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Otvoren Centar
za mlade “Bl.
Miroslav Bulešić”
U neposrednoj blizini sveučilišnog Kampusa na
Trsatu, osim redovnih nedjeljnih misa koje će biti
slavljene u 20 sati, Centar će nuditi kvalitetne
sadržaje namijenjene studentima i mladima kao:
kateheze, klanjanja pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom, mogućnosti za ispovijed, tribine,
hodočašća, filmske večeri i sl.

R

iječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić
blagoslovio je u srijedu 18. listopada
Centar za mlade Riječke nadbiskupije
„Bl. Miroslav Bulešić“, te u zajedništvu s porečkim i pulskim biskupom mons. dr. Draženom Kutlešom i mnogobrojnim svećenicima u
kapeli Centra predvodio svečano euharistijsko slavlje u povodu početka nove akademske

godine. Porečka i pulska biskupija darovala je
Centru relikvije bl. Miroslava Bulešića koje
je nadbiskup Devčić ugradio u blagoslovljeni
oltar.
Svečarska atmosfera vladala je u Centru i
puno prije njegovog svečanog otvorenja. Glazba, druženje mladih i onih nešto malo starijih
nagovijestili su da se Centar za mlade „Bl.
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Miroslav Bulešić“ s nestrpljenjem iščekivao. Riječki nadbiskup izrazio je želju da novootvoreni
Centar mladima bude drago mjesto gdje će sazrijevati u kršćanskoj vjeri, a bl. Bulešić nadahnuće
za vjerno življenje evanđelja.
a misi je propovijedao porečki i pulski
biskup koji je na početku zahvalio nadbiskupu Devčiću što je Centar nazvan po
bl. Bulešiću. Govoreći o životu ovog blaženika,
mladima je poručio kako je to bio običan mladić
i svećenik koji je iskoristio trenutak kojega mu
je Bog darovao i opredijelio se za Krista. I mi u
svome životu imamo tolikih trenutaka kada se
možemo opredijeliti za Gospodina, ali padamo na
malim stvarima, upozorio je propovjednik. Potaknuo je mlade da se zapitaju čine li one male
stvari koje Bog od nas traži. Bl. Bulešić je bio
svjestan prolaznosti života te onoga što će pred
lice Božje donijeti - djela i odluke. Neka vam on i
njegova djela budu poticaj u studiranju da možete duhovno i intelektualno rasti, rekao je mons.
Kutleša.
Istaknuo je da je ovaj blaženik bio povezan
sa svojom Crkvom i narodom. Nikada se toga nije
odrekao te nas potiče da budemo svjesni onih
stvari koje su naši roditelji i preci baštinili. Sve
što imamo trebamo njima zahvaliti i ne biti ljudi
koji samo traže, nego osobe koje su spremne darovati se za druge. Primjer su nam naši roditelji
koji su se iz ljubavi prema nama žrtvovali za nas.
Miroslava Bulešića progonili su i fašisti i komunisti, no on je ostao dosljedan i bio svijest i savjest
društva. Potaknuo je studente da se odvaže ‘plivati uzvodno’ u vremenu kada to mnogi ne čine,
te da se po uzoru na bl. Bulešića znaju žrtvovati
i moliti. Bog od nas ne traži velike žrtve, nego
male stvari, zaključio je mons. Kutleša.
entar za mlade „Bl. Miroslav Bulešić“ nalazi se u ulici Slavka Krautzeka br. 74., u
neposrednoj blizini sveučilišnog Kampusa
na Trsatu. Vodi ga povjerenik za mlade Riječke nadbiskupije vlč. Marko Šarić. Osim redovnih nedjeljnih misa koje će biti slavljene u 20 sati,
Centar će nuditi kvalitetne sadržaje namijenjene
studentima i mladima kao: kateheze, klanjanja
pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, mogućnosti za ispovijed, tribine, hodočašća, filmske
večeri i sl. Kateheze će voditi vlč. Šarić i vjeroučiteljica Maja Šimičić Roksandić. U Centru djeluje
i Katolička knjižnica u kojoj se besplatno mladi
mogu učlaniti i posuđivati knjige duhovnog katoličkog sadržaja. Također, svi koji žele katoličko
štivo mogu darovati ovoj jedinstvenoj knjižnici.
Uz mnogobrojne svećenike, redovnike, redovnice i vjernike, otvorenje Centra svojim dolaskom podržala je prorektorica za studije i studente riječkog Sveučilišta Sanja Barić te pastor
Baptističke crkve u Rijeci Giorgio Grlj. Povjerenik za mlade vlč. Marko Šarić mladima će uvijek
biti na raspolaganju za ispovijed i duhovni razgovor. Za skorašnja zbivanja najavio je Hollywin
- bdijenje uoči svetkovine Svih Svetih, a koje će se
uz bogat program održati 31. listopada u 20 sati
u Auli pape Ivana Pavla II. na Trsatu, te predbožićnu duhovnu obnovu u Centru za mlade i studente. Također, svakog 24. u mjesecu u Centru
će se održavati mala duhovna obnova uz čašćenje
relikvija bl. Miroslava Bulešića.
Helena Anušić
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Neka vam bl. Miroslav Bulešić i njegova djela budu
poticaj u studiranju da možete duhovno i intelektualno
rasti, rekao je biskup Kutleša.

C

Kateheze za mlade četvrtkom u 20 sati vodit će
vlč. Šarić i vjeroučiteljica Maja Šimičić Roksandić.

ZA OBITELJ

Stručni skup
crkvenih bračnih
i obiteljskih
savjetodavaca

Učinkoviti modeli podrške
obitelji trebaju biti holistički
usmjereni, bazirati se na
interdisciplinarnoj suradnji
te u sebi sadržavati
različite programe i
intervencije usmjerene na
sljedeće aspekte:
jačanje obiteljskih
resursa, stvaranje
podržavajućeg okruženja
u kojem će obitelj imati
priliku njegovati svoje
zajedništvo, podizanje
motivacije kod članova
obitelji i društva da se
unatoč preprekama
isplati ulagati u obiteljsko
zajedništvo te pružanje
podrške obiteljima u
razvoju znanja i vještina
kako se nositi s različitim
izazovima, rekla je Slavica
Blažeka Kokorić
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Podrška
obitelji u krizi

S

tručni skup „Podrška obitelji u krizi” u
organizaciji Caritasa Porečke i Pulske biskupije te uz suorganizaciju pulske Policijske kapelanije „Bl. Miroslav Bulešić” održan
je 29. i 30. rujna u Odmaralištu Ministarstva
unutarnjih poslova u Valbandonu.
Okupilo se 35 djelatnika Bračnih i obiteljskih savjetovališta iz svih nadbiskupija i biskupija u Hrvatskoj gdje se nalaze savjetovališta
(Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, Ogulin, Zagreb, Varaždin, Požega, Slavonski Brod, Osijek, Krk) te iz Bosne i Hercegovine. Uz njih se
okupio još četrdesetak zainteresiranih mahom
iz struke: centara za socijalnu skrb i srodnih
institucija, no i jedan lijepi broj zdravstvenih
i prosvjetnih djelatnika kojima ta tematika često predstavlja izazov u radu s ljudima.
Nakon uvodnih govora i pozdrava, tijekom
kojih se okupljenima, između ostalih obratio
i porečki i pulski biskup u miru mons. Ivan
Milovan, skup je započeo prof. dr. Pero Aračić
s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu,
predavanjem na temu “Ranjeni brakovi, obitelji i djeca: crkveni i društveni rad”. Rastava i
razvod ima utjecaja u prvom redu na zdravlje
djece i njihov doživljaj međuljudskih odnosa
općenito, na njihov koncept braka i obitelji,
djeca pogođena rastavom roditelja sklonija
su rastavama u vlastitom braku. Razvod, naravno, ima značajne utjecaje i na sve aspekte
života supružnika. Prof. Aračić je pojasnio da
u radu s pojedinim osobama koje se nađu u
takvim situacijama temeljni pristup treba biti
- saslušati s poštovanjem i ljubavlju, po Isusovom primjeru na putu za Emaus. Crkva svoje
članove, svećenike, redovnike i vjernike laike
mora uvesti u to umijeće praćenja drugoga,
kako bi svi naučili „izuti svoje sandale pred
svetim tlom drugoga“, istaknuo je predavač.
Prof. Aračić je naglasio kako je tkivo naroda i
tkivo Crkve postalo bolesno te je potrebno razvijati senzibilitet i pratiti situaciju, a posebno
razlučivanje je nužno za pastoralno praćenje
razvedenih, rastavljenih i ostavljenih. Treba
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prije svega vrednovati patnju onih koji su nepravedno pretrpjeli rastavu ili razvod, ili ih je
bračni drug napustio, ili su zbog zlostavljanja
od strane bračnog druga bili prisiljeni prekinuti zajednički život. Papa Franjo poziva Crkvu i crkvene zajednice da „naprave bolničke
šatore“, jer su joj mnogi izranjeni u svakom
smislu pa su potrebni „medicinari“, „specijalisti“, pomoćno osoblje, jer svaki treći brak puta
dvije osobe i barem jedno dijete, su ranjeni i
to traumom, koju vrijeme ne liječi, zaključio je
prof. Aračić.
slijedilo je predavanje prof. dr. Marine
Ajduković, s Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja je izložila izuzetno aktualnu temu “Kako podržavati siromašne obitelji s
djecom: Ljudska i društvena odgovornost svih
društvenih dionika”. Prof. Ajduković je na početku raščlanila pojmove apsolutnog (ekstremnog) i relativnog siromaštva. Prvo znači nedostatak osnovnih potrepština za život, a drugo
je znatno slabiji opći životni standard u odnosu
na prosjek zemlje u kojoj osoba živi. Spomenuta je i kategorija „novog“ siromaštva u Hrvatskoj koje je rezultat ekonomske i gospodarske
krize koja je započela 2009. godine. Sagledan
je pojam siromaštva djece, koja dijele sudbinu
roditelja u poteškoćama, te koja svoje razvojne
potrebe mogu ostvariti samo uz brigu roditelja i društva. Analizom recentnih znanstvenih
istraživanja prof. Ajduković je istaknula koliko
je problem siromaštva djece u Hrvatskoj velik,
te je u tom smislu zaključila: „Mislim da bi bilo
potrebnije da i strukovna udruženja u suradnji
s neprofitnim pružateljima socijalnih usluga
naprave veći kontinuirani pritisak, a ne, kako
je uvriježeno, da smo samo u božićno vrijeme
svi nekako osjetljivi za socijalne teme.
Izv. prof. Slavica Blažeka Kokorić s Pravnog fakulteta u Zagrebu izrekla je predavanje
pod naslovom “Kako podržati obitelj u suočavanju sa suvremenim rizicima - izgradnja
učinkovitih modela podrške”. Ona je istaknula
kako među razlozima krize suvremene obite-
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lji stoje novi demografski trendovi i
nove obiteljske strukture te pojačane teškoće u realizaciji kvalitetnih
obiteljskih odnosa u danim novonastalim društveno socijalnim okolnostima. Naglasila je i analizirala
visoka očekivanja od obitelji danas,
vezano za razne aspekte: reproduktivnu i socijalizacijsku ulogu, skrb o
starima i nemoćnima, emocionalnu
funkciju obitelji, te istaknula paradoks da unatoč velikim očekivanjima od braka i obiteljskog života sve
su više stope razvoda. Razmotrila je
potom ulogu individualizacije i drugih faktora u teškoćama u realizaciji
kvalitetnih partnerskih i obiteljskih
odnosa. Nakon definiranja sve brojnijih faktora koji doprinose poteškoćama u razvoju pravilnih obiteljskih odnosa prof. Kokorić je navela i
obrazložila nekoliko korisnih smjernica u razvijanju pristupa u radu s
obiteljima kroz pomaganje prepoznavanja problema te poticanje pozitivnog pristupa u raznim aspektima obiteljske interakcije. Efikasni
modeli podrške obitelji trebaju biti
holistički usmjereni, bazirati se na
interdisciplinarnoj suradnji te u
sebi sadržavati različite programe
i intervencije usmjerene na sljedeće
aspekte: jačanje obiteljskih resursa,
stvaranje podržavajućeg okruženja u kojem će obitelj imati priliku
njegovati svoje zajedništvo, podizanje motivacije kod članova obitelji
i društva da se unatoč preprekama
isplati ulagati u obiteljsko zajedništvo te pružanje podrške obiteljima
u razvoju znanja i vještina kako se
nositi s različitim izazovima.
osljednje izlaganje prvoga
dana simpozija održao je vlč.
mr. sc. Ilija Jakovljević, sudac
pri Interdijecezanskom ženidbenom
sudu prvog stupnja u Rijeci koji je
u izlaganju pod nazivom “Pravnopastoralna briga za rastavljene u
svjetlu nauka pape Franje” okupljenima prikazao najčešće i najveće poteškoće sa kojima se susreću osobe
koje pokrenu postupak za proglašenje ništavnosti ženidbe. Napose
je istaknuo nužnost bolje suradnje
obiteljskih savjetovališta i ženidbenih sudova u što efikasnijem rješavanju sporova, ali nadasve u olakšavanju traume prolaska kroz proces
pokretanja i odvijanja postupka za
proglašenje ništavnosti ženidbe.
U subotu, drugog dana simpozija, sadržaji su bili fokusirani na
djelatnost i rad bračnih i obiteljskih savjetovališta u biskupijama
i nadbiskupijama kroz superviziju
djelatnika i suradnika BIOS-a u tri
supervizijske grupe.
Tomislav Vurušić
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Pripreme za 3. nacionalni susret
hrvatskih katoličkih obitelji

Očinstvo i majčinstvo dva lica roditeljstva
Kako bi bili usklađeni sa nacionalnim pripremama za 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Solinu, 15. i 16.
rujna 2018., u Riječkoj nadbiskupiji je ova pastoralna godina
posvećena roditeljstvu. Riječki nadbiskup mons. dr Ivan Devčić
u svom pismu za Godina roditeljstva - osobito ističe odgojnu
i vjersku zadaću roditeljstva, te veću zauzetost u radu s obiteljima u župama, na razini dekanata i cijele nadbiskupije.
Ured za obitelj je sve uobičajene aktivnosti uskladio s Godinom roditeljstva u našoj Riječkoj nadbiskupiji kao i s pripremama za nacionalni susret obitelji. Obiteljsku školu koja se, kao i
svake godine organizira na metropolijskoj razini, smo naslovili
- Kako postati i ostati dobar roditelj? - Očinstvo i majčinstvo
- dva lica roditeljskog poslanja, a održat će se u Malinskoj na
Krku, u hotelu Malin od 10. do 12. studenog.
U župama Riječke nadbiskupije ćemo biti uz roditelje,
ohrabrivati ih, podržavati i pomagati kroz kateheze koje su
priprema za 3. nacionalni susreth hrvatskih katoličkih obitelji
sa sloganom - Očinstvo i majčinstvo dva lica roditeljstva. Naime pripreme za ovaj veliki obiteljski događaj započele su još
protekle 2016./17. pastoralne godine, što se nastavlja i u ovoj
2017./18. pastoralnoj godini. Prošla je pastoralna godina bila
posvećena temi Izazov očinstva, a ova je posvećena izazovu
majčinstva, pa će se po uzoru na proteklu pastoralnu godinu u
župama Riječke nadbiskupije provoditi kateheze s naglaskom
na majčinstvo i na kojima uz majke mogu sudjelovati i očevi. S
obzirom da se u praksi veoma dobrim pokazao rad s roditeljima
provopričesnika i krizmanika i ove ćemo godine i njih uključiti
kako bi se što kvalitetnije, a napose svjesnije i odgovornije, roditelji mogli pripremiti za sakramente koje će njihova djeca primiti.
Radni materijali kateheza o Izazovu očinstava i Izazovu majčinstva sadrže tekst Odluke o
vjerodostojnom življenju majčinstva i očinstva na koju, vlastitom voljom, stavljaju svoj potpis
očevi i majke koji su sudjelovali na kethezama.

Zajednica
obitelji
Marija
Pomoćnica
U dvorani župe Marije Pomoćnice na Banderovu, u nedjelju, 15. listopada održano je predavanje na temu „Komunikacija između roditelja i djeteta u adolescenciji“.
Predavač je bio dr. sc. don Niko Tunjić, ravnatelj Salezijanske klasične gimnazije u Rijeci,
a predavanje je organizirala Zajednica obitelji Marija Pomoćnica, u sklopu svojih redovitih
susreta. Naime, ta zajednica sastoji se od petnaest obitelji, a djeluje od 2011. godine. Smisao
ove obiteljske zajednice je druženje u okrilju župne zajednice i aktivno sudjelovanje u svim
segmentima župe. Članovi zajednice okupljaju se svake nedjelje nakon obiteljske mise, a treće
nedjelje u mjesecu imaju susret na određenu temu, a često u goste pozovu stručne predavače.
Pošto se uskoro obilježava stota godišnjica dolaska salezijanaca u Rijeku, ove pastoralne godine predavači će biti salezijanci sa župe. Don Niko Tunjić održao je stručno, poučno i napose
korisno predavanje koje su sa zanimanjem pratili i ostali župljani, ali i gosti s drugih župa.
Komunikacija između roditelja i djece može biti: agresivna, asertivna i permisivna. Roditelji u odgoju prema svojoj djeci mogu biti: autorativni, demokratski i indeferentni. Najbolja
komunikacija je asertivna, a odgoj demokratski. Svaki odgoj sastoji se od svih elemenata kao
i komunikacija.
Na kraju predavanja, zaključeno je da će don Niko Tunjić sasvim sigurno biti ponovno
pozvan da podijeli svoje bogato iskustvo i znanje iz pedagogije. Za vrijeme predavanja djecu su
animirali salezijanski animatori u župnom oratoriju, a kasnije su svi bili pozvani na druženje
uz zakusku.
Ana Laco
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RAZGOVOR
S. Marta Dajana
Carti dobila je
nagradu za
akademsku
izvrsnost
postignutu
doktoratom
iz bioetike na
Sveučilištu Regina
Apostolorum u
Rimu
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Individualizam je
najveća bolest
današnjeg čovjeka
Bioetička pitanja sve su češća i zahtjevnija, ali
ponekad nedovoljno produbljena i nepristupačna
javnosti i ljudima kojima trebaju konkretne
informacije. Prije svega to su pitanja pobačaja,
umjetne oplodnje, biološkog testamenta (oporuke),
informiranog pristanka, transplantacije organa, itd.,
s kojima se susreću u svakodnevnom životu,
a posebno u životnim poteškoćama i u bolesti.
Razgovarala: Helena Anušić

