrsnu duhovnu obnovu župe ali i trenutci u kosamo na ispunjavanje
jima na poseban način promišljamo koje inicijative kao župna zapostupka za ženidbu
jednica možemo pokrenuti, bilo u duhovnom, bilo u materijalnom
i iznošenja tehničkih
smislu. Iako je pastoralni rad zahtjevan, ne smijemo se prestrašiti
napomena vezanih za
poteškoća na koje nailazimo, zaključio je nadbiskup.
sam obred ženidbe.
U posljednjem dijelu skupštine, bilo je govora o raznim temama vezanim za pastoral u Nadbiskupiji. Tako je p. Zvonko Vlah, superior isusovačke rezidencije u Opatiji, upoznao prisutne s otvaranjem Centra za duhovnu pomoć u
Opatiji, u kojem bi svećenici i laici na stručan način pomagali vjernicima u njihovim raznim duhovnim
potrebama. Također je rekao kako je dobivena dozvola i frekvencija za Radio Mariju što će jednako
tako biti velika mogućnost za evangelizaciju.
Povjerenik za pastoral studenata i mladih, Velimir Martinović, ističući kako situacija s vjerskim
životom mladih u Nadbiskupiji i nije najbolja, upoznao je svećenike s osnivanjem Nadbiskupijskog
povjerenstva za mlade koje je sačinjeno od svećenika iz dekanata i vjeroučitelja. Svi oni imaju zadaću
biti pokretači pastorala mladih u Nadbiskupiji, iako je takav rad bez suradnje župnika nezamisliv. Također je progovorio o mogućnosti osposobljavanja mladih za animatore koji bi na taj način bili velika
pomoć u župnom i nadbiskupijskom pastoralu mladih.
Na kraju susreta, prisutnima se obratio i rektor Bogoslovnog sjemeništa u Rijeci, mons. Sanjin
Francetić ističući kako se svi trebaju više angažirati u radu s mladima i ministrantima, svjesni ipak da
su životi svećenika najveća promocija zvanja. Uz razne događaje poput susreta ministranata u Bogoslovnom sjemeništu „Ivan Pavao II.“, molitve za zvanja u zajednicama, od neizostavne je važnosti
sustavan i ozbiljan rad s ministrantima po župama, jer je to prokušan put buđenja duhovnih poziva.
Različitim konstruktivnim sugestijama, predavanjima, poticajima i ohrabrenjima završena je svećenička skupština koja je pred svećenike stavila brojne izazove a ponajviše one koje ističe papa
Franjo: kako radosno živjeti i naviještati evanđelje?
Ur

Prezbitersko
vijeće
Redovita jesenska sjednica Prezbiterskog
vijeća Riječke nadbiskupije održana je u ponedjeljak, 13. listopada u Nadbiskupskom domu u
Rijeci pod predsjedanjem riječkog nadbiskupa,
mons. Ivana Devčića.
Nadbiskup je podsjetio prisutne svećenike
da je središnja tema posvećena Godini obitelji
koja je na nadbiskupijskoj razini otvorena 14. lipnja ove godine. To je ujedno i priprava za Drugi
nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji
će se održati 19. travnja 2015. godine na Trsatu.
Prvi takav susret bio je s papom Benediktom XVI.
na zagrebačkom Hipodromu, a hrvatski su biskupi jednodušno odabrali upravo naš „Hrvatski Nazaret“ za održavanje drugog susreta. Nadbiskup
je u svojoj poruci na otvaranju Godine obitelji,
kao i za početak nove pastoralne godine, iznio
temeljne odrednice za slavljenje ovog velikog događaja, ali i ukazao na potrebu izrade detaljnijeg
programa za pripremu na župnim i dekanatskim
razinama. Pred svima nama je puno obveza, a
najvažnije od svega da se naše obitelji što bolje
priprave, posebno one mlađe, rekao je Nadbiskup.
Biskupski vikar za pastoral, vlč. Matija Matičić iznio je zadatke koje bi trebalo izvršiti na
župnoj, dekanatskoj i nadbiskupijskoj razini. Naglasio je kako je od iznimne važnosti promišljati
o porukama koje je uputio sv. Ivan Pavao II. na
riječkoj Delti 2003. g. kao i papa Benedikt XVI. na
Prvom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih
obitelji u Zagrebu. Važno je promišljati i o porukama koje nam na ovu tematiku upućuje nadbiskup Devčić, ali i crkveni dokumenti (Familiaris
consortio, Gaudium et spes, Humanae vitae i dr.),
rekao je vlč. Matičić. Dodao je kako osobito treba
osluškivati sve ono što će sinodalni oci donijeti
kao zaključke Izvanredne biskupske Sinode koja
se upravo održava u Rimu na temu obitelji.
Naglasio je da sve što u ovoj pastoralnoj godini činimo, valja činiti u svijetlu Godine obitelji.
U tom vidu predložio je slijedeće: održavati sastanke župnih vijeća s posebnim naglaskom na
obitelj, izraditi župni pastoralni plan i uskladiti ga
s nadbiskupijskim, surađivati s nadbiskupijskim
uredima (posebno Uredom za obitelj), pokrenuti
kateheze na temu obitelji (posebno s krizmanicima, prvopričesnicima i njihovim roditeljima), iskoristiti suvremene medije (župni listić, web stranica) za promociju temeljnih obiteljskih vrijednosti,
moliti za obitelji, raditi s ministrantima, mladima,
brinuti za siromašne obitelji s više djece, upriličiti
proslave godišnjica braka i sl. Provodeći sve ove
inicijative u konkretno djelo, zasigurno će biti najbolja priprava za susret obitelji na Trsatu, rekao je
vlč. Matičić. Članovi Prezbiterskog vijeća iznijeli
su potom svoje prijedloge kako bi ova Godina
obitelji bila što plodonosnija za sve obitelji, a na
taj način i za Crkvu i društvo u cijelini. Nadbiskup
Devčić potaknuo je prisutne svećenike neka sve
što je rečeno pokušaju provoditi u djelo te na to
potaknuti i subraću svećenike iz svojih dekanata.
U drugom dijelu sjednice generalni i sudski vikar mons. Emil Svažić iznoseći prijedloge
za imjenu Statuta Nadbiskupijskog pastoralnog
vijeća iz 2003. godine naglasio je kako su predložene promjene utemeljene na dosadašnjim
iskustvima i imaju za cilj unaprijediti djelovanje
ovog važnog nadbiskupijskog tijela. Predložio je
šest izmjena dosadašnjeg Statuta, a Prezbitersko
vijeće ih je glasovanjem prihvatilo.
Ur
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Na Papinskom sveučilištu Gregoriana u
Rimu, 3. listopada s. Silvana Fužinato, sestra
Družbe Presvetog Srca Isusova, uspješno je
obranila doktorsku disertaciju pod naslovom
„Između vjere i nevjere. Egzegetsko-teološki
studij Iv 5 u komunikacijskoj perspektivi“. U ispitnoj komisiji bili su prof. Mario López Barrio,
DI (moderator), prof. Javier Lopez, DI (drugi
relator) i prof. Elzbieta Obara (Predsjednica
ispitne komisije).
Uz roditelje, brata i sestru s obitelji, rodbinu i prijatelje te poznanike koji studiraju i žive
u Rimu, na obrani su prisustvovale i sestre iz Vrhovne uprave Družbe s.
Felicita Špehar, s. Dobroslava Mlakić i s. Kristina Tunić, predvođene sa s.
Nives Stubičar, vrhovnom glavaricom.
Disertacija je podijeljena u tri dijela i šest poglavlja. U prvom dijelu s.
Silvana donosi povijesni presjek tumačenja Ivanova izvještaja o ozdravljenu
uzetoga (Iv 5, 1-47), od crkvenih otaca do danas, s posebnim naglaskom
na različite karakterne značajke uzetoga koje iz njih proizlaze. U drugom
dijelu autorica pristupa sintaktičko-semantičkoj analizi navedenog izvještaja u kojoj, za razliku od većine autora, prikazuje uzetoga u pozitivnom
svjetlu, kao onoga koji poput Nikodema, Samarijanke i kraljeva službenika,
u susretu s Isusom te u poslušnosti njegovoj riječi započinje svoj put vjere.
U trećem dijelu posvećenu pragmatičkoj analizi autorica prikazuje uzetoga
kao model vjere s kojim su pozvani identificirati se čitatelji i slušatelji svakoga vremena.
Helena Anušić