P

rigodom inauguracije nove akademske godine 2017./2018.
na Sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu, Rektor sveučilišta pater Jesús Villagrasa, L. C. dodijelio je nagrade najuspješnijim studentima svih fakulteta (filozofija, teologija, bioetika)
i stupnjeva (bakalaureat, licencijat, doktorat). Na Fakultetu Bioetike s. Marta Dajana Carti dobila je nagradu za akademsku izvrsnost
postignutu doktoratom iz bioetike na temu Pristup Benedikta XVI.
bioetici u kontekstu drugih aktualnih modela, obranjenu 27. listopada 2016. i objavljenu u kolani fakulteta u prosincu iste godine.

dicionalnu definiciju osobe kao individualne supstancije racionalne
naravi, ističući prije svega autonomnost svakog pojedinca pred bioetičkim izazovima.
Papa Benedikt XVI polazi od teološkog shvaćanja osobe kao
slike Trojstvenog Boga koji je relacija u ljubavi i otud povlači paralelu s ljudskom osobom koja je prije svega relacija (odnos) i koja
se ostvaruje u odnosima koje ostvaruje (brak, obitelj, stvorenje).
U ovoj perspektivi osobna autonomija daleko je manje individualizirana i pojedinac shvaćajući sebe kao relaciju - odnos u ljubavi - donoseći odluke za svoj život shvaća da svaka njegova odluka
utječe na sve druge odnose u društvu, ali i šire. Papa kaže da se
ljubav prema prirodi i stvorenome očituje u poštivanju okoliša u
kojemu živimo, ali i u poštivanju života, ljudske seksualnosti, obitelji i društvenih odnosa. Ljubav prema stvorenom i poštivanje dostojanstva svake osobe neodvojivi su i temeljni za integralni ljudski
razvoj svake osobe u svim njezinim dimenzijama (duhovna, duševna, tjelesna i socijalna).

m Na Fakultetu Bioetike dobili ste nagradu za akademsku izvrsnost postignutu doktoratom iz bioetike. Jeste li očekivali nagradu i što Vam ona znači u daljnjem radu?
Rektorova nagrada za akademsku izvrsnost svakako mi je bila
iznenađenje i nisam ju očekivala, jer je Sveučilište Regina Apostolorum veliko i ima mnogo izvrsnih studenata iz cijeloga svijeta.
Ova nagrada je prije svega jedno zaokruženje mojeg šestogodišnjeg
studija u Rimu, koji je zahtijevao puno rada i zalaganja i koji me
osposobio za bioetička istraživanja.
Ova mi je nagrada zato veliki poticaj za moj daljnji rad na polju
bioetike jer su bioetička pitanja sve češća i zahtjevnija, ali ponekad
nedovoljno produbljena i nepristupačna javnosti i ljudima kojima
trebaju konkretne informacije te edukacija i formacija na tom području. Prije svega to su pitanja pobačaja, umjetne oplodnje, biološkog testamenta (oporuke), informiranog pristanka, transplantacije
organa, itd., s kojima se susreću u svakodnevnom životu, a posebno
u životnim poteškoćama i u bolesti.

m Bioetika sa sobom otvara pitanja eutanazije, pitanje boli ili
smisla. Je li današnje društvo u dovoljnoj mjeri educirano o pitanju eutanazije i koji su najčešći argumenti za nju?
Iako se eutanazija uvijek veže za pitanje boli, ona je u svojoj
biti pitanje ljudskog smisla odnosno besmisla. Iako je to tema koja
zahtijeva temeljitu argumentaciju, ja ću samo ukratko spomenuti
dva temeljna argumenta onih koji su zagovornici eutanazije i pokazati kako su ti argumenti u stvari upravo suprotno - protuargumenti. Zagovornici eutanazije pozivaju se na ljudsku autonomiju
smatrajući da svaki čovjek ima pravo na smrt - kad i kako on želi
umrijeti. Ako je ovaj argument legalan, onda to znači da svaka osoba ukoliko je autonomna ima pravo na eutanaziju, neovisno o tome
je li bolesna ili nije i koju vrstu patnje i boli nosi (bilo fizičku ili
duhovnu patnju). Isto tako, osoba koja nema autonomiju, bilo da
se radi o djetetu, osobi s mentalnim poteškoćama, demencijom ili
bolesnikom u komi, ne bi smjela biti eutanazirana jer to sama nije
sposobna tražiti. Međutim praksa pokazuje drukčije jer su upravo
te osobe često puta podvrgnute eutanaziji.

m Govoreći o temi Vašeg doktorata, o kakvom pristupu Pape
Emeritusa u ovom kontekstu možemo govoriti?
Moja doktorska teza raspravlja pristup pape Benedikta XVI.
bioetici u kontekstu drugih aktualnih modela, konkretno pet stranih bioetičkih modela i tri domaća pristupa bioetici (Matulić, Čović, Fuček). Naglasak ovoga rada je na shvaćanju pojma osobe i na
posljedicama koje iz toga shvaćanja proizlaze za bioetička pitanja.
Autori koje sam prikazala naslanjaju svoju bioetičku misao na tra-
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Današnje vrijeme individualizma sa sobom nosi pitanje
odgovornosti prema ljudskom rodu. Kao bioetičarka, kako se
suprotstaviti društvenom egoizmu?
Smatram da je individualizam najveća bolest današnjeg
čovjeka, koji je unatoč silnoj umreženosti sve više odijeljen od
drugih, ali i od samoga sebe. Kako sam ranije spomenula,
papa Benedikt XVI. osobu tumači prvenstveno kao relaciju,
kao otvorenost prema Drugome i prema drugima, prema
budućnosti. Ako promotrimo svijet oko sebe, nažalost, vidjet
ćemo da nas dominantne ideologije i filozofije stalno dijele i
odvajaju, ne samo jedne od drugih nego i od prave ljudske
naravi koja je relacijska.
Danas imamo dominantnu autonomiju pojedinca koji,
zatvoren u svoj svijet, često egoističan, ne vidi cjelinu kojoj
pripada i za koju je odgovoran. Često ne shvaćamo kako
naše individualne odluke utječu na druge i koliko često
nanose bol i rane drugima, ali i uništavaju naš svijet (ekološka
kriza). U konačnici takva nas neodgovornost čini nesretnima,
jer smo dalji samima sebi, ali još više postaje stvarna opasnost
za našu zajedničku budućnost, posebno kad je u pitanju
manipulacija ljudskim embrijima, eksperimentiranje na ljudima,
ekologija i dr.
Upravo zato potrebno je vratiti se pojmu osobe, tražiti istinu
o nama samima i otud reinterpretirati svekoliku stvarnost te
educirati one koji dolaze za nama o odgovornosti koju imamo
prema sebi, drugima i stvorenom, jer ovisimo jedni o drugima i
svi smo međusobno povezani.
Drugi je argument zagovornika eutanazije - ljudska patnja.
Ovaj argument otvara novo pitanje - što je patnja? Je li patnja samo
fizička bol i može li samo ova vrsta patnje opravdati eutanaziju.
Što je sa psihičkom i duhovnom patnjom? Znamo da za fizičku bol
danas imamo mnoštvo lijekova koji mogu umanjiti i ublažiti bol,
međutim za psihičku patnju nije dovoljno popiti tabletu. U zemljama gdje je eutanazija legalizirana sve više osoba traži eutanaziju
upravo zbog duhovne i psihičke patnje, zbog ostavljenosti i osamljenosti u bolesti i u starosti, te zbog troškova koje liječenje teških
bolesnika iziskuje. To također pokazuje da eutanazija nije prvotno
pitanje boli, već pitanje ljudskog smisla.
Eutanazija, kao odgovor na fizičku bol ima alternativu i odgovor na nju je palijativna skrb (cjelovita skrb - duhovna i tjelesna) za
bolesnike. Međutim, eutanazija koja je vapaj osobe koja je u bolesti
ostavljena i osamljena pitanje je smisla, ili bolje rečeno besmisla
današnjeg čovjeka koji zaboravlja svoju relacijsku narav i temeljnu
duhovnu dimenziju. Ovaj zahtjev pacijenta za eutanazijom znak
je tako civilizacijskog neuspjeha unatoč svom razvoju i tehnologiji
koju imamo.

neplodnosti. U Hrvatskoj postoji FertilityCare™ centar i informacije i kontakti dostupni su na njihovoj internetskoj stranici www.
fertilitycare.net
m Doniranje organa tema je koja se nerijetko nađe u srži bioetičkih pitanja. Kakav stav kršćani o ovoj temi moraju zauzeti?
Katolička crkva prema darivanju i transplantaciji organa ima
pozitivan stav ukoliko cijela procedura poštuje stroge etičke norme
(bilo da je to uzimanje organa preminule osobe ili od živog darivatelja), odnosno nepovrjedivost dostojanstva osoba. Također, darivanje organa mora biti plod ljudske solidarnosti, ljubavi i altruizma.
Upravo je u ovome činu vidljiva naša relacijska narav koja svoju
puninu pronalazi također u darivanju vlastitih organa za spašavanje nečijeg života. Smatram da o darivanju organa treba više govoriti i bolje educirati, našu crkvenu i općenito društvenu javnost.
m Jedna ste od onih koja razbija predrasude u široj javnosti o
Bogu posvećenim osobama, odnosno svojim znanstvenim dostignućima rušite i “stakleni strop”. Jeste li kao časna sestra nailazili na predrasude te kako usklađujete služenje Bogu i znanosti’?
Papa Benedikt XVI. drži da je religija bila središte svake kulture u povijesti, sve do naše kulture, koja je religiju, vjeru u Boga, zamijenila vjerom u ljudski razvoj, odnosno transcendentalnu vjeru
zatvorila u imanenciju, u ono što sami možemo proizvesti. Na tom
tragu, smatram da nam je religija, vjera neophodna kako bismo
razumjeli svijet i stvarnosti koje nas okružuju, jer vjera nam daje
istinu o čovjeku i usmjeruje njegov razvoj prema punini te istine.
Vjera tako nije kočnica znanosti nego joj daje širi pogled na
stvarnost u svijetu podijeljenom na mnoštvo fragmenata od kojih
se često ne vidi cjelina, povezanost, svrha i smisao. Bez vjere tako
gubimo vlastiti identitet i dok sve više znamo o svemiru, sve manje poznajemo vlastito srce, otuđujemo se sami od sebe. Što se tiče
predrasuda, da ima ih, susrela sam ih i susrećem, za čudo u sredini
koja sebe drži otvorenom različitosti. Ovih se zidova predrasuda
ne bojim, jer držim da se kroz otvorenost pravog susreta uklanjaju
ti zidovi, ako nam je dakako konačna Istina važnija od osobnih i
grupnih interesa.

m Što je NaPro tehnologija i smatrate li da se o istoj nedovoljno
govori? Također, postoji li medijska šutnja o ovoj temi?
NaPro tehnologija ili Tehnologija prirodne prokreacije je novi
pristup reproduktivnom zdravlju i plodnosti. Utemeljen je na FertilityCare™ sustavu. NaPro tehnologija je medicinski i kirurški pristup u liječenju reproduktivnog zdravlja. Ona predstavlja i alternativu umjetnoj oplodnji i ima daleko veću uspješnost u odnosu na
rezultate koje ostvaruje umjetna oplodnja. NaPro tehnologija traži
uzroke neplodnosti parova (i kod žena i kod muškaraca), određuju
terapiju ili zahvat da se otkloni zapreka koja prijeći začeće kako bi
poslije otklanjanja tih poteškoća došlo do željene trudnoće. Umjetna oplodnja je pak zaobilaženje problema neplodnosti te ima nisku uspješnost (u prosjeku 20%). Osim toga postoji i medicinska
šutnja o ovom pristupu kao alternativnom, jer je umjetna oplodnja također jedan od važnijih izvora prihoda unutar zdravstvenog
sustava. NaPro tehnologija je dugoročno rješenje i pravo liječenje
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Katoličkoj crkvi u
Hrvatskoj

Broj 9/506 2017.

Crkva ide ususret
onima koji žele
susresti Isusa
N

Papa Franjo 1. srpnja ove godine
dotadašnjeg Papinog nuncija na
Filipinima, mons. Giuseppea Pinta
imenovao je apostolskim nuncijem
u Hrvatskoj. Novi nuncij stigao je u
Zagreb 9. rujna ove godine te 11.
rujna predao vjerodajnice hrvatskoj
predsjednici gospođi Kolindi Grabar
Kitarović i time započeo službu u
Hrvatskoj.
Mons. Giuseppe Pinto rođen je
26. svibnja 1952. u Noci (Bari). Za
svećenika je zaređen 1. travnja 1978.
Postigao je doktorat iz kanonskog
prava. U diplomatsku službu Svete
Stolice ušao je 1. svibnja 1984., a
diplomatsku službu je obavljao u
sljedećim Apostolskim nuncijaturama:
Papua Nova Gvineja, Argentina i u
Državnom tajništvu Svete Stolice - u
Odjelu za odnose s državama. Službu
nuncija obavljao je u Senegalu,
Maliju, Gvineji Bisau, Capo Verde,
Čileu te na Filipinima.

a spomendan sv. Ivana XXIII., pape, u srijedu 11. listopada 2017. godine, svečanim euharistijskim slavljem u zagrebačkoj prvostolnici obilježen je početak
službe novoimenovanog apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Giuseppea Pinta koji je i predvodio slavlje te 55. obljetnica početka Drugoga
vatikanskog koncila. U koncelebraciji su bili zagrebački nadbiskup kardinal Josip
Bozanić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir
Puljić, te hrvatski nadbiskupi i biskupi, sudionici 55. plenarnog zasjedanja HBK kao
i delegati drugih biskupskih konferencija.
U uvodu slavlja, u pozdravnoj riječi, kardinal Bozanić podsjetio je da je 11. listopada 1962. godine u Rimu započelo zasjedanje Drugoga vatikanskog ekumenskog
koncila, što ga je sazvao papa Ivan Dobri. Podsjetio je i kako je na današnji dan prije
71 godinu na komunističkom sudu u Zagrebu na montiranom procesu izrečena sramotna presuda kardinalu Alojziju Stepincu, čime je započeo mučenički križni put
našega Blaženika.
Pozdravljajući okupljene nadbiskupe i biskupe, kardinal Bozanić posebno je pozdravio novog nuncija Pinta: „Dragi apostolski nuncije, neka vas u novoj službi u
Hrvatskoj, kojom predstavljate Svetog Oca i Svetu Stolicu u našoj Crkvi i Domovini,
prati nebeska pomoć Presvete Bogorodice Marije, Majke Crkve, svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske i blaženog Alojzija Stepinca, svjedoka čiste savjesti”.
U duhu misnog evanđelja u kojem učenici traže Isusa da ih nauči moliti, nuncij
Pinto rekao je da je ta kateheza o molitvi, vrlo draga tema evanđelistu Luki, koju on
smatra bitnom za učenika. To je primjer Isusa u molitvi koji pobuđuje pitanje, ali ne
toliko pitanje treba li moliti, koliko pitanje kako moliti. Istaknuo je dva zapažanja.
„Prvo: Molitvu ‘Oče naš’ treba tumačiti u svjetlu cjelokupnoga Isusova naučavanja.
U toj se molitvi, naime, nalaze njegove najdragocjenije misli i najčešće ponavljane
riječi. ‘Oče naš’ je neka vrsta sažetka evanđelja. Drugo pak zapažanje je da za razumijevanje molitve ‘Oče naš’ nije dovoljno poznavati Isusovu poruku. Potrebno je do
dna osjetiti njegova nastojanja i biti dionikom iste pustolovine. ‘Oče naš’ je ponajprije
molitva Isusova učenika, onoga koji je – bez pridržaja – ostavio sve, da bi slijedio Isusa i kojemu je kraljevstvo Božje jedini razlog njegova postojanja.” Posvijestio je kako
su učenici pozvani prenositi evanđelje svojim životima i djelotvornom riječju te izaći
u susret onima koji žele upoznati Krista. Na kraju homilije nuncij Pinto okupljenima
je prenio pozdrave pape Franje.

U

zahvalnoj riječi, nadbiskup Puljić podsjetio je kako crkveni Zakonik govori o ulozi nuncija, te predviđa da se njegova služba odvija na tri razine: na
diplomatskoj s državom i organizacijama gdje predstavlja Svetu Stolicu; na
crkvenoj u vidu koordinacije i povezivanja partikularnih Crkava sa Svetim Ocem i
središnjim institucijama Svete Stolice, te na ekumenskoj razini prema drugim kršćanima i na međureligijskoj suradnji sa sljedbenicima nekršćanskih religija.
„Ovim euharistijskim slavljem i večerašnjim nastupom, apostolski nuncij nadbiskup Giuseppe Pinto predstavio se Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj i započeo uime
Božje svoje poslanje kao predstavnik Pape Franje i Svete Stolice”, rekao je nadbiskup
Puljić, te je uime nazočnih biskupa još jednom izrekao iskrenu i srdačnu dobrodošlicu. Kratko se osvrnuo na posjet predsjednika Vlade Vatikanu, prigodom kojega je
istaknuto da su odnosi hrvatske države i Svete Stolice dobri. „Povijest bilježi da su
Crkva u Hrvata i hrvatski vladari od dolaska u ove krajeve njegovali dobre odnose
s papama, te uživali i naklonost i primali njihov blagoslov”. Podsjetio je, kako su
zaštitu Svete Stolice Hrvati osjećali tijekom dugih stoljeća, posebice u teškim vremenima turskog osvajanja Europe, kao i polovicom 20. stoljeća u ratnim i poratnim
godinama stradanja u Drugom svjetskom ratu. „Osobitu naklonost očitovao je papa
Pio XII. kada je zatočenog nadbiskupa Stepinca imenovao kardinalom 1952. Blizinu,
razumijevanje i zaštitu Svete Stolice osjetili smo i tijekom Domovinskog rata, kad je
na Petrovoj stolici bio sv. Ivan Pavao II.”.
Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije/IKA
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Papa Franjo: Siromašni nisu problem: oni su izvor na kojem se moramo
napajati u našem nastojanju da prihvaćamo i živimo bît evanđelja.

Svjetski dan
beskućnika i
Svjetski dan
siromašnih

Ne ljubimo riječima,
već djelima

Svjetski dan
SIROMAŠNIH

Svjetski dan
beskućnika

Na inicijativu pape Franje,
1. svjetski dan siromašnih
bit će obilježen 19. studenoga
ove godine.

Svjetski dan beskućnika obilježava se 10. listopada, a ove je godine Rijeka bila domaćin nacionalne konferencije pod nazivom “Stanje i perspektive
u radu s beskućnicima” u organizaciji Hrvatske mreže za beskućnike i riječke udruge Oaza. Konferencija je održana u Gradskoj vijećnici, a dio programa senzibiliziranja javnosti odvijao se i ispred Vijećnice, na riječkom Korzu.
Iz Hrvatske mreže za beskućnike upozoravaju da je beskućništvo rastući socijalni problem u Hrvatskoj. Beskućništvo je najekstremniji oblik
siromaštva i socijalne isključenosti, istaknuli su organizatori, a 10. listopada je dan kada na taj problem ukazuju brojne organizacije diljem svijeta. Na
susretu u Rijeci sudjelovali su beskućnici, socijalni radnici, volonteri i suradnici iz svih prenoćišta i prihvatilišta u Republici Hrvatskoj. Sudjelovali
su dakako i predstavnici Prihvatilišta za beskućnike Ruže sv. Franje, koji su
na Korzu imali i vlastiti štand.

“Na kraju Jubileja milosrđa želio sam Crkvi predložiti Svjetski dan siromašnih, tako da u cijelom svijetu
kršćanske zajednice postaju sve više i sve bolje konkretni znak Kristove ljubavi prema posljednjima i najpotrebnijima. Svjetskim danima koje su pokrenuli moji prethodnici, koji su već zaživjeli u životu naših zajednica,
želim da se doda i taj Dan, koji im pridodaje izvrsnu
evanđeosku puninu, to jest Isusovu povlaštenu ljubav
prema siromašnima.“
Papa Franjo ovim je riječima objasnio zbog čega je
odlučio uspostaviti Dan siromašnih i tako jedan dan u
godini posvetiti ovom problemu i ovoj ugroženoj skupini
ljudi. U svojoj prvoj poruci za 1. svjetski dan siromašnih,
koja je objavljena 13. lipnja, Papa objašnjava i što bi na
taj dan trebalo činiti, a poruka ima poticajni naslov, „Ne
ljubimo riječima, već djelima“.

Što činiti
� Moja je želja da kršćanske zajednice, u tjednu koji prethodi Svjetskom danu siromašnih, ulože napore kako bi
omogućili trenutke susreta i prijateljstva, solidarnosti i
konkretne pomoći. Mogu pozvati siromašne i volontere
da sudjeluju zajedno u euharistiji te nedjelje, tako da
učine još autentičnijom proslavu svetkovine Gospodina
našega Isusa Krista, Kralja svega stvorenja, koja se slavi slijedeće nedjelje.
� U srcu mnogih konkretnih inicijativa koje će se moći
provoditi na taj Dan treba uvijek biti molitva. Ne zaboravimo da je Oče naš molitva siromašnih. Naše traženje
kruha, naime, izražava naše povjerenje u Boga za naše
osnovne potrebe u životu.
� Pozivam subraću biskupe, sve svećenike i đakone, koji
po svom pozivu imaju zadaću pomagati siromašne,
kao i sve Bogu posvećene osobe i sve udruge, pokrete
i volontere diljem svijeta, da se zauzmu da ovaj Svjetski
dan siromašnih postane tradicija koja će biti konkretni
doprinos evangelizaciji u današnjem svijetu.
� Neka ovaj novi Svjetski dan, stoga, postane snažan
podsjećaj našoj vjerničkoj savjesti, omogućujući nam
sve više rasti u uvjerenju da nam dijeljenje sa siromasima omogućuje shvatiti najdublju istinu evanđelja. Siromašni nisu problem: oni su izvor na kojem se moramo
napajati u našem nastojanju da prihvaćamo i živimo bît
evanđelja.

Prihvatilište za beskućnike Ruže sv. Franje

na
Korzu je predstavljeno radovima korisnika iz svoje kreativne radionice.
Svakodnevnim zaduženjima unutar Prihvatilišta korisnici izgrađuju osjećaj
odgovornosti, vraćaju radne navike, brinu o prostoru u kojem žive. Osim
toga obavezno se uključuju i u druge aktivnosti: kreativnu radionicu, rad
u eko vrtu, terapijsku grupu i tjedne sastanke s voditeljicom Prihvatilišta.
Boravkom u Prihvatilištu beskućnici, odnosno osobe koje nemaju mjesto za dostojan život, imaju priliku vratiti svoje mjesto u društvu, reintegrirati se, naći zaposlenje, obnoviti kontakt s obitelji, otići na liječenje od
ovisnosti, uštedjeti za podstanarstvo.
Prihvatilište ne bi moglo raditi bez velike podrške građana koji se svakodnevno uključuju volonterskim radom, donacijama u hrani, odjeći, higijenskim potrepštinama, ponudom dnevnih poslova...
U mjesecu listopadu u posjet su došla i djeca iz Katoličke osnovne škole
te se kroz druženje s korisnicima upoznali pobliže međusobno, razmijenili
svoje želje, nadanja i planove za budućnost. Donijeli su veselje i radost!
Prihvatilište može primiti 12 muških i 2 ženske osobe. Trenutno je kapacitet gotovo popunjen jer je privremeno smješteno 11 muških i 1 ženska
osoba.
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Iz Danske u
riječki hospicij

Razgovarala: Jasna Buketa
Već kod otvaranja
hospicija rekli smo
da će prioritet
imati beskućnici,
ne samo oni koji
žive na području
PGŽ-a, nego iz cijele
Hrvatske. Zato je ovaj
gospodin i primljen,
i nije prvi beskućnik
koji je primljen iz neke
druge županije. Tako
je i s braniteljima,
a naravno da svi
bolesnici koji dolaze
u hospicij moraju biti
u terminalnoj fazi
bolesti i imati uputnicu
obiteljskog liječnika ili
liječnika specijalista
– objasnila je
ravnateljica, s. Daniela.

S

tigao je u riječki Hospicij početkom listopada 2017. Avionom iz Danske do Zagreba,
pa rent a carom do riječkog hospicija, sve o
trošku Danske, dopratilo ga je dvoje danskih socijalnih radnika. Uz osoblje hospicija predvođeno
ravnateljicom s. Danielom Orbanić kod prijema
je bila i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo Janja Oklopčić. Taj teško bolestan čovjek,
naime, posljednje prebivalište u Hrvatskoj ima u
Belišću i tamošnji Centar za socijalnu skrb odradio je za njegov smještaj u riječki hospicij sve što
je trebao.
On je Miroslav Rašković, rođen u Belišću
1955. godine. Živio je i radio u rodnoj Slavoniji,
a nakon Domovinskog rata kreće u bijeli svijet
trbuhom za kruhom. Kvar u njegovom tijelu, zatekao ga je u Danskoj. Dijagnosticirani karcinom
jednjaka, nije htio liječiti kemo-terapijom. Danska bolnica i Hospicij u Rijeci, dogovorili su daljnje korake glede te njegove odluke.
Dovezen je na palijativnu njegu i skrb u riječku “kuću anđela” kako ju je sam nazvao.
m Danske onkologe iznenadili ste odbijanjem liječenja.
Točno. Nagovarali su me, razgovarali sa
mnom. Nisam pristao. Kemo bi me spalila kao
vješticu. Želim se ugasiti prirodno i polako. Zadivio sam ih. Zvali su me, ne imenom, nego me
prozvaše Papa.
m Vrlo ste svjesni, racionalni, staloženi.
Gdje je strah?
Nema straha. Čega da se bojim? Ništa ne boli
kad sve ovdje prođe, a smrt je u svakom biću. To
nije ništa novo. Postoji u duhu, u čovjekovoj proš-
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losti, sadašnjosti, budućnosti. Smrt je u našim
genskim porukama. Uskoro ću saznati je li ona
zadnja stanica ili odskočna daska u besmrtnost.
m Vjerujete dakle u nastavak?
Vjerujem. Za koji mjesec doživjet ću materijalnu smrt. Ono drugo u meni, odvest će me u
nesmrtnost. Bit ću slobodan duh, ostvaren u nečem prelijepom - ljubavi valjda. Samo Bog može
nadoknaditi nepravdu. Zato postoji negdje u beskrajnom kozmosu.
m Znači nema misterija.
Ma ne, nema tajni. Imam i imat ću sjećanja
- ona su sigurno besmrtna. Individualnost općenito ne može nestati. Tijelo da. I to je sve.
m Ljudi brinu o tijelu, žele život lišen patnji, ali im tu sliku kvari činjenica da moraju umrijeti.
Smrt je za mene oslobađanje duše od okova tijela kojeg opisujete. Tijelo je ruho, posuda. Nije
važno gdje će završiti.
m Znači li to da ne želite posljednji ispraćaj?
Ne. Ne želim. Potpisao sam papirologiju.
Donirat ću svoje tijelo Medicinskom fakultetu
u Rijeci. Oni usporavaju proces raspadanja trupla balzamiranjem. Neka mladi vježbaju. Bit ću
koristan i mrtav. To je akcija. Sviđa mi se takav
pristup.
m Što je s nadgrobnim kamenom? Svaki pokriva jednu univerzalnu povijest.
Ostatke će kremirati nakon uporabe i negdje
odložiti pepeo. Dobit ću neku pločicu s imenom.

CARITAS
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m Zvučite rezignirano. Umorni ste od života?
Nimalo. Nimalo. I dobro sam za sada. Imao sam još planova
i lijep trenutni ciklus u životu. Prihvatio sam da je bio posljednji.
Desetljećima nakon razdvojenosti, ponovno sam u vezi sa svojom
prvom ljubavi. Ispunjen sam i sretan.
m Tko je fatalna i nezaboravljena žena?
Ona je Ruža. Mirisna Đulabija mojih spiritualnih dveri. Mladalačka ljubav uskrsla u zrelosti. Divna žena plavih očiju... Htjeli
smo starost provesti ovdje, u primorskom kraju. Poznajem Rijeku,
Opatiju, Iku, Ičiće, Lovran... U Lovranu sam 1969. popio prvo pivo
u životu... Ljetovao sam na Kvarneru godinama. Tko je slutio da ću
zadnje ljeto u životu provesti baš ovdje u zeleno - plavoj Hrvatskoj?
m Iz Belišća ste dolazili na sjeverno Primorje?
Upravo tako. Proputovao sam cijeli Jadran, oplovio europska
mora, obale, al’ nijedno nije kao naš Adriatik. Posebno volim sjever.
m Vaša obitelj nije u Hrvatskoj?
Djelomice. Od supruge sam se rastao devedesetih. Tada su se
raspali mnogi brakovi. Sve je bilo uništeno oko nas; kuće, tvornice,
život... Spaljena zemlja. Jedino je ostala živa, lijepa i trajna - Drava.
Još je i danas takva. Još i danas teče... Krenuo sam put Europe i
skrasio se u Newcastleu u Engleskoj. 11 godina sam radio u jednoj
japanskoj tvornici auspuha. Živio sam dobro i bezbrižno. Hedonist
sam, bubnjar i pjevač. Pjevam od šeste godine. Nitko me nije podučavao glazbi. Mislim da sam rođen s tim darom.
m Nemate kontakte s bivšom suprugom i djecom?
Sa suprugom ne. Ona radi u Njemačkoj. Mlađi sin je s njom.
Stariji je profesionalni vojnik HV -a. Dečki ne znaju da sam u Rijeci
i da čekam kraj, niti želim da znaju. Kako rekoh, hoću lagano gašenje, uz dim cigarete i u tišini. Vjerojatno sam previše bubnjao...
m Gdje je sada Vaša nova-stara ljubav?
Ona živi u Slavoniji. Teško se kreće, imala je prometnu nesreću. Zato smo htjeli sunce, more, sol, Lovran, rehabilitaciju nadohvat ruke... Lijepo smo se slagali. Nadoknađivali smo propuštene
godine. Čovjek u starosti drugačije voli. Sretnik sam što sam to
osjetio. Tri posljednja Božića blagovali smo zajedno... Bajka bijaše to, istinska bajka, ne danska, ne Andersenova, već slavonska
- duga, zimska, bijela, tiha... Na svemirskom brodu Zemlja, prije
uzlijetanja, doživio sam eto i tu radost...
m Kako gledate na život u Hrvatskoj danas?
Živjeti u Lijepoj našoj je izvanredno teško. Prošao sam različite
sustave i zemlje al’ nijedna ne izgleda i ne funkcionira loše kao
moja Slavonija. Uništena je ta naša Panonija, usamljena je, ostavljena, bez ljudi, mladosti, nasljednika... Filozofi kažu da i sukob
može biti stvaratelj; to se u Slavoniji nije dogodilo. Istok Hrvatske,
njezina ravnica nije među živima.

m Evo Vas u Rijeci, u oazi koja promovira umijeće umiranja.
Znanost se danas bori protiv starenja i bolesti raznim
serumima, nekrohormonima, trefonima, narkozom... Gerontologija zavarava smrt, produžuje život. Ipak čemu živjeti 100 godina umjesto 70 ili 80 ako je na kraju uvijek
prisutan strah od smrti?
Što mislite o tom produživanju, prividnom pobjeđivanju? Vi ste, primjerice odabrali skraćivanje.
Čovjek se boji i poroda i smrti. S prvim drama počinje, s drugim
završava. Stvar je u prihvaćanju jednog i drugog. Čovjek bi na kraju trebao reći: “Zadovoljan sam, sve sam proživio, sve sam svladao,
sada moram ići.” Prihvaćanje. Svaku bol i patnju svladavaš prihvaćanjem. To je i biblijska mudrost. Križ.
m Vjernik ste?
Jesam. Vjerujem u Apsolutno biće i vjerujem da je smrt za čovjeka strašna samo zato što nije stvorena za njega. To je greška,
iskonski grijeh, neprijatelj koji će biti uništen posljednji, govorio je
sv. Pavao u Korintu.
m Kakve ste ljude sretali u životu?
I dobre i loše. I kod nas i u svijetu ima podjednako jednih i
drugih. Nisam nikom ništa nažao učinio. Nisam ukrao, prevario,
ubio... To me čini mirnim u ovim trenucima. Imam puno prijatelja.
Onima koji mi nisu željeli dobro opraštam jer je to osveta.
m Kako se osjećate u jedinom hrvatskom Hospiciju?
Kao da sam brod usidrio u sigurnu luku. Uplovio u bonacu. Još
hodam pa fizioterapeutkinja Irena vježba sa mnom, imam danski
stent u grlu pa još jedem, udovoljavaju mi, osoblje je prekrasno.
To su mlade žene, djevojke, snažni momci, tu je Zvone - moj Slavonac, medicinski tehničar...S njima se osjećam kao da su moji oduvijek.
Sestra Daniela, ravnateljica, bila je pregovaračica oko mog
dolaska i sve je uredila s dvije države. Svi su oni ljudi, sa svojim
bremenom na plećima, al’ se s odlascima božanski nose. Večeras
dežura Jožica Zagorka draga, pa će me slikati da pošaljem sliku
Romani dok sam još prepoznatljiv... Svima sam ponizno zahvalan.
m Neka poruka za kraj?
Patnja često nastaje iz neznanja. Zato čovjek treba učiti dok je
živ, iako na kraju shvati - onako sokratovski da i ne zna baš puno.
No, baš smo zbog te istine, čvrsto vjerujem, prijelazna bića. Negdje,
nekad, jednom - pojmit ćemo da i život i smrt imaju zajedničku bit.
Onima koje ostavljam na ovom mjestu, poručujem da poštuju
sebe i druge i da budu dobri ljudi ne bi li nadjačali svako zlo.
Valja podnositi patnje...
Opraštati...
Prkositi sili što svemoćno izgleda...
Voljeti i podnositi.
(Eshil)

Humanitarni koncert
»Riječko srce – za riječki hospicij«
Humanitarni koncert »Riječko srce – za riječki hospicij« 12. listopada u prepunom je HNK-u Ivana pl. Zajca okupio mnogobrojne Riječanke
i Riječane velikog srca. Koncert je bio vrhunac istoimene humanitarne
akcije u organizaciji riječke udruge Riječko srce. S prikupljenih 80.000
kuna kupljen je aparat za dezinfekciju prostora koji je hospiciju prijeko
potreban kako bi skrb o umirućim bolesnicima bila optimalna, rekao je
predsjednik udruge Riječko srce Dalibor Horvat-Hoky. Aparat je svečano dopremljen u hospicij 24. listopada.
Onako kako to najbolje znaju – pjesmom i nastupom u HNK – akciju su poduprli Antonio Krištofić, Damir Kedžo, Duško Jeličić, Francesco
Squarcia, Joso Butorac, klapa Kastav, klapa Nevera, klapa Reful, Mario Lipovšek Battifiaca, Mirjana Bobuš, Vivien Galletta i Voljen Grbac.
Poznata glazbena imena našeg kraja nastupila su uz klavirsku pratnju
Vladimira Babina te gitarističku pratnju Natka Štiglića, dok su program vodili Ivana Bilen i Neno Pavinčić.
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STUP SV.
VIDA (NI)JE
RIJEČKI
STUP SRAMA
Piše: Goran Moravček

Stup sv. Vida je prvorazredni gradski povijesni spomenik. Na njemu se
nalazi najstariji nam poznati prikaz našega gradskog zaštitnika. Taj je
svetac dao ime naselju, danas gradu Rijeci.