Riječki katedralni zbor u
Hrvatskom Čuntiću
Riječki katedralni zbor „Cantores sancti Viti“, koji redovno animira misna slavlja u katedrali sv. Vida, gostovao je u nedjelju 7. rujna u Hrvatskom
Čuntiću i koncertom otvorio Dane kulturnog turizma „ZRIN.G.REEN. CROATIA“. Manifestacija je održana u crkvi sv. Antuna Padovanskog u kojoj je
zbor animirao svečano misno slavlje koje je predvodio rektor riječke katedrale mons. Ivoslav Linić u suslavlju s domaćim župnikom p. Petrom Žugarom.
Prema riječima autora projekta „ZRIN.G.REEN. CROATIA“, Vjekoslava
Kušana, ovim nastupom i pijetetom prema događajima i ljudima, na najbolji
je mogući način započela jedinstvena svehrvatska priča. Katedralni zbor
nagrađen je posebnim priznanjem - nagradom „Zlatni Talir Zrinskog“ te medaljonom s likom Nikole Šubića Zrinskog, poručio je Kušan.
Zbor je liturgijsko
pjevanje
predvodio s novoobnovljenog kora
u crkvi sv. Antuna
Padovanskog te je
prema riječima članice zbora, Natalie
Hriberski Duišin,
„Cantores sancti
Viti“ prvi zbor koji
je zapjevao s kora
nakon završetka
radova na obnovi.
Zbor je pjevao uz
orguljašku pratnju s. Regine Kristanić i pod dirigenstkim vodstvom Nine
Naćinovića. „Nakon mise spustili smo se i ispred vjernika održali koncert
na kojemu smo izveli najljepše duhovne skladbe Ivana pl. Zajca, Albe Vidakovića i drugih skladatelja, te ‘U boj, u boj’ iz Zajčeve opere ‘Nikola Šubić
Zrinski’. Bilo je vrlo emitivno i osjećalo se posebno zajedništvo zbora i okupljenih vjernika.“, rekla je Hriberski Duišin. U nastavku se zahvalila članovima Udruge na toplom dočeku na Zrinskoj gori, te vjernicima koji su ih na isti
način primili na nedjeljnom misnom slavlju. Članovi zbora „Cantores sancti
Viti“ isti dan sudjelovali su na otvorenju izložbe „Hrvatska iz zraka“ fotoreportera Novog lista Nenada Reberšaka i eksponata flore-faune arheologije
i predajnog graditeljstva Zrinske gore.
H. A.