S

tup sv. Vida, jedan od zaboravljenih i(li) odbačenih simbola
Rijeke potpuno se izgubio u kaotičnom prostoru pretrpanom
automobilima na Trgu Riječke rezolucije. Prije više od pola
stoljeća, u doba kad sam pohađao osnovnu školu, zvali smo ga
“stupom srama”, jer su navodno na njega bili privezivani grješnici
pred zakonom izvrgnuti javnom ruglu. Tada je stup stajao negdje
na današnjem Koblerovom trgu pred starom gradskom vijećnicom,
odnosno Palacom komuna rečkog.
U godini kad sam se rodio, tisuću devetsto pedeset i petoj, novinski kroničar je napisao: “Ruši se Stari grad. I vrijeme mu je. Dotrajao je. Na kolima od pletera odvoze se ne samo desetljeća nego i
stoljeća u obliku prašine od stare žbuke i zdrobljenih opeka (…), a
stanari Staroga grada sele - rado ili nerado…”
Pulvis et cinis, prah i pepeo, kako je napisalo novinsko pero
koji je svjedočilo o sustavnom rušenju Staroga grada. Mentalitet
konzervatora, urbanista i gradskih otaca, odnosno očuha sudeći
prema njihovoj “brizi” o kulturno-povijesnoj baštini, gotovo da se
otada nije promijenio. Tako se i moglo dogoditi da se Stup sv. Vida
jednostavno “zamete” na jednom od najljepših, a za grad povijesno
najznačajnijih trgova. Ovdje se Stup sv. Vida naziva “sendarcem”
ili “stupom za zastavu” te se u javnom ophođenju još uvijek izbjegava povezati taj prvorazredni spomenik sa (su)zaštinikom grada
Rijeke. O tempora, o mores!
Stup sv. Vida je prvorazredni gradski povijesni spomenik. Na
njemu se nalazi najstariji nam poznati prikaz našega gradskog zaštitnika. Taj je svetac dao ime naselju te se ono od 13. stoljeća nazivalo Gradom sv. Vida, Fanum Sti Viti, St. Veyth am Phlawen, Stat
St. Veyth am Pflaum, Flumen sancti Viti…
tup je podignut 1508. godine, u doba kad je Grad sv. Vida
bio pod Habzburzima, koji su ovdje vladali od 1465. godine.
Habzburzi su bili u neprestanim sukobima s Venecijom te

S

su 1508. i 1509. godine mletačke snage nakratko zauzele Grad sv.
Vida. Kao spomen na ratnu 1508. i oslobođenje od Habzburzima
mrskog neprijatelja, austrijski car Maksimilijan je podigao stup s
prikazom sv. Vida, zaštitnika grada. Na stupu je tada bilo uklesano
kako car jamči građanima da će živjeti u miru te da će moći posjedovati sve što je njihovo vlasništvo. Međutim, nakon što su Mlečani
ponovo nakratko zauzeli grad i 1509. godine te tom prilikom počinili mnoge štete u osvetničkim pohodima, oštećen je bio i Stup sv.
Vida. Dao ga je obnoviti riječki kapetan Francesco Barbo, koji je u
ime cara upravljao gradom od 1560. do 1569. godine, a s bratom
Giorgiom dobio je u zalog Kastavsku gospoštiju (1560. – 1582.),
koja je osim Kastva obuhvaćala kaštele Veprinac i Mošćenice. Njegovo je ime uklesano na Stupu sv. Vida, a njemu je bila posvećena
i ploča koja je stajala na staroj gradskoj vijećnici, jer je i nju 1560.
Franceso ili Franjo Barbo dao obnoviti kad je preuzeo dužnost kapetana u Rijeci.
Stup sv. Vida kapetan Barbo je dao obnoviti 1565. godine o
čemu svjedoči i natpis: COMUN F.F. FEDER / BARBO CAPITANI
/ FIU. ANTO ZANCHI / ET ANDREA VESLA / MDLXV. Kapetan
Barbo bio je napustio katoličku vjeru te je potakao otvaranje protestantske škole s podukom na talijanskom i hrvatskom jeziku.
Reformacijske ideje stizale su u Rijeku preko Kranjske i Štajerske te posredno iz Mađarske, a promicali su ih teolozi, svećenici,
ali i biskupi, koji su napustili katoličanstvo te postali gorljivi reformatori poput biskupa Franje Jožefića (Živkovića), Petra Pavla Vergerija mlađeg, Ivana Vergerija starijeg i Markantuna de Dominisa.
Luterovo učenje podržavali su Zrinski, kao i trgovci koji su stizali
u Primorje.
Francesco Barbo bio je kapetan u Gradu sv. Vida u doba kad
je u Urachu djelovala protestantska tiskara (1561.-1565.) tako da
je Rijeka bila važno središte širenja reformatorskih ideja. Barbo je
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Progon kršćana
dosegao svoj
novi vrhunac

P

Znatan dio kulturno-povijesne baštine, koja
su stvarala pokoljenja prije nas, nestala su ili
nestaju, mnoga i pred našim očima. Političke
mijene pratile su i sudbinu Stupa sv. Vida, koji
se isprva nalazio vjerojatno pred ulazom u
grad s morske obale, a potom pred starom
gradskom vijećnicom.
pomagao u traženju djelatnika za urašku protestantsku
tiskaru.
bitelj Barbi bila je vlasnik kaštela Kožljak na
obroncima Učke s istarske strane, koji se uzdizao iznad nekadašnjeg Ćepićkog jezera. Obitelj
je prihvatila protestantizam te je u Kožljaku bilo žarište
istarskog reformacijskog pokreta. Katoličkoj vjeri obitelj
Barbo se vratila početkom 17. stoljeća, što navodi pićanski biskup Antonio Zara u izvješću Svetoj Stolici 1606.
godine.
Iako je gradački nadvojvoda Krlo II. u jednome pismu
1575, godine pisao kako u Rijeci više nema protestantizma na poziv gradske općine 1610. stižu kapucini, a potom
1627. godine isusovački redovnici, koji ovdje otvaraju učilište, podižu samostan i crkvu sv. Vida, današnju katedralu, sve kako bi ojačali katolički preporod.
Znatan dio kulturno-povijesne baštine, koja su stvarala pokoljenja prije nas, nestala su ili nestaju, mnoga i
pred našim očima. Političke mijene pratile su i sudbinu
Stupa sv. Vida, koji se isprva nalazio vjerojatno pred ulazom u grad s morske obale, a potom pred starom gradskom vijećnicom. Riječani su Stup sv. Vida obnavljali i
1766. godine te su tada na njemu izvjesili austrijsku carsku zastavu.
Nakon Drugoga svj. rata Stup sv. Vida, koji je dotad
stajao pred Municipijem, premješten je na Koblerov trg
te je prikazivan kao “stup srama”. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, sada kao “stendardac”, Stup sv. Vida
vraća se obnovljen na Trg Riječke rezolucije. Ovdje stoji
potpuno nezamjećen, okružen automobilima i(li) sramom
onih koja ga se još uvijek i služeno ustručavaju nazvati
Stupom sv. Vida.

O

apinska fondacija Pomoć Crkvi u potrebi (Aid to the Church in
Need) u listopadu je izdala novo izvješće o progonu kršćana za
razdoblje od 2015. godine do 2017. godine i predstavila ga članovima radne grupe Europske pučke stranke za međureligijski dijalog.
Prema podacima ovog izvješća vidljivo je kako je progon kršćana
dosegao svoj novi vrhunac. Progon kršćana danas je u najrazornijem
stadiju ikada zabilježenom u povijesti čovječanstva. Ne samo da su kršćani najprogonjenija vjerska skupina na svijetu, nego stalno rastući
broj progona kršćana obilježava i neke od najgorih, ljudima zamislivih
i izvedivih oblika mučenja i usmrćivanja.
Dubinsko istraživanje provedeno je u 13 zemalja koje su najagresivnije spram kršćana, a to su: Indija, Kina, Sjeverna Koreja, Egipat,
Pakistan, Eritreja, Saudijska Arabija, Sudan, Iran, Sirija, Irak, Turska, Nigerija. Posljedice ovog sustavnog i okrutnog progona sada počinju poprimati svoje prave oblike i izlaze na vidjelo svi užasi progona.
U gotovo svim zemljama koje su predmet ovoga istraživanja podaci
su pokazali da je nasilje i ugnjetavanje kršćana u konstantnom porastu s jedinom iznimkom koju čini Saudijska Arabija gdje je progon
kršćana već u tolikoj mjeri užasan da je teško govoriti o mogućnosti
pogoršavanja već očajne situacije. Prema podacima navedenog izvješća, pitanje Saudijske Arabije posebno je osjetljivo jer postoje dokazi
kako ova država, oružjem koje kupuje iz zapadnih zemalja opskrbljuje
islamističke terorističke skupine, poput Daesha koji provodi genocid
spram kršćana, na što Zapad zatvara oči iz očitih ekonomskih razloga.
U Iraku je egzodus kršćana toliko ozbiljan da je jedna od najstarijih crkava na svijetu na putu prema potpunom nestanku u sljedeće tri godine, osim ako ne dođe do dramatičnog poboljšanja situacije.
Ovaj isti egzodus prijeti opstanku kršćanstva u dijelovima Sirije,
uključujući Aleppo, koji je prije bio dom jedne od najvećih kršćanskih
zajednica na cijelom Bliskom istoku.

J

oš jedan od razloga pojačanog nasilja i ugnjetavanja kršćana porast je vjerskog nacionalizma koji se bilježi u zemljama poput
Indije i Kine. U Indiji, prema primjeru navedenom u izvješću,
progon je oštro porastao od uspona na vlast desničarske Hindu nacionalističke stranke Bharatiya Janata (BJP) koju je predvodio premijer
Narendra Modi u 2014. godini. Kršćanima se u nekim dijelovima Indije onemogućuje pristup vodi, riži, pšenici, šećeru i drugim namirnicama potrebnim za opstanak ljudi, njihovih obitelji, ali i stada. Djevojčice čije obitelji odbijaju prelazak na hinduističke obrede često su puta
predmet organiziranih silovanja od strane mnogobrojnih počinitelja.
U Kini, gdje je predsjednik opisivao kršćanstvo kao “stranu infiltraciju” povećano neprijateljstvo prema crkvenim zajednicama optuženim
za odupiranje kontroli vlade rezultiralo je sve većim uklanjanjem križeva s crkava i uništavanjem crkvenih zgrada. Neke regionalne vlasti
zabranile su božićna drvca i čestitke. Sjeverna Koreja i dalje prednjači
u počinjenu neizrecivih zločina protiv kršćana koji uključuju prisilno
izgladnjivanje, pobačaj i vješanje kršćana na križeve nad lomačama te
ubijanje bacanjem pred bager ili valjak na cesti.
Izvješće koje je u travnju 2017. izdao Istraživački centar Pew ukazuje da je broj država koje su pojačale državne restrikcije i društvenu
netrpeljivost spram kršćana porastao sa zabilježenih 108 država 2014.
godine na 128 država u 2015. godini. Državne institucije i krojenje
politika ima važnu ulogu u stvaranju neprijateljske i agresivne klime
spram kršćana.
(izvješće pripremio i redakciji poslao
Ured zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir)
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Riječki
znanstveni
mostovi
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O beskonačnosti
i besmrtnosti
Bio je to značajan znanstveni
događaj koji je na jednom
mjestu okupio različite profile
znanstvenika - medicinare,
fizičare, psihologe, umjetnike,
teologe i filozofe, a sve
kako bi se pokušalo ostvariti
interdisciplinarnu suradnju u
svrhu produbljivanja shvaćanja
smisla ljudske konačnosti i
težnje prema Beskonačnome.

P

ojam beskonačnosti bio je u središtu razmatranja znanstvenika koji su sudjelovali na međunarodnom simpoziju održanom 27. listopada na Teologiji u Rijeci na kojemu su uz
teologe sudjelovali i znanstvenici s drugih humanističkih i prirodoslovnih fakulteta. Uz Teologiju u Rijeci, simpozij su organizirali
Medicinski fakultet u Rijeci - katedra za društvene i humanističke znanosti, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci i
Teološki fakultet Nicolaus Copernicus u Torunu, a održan je pod
naslovom „Konačno na tragu beskonačnog: pojam besmrtnosti i
trajanja u znanosti i svijesti“.
Uvodne riječi uputili su riječki nadbiskup i kancelar Teologije
mons. dr. Ivan Devčić te predstojnica Teologije dr. s. Nela Gašpar
istaknuvši vrijednost interdisciplinarnog pristupa ovoj temi i suradnje visokoškolskih ustanova koje sudjeluju na simpoziju. Cilj
interdisciplinarnog simpozija „Riječki znanstveni mostovi“ bio je
progovoriti o naporima konačnog bića, kao što je čovjek, koje se
teško miri sa svojom konačnošću pa stoga pokušava slijediti tragove beskonačnog ili pokušava uz pomoć tehnike sam sebi stvoriti
beskonačnu perspektivu i trajanje. Bio je to značajan znanstveni
događaj koji je na jednom mjestu okupio različite profile znanstvenika - medicinare, fizičare, psihologe, umjetnike, teologe i filozofe,
a sve kako bi se pokušalo ostvariti interdisciplinarnu suradnju i
prevladati metodološke granice između pojedinih znanstvenih polja, u svrhu produbljivanja shvaćanja smisla ljudske konačnosti i
težnje prema Beskonačnome.
„Čovjek u svojoj slobodi nadilazi sebe beskrajno, u tome je sam
sebi pitanje“, rekla je u svojem predavanju dr. Gašpar. „Ukoliko
ne želi rezignirati u svojoj konačnosti i iskustvu patnje te optira
za smisao i ispunjenje, čovjek je uvijek na tragu beskonačnog. Jer
čovjek samo otkrićem beskonačnog/božanskog utemeljuje svoje
postojanje, nadilazi svoju konačnost, jamči svojoj kratkoj zemaljskoj putanji smisao i otvara sebi prolaz prema vječnoj budućnosti.“
Predavanje dr. Gašpar u središtu zanimanja imalo je marijansku
ikonografiju odnosno približavanje beskonačnom vizualnim prikazom. U Istočnom kršćanstvu ta je metoda odavno poznata jer u

njemu ikona, kao slikovito prikazivanje svijeta beskonačnog, svetog, božanskog, ima središnje značenje. „Ikone prikazuju ljudsku
povijest u kojoj se očituje težnja za beskonačnim.“ O sakralnoj
umjetnosti i njezinom odnosu prema beskonačnom govorio je Anton Šuljić koji je istaknuo kako je umjetnost prikaz beskonačnog u
konačnom, a u kršćanskoj tradiciji oduvijek se smatrala načinom
uprisutnjavanja Svetog.
o religija i umjetnost nisu, dakako, jedine dodirne točke konačnog i beskonačnog. Posvjedočili su to liječnici, fizičari i
filozofi. Dr. Aleksandra Golubović s filozofskog fakulteta u
Rijeci analizirala je mogućnost dokazivanja Božjeg postojanja odnosno jesu li dokazi njegove vidljivosti dovoljno uvjerljivi. „Nikome
to nije u potpunosti uspjelo, no u konačnici se svaki takav pokušaj svodi na ono što se može nazvati egzistencijalnim dokazom za
Boga. To nije čvrsti dokaz nego podrazumijeva mnogo segmenata u kojima uočavamo Božju prisutnost, npr. u domeni potrage za
smislom i vrijednostima, u ljudskoj moralnosti, iskustvu i sl. Drugim riječima obilježava čitavu čovjekovu egzistenciju.“ Dr. Dražen
Domijan, također s Filozofskog fakulteta, govorio je o kognitivnim
osnovama razumijevanja pojma beskonačnosti istaknuvši kako je
ideja beskonačnosti utemeljena u iskustvu repetitivnih radnji. Bazična metafora beskonačnosti omogućava razumijevanje brojnih
složenih pojmova moderne matematike. Dr. Predrag Dominis Prester s Odjela za fiziku sveučilišta u Rijeci govorio je o beskonačnostima kojima se bavi fizika, od kojih se neke podrazumijevaju,
kao veličina i trajanje svemira, a neke koje se odnose na događanja
unutar iznimno malih veličina dovode fizičare u probleme na koji
ih način objasniti. Eksperimentom je dokazano da je svemir homogen i izotropan, jednak u svim smjerovima i širi se. Budućnost
svemira ne može se dakako znati, ali s obzirom na dosad otkrivene
zakone fizike koji vladaju svemirom, logično su moguća samo tri
scenarija. Veći je problem s postankom, odnosno s onime što se događalo u toj prvoj milisekundi poznatog Velikog praska, jer u tom
trenutku i na tako malom i zgusnutom području, poznati zakoni
fizike nisu vrijedili.

N
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“Uslijed poboljšanih
uvjeta života produžio
se prosječni ljudski vijek,
ali onaj apsolutni još
uvijek nije”, rekao je
dr. Muzur.

D

r. Amir Muzur pozabavio se mogućnošću
beskonačnog trajanja života odnosno besmrtnosti, s aspekta neurologije. „U prirodi je besmrtnost poznata kod nekih meduza i
bakterija koje imaju sposobnost reproduciranja
vlastitog genetskog materijala. Ali po tome i naši
geni su na neki način besmrtni dok god ih prenosimo na sljedeće generacije.“ Istaknuo je kako
je besmrtnost oduvijek ljudska težnja, ali unatoč
svim medicinskim naporima i mogućnostima
predviđa se da maksimalni ljudski vijek nikada
neće preći 125 godina. „Uslijed poboljšanih uvjeta
života produžio se prosječni ljudski vijek, ali onaj
apsolutni još uvijek nije“, zaključio je dr. Muzur.
Dr. Tomas Huzarek s Teološkog fakulteta
u Torunu govorio je o problemu identiteta kroz
promjene koje se na subjektu događaju u vremenu. Svako se ljudsko biće s vremenom mijenja pa
je osnovno pitanje što to čini specifični identitet
svakog ponaosob, rekao je dr. Huzarek. Njegov
kolega iz Turuna dr. Michal Sadowski predstavio
je promišljanja jednog od najpoznatijih kršćanskih teologa 9. stoljeća Abu Raita al-Takrita koji
je govorio o konačnosti božanskih osoba unutar
kršćanskog Trojedinog Boga koji je beskonačan.
Dr. Božidar Mrakovčić s KBF-a u Zagrebu govorio je o Božjoj beskonačnosti i ljudskoj konačnosti u biblijski tekstovima, a dr. Nikola Vranješ
s Teologije u Rijeci objasnio hod od konačnog prema beskonačnom u pastoralnom djelovanju Crkve. Dr. Mario Tomljanović također s Teologije u
Rijeci govorio je o povezanosti ljudske duhovnosti
s beskonačnim. Možemo li o Bogu razmišljati, a
da ne gajimo nadu prema vječnosti, rekao je dr.
Tomljanović te potvrdio da se vječnost „proučava,
proživljava i dostiže upravo na životnom putu“.
adnje predavanje pripremio je dr. Saša Horvat s Teologije u Rijeci u suradnji s kolegom
dr. Georgom Northoffom s Kanadskog Centra za istraživanja mozga, imaginacije i neuroetike. Oni su istražili podudarnost subjektivnog
vremena koje čovjek osjeća s realnim vremenom
svijeta uokolo. Zaključili su kako sazrijevanjem
čovjeka ta podudarnost postaje sve veća dok je recimo kod beba ili djece ona uvelike odsutna. No,
svaki čovjek ima iskustvo kako mu u određenim
situacijama vrijeme pre sporo ili pre brzo prolazi
iako u stvarnosti nije tako. Ta nepodudarnost očita je kod osoba koje su depresivne ili manične, a
sve to govori koliko je složeno pitanje odnosa ljudske svijesti i vremena. Studenti Teologije u Rijeci
Martina Marijanović i Josip Pende na simpoziju
su prikazali prezentaciju o dijaloškoj besmrtnosti
duše prema Josephu Ratzingeru čime su istaknuli
kako je ideja besmrtnosti duše čvrsto ukorijenjena u biblijskoj vjeri u život poslije smrti te se razvijala neovisno o grčkoj predaji.
Danijel Delonga

70 godina od otvaranja Sjemeništa te 390
godina od dolaska isusovaca u Rijeku

Mnogostruka polja
međusobnog utjecaja
kršćanstva i kulture

T

eologija u Rijeci simpozijem pod naslovom Kršćanstvo u kulturi – Međusobni utjecaji obilježila je 70. godišnjicu od otvaranja Sjemeništa i Visoke
bogoslovske škole na Belvederu u Rijeci. Skup je održan 13. listopada u
Velikoj dvorani Teologije u Rijeci.
Simpozij je otvorio riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić. Između ostaloga poručio je kako je i osobno vezan uz proslavu ovih obljetnica jer je
veliki dio svoga života proveo u riječkom Sjemeništu, najprije kao sjemeništarac,
a kasnije i kao rektor. Pozdravnu riječ ispred Sveučilišta u Rijeci uputio je dr. sc.
Elvio Baccarini. Istaknuo je odličnu suradnju riječkog Sveučilišta i Teologije u
Rijeci predloživši za nastavak suradnje zajednička promišljanja o temama vrijednosti i morala.
Održani simpozij u povodu 70 godina od otvaranja Sjemeništa te 390 godina
od dolaska isusovaca u Rijeku bili su prilika za promišljanje o tome u kojoj mjeri
su se kršćanstvo i kultura međusobno prožimali na prostoru zapadne Hrvatske.
Simpozij je s predavanjima stručnjaka na različitim poljima znanosti ukazao na
mnogostruka polja međusobnog utjecaja kršćanske vjere i kulture. Dolazak Družbe Isusove 1627. godine označio je početak djelovanja gimnazije, a zatim i visoke
škole za šire područje zapadne Hrvatske. Sve do njihova ukinuća 1773., uz današnju katedralu sv. Vida u Rijeci, isusovci šire kulturu i znanost. U tim ustanovama
riječke gimnazije i Sveučilište vide svoje početke. Nakon što je Sjemenište u Senju prestalo s radom, a grad Rijeka vraćen unutar hrvatskih granica, u listopadu
1947. započinje s radom Visoka bogoslovska škola i međubiskupijsko sjemenište
za prostor današnje Riječke metropolije. S izuzetkom razdoblja od 1955.-1966.,
kada su nasilno zatvoreni, Sjemenište i Teologija u Rijeci formirali su svećenstvo
za čitavo područje zapadne Hrvatske, rečeno je između ostaloga na skupu.
o završetku je in memoriam dugogodišnjem profesoru, humanistu i antropologu prof. dr. sc. Marijanu Jurčeviću izrekla predstojnica riječke Teologije prof. dr. sc. s. Nela Gašpar. Na kraju je najavila stručni skup koji će
u čast nedavno preminulom o. Jurčeviću uskoro organizirati riječka Teologija i
dominikanci u Rijeci.
Proslava visokih obljetnica započela je još 2. travnja ove godine. Teologija u
Rijeci, Povjerenstvo za crkvena kulturna dobra i Nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu toga dana organizirali su zapaženi koncert i predavanje u katedrali sv.
Vida čime je započeo program proslave.
H. A.