Volosko

130. godišnjica prisutnosti
Kćeri kršćanske ljubavi

Zajednica časnih sestara Kćeri kršćanske ljubavi 18. listopada proslavila je 130. obljetnicu njihovog djelovanja u Voloskom, blagoslovom
kapele u novosagrađenom samostanu. Misno slavlje je predvodio riječki
nadbiskup Ivan Devčić zajedno sa župnikom Petrom Belanićem i drugim
svećenicima. Nakon uvodnih riječi zahvale svim časnim sestrama koje su
ustrajale u svom poslanju da svojim životom i radom svjedoče u ostvarivanju Božjeg kraljevstva u ovoj sredini, i to na najplemenitiji način pomažući
siromašnima i bolesnima, vlč. Belanić pozdravio je sve prisutne, posebno gradonačelnika Opatije Ivu Dujmića, predstavnike tvrtke AB Gradnja
d.o.o. iz Karlovca koja je bila glavni izvođač radova, i mnoge druge suradnike koji su bili aktivno uključeni u realizaciju ovog projekta. Poseban
pozdrav upućen je s. Bernardi Trček, provincijalki KKLJ, s. Žofii Daniščakovoj, vrhovnoj savjetnici koja je došla iz Pariza i vlč. Roku Gajšeku, njihovim ravnateljem.
Nadbiskup je u propovijedi objasnio da je crkvica ili crkva za kršćane
mjesto zajedništva i proslave Boga. „Crkva je dom Gospodnji, tj. zgrada
posvećena bogoštovlju, ali i zajednica vjernika okupljenih u njegovo ime.“
Poželio je stoga i sestrama da im dvorana koju je blagoslovio, u njihovom
samostanu bude mjesto posvećeno susretu s Gospodinom, „mjesto koji
će vam ovdje darivati snagu da se iz dana u dan, osobno i kao zajednica, izgrađujete u živi hram Božji, po uzoru na Mariju koja je Isusa začela,
nosila i svijetu darovala kao Emanuela, kao Boga s nama, Boga u ljudskom tijelu. Neka bi, prožete i vođene Kristovim duhom, vaše zajedništvo
sve više nalikovalo idealu kršćanske zajednice za koju sv. Luka u Djelima
apostolskim veli da u svima „bijaše jedno srce i jedna duša“, zaključio je
nadbiskup.
Blagoslov kapele, koja je posvećena Majci Božjoj od Čudotvorne
medaljice, bio je vrhunac euharistijskog slavlja. To mjesto je posvećeno
susretu s Gospodinom, to je duhovna oaza gdje će časne sestre svakodnevno crpsti snagu da mogu sa žarom i ljubavlju ostvarivati svoje poslanje, služeći Bogu i ljudima.
Nakon mise, svi sudionici uputili su se u župnu crkvu sv. Ane, gdje je
održana svečana akademija povodom 130. godišnjice prisutnosti družbe
Kćeri kršćanske ljubavi u Voloskom. Program Akademije je predstavljen
kroz audio-vizualnu prezentaciju povijesti zajednice časnih sestara, koje
su u proljeće 1884. godine došle u Volosko iz provincije Graz. U proteklom
razdoblju, koje je bilo obilježeno mnogim političkim, socijalnim i drugim
previranjima, Družba je uspjela opstati u Voloskom, zahvaljujući ustrajnoj
molitvi i zagovoru BDM, kao i pomoći mnogih župnika koji su djelovali u
župi sv. Ane. Danas u samostanu u Voloskom žive samo četiri časne sestre: s. Alma Šturm, predstojnica, s. Maristela Legat, s. Tereza Simonović
i s. Nikolina Jozić.
U programu akademije su se izmjenjivale i glazbene točke, u kojima
su sudjelovali: Zbor sestara Kćeri kršćanske ljubavi, Župni zbor sv. Ane,
sopranistica Marijana Prohaska uz pratnju orguljaša Ivana Bošnjaka i violinist Claudio Frank.
Moderator kroz program Akademije je bila s. Ljubica Jozić, poglavarica kuće u Mengešu (Slovenija) koja je više od deset godina bila u
zajednici časnih sestara u Voloskom i predanim radom i nesebičnim zalaganjem ostavila neizbrisivi trag u srcima župljana i svih s kojima je radila
i surađivala.
Svima koji su prisustvovali Akademiji, uručena je knjižica u kojoj je u
najvažnijim crtama prikazana povijest kroz 130 godina prisutnosti Družbe
Kćeri kršćanske ljubavi u Voloskom.
C. Bošnjak - D. Delonga
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Doktorirala
s. Silvana Fužinato
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Trsat

Završetak hodočasničke godine
Trsatsko svetište Majke Božje tijekom ove godine ugostilo je 100.000 hodočasnika, potvrdio je to gvardijan franjevačkog samostana i čuvar svetišta fra Antun
Jesenović, na kraju mise zahvalnice 26. listopada kojom je zaključena hodočasnička godina u svetištu. Bilo je to, već tradicionalno, hodočašće grada Rijeke
koji je smješten podno Trsata, a misu je predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić u
zajedništvu s brojnim svećenicima.
Nadbiskup je u propovijedi okupljene pozvao na življenje Isusove najvažnije
zapovijedi, zapovjedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Istaknuo je da se te dvije
zapovijedi ne smiju odvajati, jedna bez druge ne može. Ljubav prema Bogu koja
zanemaruje čovjeka nepotpuna je kao i ljubav prema bližnjemu koja zanemaruje
Boga. „Mnogi će možda misliti da su sve izvršili što evanđelje zahtjeva ako se npr.
svaki dan pomole, ako i krunicu izmole i često odlaze u crkvu. No, hoće li Gospodin biti s nama zadovoljan ako zapovijed ljubavi svedemo samo na pobožne
čine, a u svakodnevnom životu živimo kao i drugi ljudi, tražeći samo svoje, nismo
spremni pomoći i ne prepoznajemo bližnjega kao jednakovrijednog, kao Božje dijete? Druga krajnost su oni koji govore da pošteno žive, nikomu zla ne čine
i pomažu druge pa misle da zbog toga ne treba ići u crkvu. Ni takvi nisu potpuni vjernici.“
Nadbiskup je vjernike potaknuo da stalno promišljaju o zapovjedi ljubavi i svom odnosu prema Bogu i bližnjemu. Najavio je i nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u travnju iduće godine upravo na Trsatu. „Što je to što čini jednu obitelj sretnom? Na to nam pitanje Isus daje odgovor
ljubavi. A to je ljubav koja se daje, koja prašta, koja je strpljiva, koju je Isus pokazao na križu“, zaključio je nadbiskup.
Brojni su vjernici nakon mise pobožno krenuli u ophod oltara ili zapalili svijeću pred kapelom zavjetnih darova, moleći Majku Mariju za zagovor i pomoć. Brojnim je hodočasnicima koji su tijekom hodočasničke sezone došli u svetište Marija bila utjeha i zaštita, a isto su bili i trsatski franjevci Hrvatske
franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, čuvari svetišta koji su hodočasnike dočekivali i pomagali.
Ur