P

Z

O brojnim primjerima prožimanja kršćanstva i kulture na ovim
područjima, predavanja su održali dr. sc. Marko Medved, Valentin Milobušec, dr. sc. Sanja Holjevac, dr. sc. Valerija Macan
Lukovečki, dr. sc. Sanja Zubčić, dr. sc. Marijan Bradanović, dr.
sc. Marina Vicelja Matijašić te mr. sc. Ivan Milovčić.
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Simptomi artritisa su bol, crvenilo i oteknuće
pogođenog zgloba (najčešće su pogođeni zglobovi
šake, koljena i kukovi, ali ponekad i kralješci). Najčešći
rizični faktor je dob - rijetko koja starija osoba nema
manje ili više izražene simptome artritisa.

Osteoartritis
Priredio: dr. Ivan Host

O

steoartritis je jedan od najčešćih medicinskih više dolaze do izražaja i uzrokuju ranije uništavanje
Bolove u
problema u svijetu. Glavni je uzrok bolovanja zglobne hrskavice.
zglobovima
i gubitka radne sposobnosti. Uglavnom je boSimptomi artritisa su bol, crvenilo i oteknuće polest
odraslih.
Sama
riječ
artritis
znači
upala
zglobogođenog
zgloba (najčešće su pogođeni zglobovi šake,
nije uputno
va. Radi se o čitavom nizu promjena na zglobovima koljena i kukovi, ali ponekad i kralješci). Oko zgloba
zanemarivati. Rana koje mogu uzrokovati trajne promjene na zglobovima obično osjećamo toplinu. Ovo je praćeno ograničei gubitak njihove funkcije. To ima za posljedicu ote- nom funkcijom tj. ograničenom pokretljivošću zahvai točna dijagnoza
žanu pokretljivost zglobova.
ćenog zgloba. Znatan broj ljudi sa artritisom se žali
da hladno i vlažno vrijeme pogoršava bol u njihovim
artritisa svakako
zglobovima. Može se pojaviti i temperatura, gubitak
Najčešća bolest zglobova
je od pomoći
tjelesne težine, iscrpljenost i opći osjećaj slabosti. DiArtritisa ima više vrsta. Osteoartritis je degejagnosticirati artritis je jednostavno: klinička slika i
u prevenciji
nerativna bolest zglobova. Čini preko polovice svih
rentgenska snimka zahvaćenog zgloba bit će sasvim
artritisa i karakterizira ga uništavanje zglobne hrnepopravljivih
dovoljno da liječnik postavi dijagnozu.
skavice. Najčešće je povezan sa trošenjem zglobne
oštećenja
hrskavice ili povezan sa upalnim procesom kao posljedicom disfunkcije imunološkog sustava. Zbog tro- Olakšati tegobe i povećati
zglobova i
šenja i propadanja hrskavice, kosti koje tvore zglob pokretljivost
onesposobljenosti. počinju izravno doticati jedna drugu. Zbog izravnog
Ciljevi liječenja su osigurati olakšanje od bolotrenja jedne kosti zgloba o drugu, zglob može počeva, povećanje opsega kretnji i pojačati snagu. Postoji
Iako je artritis
ti okoštavati, tj. na njemu se mogu pojaviti koštane
nekoliko vrsta liječenja: Osnova liječenja je fizikalna
izrasline. Pokreti su ograničeni, zglobovi su bolni i
neizlječivo stanje,
terapija i lijekovi protiv bolova i upale. Najčešće se
otečeni, te ponekad “pucketaju” ili “škripe” pri pokoriste tkz. nesteroidni antireumatici (npr. brufen,
ako se rano otkrije, kretima.
voltaren). Oni smiruju bolove, a djeluju i protuupalUnatoč intenzivnim istraživanjima, uzrok nanjegov se tijek
no.
stanka osteoartroze još uvijek nije dovoljno poznat.
Nakon dijagnoze obično slijedi fizikalna terapija,
uz pridržavanje
Ovisno o uzroku nastanka promjena na zglobovima
čiji će opseg i trajanje odrediti fizijatar. Preporučuje
razlikujemo primarne i sekundarne artroze. Kod priodređenih pravila
se što više plivanja, te vježbe za jačanje mišića kako
marnih artroza, uz normalno opterećenje zgloba, pobi se odteretili zglobovi. Ukoliko imate problema s
može znatno
stoji “slabost” hrskavice nepoznatog porijekla. Kod
prekomjernom tjelesnom težinom trebali biste smrsekundarnih artroza, uz normalnu hrskavicu postoji
šavjeti. Kod ljudi sa teškim slučajevima artritisa,
usporiti, bolovi se
preopterećenje zglobova koje dovodi do njihova oštekada fizikalna terapija i lijekovi više ne pomažu, orćenja. Sekundarne artroze su češće u sportaša.
mogu ublažiti i
topedska operacija često može osigurati veliko olakšanje boli i uspostaviti izgubljenu funkciju zgloba.
prorijediti, a život
Bolest starije dobi
Ugrađivanje totalne endoproteze (umjetnog zgloba)
može biti puno
Postoje mnogi faktori koji uzrokuju osteoartritis. obično omogućava osobi s teškim artritisom u kukoNajčešće pogađa ljude srednje i starije dobi, a žene vima ili koljenu hodanje bez boli ili ukočenosti.
manje ograničen.
su češće pogođene nego muškarci. Najčešći rizični
faktor je dob - rijetko koja starija osoba nema manje
ili više izražene simptome artritisa. Debljina može
dovesti do osteoartritisa u koljenima. Također, ljudi
sa sportskim povredama, ozljedama zbog aktivnosti
na poslu, te zbog nezgoda imaju povećan rizik od razvoja osteoartritisa. I nasljedni faktori igraju ulogu
u razvoju artritisa, pogotovo onog na rukama. Neki
ljudi imaju urođeno osjetljiviju zglobnu hrskavicu ili
manje ili više izražene nepravilnosti u načinu spajanja zglobova. Kako osoba stari, te nepravilnosti sve
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U većini slučajeva osobe s artritisom mogu nastaviti sa svakodnevnim životnim aktivnostima. I
sami si možete olakšati tegobe. Ne podižite preteške
stvari, ne izlažite se pretjeranom fizičkom naporu,
izbjegavajte neravne terene, jer sve to preopterećuje
i dodatno oštećuje vaše zglobove. Izbjegavajte: kofein, alkohol i duhan. Hranu nemojte previše soliti, a
izbjegavajte špinat, šljive, rajčice, krumpir, crveno
meso, životinjske masnoće i orašaste plodove. Savjetuje se jesti što više: ribe, mrkve, pšeničnih i sojinih
proizvoda, te cjelovitih žitarica.
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CRKVENI
ZBOROVOĐA

CRKVENA GLAZBA

Dirigent ili zborovođa, ima zadatak
izabrati, poučiti i interpretirati
skladbe koje će biti izvođene za
vrijeme svete mise ili obreda.
Piše: Andrejka Srdoč

Terminologija
Crkveni zborovođa ili dirigent je crkveni službenik koji
vodi pjevački zbor, vokalne i instrumentalne skupine, soliste i ravna cjelokupnom izvedbom glazbenog djela, stoga treba biti u stanju
dati joj ispravno glazbeno i liturgijsko obilježje.
Dirigent je osoba koja ima ulogu upravljanja orkestrom i/ili
zborom tijekom izvođenja glazbenog djela. Termin zborovođa odnosi se na osobu koja upravlja zborom.
Dirigiranje je veoma važno jer samo uz pomoć dobrog dirigenta, članovi koji čine orkestar i zbor mogu izvesti muzičko djelo
na sinhroniziran, harmoničan i ujednačen način, onako kako je to
kompozitor zamislio. Uloga dirigenta je naročito bitna kod promjene tempa. Dirigent se za vođenje grupe glazbenika tijekom izvedbe
glazbenog djela služi pokretima tijela i prema potrebi dirigentskom
palicom. Porijeklo riječi je od lat. dirigere, a znači upravljati, (ruko)
voditi.

Crtice iz prošlosti
Crkvena glazba ranoga kršćanstva temelji se na jednoglasnom
pjevanju tzv. gregorijanskom pjevanju, a od IV.-V. st. liturgija postaje sve svečanija posebno na papinskim misama, pa se zbog toga
otvaraju posebne škole u kojima se uči crkveno pjevanje. Te su škole nazivane Scholae cantorum, a prvu takvu školu je osnovao papa
Silvester u IV. st. Jedan među tim pjevačima primicerius, bio je
dirigent i učitelj pjevanja. Tako nastaju prve forme crkvenog zborovođe.

Važnost zborovođe
Učiteljstvo Crkve potvrđuje važnost zbora, ne samo u velikim
bazilikama, katedralama ili važnijim crkvama, već i u manjim crkvama. Tamo gdje postoji ili se osniva zbor važna je figura dirigenta ili zborovođe, koji ima zadatak izabrati, poučiti, interpretirati
skladbe koje će izvoditi za vrijeme svete mise, svetih obreda i u tijeku cijele liturgijske godine. Da bi to mogao činiti, mora posjedovati
ili mora postići, neke glazbene i liturgijske vještine te mora biti u
stanju pročitati partituru i naučiti i izvježbati pjevače.

Osobine dobrog zborovođe
Dobro je da prije svega zborovođa bude dobar pjevač kako bi
mogao vokalno prenijeti ono što želi od svoga zbora.
Što se tiče same geste dirigiranja dobro je da bude svjestan
svojih gesta, da ima jasnoću i vještinu u dirigiranju, kako bi gesta
bila jednostavna, svedena na minimum, ali ujedno i djelotvorna.
Treba imati dobru liturgijsku pripremu kako bi njegov izbor
repertorija bio prikladan liturgijskom činu. On je prvi odgovoran

za izbor skladbi za liturgiju pred biskupom, svećenicima i župnom
zajednicom.
Ništa manje važne nisu i ljudske kvalitete kao što je biti ‘lider’,
pokretač, osoba koja okuplja. Trebao bi imati sposobnost odlučivanja, kako bi mogao uskladiti napetosti koje se ponekad stvaraju
u zboru. Trebao bi biti i prijatelj, brat i psiholog, trebao bi imati
puno strpljenja… Trebao bi posjedovati mogućnosti stvaranja jednog ugodnog, prijateljskog i opuštenog ambijenta gdje se pjevači
osjećaju prihvaćeni, gdje se osjećaju “grupa”, gdje se može stvoriti
ambijent za jedan zbor, odnosno od mnogih stvoriti jednu cjelinu
ili grupu.
Za formiranje zborovođe Crkva nudi svoje institucije, kao što
je Papinski institut za crkvenu glazbu u Rimu, Institut crkvene
glazbe “A. Vidaković” u Zagrebu, (nad)biskupijske glazbene škole
(Rijeka), te razni tečajevi.

Odnos prema liturgijskoj glazbi
Drugi vatiskanski sabor odredio je kako se treba odnositi prema liturgijskoj glazbi: „Neka se s najvećom brigom čuva i promiče
blago svete glazbe“ (SC 114).
Na (nad) biskupijske odbore za liturgijsku glazbu spada: skupljati, čuvati i promicati liturgijsko-glazbeno blago opće, nacionalne i pokrajinske Crkve, u čemu treba da im pomažu voditelji (ravnatelji) liturgijske glazbe župskih, redovničkih i drugih zajednica.
Upravitelji crkvenih škola, zavoda i redovničkih zajednica moraju se pobrinuti da liturgijsko-glazbenu pouku i praktični glazbeni
odgoj vode stručno osposobljeni učitelji crkvene glazbe. (SC 115).
Pastiri duša (upravitelji župa, rektori crkava, poglavari redovničih zajednica) moraju se brinuti da stručno obrazovani crkveni
glazbenik vježba i predvodi liturgijsko pjevanje. (SC 114).
Da bi mogla biti uvijek živom briga za rast liturgijsko-glazbenog života neka se u većim pastoralnim centrima osnuju skupine
liturgijskih djelatnika koji će na posebni način njegovati različite
liturgijske discipline, a u manjim zajenicima neka se, ako drugačije
nije moguće, različiti liturgijski djelatnici (animatori) okupe u jednu grupu (sekciju).
Voditelji crkvenih zajednica (škola, zavoda, redovničkih ustanova itd.) neka budu svjesni da su prvi pozvani njegovati liturgijski život u svojim zajednicama i da uzornim liturgijskim životom
svojih zajednica pomažu rast liturgijskog života cijele naše Crkve.
Ako je ikako moguće neka voditelji bogoslužja okupe oko sebe
suradnike koji će im u takvom nastojanju pomagati. „Naročito
neka paze na to da se opskrbe potrebnim i zgodnim službenicima te
da se promiče djelatno sudjelovanje vjernika“ (MS 5). (usp. Za bolje
pjevanje u liturgijskim zajednicama, Smjernice o glazbi u liturgijskim slavljima i njihova praktična primjena, Urednici: dr. Marijan
Steiner i dr. Izak Špralja, Sarajevo 1998.)
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SvjetsKI
dan misija
Piše: Andreja Škarabot Kunštek

Najezdom Turaka
prekinut je tijek
kulturnog napretka ličko
- krbavskog područja.
A djelo naših glagoljaša
nastavit će se u Senju
i Rijeci, ali više ne
anonimno.
PREDSENJSKO RAZDOBLJE

Povjerenstvo za misije Riječke nadbiskupije
već tradicionalno u suradnji s Katehetskim
uredom organizira u misijskom tjednu
molitvenu inicijativu „Milijun djece moli
zajedno“ te je tim povodom u srijedu 18.
listopada, u Katoličkoj osnovnoj školi „Josip
Pavlišić“ u Rijeci, održana molitva.

P

ovjerenstvo za misije Riječke nadbiskupije u povodu proslave 91. svjetskog
dana misija, od ponedjeljka 16. do nedjelje 22. listopada organiziralo je Misijski tjedan u župama Riječke nadbiskupije. U tjednu uoči Svjetskog dana
misija vjernici župa: Svetog Križa na Srdočima, Krista Kralja u Matuljima, crkvi
sv. Kuzme i Damjana u sv. Kuzmu, župi Gospe Karmelske na Donjoj Drenovi, župi
sv. Antuna Padovanskog u Fužinama, te župi sv. Jelene u Dramlju, okupljali su se
na molitvene susrete i slavljenje svetih misa, molitvu misijske krunice i Euharistijskom klanjanju za misije i misionare u čitavom svijetu, a na poseban način za 79
hrvatskih misionarki i misionara koliko ih trenutno djeluje u misijskim zemljama.
Povjerenstvo za misije Riječke nadbiskupije već tradicionalno u suradnji s Katehetskim uredom organizira u misijskom tjednu molitvenu inicijativu „Milijun djece
moli zajedno“ te je tim povodom u srijedu 18. listopada, u Katoličkoj osnovnoj školi
„Josip Pavlišić“ u Rijeci, održana molitva. Svi učenici zajedno sa svojim učiteljicama, vjeroučiteljicom i ravnateljicom molili su misijsku krunicu.
rhunac slavlja uslijedio je u nedjelju 22. listopada na Svjetski dan misija. Svečano euharistijsko slavlje u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio
je vlč. Odilon Gbènoukp - Singboa, sveučilišni kapelan HKS-a. Okupljenima
je ispričao kako je stigao u Zagreb i kakvo je bilo njegovo školovanje da bi postao svećenik. Istaknuo je važnost školovanje te dodao da još mnogo djece u njegovoj zemlji
(Benin) nema sredstava za školovanje. Nakon mise ispunio je želju prvopričesnika i
fotografirao se s mališanima.

V

Svečano
euharistijsko slavlje
u župi Uznesenja
Blažene Djevice
Marije predvodio
je vlč. Odilon
Gbènoukp
- Singboa,
sveučilišni kapelan
HKS-a.
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Iako anonimni, kao i u ranijim rukopisnim kodeksima, hrvatski su glagoljaši prihvaćanjem „crne
umjetnosti“ dokazali da nisu zatvorena enklava na
periferiji europskih kulturnih zbivanja. Ti naši skromni čuvari tradicije slavenske riječi već su Prvotiskom (1483.) stvorili djelo neprolazne vrijednosti koje zadivljuje tiskarskim umijećem. Kako je
mjesto tiska Misala do danas nepoznato, postoje
različite interpretacije.
Z. Kulundžić zastupa Liku (Kosinj) kao lokalitet najstarije tiskare na hrvatskom tlu. Naime,
senjski biskup Sebastijan Glavinić u svom izvještaju nakon vizitacijskog putovanja Likom i Krbavom
(područjima tek oslobođenim od Turaka), spominje Kosinj kao mjesto gdje su se nekad tiskali
„ilirski brevijari“ koje još upotrebljavaju tamošnji
glagoljaši. Danas nema sumnje da je u Kosinju doista tiskan glagoljski Brevijar iz 1491. Na žalost
sačuvanom primjerku nedostaje kolofon koji bi
potvrdio ovaj Glavinićev navod.
Svega dvije godine nakon tiskanja Brevijara
„bi rasap grada Modruše koga Turci porobiše i
popališe“. A nakon sudbonosne Krbavske bitke
(1493.) nastaje „rasulo kraljevstva hrvatskoga“.
Ognjišta se gase i do 1526. ostala je pusta gotovo cijela Gacka, a već ranije opustjeli su Bužani, Lika, Krbava... Prekinut je tijek kulturnog napretka ličko - krbavskog područja. A djelo naših
glagoljaša nastavit će se u Senju i Rijeci, ali više
ne anonimno.