Obnovljena freska iz 19. st.
Riječki nadbiskup Ivan Devčić blagoslovio je 14. listopada
u crkvi Majke Božje Trsatske obnovljenu fresku furlanskog
slikara Tomasa Fantonija iz 1873. godine „Marija i
franjevački sveci“.
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U prigodnoj riječi naglasio je kako vjera rađa kulturom, najprije kulturom duha,
a zatim materijalnom kulturom u obliku umjetničkih djela. U tom oplemenjivanju čovjekova srca, iz kojega su zatim nastajali razni umjetnički i kulturni proizvodi, značajnu je ulogu na Zapadu odigrala Crkva i u njoj posebno crkveni redovi, najprije benediktinci, a kasnije, između ostalih, franjevci, kojima zahvaljujemo i ovo naše svetište
na Trsatu, o kojima se oni vjekovima brinu, rekao je između ostalog Nadbiskup.
Vrijedna freska otkrivena je u travnju ove godine pri najnovijem bojanju bazilike
u lijevoj lađi duž svoda i zidova kapelice sv. Antuna Padovanskog, podsjetio je trsatski gvardijan fra Antun Jesenović. Freska se nalazila ispod bijelog zida i zahvaljujući
dobrotvorima, prije svega Gradu Rijeci, moglo se krenuti u restauraciju. Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako otkriće freske doprinosi otkrivanju kulturne
baštine grada, a svetište Majke Božje Trsatske zauzima posebno mjesto u povijesti
grada na Riječini.
O kronologiji restauracije govorila je pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci Gordana Matejčić - Sobota. Ona je istaknula posebice zanimljiv prikaz Bogorodice s Djetetom koja sjedi okružena mnoštvom franjevačkih svetaca. Iz sačuvanog
natpisa razabire se da je riječ o slikaru Tomasu Fantoniju (Gemona del Friuli 1822.
– Slovenske konjice 1892.), dok u arhivi samostana postoje natpisi koji svjedoče o
prisutstvu slikara na Trsatu 1873. godine. Freska je, nakon čišćenja, konsolidirana
te retuširana u dijelovima koji su nedostajali. Sve radove prema smjernicama i uz
nadzor djelatnika Konzervatorskog odjela u Rijeci izvodile su restauratorice Iva Prpić i Dubravka Uvodić Vinković.
Helena Anušić

Vjernici darovali vitraj
„Trsatski hodočasnici“
U nedjelju, 26. listopada u crkvi sv. Jurja na Trsatu blagoslovljen je vitraj „Trsatski hodočasnici“, rad akademskog slikara Roberta Mijalića, župljanina ove trsatske župe. Vitraj je blagoslovio
fra Serafin Sabol, a prigodnu riječ uputio župnik fra Ivan Miklenić.
„Želim od srca zahvaliti darovateljima: Miljenku i Vlasti Polić,
Ivanu Pogoriliću, Ivanu i Željki Škoda, Davorki Vučak, Mladenu i
Neli Pujić s bakom Katicom i kćerima Ines i Doris. To je njihov dar
od onoga što su otkidali od sebe da bi darovali našoj župnoj crkvi
i svima koji ovamo dolaze“, poručio je fra Ivan.  
Središnji lik vitraja je sv. Ivan Pavao II. oko kojega se nalaze
hrvatski uzori od kojih je većina rado hodočastila Majci Božjoj Trsatskoj. „Sv. Leopold Bogdan Mandić kratko vrijeme boravio je
u kapucinskom samostanu u Rijeci i bio je veliki štovatelj Majke
Božje. Iza njega stoji službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić
čija obitelj je štovala Gospu Trsatsku, a neki članovi njezine obitelji
kršteni su u ovoj crkvi.“ ‘Trsatski hodočasnici’ su i sluga Božji o.
Ivo Peran, franjevac s Košljuna kao i bl. Alojzije Stepinac.
H. A.