SENJSKA GLAGOLJAŠKA
TISKARA
Blaž Baromić, prvak glagoljskog tiskarstva,
veliko je ime hrvatske kulturne povijesti 15. stoljeća. Ovaj glagoljaš iz Vrbnika, pisac, redaktor,
izdavač, tipografski novator, kanonik senjskoga
kaptola utemeljio je glagoljašku tiskaru u Senju
1494. Okolnosti za kulturni i književni pothvat
bile su nepovoljne. U zaleđu, na gacko-krbavsko-modruškom prostoru, prestaje gospodarski i
kulturni napredak nakon stalnih turskih upada i
krbavske bitke. Migracije odnose stanovništvo.
Grad Senj postaje vojničko uporište koje štiti austro-ugarsko kraljevstvo i habsburške posjede, ali i
sjevernotalijanske pokrajine. Unatoč nepovoljnim
povijesnim okolnostima i teritorijalnoj rascjepkanosti Hrvatske, svijest o zajedništvu i istovjetnosti
tradicije održava duhovnu koheziju hrvatskoga
naroda.
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1.

2.

3.

1. Kosinjski brevijar,
Kosinj, 1491.
2. Senjski misal, 7.
kolovoza 1494.,
tipografski biser
među glagoljskim
inkunabulama
3. Modruški biskup,
Šimun Kožičić Benja,
osnivač glagoljaške
tiskare u Rijeci 1530.

Glagoljaške tiskare promicatelji hrvatske
riječi i glagoljice
Piše: Zrinka Frković
U glagoljaškoj tiskari u Senju 7. kolovoza 1494. tiskana je prva senjska inkunabula
- Senjski misal. Duša pothvata je Blaž Baromić, čovjek živa duha i velikih organizacijskih sposobnosti. Kodeks ima 216 listova,
dvostupačan je (37 redaka u stupcu), dvobojan (crno-crveni). Sačuvana su svega tri
primjerka, a cjeloviti originalni primjerak čuva
se u Budimpešti. „Po obliku i rezanju slova i
po ostaloj tehnici izvedbe... on je tipografski
biser među glagoljskim inkunabulama“ (M.
A. Pantelić). O petstotoj obljetnici njegova
senjskog izdanja objavljen je faksimilni pretisak u Zagrebu 1994. godine u vrijeme Domovinskog rata! U skladu s potrebama prva
su izdanja liturgijskog sadržaja, a zatim slijede
neliturgijski spisi teološkog i nabožnobeletrističkog sadržaja: inkunabula Spovid općena
1496., (sačuvan samo jedan potpun primjerak), Naručnik plebanušev, 1507.,te
Transit sv. Jerolima i Korizmenjak fratra Ruberta 1508. Iste godine izišle su još dvije
knjige: Mirakuli slavne dive Marije i Meštrija
od (dobra) umrtija. Tada Blaž Baromić više
nije bio među živima .
Djelovanje Senjske tiskare završeno je
1508. godine. Iako je u njenom radu sudjelovao niz prevoditelja, redaktora, slagara,
slovorezaca i tiskara, poznato nam je samo
osam imena poimence. To su: Blaž Baromić,
Silvester Bedričić, Gašpar Turčić, Jakov
Blažiolović, Grgur Senjanin, Pero Jakovčić,

Tomas Katridarić i Urban iz Otočca. Imena
ostalih ostala su skrivena zbog samozatajne
poniznosti. Taj neveliki krug znatno je obogatio fond liturgijskih knjiga i, što je još važnije,
u svoju sredinu prenio je neke najpopularnije
europske neliturgijske i nabožne knjige druge
polovice 15. stoljeća.

RIJEČKA GLAGOLJAŠKA
TISKARA
Dvadeset i dvije godine nakon prestanka rada senjske glagoljaške tiskare modruški
biskup Šimun Kožičić Benja (Zadranin), glagoljski pisac, prevoditelj, redaktor i korektor,
osniva u Rijeci glagoljašku tiskaru. Ona se
nalazila „v rici v hižah prebivanie ego“, tj.
u kući Kožičićeva prebivanja. Biskup Šimun
Kožičić Benja, promicatelj hrvatskoga jezika i
glagoljice, nakon pada Modruša pod Turke,
odlazi najprije u Vinodol, a zatim u Rijeku.
Znamenit je po svojim govorima na Lateranskom koncilu i pred papom Leonom X.
u kojima iznosi teško stanje Hrvatske i traži
pomoć u obrani od Turaka.
U kratkom vremenu (15. XII. 1530.27. V. 1531.) u riječkoj je tiskari otisnut lijep broj knjiga. Čini se da je Psaltir (priručnik
za učenje glagoljice) prvo izdanje ove tiskare
(nedostaje impressum). Sačuvan je svega jedan primjerak koji se nalazi u knjižnici u Petrogradu. Slijede: Oficij rimski, molitvenik za
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osobne pobožnosti, Oficii blažene devi marie( tiskan dvobojno, sačuvana četiri primjerka). Misal hrvacki, tiskan „na božju hvalu i
hrvackoga jezika prosvećenie“ , tiskan je 28.
IV. 1531. (sačuvano šest primjeraka ). Knjižice krsta ( otisnute 2. V. 1531.) govore
o blagoslovu prstena, pričesti, bolesničkom
pomazanju te sadrže pogrebne molitve. Sačuvana su samo dva primjerka, jedan u Nacionalnoj knjižnici u Parizu i jedan u knjižnici u
Petrogradu. Knjižice od žitija rimskih arhijereov i cesarov (25. V. 1531.) povijesno je
djelo o rimskim papama i carevima. Posljednja knjiga - Od bitija redovničkoga knjižice
(27. V. 1531.), priručnik je o tome kakav
treba biti redovnik. Jedini primjerak sačuvan
je u Petrogradu.
Sve je knjige tiskao biskup Šimun Kožičić Benja o svome trošku, a tiskali su ih
Dominik i Bartolomej iz Brescije. Političke i
gospodarske prilike nisu dozvolile nastavak
ovog poletno započetog djela. Hrvatska
upravo u 15. i početkom 16. st. proživljava
najteže razdoblje svoje povijesti. Za obranu
zemlje trošila su se ogromna sredstva. U takvim pogibeljnim vremenima upravo su knjige održavale svijest o slobodi i nacionalnoj
povezanosti. O važnosti pisane riječi lijepo
kaže akademik Josip Bratulić: „Hrvatsko ime
tada je jednako branila knjiga kao i hrabri
ratnici na nemirnim i nesigurnim granicama
prema istoku.“

GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA
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Duhovne vježbe
za vjeroučitelje

Biskupijsko hodočašće
u Fatimu

P

reko stotinu hodočasnika iz Gospićko-senjske biskupije sudjelovalo je od 8.
do 18. listopada na hodočašću u Fatimu povodom obilježavanja stote obljetnice fatimskog ukazanja. Tom prilikom hodočasnici su pohodili i Padovu uz
posjetu samostanskoj crkvi sv. Leopolda Bogdana Mandića kao i baziliku sv. Antuna
Padovanskog, nakon toga francuski Lourdes te u konačnici prije Fatime svetište sv.
Jakova Santiago de Compostelu.

Organizator i odgovorni za hodočašće bio je župnik Malog Lošinja i donedavni župnik i dekan ogulinski don Robert Zubović uz suradnju tajnika i kancelara biskupije
preč. Mišela Grgurića i župnika Josipdola Petra Šporčića. Ovim jubilarnim hodočašćem povodom stote obljetnice fatimskog ukazanja želimo biti bolji, svetiji, da promijenimo svijet, poručio je 8. listopada na početku hodočašća na misi u crkvi sv. Leopolda
Bogdana Mandića don Robert Zubović. Nakon mise hodočasnici su obišli grob s neraspadnutim tijelom sv. Bogdana Leopolda Mandića, propovjedaonu sveca koja je jedina
ostala sačuvana nakon bombardiranja kao i sobu sa zavjetnim darovima onih kojima
su uslišane molbe svečevim zagovorom. Slijedila je zatim posjeta i obilazak bazilike sv.
Antuna Padovanskog.
U utorak 10. listopada hodočasnici su posjetili Lourdes, a misu u kripti bazilike
Bezgrešnog Začeća predslavio je kancelar biskupije i tajnik biskupa Križića vlč. Mišel
Grgurić. "Objava BDM siromašnoj djevojci Bernardici nije bila obična priča već prodor
neba na zemlju. Time su ljudi prozvani na obraćenje kroz lik kćeri mlinara čime Marija
nudi mogućnost poistovjećivanja s duhovnim i tjelesnim bolima i patnjama mnogih od
nas. Smisao nasljedovanja Isusa Krista je strpljivo nositi svoj križ uz odanost Mariji kod
koje uvijek možemo pronaći utjehu," zaključio je propovjednik vlč. Mišel uz poruku da
svojim mačevima ne cijepamo njezino srce. Misi je prethodila pobožnost križnog puta
ponad Lurda kojeg je predslavio don Robert Zubović. Prije mise održana je u kripti
ispovijed kao i molitva krunice. Hodočasnici su nazočili večernjoj procesiji sa svijećama, kao i ranojutarnjoj misi u špilji ukazanja 11. listopada zajedno s hodočasnicima iz
hrvatske katoličke misije iz Norveške i Švedske koju je predslavio fra Marinko Pervan.

S

redišnji događaj hodočašća dogodio se u Fatimi u svetištu Gospe Fatimske 13.
listopada na obilježavanju 100. obljetnica fatimskog ukazanja. Veličanstvenu
euharistiju pred blizu 200 tisuća hodočasnika predslavio je biskup Leirije i Fatime mons. Antonio Marto u suslavlju preko 20 biskupa i više stotina svećenika sa
svih kontinenata. Među njima se našlo i više stotina Hrvata, ponajprije hodočasnika
iz Gospićko-senjske biskupije kao i hodočasnika iz Zagreba kao i katoličkih misija
iz Švedske, Norveške, Njemačke kao i više pojedinačnih grupa iz Kanade i SAD-a.
Koncelebriralo je i desetak hrvatskih svećenika koji su na hrvatskom pročitali dio
molitve vjernika, dok je na kraju predvoditelj slavlja posebno pozdravio hrvatske
hodočasnike. Mons. Marto se podsjetio na događaj pred 100 godina kada se Gospa
ukazala malenima Francisku, Jacinti i Luciji i prenijela im tajne koje su se vremenom obistinile. Biskup je svima poručio da budu otvorena srca jedni prema drugima.
Misi je prethodila molitva krunice koja se molila i na hrvatskom jeziku. Istog dana
u večernjim satima održana je procesija sa svijećama koja je tradicionalno krenula
od kapelice podignute na mjestu ukazanja Gospe malima Jacinti, Francesku i Luciji.
Pri povratku sa hodočašća obišli su i baziliku u gradnji u Barceloni Sagrada Familia. Vrlo uspjelo hodočašće organizirano je uz Klek-tours iz Ogulina.
Zvonko Ranogajec
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Od petka do nedjelje 27. listopada održane
su na Plitvicama u pastoralnom centru Marije
Majke Crkve na Mukinjama duhovne vježbe za
vjeroučitelje s prostora Gospićko-senjske biskupije koje je vodio pročelnik Katedre povijesti
kršćanske literature i kršćanskog nauka dr.
sc. Ivan Bodrožić. Prije samih vježbi održano je
drugo stručno vijeće za vjeroučitelje s prostora
Gospićko-senjske biskupije. Pod vodstvom predstojnika Katehetskog ureda vlč. Nikole Turkalja
i voditeljice stručnog vijeća za vjeroučitelje prof.
Ivone Rendulić okupilo se četrdeset vjeroučitelja
među kojima i domaćin, don Goran Antunović,
župnik Plitvica.
Susret je započeo molitvenim uvodom kojeg
je održala vjeroučiteljica Inka Salopeka nastavljen je središnjim predavanje na temu „Odnos
učitelja i unutarnjeg Učitelja“ koje je održao
pročelnik Katedre povijesti kršćanske literature
i kršćanskog nauka dr. sc. Ivan Bodrožić.
Kada izgovaramo riječ moramo pokazati i
njen sadržaj, inače ona gubi spoznajsku snagu.
Riječ mora potaknuti sadržaj, a kod prenošenja
tvrdnji i formula treba povezati riječ i stvarnost,
a sadržaj naše poruke je Bog. Da bi ga znali prenijeti do slušatelja, sami ga moramo osjećati kao
nešto sveto i veliko, i svjedočiti, inače naša poruka neće biti snažna. S učenikom trebamo stvarati osjećaj povjerenja u znaku vjerodostojnih
svjedoka. Pri tome moramo samo biti autentični
i vjerodostojni pred Bogom, za razliku od drugih
učitelja, pri čemu je naš posao i drukčiji od drugih učitelja. Naša znanja uz znanstveno-stručnu
podlogu trebaju biti stečena vjerom i svjedočenjem. Poslanje vjeroučitelja nije iznošenje partikularne ideologije već uz pomoć Isusa svjedočko
poslanje, rekao je dr. Bodrožić te zaključio da
moramo biti ponosni na svoj posao jer učenike
upućujemo u opće i moralne antropološke vrijednosti te univerzalne, opće i nepromjenjive istine.
Zadaća nam je poučavati u vjeri a ne indoktrinirati.
Vjeroučiteljica Tina Košćak je zatim predstavila interaktivnu aplikaciju u nastavi vjeronauka learning apps, dok je Antonia Bilen
prenijela iskustva s polaganja stručnog ispita.
Na koncu je predstojnik KU vlč. Nikola Turkalj
predstavio Godinu obitelji u čijem je znaku aktualna pastoralna godina u Gospićko-senjskoj biskupiji te izrazio potrebu izrade župnih kateheza
kao i potrebi pojačanog rada s roditeljima u cilju
jačanja sakramentalnog života. Pri tome je bitna
svjedočka dimenzija samih vjeroučitelja.
Zatim se slijedile trodnnevne duhovne vježbe, a tematski naslov četiriju razmatranja bio je
„Biti vjeroučitelj po uzoru na sv. Petra“. Završile
su nedjeljnom misom koju je predslavio voditelj
duhovnih vježbi dr. Ivan Bodrožić. U svojoj homiliji zaokružio je trodnevno druženje s vjeroučiteljima porukom da se u životu treba ravnati
temeljem Božjeg zakona, zakona ljubavi koji je
pretpostavka svakog odnosa o koji je utkan u
temelje obitelji i domovine. Isus nas poziva da
budemo ovisnici o Božjoj ljubavi, zaključio je propovjednik.
Zvonko Ranogajec
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25. komemoracija
žrtvama u Međuvođama

Biskup Križić predslavio
patrona župe sv. Ivana
Pavla II. u Donjem Lapcu
Župa sv. Ivana Pavla II u Donjem Lapcu proslavila je u nedjelju 22. listopada drugu po redu župnu svetkovinu od njezina utemeljenja. Svečanu svetu
misu predslavio je gospićko-senjski biskup Zdenko Križić u koncelebraciji s domaćim župnikom Dinom Rupčićem prečasnim Mišelom Grgurićem, biskupovim
tajnikom i kancelarom i don Ronaldom Jelićem rektorom dječačkog sjemeništa
Zmajević u Zadru. S rektorom Jelićem liturgiju su uzveličala četvorica sjemeništaraca rodom iz gospićko-senjske biskupije a đakonirao Tomislav Sikavica,
trajni đakon Riječke nadbiskupije čiji su korijeni iz župe Boričevac.
Misu je pjevanjem uveličao dječji zbor pod vodstvom vjeroučitelja Marija
Klepića.
Z. R.

Spomendan bl. kraljice
Katarine Kotromanić
Drugu godinu za redom svečano je u župi sv. Ivana Pavla II. u Donjem Lapcu 25. listopada proslavljen spomendan kraljice Katarine Kotromanić. Svečanu
svetu misu predvodio je preč. Josip Šimatović, župnik i čuvar svetišta CHM-a na
Udbini. Valja istaknuti da KUD kraljice Katarine Kotromanić slavi ove godine
20 god postojanja.
Propovjednik je posebno istaknuo da je još pod dojmom smotre kudova
čiji je domaćin bio Donji Lapac. Potaknuo je rad KUD-a kako bi on bio primjer
i drugima župnim zajednicama u dekanatu da je uspjeh moguć i u manjim sredinama ako se ljudi udruže i imaju pred sobom nešto više od osobnih ciljeva.
U propovijedi je nastojao razložiti život i djelo bl. Katarine. Blažena Katarina i u progonstvu je nastavila živjeti sveto i dostojanstveno, a sudjelovala je i u
djelima kršćanskoga caritasa.
Župnik je zahvalio predvoditelju na dolasku a predvoditelj je KUD-u i župniku predao replike kipa Ivana Pavla II. koji se nalazi pred Svetištem na Udbini.
Nakon svete mise druženje je nastavljeno u dvorani župnog doma uz prigodno
čašćenje a nije izostalo ni pjesme i plesa.
Zvonko Ranogajec

U subotu 23. rujna u župi Generalski Stol održana je misa
u spomen na preko tisuću pobijenih Hrvata na prostoru šume
Međuvođe, na prostoru grada Ogulina kod Gornjih Dubrava.
Osim mise upaljene su svijeće kod spomenika poginulima u
2. svjetskom ratu u Generalskom Stolu, Tounju i Skradniku.
Nakon mise i odavanja poštovanja žrtvama, preko 50 hodočasnika otišlo je u šumu Međuvođe kod spomenika i križa, gdje
se zadnjih 25 godina održava komemoracija.
Župnik Generalskog Stola Ivica Tolla istaknuo je na misi
da su Generalski Stol sjeverna vrata biskupije koja je kroz
ideju biskupa Bogovića gradnjom Crkve hrvatskih mučenika
učinila spomenik svim žrtvama u hrvatskog povijesti, a pobijenih preko tisuću u kolovozu 1945. godine koji su dovedeni iz
logora na Dubovcu i karlovačkog zatvora fantomskim vlakom
su dostojni da se njihova sudbina bolje istraži i da joj se svake
godine iskaže pijetet i poštovanje. Komemoracija se održala
po 25. puta a organizatori su Udruga hrvatski domobran iz
Duge Rese, udruga Kovan iz Generalskog Stola kao i UHBDDR iz Generalskog Stola. Komemoraciji su nazočili donačelnik Generalskog Stola Damir Kolić, načelnik Josipdola Zlatko
Mihaljević, predsjednik Hrvatskog domobrana iz Duge Rese
Miljenko Vdović i članovi iz Generalskog Stola i Slunja, predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva Ante Beljo, saborski
zastupnik Tomislav Lipoščak te predstojnik kabineta ministra branitelja Tome Medveda Anton Milan Žlimen koji su se i
obratili na mjestu tragedije nedaleko Grubine jame.
Glavni organizator kao i svih prethodnih godina bio je
predsjednik udruge Kovan, Ante Jozo Ramić koji je podsjetio
na dugo prešućivano i zatajeno mjesto koje se posjećuje i komemorira u čast pobijenih tisuću i pol pripadnika hrvatske
vojske i njihovih najbližih koje su komunističke vlasti pobile ljeta 1945. Tajno ih dovodeći vlakom nakon čega su vršili
egzekuciju. Zahvalio je vlastima na podržavanju akcije iako
nema nikoga iz aktualne gradske vlasti Ogulina izuzev zamjenika gradonačelnika iz bivšeg saziva Tone Radočaja.
Z. R.