Hodočašće vjernika
Bakarskog dekanata
Vjernici Bakarskog dekanata udruženi s vjernicima iz Trsatskog svetišta u nedjelju 26. listopada zavjetno su hodočastili Majci
Božjoj Bistričkoj.
Deset autobusa slilo se u svetište Majke Božje Bistričke. Euharistijsko slavlje predvodio je bakarski dekan mons. Petar Zeba, a
propovijedao vlč. Dražen Radigović, urednik na radio postaji Marija
Bistrica koja je izravno prenosila misno slavlje.
Citirajući sv. Pavla pozvao je sve vjernike da darovima koje su
primili milošću Božjom služe bližnjem svojem kao apostoli, proroci
evanđelisti. “Jer Gospodin koji prebiva u hramu naših srca čini nas
svetima. Živ je i djelotvoran i danas po nama, stoga nosimo ga s
vjerom u službi i poslanju koje Bog s nama ima...“, istaknuo je vlč.
Radigović.
Nakon mise rijeka hodočasnika uputila se križnim putem kojega je osmislio bl. Alojzije Stepinac, prisjetivši se trenutaka kada
je sv. Ivan Pavao II. na tom mjestu Alojzija Stepinca proglasio blaženikom.
Hodočasnici su na povratku posjetili su grob fra Zvijezdana Linića s vjerom da stoje pored posmrtnih ostataka budućega sveca.
Ivanka Lakota
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Završena unutarnja obnova crkve
Blagoslovom velike slike
Milosrdnog Isusa u nedjelju
19. listopada završena je višegodišnja unutarnja obnova župne crkve sv. Luke u Rukavcu.
Sliku je blagoslovio povjerenik
za sveučilišni pastoral Riječke
nadbiskupije Velimir Martinović, a krasit će zid kora. Martinović je ujedno predvodio i
euharistijsko slavlje povodom
zaštitnika župe i crkve uz sudjelovanje župnika dr. Đure
Puškarića i umirovljenog svećenika Leopolda Barića. Slika
je rad Nike Balte veličine 3 X
1,5 m, autora koji je naslikao i
slike hrvatskih svetaca i blaženika koji krase crkvu u Rukavcu.
U prigodnoj propovijedi Martinović se osvrnuo na simboličnu poruku slike. „Mogu posvjedočiti kako sve više ljudi predaje svoj život u ruke milosrdnog Isusa. Shvatili su da crpimo život iz
Njega, da je u njima Božji život i da je to djelo Božanskog milosrđa.“ Utječite mu se, pozvao je sve
nazočne, „jer milosrdni Isus pritječe svakome u pomoć i to nevjerojatnom brzinom.“
Misno su slavlje uzveličali združeni mješoviti župni zborovi iz župa Gospe Žalosne iz Mrkoplja
i sv. Luke u Rukavcu, pod vodstvom i orguljskom pratnjom prof. Ivane Marčelja.
Rukavačka je crkva zapaljena 1943. godine i bila je ruševina sve do dolaska sada već pokojnog župnika Josipa Šimca 1980., koji je započeo njezinu vanjsku obnovu. Kada je sadašnji župnik
Puškarić došao u župu 1992. godine zatekao je crkvu bez ičega u njoj: oltara, klupa i slika, s crnim
i vlažnim zidovima. Skupa sa župljanima i isključivo njihovim darovima i zalaganjem započeo je
unutarnju obnovu, koja je blagoslovom slike Mislosrdnog Isusa nakon 22 godine potpuno dovršena.

Štićenici riječkog
Centra za rehabilitaciju
hodočastili u Međugorje

Štićenici Centra za rehabilitaciju Rijeka sudjelovali su od četvrtka 23. do nedjelje 26. listopada na 3. međunarodnom hodočašću osoba s invaliditetom u Međugorju.
Hodočašće pod geslom „U Marijinoj školi“ organizirali su Udruga „Susret“ i župe Međugorje
i Majčina sela. Sudjelovalo je oko 1.380 osoba s invaliditetom, njihovih roditelja i pratitelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ukrajine, Latvije, Slovačke, Slovenije, Italije i Poljske, a svoja srca i
domove otvorilo im je 85 međugorskih obitelji.
Potporom ravnateljice Centra za rehabilitaciju Rijeka prof. Gordane Saršon, koja je imala
razumijevanja za duhovne potrebe korisnika Centra, te zalaganjem predstojnice Danijele Mihaljević, na tom je hodočašću sudjelovala i grupa od devet korisnika te riječke ustanove zajedno s
pet pratiteljica.
Helena Anušić

Prvi spašeni
život bila je
riječka beba

Povjerenstvo za sveučilišni pastoral Riječke
nadbiskupije i molitvene zajednice grada Rijeke organizirale su u četvrtak, 16. listopada u Velikoj dvorani Nadbiskupskog doma u Rijeci tribinu “Izaberi
život” kojom su obilježili polovicu bdijenja “40 dana
za život”.
Međunarodna ekumenska pro-life inicijativa
“40 dana za život” u Rijeci je pokrenuta 24. rujna i
trajala je do 2. studenog. Inicijativa okuplja vjernike
na zajedničku molitvu i post s ciljem osvješćivanja
lokalne zajednice o potrebi zaštite nerođenog života. O temama pobačaja, te pomoći trudnicama
koje nemaju podršku svojih bližnjih govorili su: p.
Marko Glogović, osnivač Centra za nerođeni život
„Betlehem“ i voditelj projekta Obitelji sv. Josipa,
kuće smještaja i prihvatilišta za nezbrinute majke i
djecu u Karlovcu, Petra Tišljarić, voditeljica molitvene inicijative „40 dana za život - Zagreb“ i dr. med.
Antun Lisec, kirurg iz Vetova i borac za ljudski život
od njegova začeća.
Pro - life inicijativa „40 dana za život“ nije politička inicijativa koja mijenja zakone, nego molitvena, istaknula je Tišljarić. Ona je plod molitve i kao
rezultat najavila kako se povećao broj prijavljenih
hrvatskih gradova koji sudjeluju u molitvenom bdijenju te će ih na proljeće sudjelovati deset.
Dr. Lisec je istaknuo kako nijedan liječnik ne
želi činiti abortuse. „Mi, liječnici prisegnuli smo da
ćemo štititi ljudski život od njegova začeća i protivnici molitve nisu liječničko osoblje.“
Osnivač Centra za nerođeni život „Betlehem“ i
voditelj projekta Obitelji sv. Josipa, kuće smještaja
i prihvatilišta za nezbrinute majke i djecu u Karlovcu p. Marko Glogović izrazio je zadovoljstvo velikim
brojem mladih koji su došli na tribinu. Prvi spašeni
život Betlehema bila je riječka beba, rekao je p. Glogović dodajući kako je riječ o djevojci s jednog kvarnerskog otoka koja je prije trinaest godina imala velikih unutarnjih borbi oko odluke hoće li roditi dijete.
„Na sreću, rodila je zdravo dijete u Rijeci. Petnaest
godina radimo i plod tog rada je i inicijativa ‘40 dana
za život’ koju su pokrenuli naši volonteri. ‘Betlehem’
djeluje u 12 hrvatskih gradova i u Međugorju. Naše
geslo je da je svaka trudnica kraljica, a pobačaj nikada nije rješenje.“, poručio je p. Glogović.
„Imamo iskustvo tisuća spašene djece i molitvena inicijativa ‘40 dana za život’ je akcija milosrđa.“ U Karlovcu su trenutno tri kuće smještaja i
prihvatilišta za nezbrinute majke i djecu, a uskoro
se očekuje dovršetak i četvrte u Sisku, kao i kuća
Malog Isusa u Sesvetama, rekao je na kraju p. Glogović.
Moderator tribine, koja je privukla veliki broj
podupiratelja pro - life inicijative „40 dana za život“
bio je vlč. Velimir Martinović, povjerenik za sveučilišni pastoral Riječke nadbiskupije.
Helena Anušić
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Rukavac
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Mi smo majkama
posljednji znak nade
Molitva i post doista čine čuda. Statistički podaci na sreću pokazuju da broj abortusa u
bolnici Sestara milosrdnica opada. Duh Božji djeluje.

C

iklus molitvene pro-life inicijative „40. dana kroz život“ završio je 2. Studenog. Ispred riječkog KBC-a molio je i organizator molitvenog bdijenja u Hrvatskoj, Ante Čaljkušić koji
nam otkriva zašto je pokrenuo inicijativu te koje rezultate je molitva
do sada polučila.
Za inicijativu sam čuo slučajno, na Božić 2013. godine. Sa suprugom sam bio na misi i sreo prijatelja koji me upoznao s molitvenom pro-life inicijativom „40 Days for Life“ koja već deset godina
okuplja u molitvi vjernike u cijelome svijetu.
Treba istaknuti kako je problem pobačaja
broj jedan u svijetu. Protiv velikog zla moramo se moliti velikom molitvom, a i Isus Krist
je rekao da neke stvari jedino možemo zadobiti molitvom i postom.
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Ova ekumenska međunarodna prolife inicijativa nosi naziv „40 dana za život“. Do sada je u njoj sudjelovalo preko
625 000 volontera u 539 gradova u 24
države. Što sudionici inicijative čine u
40 dana?
Inicijativa se sastoji od tri ključna elementa: molitva i post, miroljubivo bdijenje i
osvješćivanje lokalne zajednice. Sve to jednostavno je za slijediti. Zato je inicijativa urodila plodom i proširila se u mnoge gradove
svijeta.

svakom grešniku koji se iskreno pokaje. Mi molitvom pozivamo na
obraćenje medicinskog osoblja, majki i očeva, zakonodavaca i svih
onih koji propagiraju ili čine pobačaj. Isto tako, mi smo posljednji
znak pomoći majkama koje dolaze pobaciti jer im želimo pružiti
moralnu, duhovnu i materijalnu pomoć.
Statistički podaci na sreću pokazuju da broj abortusa u bolnici
Sestara milosrdnica opada. Duh Božji djeluje. Osim toga, u svibnju
ove godine, predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo „Sveti
Duh“ dr. Berivoj Mišković poručio je da su se
liječnici ove bolnice odlučili pozvati na priziv
savjesti što je mnoge iznenadilo. Nadam se
da će i druge bolnice krenuti njihovim stopama.
Koliko su ovakve inicijative važne za
očuvanje obiteljskih vrijednosti i imate li
podršku hrvatskih biskupa?
Mnogi biskupi podržali su inicijativu, a i
papa Franjo je to učinio u svibnju ove godine.
Osim toga, želim naglasiti da iza nas ne stoji
farmaceutska industrija te da mi kao vjernici
ne prihvaćamo kontracepcijska sredstva niti
podržavamo umjetnu oplodnju.