Sv. Mihovil proslavljen u Tržiću i Kamenici
U subotu 30. rujna u župi Kamenica u Ogulinskom dekanatu je
svečano proslavljen blagdan nebeskog zaštitnika sv. Mihovila. Misu
je u kapeli sv. Mihaela kod mjesnog groblja predslavio generalni vikar
Mostarsko-duvanjske biskupije don Željko Majić u suslavlju domaćeg
župnika fra mr. Ante Bekavca i deset svećenika Gospićko-senjske biskupije kao i članova Hercegovačke franjevačke provincije na čelu s
gvardijanom zagrebačkog samostana fra Svetozarom Kraljevićem i
profesorom na KBF-u u Zagrebu dr. Tončijem Matulićem. Bogoslovi
iz Dubrave misu su animirali glazbom a za orguljama je bio Franko
Markić.
Obilježavanje proslave nebeskog zaštitnika započelo je u Tržiću
kod ostataka nekadašnje velike župne crkve sv. Mihovila koja uništena
u 2. svjetskom ratu nakon kojega su tadašnji „ pobjednici“ prognali su
domicilno stanovništvo tako da je nekadašnja župa s više stotina domaćinstava ostala skoro sasvim prazna na prostoru Tržića. Molitvu za sve
poginule predvodio je župnik Tounja i Tržić-Kamenice fra Ante Bekavac u suslavlju župnika Oštarija i Cerovnika popa Ante Luketića i gene-

ralnog vikara Mostarsko-duvanjske biskupije don Željka Majića. Prije
molitve i odrješenja svijeće i vijence položili su predsjednik općinskog
vijeća Tounja Nikola Fumić i predsjednik OO HDZ-a Nikola Brletić.
U nastavku su brojni potomci prognanih Tržićana obišli grobove svojih najmilijih na kojima dominiraju prezimena Fumić, Miletić, Tutek,
Fumić, Krikšić, Dujmešić, Cazin, Mravunac, Požega, Klarić i Ožanić.
Slijedila je zatim svečana misa u Kamenici u kapeli sv. Mihaela. „U
liku sv. Mihaela mi slavimo Božju snagu i odajemo slavu Bogu“, istaknuo je propovjednik don Željko Majić te poručio da zahvaljujući snazi
vjere u trojedinog Boga i ova župa koja je u svojoj novijoj povijesti imala
puno velikih petaka je uspjela opstati.
Predvoditelj slavlja prenio je pozdrave mostarsko-duvanjskog biskupa Ratka Perića koji je trebao predvoditi ovaj blagdan i na kraju je
poručio mještanima da ne napuštaju svoj kraj. Gostu su domaći vjernici
uručili poklon, proizvode domaćeg kraja. Nakon mise održano je druženje vjernika i narodno veselje.
Z. Ranogajec
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ZAHVALNO HODOČAŠĆE AGAPEA
U petak 13. listopada 2017. sedam članova Molitveno-karitativne
zajednice Agape iz Prve riječke hrvatske gimnazije sa svojim razrednikom Davorom Štifanićem i voditeljem Miroslavom Radićem hodočastilo je u Mariju Bistricu. Tu su zahvalili Bogu i Majci Božjoj za dosadašnjih 18 godina uspješnog djelovanja i pomolili se da ih njihova pomoć i
blagoslov prati i u budućem radu.
U Mariji Bistrici su, osim svetišta, posjetili karmelićanski samostan „Blaženi Alojzije Stepinac“ u kojem ih je primila sestra Petra i
upoznala sa životom i radom sestara karmelićanki.
U dolasku kratko su se zaustavili u Karlovcu i posjetili Nacionalno
svetište sv. Josipa gdje im je o njegovom nastanku i važnosti za hrvatski
narod govorio vlč. Anton Sente.
Na povratku su agapovci posjetili franjevački centar za duhovnu
obnovu „Tabor“ u Samoboru, obišli centar Samobora i zasluženo se počastili nadaleko poznatim samoborskim kremšnitama.
Ovo je bila 230. akcija Agapea. U njoj su sudjelovali sljedeći učenici: Zelda Bašić, Tara Rački, Laura Dian, Gabriela Čančar, Polina Gorbačov, Valentin Car i Antun Srdoč.
M. Radić

Frančiškova u Kukuljanovu
Župljani župe Kukuljanovo u Bakarskom dekanatu proslavili su blagdan svog nebeskog zaštinika sv. Franje Asiškog 4. listopada svečanim misnim slavljima ujutro a i
poslijepodne u 19 h. Poslijepodnevnu sv. misu predvodio je fra Petar Ljubičić koji je i dvije
večeri uoči Frančiškove predvodio duhovnu obnovu na kojoj je bio veliki broj vjernika iz
raznih župa Riječke nadbiskupije. Koncelebrirali su župnik Kukuljanova i Škrljeva vlč.
Đuliano Trdić i kapelan vlč. Ivan Marković; mons. Petar Zeba i mons. Stanko Kovačić;
svećenici: Petar Belanić, Matija Rašpica, Vjeko Kovač, Vjekoslav Đapić, Hrvoje Poljak,
Tomislav Kutleša, Marko Šarić, Marko Kopić i Franko Markulić. Poslužitelji oltara bili su
novozaređeni đakon Mario Frlan, trajni đakon Tomislav Sikavica, jedan bogoslov i ministrantice iz župe. Pjevao je župni zbor a vjernika je bilo puno iz raznih župa.
Fra Ljubičić je u propovijedi govorio o sv. Frasnji koji se odazvao na Božji poziv i o
važnosti svetaca:“ O svecima se danas malo govori kao da ih se bojimo, kao da su čudaci.
Oni su najsavršeniji ljudi, jer su se Bogu odazvali, jer su shvatili da smo tu da Bogu služimo i pomognemo drugima da takvi budu. Sveci su nam uzor ali i ukor da ispitamo svoj
život: zašto nisam ja osobno svet? Naš poziv je biti svet, milosrdan, primjer svima da već
tu ostvaruju Kraljevstvo nebesko. Sveci su se odrekli grijeha i krenuli za Isusom. Znali su
da je On Jaganjac koji umire za život svijeta. “-rekao je fra Ljubičić te pozvao okupljene
da nose u svojim srcima sve ljude poput sv. Franje.
Na kraju misnog slavlja župnik vlč. Trdić zahvalio se predvoditelju rekavši kako je
cilj svih ovih događanja bio da se ljudsko srce pokrene jer je to najbitnije, jer se u ljudskom
srcu sve odvija i tajna vječnog spasenja i vječne propasti. „Pozvani smo odgovoriti Bogu i
svoj život uzeti u svoje ruke.“ – rekao je vlč. Trdić naglasivši kako je fra Ljubičića pozvao
zbog njegove jednostavnosti i poniznosti.
Gordana Fumić

Lokve

Blagoslov kipova sv. Ivana Pavla II.
i bl. Alojzija Stepinca
Riječki nadbiskup Ivan Devčić u Lokvama je 22.
listopada blagoslovio kipove sv. Ivana Pavla II. i bl. Alojzija Stepinca. Kipove visoke jedan i po metar dao je izraditi i postaviti župnik Zlatko Ćibarić sa željom da ovaj
svetac i blaženik budu uzor i nadahnuće župljanima.
„Ovo su za sada jedini kipovi Ivana Pavla II. i kardinala
Stepinca u nekoj od župa Gorskog kotara iako su oni
itekako poznati i štovani u ovome kraju. Sv. Ivana Pavla
brojni su žitelji Gorskog kotara došli pozdraviti u Rijeku
u ljeto 2003. godine, a Božić koji je tome prethodio na
trgu sv. Petra bio je obilježen smrekom koja je stigla iz
Gorskog kotra. S kardinalom Stepincem brojni su dijelili sudbinu represije državnih vlasti nakon Drugog
svjetskog rata. Želja mi je stoga da njihovi kipovi budu
poticaj na pobožnost i jačanje vjere, a posebno ćemo moliti za proglašenje svetim kardinala Stepinca“, rekao je
župnik.
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Blagoslov kestena i
spomendan blaženog
Karla IV. Austrijskog

300 godina pravoslavlja u Rijeci

U Domu pastoralnih susreta, na sjemenišnom dobru u Lovranu 21. listopada proslavljen je spomendan blaženog Karla IV. Austrijskog čije se moći odnedavna čuvaju u
domskoj kapelici Presvetog Srca Isusovog. Misu je predvodio riječki nadbiskup Ivan
Devčić koji je istaknuo da ovaj blaženik može biti uzor vjernicima u načinu na koji je
obavljao svoju javnu službu shvaćajući ju kao služenje, a ne vladanje te kao obiteljski čovjek koji je unatoč brojnim obvezama bio posvećen obitelji i imao osmero djece. Podsjetio
je da su moći blaženika u kapelicu stigle inicijativom novog upravitelja, vlč. Josipa Tomića koji je vođenje ove ustanove preuzeo ovoga proljeća. Pohvalio je njegova nastojanja
da Dom pastoralnih susreta bude na službi zajednice, kako crkvene tako i društvene.
Inicijativom sadnje 200 autohtonih lovranskih pitomih kestena na imanju oko Doma
potvrđena je uključenost i korisnost i za širu društvenu zajednicu.
Proslava blaženika čije se moći čuvaju u kapelici bila je prilika za okupljanje suradnika Doma i blagoslov nasada kestena. Vlč. Josip Tomić zahvalio je svim suradnicima te
ukratko progovorio o životu ovog blaženika. Nakon mise okupljeni su pogledali izložbu
fotografija posljednjeg austrijskog cara, koji je početkom 20. stoljeća pokazao humanitarni i socijalno osjetljiv oblik vladanja te kasnije proglašen blaženim.

Riječka nadbiskupija, PGŽ i
Veleučilište u Rijeci u projektu
zaštite maruna
Riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić, župan Primorsko-goranske
županije Zlatko Komadina, direktor nadbiskupijske tvrtke Domus Laurana d.o.o. vlč.
Josip Tomić,, načenik Općine Lovran Bojan Simonič, pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ Melita Raukar sa suradnicima obišli su u
ponedjeljak 9. listopada kolekcijske nasade pitomog kestena (maruna) na Sjemenišnom
dobru u Lovranu. Suradnjom Riječke nadbiskupije, Centra za poljoprivredu i ruralni
razvoj PGŽ i Veleučilišta u Rijeci 2016. godine posađeno je 200 sadnica intruduciranih i
autohtonih sorti čime je omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom pitomog kestena (maruna) s ciljem edukacije, proizvodnje sadnog materijala te zaštite autohtonog
sortimenta Primorsko-goranske županije.
Riječki nadbiskup izrazio je zadovoljstvo suradnjom koja je na korist cijeloj zajednici i s ciljem očuvanja maruna. Također, Sjemenišno dobro u Lovranu na kojemu su zasađeni nasadi, moguće je proširiti i na dodatnih 2, 5 ha zasaditi i druge kulture specifične
za ovo podneblje poput lovranske trešnje, rekao je nadbiskup. Nije isključio mogućnost
i da se još neka zemljišta Riječke nadbiskupije stave u funkciju očuvanja autohtonih
sorata primorsko-goranskog kraja.
Riječ je o prvom voćnjaku maruna u Primorsko-goranskoj županiji, kazao je župan
Komadina. S inicijativom se krenulo prije pet godina kada je bolest zahvatila marune
na lovranskom području, te je pohvalio zalaganje Riječke nadbiskupije za zaštitu autohtonih sorata.
Za realizaciju projekta PGŽ je izdvojila 90. 000 kuna, a zemljište veličine 1 ha ustupila je Riječka nadbiskupija. Puna rodnost očekuje se tek za pet godina i donosit će 30 do
50 kg ploda po stablu, najavio je dr. sc. Željko Prgomet s Veleučilišta u Rijeci.
Helena Anušić
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Dvotjedna
manifestacija
okupila brojne
sudionike

P

ovlastica cara Karla VI. godine 1717. omogućila je da 208 pravoslavnih obitelji početkom
18. stoljeća iz Dalmacije dođe živjeti na područje Rijeke. Visoka 300. obljetnica te povlastice
bila je povod velikoj i sadržajnoj manifestaciji naslovljenoj »300. godina pravoslavlja u Rijeci« koja
je u Rijeci i Opatiji održana tijekom druge polovice
listopada. Manifestacija je imala duhovne, kulturne
i znanstvene, gastronomske i gospodarske sadržaje, a pokrovitelja je bilo puno: Primorsko-goranska
županija, Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci, gradovi
Opatija i Kastav, uz podršku Ministarstava kulture i
Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske te
Ministarstva kulture i Ministarstva vanjskih poslova
Republike Srbije.
Proslava jubileja počela je svečanom liturgijom
koju je u pravoslavnom hramu sv. Nikolaja predvodio Njegovo Visokopreosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski Gospodin Porfirije. Liturgiji su
nazočili i brojni uzvanici – predstavnici drugih vjerskih zajednica u Rijeci, mons. dr. Ivan Devčić, riječki
nadbiskup i metropolit, baptistički pastor Giorgio
Grlj, riječki imam Hidajet Hasanović i Ranko Špigl,
predsjednik Židovske općine Rijeka.
Slijedila je svečana akademija u Pomorskom i
povijesnom muzeju Hrvatskog primorja i izložba u
istom muzeju pod naslovom »Pravoslavna zajednica
u Rijeci u 18. stoljeću«. Zatim je slijedio znanstveni
skup »Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u
ranom novom vijeku. Povodom 300. godišnjice povlastice Karla VI. (III.) pravoslavnima u Rijeci (1717.)«
okupivši 20-tak znanstvenika iz više zemalja, potom
i izložba ikona u hramu sv. Nikolaja, Dani Skadarlije
u Rijeci i Opatiji s kulinarskim i glazbenim specifičnostima, susreti gospodarstvenika, kazališne predstave i drugi sadržaji - sve to od 14. do 29. listopada.
brojnih događanja, upućene su poruke o gradu Rijeci kao luci različitosti, suživota i poštovanja među ljudima. Naglašeno je o tome
progovoreno na svečanoj akademiji na kojoj su uz
Zlatka Komadinu, primorsko-goranskog župana i
Vojka Obersnela, riječkog gradonačelnika govorili i
brojni drugi uglednici - zamjenik ministra kulture Republike Srbije Dejan Masliković, izaslanik hrvatske
ministrice kulture Davor Trupković, zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske ministar turizma
Gari Cappelli, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Milorad Pupovac, riječki nadbiskup mons. dr.
Ivan Devčić i mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije.
Riječki nadbiskup Ivan Devčić istaknuo je da
je Rijeka oduvijek, osim kratkih povijesnih epizoda, bila grad u kojem su se poštivale vjerske i nacionalne posebnosti, a međuvjerski odnosi su dobri i
skladni. Pokazalo se da su pravoslavni vjernici ovdje dobro integrirani i prihvaćeni. „U odnosu prema
drugima nije dovoljna samo tolerancija, u smislu
podnošenja drugoga, nego se različitosti moraju
shvatiti kao prilika i ono što nas obogaćuje“, rekao
je nadbiskup.
Na tom su tragu bili i drugi govornici, a gradonačelnik Obersnel podsjetio je da Rijeka časno nosi
titulu Europske prijestolnice kulture 2020. koju je
dobila zahvaljujući svojoj srži, koju čine različitost,
multikulturalnost i multikonfesionalnost.
M. G.
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Ustrojen Nadbiskupijski ured za katoličke škole

B

udući da na području Riječke nadbiskupije postoje dvije
katoličke škole (Salezijanska klasična gimnazija s pravom
javnosti i Katolička osnovna škola „Josip Pavlišić“ u Rijeci)
riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić osnovao je 18. listopada
2017. Nadbiskupijski ured za katoličke škole. Predstojnicom Ureda imenovao je gđu Kseniju Rukavina Kovačević, koja ujedno obnaša i službu predstojnice Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije.
Tim je povodom 19. listopada pozvao ravnatelje navedenih škola,
doc. dr. sc. don Niku Tunjića i s. Maju Dolenec, te predstojnicu
novoosnovanog ureda na prvi zajednički susret. Tema susreta bila
je ustrojba rada Ureda i njemu pripadajućeg Vijeća koje će biti sastavljeno od sljedećih članova: predstojnica Ureda, ravnatelji katoličkih škola na području mjesne Crkve, predstavnici roditelja i
učitelja pojedinih katoličkih škola.
Prema Odredbama Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama temeljne zadaće Nadbiskupijskog ureda za katoličke škole su: „promicati, međusobno povezivati i razvijati katoličke škole unutar mjesne Crkve; brinuti se da
pojedine katoličke škole djeluju u skladu sa svojim statutima kao
jedinstven i usklađen sustav; paziti na njegovanje posebnosti katoličkih škola, kako u odgojno-obrazovnom tako u drugim odobrenim programima, u formaciji njihovih djelatnika i odgoju učenika
u duhu evanđeoskih vrijednosti; provoditi u djelo odgojno-obrazovni projekt; u povezanosti s osnivačem voditi brigu o materijalnom
poslovanju škola, održavanju školskih zgrada i nabavi opreme te
surađivati s Nacionalnim uredom i predstavnicima mjerodavnih
vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u pitanjima koja
se odnose na katoličke škole“ (Odredbe, čl. 23).
zadaće Vijeća Nadbiskupijskog ureda su: „brinuti se za
provođenje pastoralnih smjernica dijecezanskog biskupa u
povezanosti s općim smjernicama katoličkoga odgoja i obrazovanja; razmatrati materijalna pitanja katoličkih škola kao i ona

koja se tiču njihova života i djelovanja unutar mjesne Crkve; sudjelovati u formaciji djelatnika i odgoju školske djece i mladih u duhu
evanđeoskih vrijednosti“ (Odredbe, čl. 26).
Na području Hrvatske trenutno djeluje 10 osnovnih i 12 srednjih katoličkih škola. Nad/biskupijski uredi za katoličke škole u
Hrvatskoj u uskoj su povezanosti s Nacionalnim uredom za katoličke škole i Vijećem HBK za katolički odgoj i obrazovanje.