Živite u braku. Što biste poručili mladima koji u današnje vrijeme kada mladi
sve kasnije sklapaju brak i prakticiraju
vanbračni zajednički život?
Imate li podatke o spašenim životiMi, kršćani gradimo kuću utemeljenu na
ma?
Isusu. Prije braka, moja sadašnja supruga i ja
Ante Čaljkušić, organizator
Molitva i post doista čine čuda. Spašeno
živjeli smo predbračnu čistoću kao i neki naši
molitvenog bdijenja u Hrvatskoj,
je 8.973 djece. Riječ je o majkama koje su išle
prijatelji. Sada vidimo velike plodove toga.
s vlč. Velimirom Martinovićem
pobaciti i pred bolnicama vidjele ljude koji su
Seksualnost je sveta stvar. Božje prve riječi
ispred Riječke bolnice
molili. Od tih ljudi nisu osjetile osuđivanje ili
čovjeku bile su ‘plodite se i množite’, ali prije
mržnju, nego ljubav. Volonteri su im ponudili
toga je rekao ‘blagoslovi Bog..’ Svaki naš odduhovnu, moralnu i materijalnu pomoć. Bile su dirnute i odustale nos treba biti s poštovanjem i uvažavanjem. Ne smijemo gledamo
od abortusa. Neke su posvjedočile i ta svjedočanstva možete pro- samo vlastite zahtjeve. Mi blagoslov prvo primamo i onda ulazimo
čitati na našim stranicama. Također, 101 radnika klinika za poba- u sveti brak i svetost te plodnosti.
čaje dalo je otkaz, a 54 klinike su zatvorene. Protivnici inicijative iz
Isus je rekao: „Ako su mene progonili, i vas će progonilanca klinika za abortuse ‘Planning Clinic’ istaknuli su kako postoje
ti!“ Što poručujete onima koji vas napadaju i kritiziraju?
ljudi koji se protive njihovom radu, ali su im najopasniji molitelji iz
Kritičarima poručujemo da im opraštamo, ne osuđujemo ih
inicijative „40 Days for Life“. Lakše se nose s onima koji nasilno
nego ih ljubimo i volimo. Neki su nas nazivali ‘fašistima’, vrijeđali,
pokušavaju zatvoriti te klinike, nego s molitvom.
lažirali u medijima da smo radili nered i da je policija intervenirala.
Broj gradova koji sudjeluju u molitvenom bdijenju raste. Sve su to pokazatelji da radimo dobru stvar.
Na proljeće će u Hrvatskoj sudjelovati deset gradova. Jeste
Doživio sam u Rijeci na bdijenju da su nas dvojica muškaraca
li zadovoljni kako je inicijativa zaživjela u hrvatskom naro- vrijeđala, ali mi smo nastavili moliti i nismo pokazali ni najmanji
du?
znak mržnje. Kad nailazimo na pogrde znamo da činimo dobru
Naša inicijativa krenula je ispred zagrebačkog KBC-a Sesta- stvar. Isus nam je rekao da će nas zbog imena njegova progoniti,
ra milosrdnica u kojoj se činilo preko 500 abortusa godišnje. Mi znači na dobrom smo putu.
molimo iz ljubavi prema ljudskome životu koji počinje od začeća.
Hvala Vam na razgovoru!
Plodova ima. Neke žene koje su u prošlosti izvršile abortus, danas
Hvala Vama. Na kraju želim naglasiti da je ovo ekumenska inimole ispred bolnica. Medicinsko osoblje također. Ponudili smo tricijativa i uslišenje molitve sv. Ivana Pavla II. koji je rekao da je svijetu
ma trudnicama pomoć te majci iz siromašne obitelji u kojoj je kćer
hitno potrebna svjetska molitva za prekid pobačaja. Stvarno vjerutrudna. Prišla nam je dok smo molili, zatražila pomoć i Udruga „Bejem da će se ispuniti njegova molitva do kraja i da će se sve više
tlehem“ odmah je reagirala.
ljudi uključiti u molitvu. Svaki ljudski život je poseban, veličanstven,
Prolaznici su prepoznali da smo posljednji znak nade onim
dragocjen i originalan. Neponovljivi smo. To dijete koje majka nosi
majkama koje dolaze pobaciti. Miroljubivo bdijenje nije samo mou utrobi je jedinstveno. To treba posvijestiti majkama, ono je Božji
litva da se pokažemo da molimo, nego izlazimo smo pred ljude s
dar i to dijete je ljudsko biće.
Božjim milosrđem, s veličanstvenom Božjom ljubavlju koja oprašta
Razgovarala: Helena Anušić

Trojica dijamantnih
jubilaraca
Na mjestu gdje su prije 60 godina, 31. listopada 1954., dvojica od njih, mons. Ivoslav Linić i
mons. Gabrijel Bratina, u 6 sati ujutro u tajnosti primili svećeničko ređenje, a
mons. Mijo Liković đakonsko, riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je misu zahvalnicu
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rojica svećenika Riječke nadbiskupije, mons. Ivoslav Linić,
mons. Gabrijel Bratina i mons. Mijo Liković, proslavili su dijamantni jubilej svećeničkog ređenja 30. listopada u sjemenišnoj kapeli u Rijeci. Na mjestu gdje su prije 60 godina, 31. listopada
1954., dvojica od njih, mons. Linić i mons. Bratina, u 6 sati ujutro u
tajnosti primili svećeničko ređenje, a mons. Mijo Liković đakonsko,
riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je misu zahvalnicu te se
prisjetio teških okolnosti u kojima su ređeni.
Mons. Mijo Liković za svećenika je zaređen dan kasnije u kapucinskoj crkvi u Rijeci zbog
toga što je u vrijeme đakonskog ređenja svojih vršnjaka
bio u zatvoru iz kojeg je izišao neposredno pred svećeničko ređenje 31. listopada.
Ređenje ove trojice održano je najvećoj tajnosti jer se
pretpostavljalo kako su neki
među bogoslovima i sjemeništarcima suradnici komunističkih vlasti i postojala je
opasnost da sveti čin bude
spriječen, a ređenici uhićeni.
„Dok o tome slušamo i razmišljamo, ne možemo se, dragi
jubilarci, ne diviti vašoj odvažnosti i hrabrosti. Znali ste
naime što vas čeka na vašem svećeničkom putu; znali ste dobro
kako bi vam se lako moglo dogoditi da od oltara budete odvedeni u
zatvor i možda na robiju, na koju su već toliki svećenici i svećenički
kandidati u to vrijeme bili osuđeni, a kasnije je to i dvojicu od vas

zadesilo. Ali u vama je, kao i u tolikim drugima tada, bilo nešto jače
od straha, pa i od same smrti. Ono najvažnije što vas je pokretalo
i na neki način neodoljivo poticalo na taj odvažni korak bio je Gospodinov poziv: „Idi za mnom!“ (Iv 21, 19)“, rekao je nadbiskup.
ragi jubilarci, pretpostavljam da u riznici svoga šezdesetogodišnjeg svećeničkog života možete otkriti onu istu
radost koju je u sebi nosio sv. Pavao, radost jer vam je
Bog podario u srcu svjetlost kojom ste mogli vidjeti slavu Božju na
licu Kristovu. A to je svjetlost vjere.“ Nadbiskup je zahvalio jubilarcima na svjedočanstvu svećeničke vjernosti koje je poticaj
svim svećenicima, svećeničkim kandidatima i svim vjernicima da ih nasljeduju.
Rektor riječkog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ mons. Sanjin Francetić istaknuo je da
zajedničko slavlje jubilaraca
koje je upravo u sjemenišnoj
kapeli zaredio biskup Josip
Pavlišić, tada mladi pomoćni
biskup mons. Viktora Burića,
važno svjedočanstvo bogoslovima koji danas s njima
slave i pripremaju se za svećenički poziv. Iako u zasluženoj mirovini, slavljenici su
i dalje aktivni. Mons. Ivoslav Linić još uvijek je rektor katedrale, a
mons. Bratina i mons. Liković ostali su kao pomoć i savjet u župama u kojima su dočekali mirovinu, na Donjoj Drenovi i u Kraljevici.
D. D.

“D

Papa je poticao i
ohrabrivao nova
duhovna zvanja
Bogoslovno sjemenište u Rijeci 22. listopada svečano je proslavilo blagdan sv. Ivana Pavla
II. Papa je u ovom sjemeništu koje danas nosi njegovo ime boravio tijekom svog trećeg
pastirskog pohoda Hrvatskoj, od 5. do 9. lipnja 2003. godine.
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roslava je počela procesijom koja je krenula s riječke rive na
kojoj se nalazi spomen bitva postavljena u znak sjećanja na
trenutke kada je sv. Ivan Pavao II. stupio na riječko tlo. Predvodili su je bogoslovi riječkog Bogoslovnog sjemeništa predvođeni rektorom mons. Sanjinom Francetićem. Nakon riječke rive,
procesija je prošla ulicama grada do Bogoslovnog
sjemeništa i kapele „Kraljice apostola“ gdje je
porečki i pulski biskup u miru Ivan Milovan
predvodio svečano misno slavlje.
Mons. Milovana pozdravio je rektor sjemeništa izrazivši radost što se
prvi put nakon kanonizacije blagdan
sv. Ivana Pavla II. svečano slavi na
mjestu gdje je Sveti Otac boravio tijekom svog trećeg pastirskog pohoda
Hrvatskoj. „Kapela je posvećena Mariji Majci Crkve i u njoj posebno želimo
moliti za obitelji i duhovna zvanja. Sv. Ivan
Pavao II. Mariju je posebno štovao i u pravom
smislu živio svoje geslo ‘Totus Tuus’. Posljednjega
dana boravka u Rijeci, 9. lipnja 2003. na blagdan Marije Majke Crkve, u ovoj kući je slavio misu“, podsjetio je mons. Francetić.
Sv. Ivan Pavao II. bio je pastir svijeta, rekao je mons. Milovan.
„Od kako je 16. listopada 1978. godine izabran za Papu, poručio
je mnoštvu na Trgu sv. Petra da dolazi iz ‘daleke zemlje’ i do 2.
travnja 2005. kada je u patnji okončao svoju životnu trku, uvijek
je bio okružen mnoštvom vjernika cijeloga svijeta.“ Njegove prve
riječi ‘Ne bojte se!’ hrabrile su vjernike kroz cijeli njegov pontifikat
kao i brojna putovanja i susreti s ljudima. Njegovo srce bilo je srce
cijeloga svijeta, poručio je mons. Milovan.
„Životno poslanje sv. Ivana Pavla II. bilo je svjetlošću evanđelja
obasjavati svijet. To svjetlo donosio je svima, pa i u zemlje gdje su

se gubile temeljne ljudske vrijednosti.“ Sumrak civilizacija događao
se u nekim dijelovima svijeta i on je bio taj koji je posjećivao predstavnike svih religija radi promicanja mira i suživota. Ohrabrivao je
ljude, a na osobit način bio je povezan s hrvatskim narodom „Kardinal Josip Bozanić u svojoj knjizi nazvao ga je ‘Papa hrvatske nade’! Osobitu pozornost posvetio je obiteljima
pa ga je i papa Franjo nazvao ‘Papa obitelji’.“,
podsjetio je propovjednik.
„Možemo ga usporediti s prvim
psalmom koje kaže: ‘On je k’o stablo
zasađeno pokraj voda tekućica što u
svoje vrijeme plod donosi; lišće mu
nikada ne vene, sve što radi dobrim
urodi.’ (Ps 1,3) Bio je duhovno jak
jer je bio u duhovnim vodama i snaga vjere ga je nosila. Snagu je crpio
u molitvi.“ Tijekom svog ovozemaljskog
života Papa je bio i vođa i sudrug. Čovječanstvo ga je pratilo, a osobito mladi. Stoga
je i danas živo sjećanje na ‘čovjeka naših dana’,
poručio je biskup Milovan.
nastavku je istaknuo kako je sv. Ivan Pavao II. djelovao u
vremenu velikih nesigurnosti i u krugovima klera, te da je
unio zdravu ravnotežu i donio poruku da svećeništvo ima
smisla. „Poticao je i ohrabrivao nova duhovna zvanja. Krist i danas
poziva i mladi su otvoreni onome gdje prepoznaju vjerodostojnost.
Sv. Ivan Pavao II. u svom djelu ‘Dar i otajstvo’ progovorio je o svom
svećeništvu, a u homilijama i osobnim primjerom obraćao se svima
kada je trebalo govoriti o duhovnim zvanjima.“ Na kraju je poručio
da smo svi pozvani sudjelovati u poslanju Crkve i moliti da ‘Gospodar žetve pošalje radnike u žetvu svoju’.
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