A

Skupština svećenika Riječke nadbiskupije
U Domu pastoralnih susreta u Lovranu u ponedjeljak 16. listopada održana je redovna jesenska Skupština svećenika Riječke nadbiskupije.
Nakon molitve Trećeg časa, predavanje na temu: „Neka pravila za ispravan odnos svećenika prema vjernicima
- psihološki vid“, održao mr. sc. Đuliano
Trdić, voditelj Savjetovališta Riječke
nadbiskupije. U prvom dijelu govorio je
o razinama intimnosti u komunikaciji.
Istaknuo je da su svećenici na određeni
način svojom pojavom autoritet vjernicima i važno je znati odnos moći u komunikaciji, jer se ista na žalost može i
zlorabiti. Govoreći o trima razinama
komunikacije - psihofiziološkoj, psihosocijalnoj i razumsko-duhovnoj, pojasnio je
da ljudi, za razliku od životinja, posjeduju treće navedeno, no ista
je uvjetovana s prve dvije. Da bi čovjek našao Boga, mora tražiti
drugog čovjeka, rekao je predavač. Biti s ljudima svećenikovo je
poslanje i u onoj mjeri u kojoj smo svjesni psihosocijalnog života,
toliko ćemo biti povezani s vjernicima. Teško je nositi tuđi križ ako
je križ vlastitog života nepodnošljiv. Svećenik je taj koji bi trebao
biti s ljudima, pružiti im oslonac i sigurnost, no s druge strane
potrebno je postaviti granice tog odnosa, poručio je mr. sc. Trdić.
U drugom dijelu izlaganja govorio je o odnosu moći i socijalnim utjecajima na svećeničke stavove. Stavovi se mogu prenositi:
prisilom, kompenazijom (nagradom), legitimnim utjecajem, utjecajem percepcije, informiranjem te referentnim utjecajem, a za

svećenika je preporučljiv informativni utjecaj. Vjerniku se daje cjelovita informacija o crkvenom nauku i održava autoritet, pojasnio
je predavač. Na kraju je upozorio kako je u pastoralu s vjernicima
najteže pronaći mjeru autoriteta koja će biti između popustljivosti
i strogosti te da je potrebno paziti da se ne povrede profesionalne
granice u tom odnosu.
Riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić na skupu je najavio
otvorenje Centra za mlade Riječke nadbiskupije „Bl. Miroslav Bulešić“ potaknuvši svećenike na podršku. Dodao je da je nazvan po
osobi koja je uzor mladima.
Helena Anušić
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U Katoličkoj knjižnici održana
prva književna večer
U nedjelju 29. listopada u organizaciji Katoličke knjižnice u Centru za mlade „Bl.
Miroslav Bulešić“ u Rijeci organizirana je prva u nizu književnih večeri. Gost je bio
duhovni pisac i vjeroučitelj Miroslav Radić, a događaj je moderirala vjeroučiteljica Maja
Šimičić Roksandić.
U ugodnom okruženju Radić je predstavio svoje tri dosadašnje zbirke ( “Gospodine
otopi led mržnje”, “Dobar dan vječnosti” i “Sreća praznih ruku”), te pripremio okupljenje za euharistijsko slavlje prigodnom meditacijom “Čovjek umire bez euharistije”, koja
je ujedno nagovještaj nove knjige meditacija koja je u pripremi.
S obzirom da je Radić u nekoliko navrata Katoličkoj knjižnici donirao veći broj
knjiga, Šimičić Roksandić zahvalila mu je na donacijama te izrazila želju za književnih
večeri s Miroslavom Radićem. Dodala je da svi zainteresirani za volontiranje u Katoličkoj knjižnici ili doniranje duhovnog štiva, mogu se javiti u inbox Facebook stranice
Katoličke knjižnice Rijeka illi e-mail: katolicka.knjiznica@gmail.com.
Radno vrijeme Katoličke knjižnice je četvrtkom prije kateheze (19-20 sati) i nedjeljom prije mise (19-20 sati).

Pitaj svećenika
Adventski vijenac
Bliži se vrijeme Došašća pa ćemo uskoro pripremati i adventske vijence na kojima
će biti 4 svijeće koje ćemo paliti, jednu po
jednu, svake nedjelje Došašća.
Iako je uvriježen naziv adventski vijenac, čuo sam da je zapravo bolje slagati svijeće jednu do druge, a ne u krug, odnosno
vijenac. Moje pitanje dakle glasi, kako posložiti 4 adventske svijeće?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Matija

Odgovara vlč.
Marijan Benković

Hodočašće Riječke
nadbiskupije u Ukrajinu
Riječka nadbiskupija u suradnji s grkokatoličkom biskupijom iz Ukrajine poziva
na svoje godišnje hodočašće od 24. lipnja do 1. srpnja 2018. u kraljevske gradove Kijev i
Lavov, te u najveće marijansko svetište Zarvanytsya. Također, na hodočašću će se posjetiti i drugi ukrajinski gradovi i svetišta. Hodočašće predvodi riječki nadbiskup mons. dr.
Ivan Devčić sa svećenicima. Putovati u Ukrajinu je sigurno i nema zabrana.
Zainteresirani se mogu prijaviti i sve informacije dobiti pozivom na broj telefona:
051-581-234 (ponedjeljak, srijeda i petak od 9 – 12 sati), ili: 091-589-3347. Također,
predbilježbu i upit moguće je poslati na e-mail adresu: hodocasce.ukraina@gmail.com
Detaljnije o hodočašću Organizacijski odbor objavit će po dovršenju službenog programa hodočašća.
Svetište Zarvanytsya
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Dragi Matija,
u vremenu Došašća glavno pitanje nije
kako posložiti 4 adventske svijeće, nego
kako posložiti sebe i svoju nutrinu za rođendan našega Spasitelja. Moramo sebe posložiti, svoj odnos s Bogom, s braćom i sestrama.
Svijeće nas pozivaju na budnost i prizivlju
nam u svijest približavanje najradosnijeg
otajstva naše vjere - Božića. Spasitelj nam
dolazi, a mi? Jesmo li zapalili svjetlo vjere
koje raspršuje tamu zla?
Svakodnevno se susrećemo s pitanjem
dobra i zla, a adventski vijenac s četiri svijeće simbolizira pobjedu svjetla nad tamom,
Isusovu pobjedu nad zlom. Svijeće nam dozivaju u svijest blizinu Isusovog rođenja i
njegovog konačnog dolaska na kraju vremena. Isusov dolazak za nas je svjetlo u tami
koja nas želi „zatamniti“. Približavajući se
Božiću, adventski vijenac sve jače svijetli,
jer je na njemu sve više svjetla. Simbolika
nas poziva da se odreknemo grijeha kako bismo sve više „svijetlili“ Božju ljubav i živjeli
radost života. Približavajući se Betlehemskom svjetlu, jasnije vidimo, jer nas to Svjetlo obasjava. Tama nestaje, radost nastaje.
Dakle, dragi Matija, adventski vijenac
otkriva simboliku najradosnijeg vremena liturgijske godine koja nas poziva na budnost
i radost života zbog Isusovog prvog dolaska,
onda onog svakodnevnog i na koncu onog
konačnog dolaska. Raspored svijeća može
biti i u krug i jedna do druge, a još je ljepše
kada svijeće posložimo na panj (Isklijat će
mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit
iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh
savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg (Iz 11, 1-2)).
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Slavimo uzore i
zagovornike

S

vetkovina Svih svetih proslava je cijele Crkve jer slavimo uzore i naše
zagovornike, ali se i prisjećamo svih naših dragih pokojnika, rekao je 1.
studenog na početku misnoga slavlja riječki nadbiskup mons. dr. Ivan
Devčić u crkvi sv. Romualnda i Svih svetih u Rijeci predvodeći svečano misno
slavlje.
U propovijedi je vjernicima govorio o tri razine Crkve: proslavljenoj Crkvi
u nebu, trpećoj u čistilištu i putujućoj koju čine svi koji su na ovozemaljskom
putu prema nebu. Trebamo težiti tome da postanemo dionicima proslavljene
Crkve, rekao je nadbiskup. Na tom putu pozvani smo slijediti Isusa Krista
koji nam u nebu ‘pripravlja mjesto’. On je Put, Istina i Život i slijedeći njega,
stići ćemo u kraljevstvo Božje po uzoru na mnoge svece koji su to činili. Isus
povezuje sve tri razine Crkve. Nas – putujuću Crkvu, proslavljena Crkva povezuje s trpećom kojoj su potrebne naše molitve. Zato je potaknuo okupljene na
svakodnevnu molitvu za duše u čistilištu.
aključujući propovijed kazao je kako put do Golgote nije samo Isusov
put nego i naš. Vjernicima je poručio da se na tom putu ne daju zavesti
krivim putovima. Nakon mise nadbiskup je kod središnjeg križa na gradskom groblju Kozala predvodio molitvu odrješenja za duše pokojnika.

Z

Sv. Ivan Pavao II. proslavljen u bogosloviji
Svečanim euharistijskim slavljem, pobožnošću sv. Ivanu Pavlu II. i čašćenjem njegovih relikvija, u riječkom bogoslovnom sjemeništu proslavljen je blagdan najdražeg i
najsvetijeg gosta ove crkvene ustanove. Svetu misu predvodio je umirovljeni gospićko
– senjski biskup mons. dr. Mile Bogović. U homiliji je istaknuo kako je Ivan Pavao II. volio
ovaj svijet unatoč zlu koje se u njemu nalazi. „Sam Ivan Pavao II. doživio je kao Poljak
strahotu 2. svjetskog rata i komunistički totalitarizam, ali to u njemu nije potaklo mržnju na
svijet, nego suosjećanje s onima koji trpe, pa tako i s nama Hrvatima koji smo prošli sličnu
„kalvariju“ kao i Poljaci. Svoju naklonost prema Hrvatskoj pokazao je tako što ju je tri puta
posjetio kao papa.“ Govoreći o zlu, biskup Bogović je rekao kako zlo može biti prilika da
ljubav pokaže svoju veličinu. Tako je Sin Božji podnijevši smrt na križu pokazao svoju ljubav koja se do kraja predaje za čovjeka.
Sv. Ivan Pavao II. pri posjetu Rijeci 2003. godine proveo je u riječkoj bogosloviji 4 noći
i 5 dana. Kada se Bogoslovija gradila, svojim novčanim prilogom, pomogao je pri izgradnji zgrade, stoga ona s pravom nosi njegovo ime. Papinu sobu u bogosloviji moguće je
posjetiti svakog 22. u mjesecu kada se obilježava dan sv. Ivana Pavla II. Tada je moguće i
počastiti njegove relikvije.
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Holywin noć svetaca
Bdijenje
mladih Riječke
nadbiskupije

Put svjetla uveo
je prisutne u
posljednji dio
programa,
svečano misno
slavlje koje
je predvodio
don Danijel
Dragičević.
Svetost ne znači
biti bez grijeha,
već truditi
se živjeti bez
grijeha, poručio
je mladima
propovjednik.

Ima jedno mjesto
gdje možeš biti
bez maske

U

utorak uoči svetkovine Svih svetih u
svetištu Gospe Trsatske održan je Holywin, bdijenje mladih Riječke nadbiskupije. Program je započeo u 20 sati u auli Ivana
Pavla II. igrokazima posvećeni svecima koji su
bili povezani i koji su posjetili trsatsko svetište,
o blaženom Alojziju Stepincu koji je na Trsatu
bio prije 101 godinu, svetom Leopoldu Bogdanu
Mandiću koji je tu bio prije 94 godine i svetoj
Majci Tereziji koja je Trsat posjetila prije 39
godina. Prvom dijelu programa prisustvovao
je riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan
Devčić koji je okupljenima govorio o svetosti i
da su pozvani na svetost. „Večeras bdijemo u
čast svih svetaca, u čast svetog Ivana Pavla II.,
našeg sveca koji je kod nas bio i koji je rekao da
molimo za njega. On je bio jedinstven papa koji
je pokrenuo cijeli svijet, a posebno mlade i mlade je privlačio za cijeloga svoga života.“
akon igrokaza trsatski su novaci svima podijelili svijeće za put svjetla koji
se održao pred crkvom. Za to vrijeme u
crkvi su na raspolaganju bili svećenici za sakramenat svete ispovijedi. Put svjetla uveo je prisutne u posljednji dio programa, svečano misno
slavlje koje je predvodio don Danijel Dragičević.
U propovijedi je mladima govorio o maskama. Jako lijepo je ovako kao jedna zajednica kršćana dočekati svetkovinu Svih svetih. Večeras
se neki mladi skrivaju iza maski, a mi smo izabrali nešto drugo. Htjeli smo doći ovdje jer želimo skinuti naše maske, stati pred Gospodina
i reći „Oče, to sam ja, tvoj sin, tvoja kćer. Slab,
pun mana, nedostataka, ali opet posaeban, opet
Tvoj. Pomozi mi živjeti sveto, pomozi mi biti
svet“. Podsjetio je da poganski običaj Helloween

N

27

potječe od Kelta koji su vjerovali da postoji jedan dan u godini kada duhovi njihovih pokojnika dolazi na zemlju i žele ih posjetiti. Iako su voljeli svoje pokojnike, postojao je strah od duhova
pa su se pokušavali noć uoči tog dana sakriti iza
maski i praviti buku kako bi se na neki način
zaštitili i sakrili.
„To su poganski običaji i poganska vjerovanja i vjerujem da 90% mladih koji su večeras
na tim slavljima ne znaju od kuda je to i kamo
to vodi. Mi se sa sutrašnjom svetkovinom spominjemo naših predaka, naših pradjedova baka
ili bližih koji su gore s Gospodinom i onih koji
nisu kanonizirani, ali su ipak sveti jer stoje pred
licem Gospodnjim. Svetost ne znači biti bez grijeha, već truditi se živjeti bez grijeha”, poručio
je mladima propovjednik.
a kraju misnog slavlja mladima se obratio i povjerenik za mlade Riječke nadbiskupije vlč. Marko Šarić. Zahvalio se
fratrima i svima koji su sudjelovali u pripremanju programa te don Danijelu koji je predvodio
misno slavlje. Također, upoznao je sve sa programom novog Centra za mlade Riječke nadbiskupije blaženi Miroslav Bulešić i pozvao sve
mlade da se odazovu.
Nakon mise okupljeni su išli su u ophod
oko oltara, a na izlazu su trsatski novaci dijelili
slike svetaca sa zadaćom da se informiramo o
tim svecima i da će neki dobiti svece koji i nisu
toliko poznati, a svojim životom i primjerom su
postali sveti. Prisutne je kroz program vodio
fra Tomislav Faletar, a glazbeno animirao Zbor
mladih Riječke nadbiskupije.
AMA
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Mladi iz udruge
FORUM PLUS HRVATSKA

Potaknuti mlade
na društveni
angažman
u skladu s
kršćanskim
vrednotama
F+A 17/18 Akademija za leadership i socijalne projekte
mladih od studenog 2017. do svibnja 2018. provodit će
se na sveučilištima u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Zadru i
Splitu. Svojim će raznolikim i dinamičnim programom F+A
biti vjetar u leđa svima onima koji žele doprinijeti društvu
donoseći mu vlastita znanja, sposobnosti, vještine, želje i
potencijale u skladu s kršćanskim vredontama.

PROGRAM
STUDENI
6.11. Uvodni susret
20.11. Teambuilding
PROSINAC
4.12. Veličina i služenje
18.12. Razboritost: sposobnost donošenja ispravnih odluka
SIJEČANJ
8.1. Vođa se ne rađa, vođa se postaje vježbanjem
22.1. Liderstvo i samoispunjenje
VELJAČA
5.2. Zašto ne možemo biti istinski kršćani bez
društvenog angažmana?
19.2. Rad kao prilika za sudjelovanje u stvarateljskom djelu
OŽUJAK
5.3. Budućnost demografskog trenda „tri psa i jedno dijete“
19.3. Što se događa s hrvatskom ekonomijom?
TRAVANJ
9.4. Doprinosi li globalno upravljanje razvoju državnih autonomija?
23.4. Održivi razvoj – prilika za novi početak?
SVIBANJ
12.5. INKUBATOR RAVOJA PROJEKTA 1.
19.5. INKUBATOR RAZVOJA PROJEKTA 2.
Za sva pitanja o točnom mjestu i vremenu održavanja obratite se na mail:
forum.plus.rijeka@gmail.com
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e li preoptimistično očekivati da su današnji mladi uopće zainteresirani za izlazak iz vlastite komforne zone?
Ima li danas, u vremenu užitaka i sebeljublja, onih koji
će učiniti nešto više od onoga što se od njih traži i očekuje?
Grebanjem površine satkane od melankolije, pesimizma
i prividne društvene paralize, vrlo se lako dolazi do gorljivih entuzijasta željnih svijetlije i perspektivnije budućnosti.
Onih koji su kratkotrajne revolucionare pobune još kraćeg
vijeka zamijenili temeljitim i analitičkim promišljanjem
koje je rezultiralo strateškim planiranjem izgradnje društva istinskih vrijednosti koje će dugoročno mijenjati svijest
naroda. Mnogi od njih zasebnim djelovanjem čine promjene
nedovoljno zanimljive oku globalnog promatrača, no dovoljno velike da pomnim zalijevanjem iskre rada i nade imaju
potencijal postati primjerom. Svima koji negoduju iz naslonjača. Svima koji odlučuju iz naslonjača.
Jedni od njih su i mladi iz udruge FORUM PLUS HRVATSKA koji svojim edukativnim programima potiču mlade
na aktivni i afirmativni društveni angažman koji je u skladu
s kršćanskim vrednotama. Jedan od jedinstvenih projekata koji provode na pet hrvatskih sveučilišta jest i FORUM
PLUS AKADEMIJA, skraćeno F+A.
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rogram će se odvijati kroz dva susreta mjesečno u trajanju od max 90 min i to na način da će zatvorena
predavanja na programski definirane teme obrađivati
sveučilišni profesori i stručnjaci pojedinog područja (20 min)
nakon kojega će slijediti forum polaznika koji će diskutirajući i razmjenjujući mišljenja dobiti priliku za preispitivanjem
vlastitih stavova, ali i učenja slušanjem drugačijeg mišljenja.
Program obuhvaća teme koje za cilj imaju educiranje mladih
intelektualaca o vrlinama istinskog vođe i područjima u kojima su njegove karakteristike poželjne i potrebne, a sve to
u svrhu da ga se potakne na promišljanje o mogućnostima
vlastitog doprinosa društvenoj zajednici kroz različite inicijative i projekte. Naslovi tema preuzeti su iz knjiga „Istinsko
vodstvo“ autora Alexandrea Havarda i DOCAT-a (Socijalnog
nauka Katoličke crkve) u izdanju Youcat instituta. F+A namijenjena je studentima i radničkoj mladeži od 18 do 30 godina, a broj sudionika je ograničen.

