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VIJESTI TJEDNA IZ SADRŽAJA
Započinje izgradnja crkve u Staroj
Gradiški
Pod predsjedanjem biskupa Škvorčevića u
Požegi održana utemeljiteljska sjednica
Odbora za izgradnju crkve

Zagreb: Središnje ekumensko slavlje u
baptističkoj crkvi
Kada iskreno svojoj braći s ljubavlju služimo,
tada smo već jedno sa svima koji Krista ljube,
poručio je biskup Košić

Susret biskupa HBK i BK BiH
Na redovitomu godišnjem susretu biskupi su
posebnu pozornost posvetili pitanjima i
problemima hrvatske inozemne pastve

Otvoren 45. Teološko-pastoralni tjedan
posvećen 40. obljetnici završetka II.
vatikanskoga koncila
Spomen četrdesete obljetnice najvažnijeg
crkvenog događaja u novijoj povijesti poziv je
na osobno i zajedničko vrednovanje svega što
Crkva baštini od Koncila, istaknuo kardinal
Bozanić, osvrnuvši se na ovogodišnju temu
Tjedna "Četrdeseta obljetnica završetka
Drugoga vatikanskog sabora: očekivanja ostvarenja - izazovi", koji se održava od 25. do
27. siječnja u Zagrebu

Izvanredno plenarno zasjedanje HBK
Usvojen Pravilnik koji nastoji maksimalno
uvažiti dostojanstvo osobe, vrednovati rad i u
suglasje staviti prava, dužnosti i odgovornost
zaposlenih u HBK
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Slavonski Brod: Projekt hospitacijske skrbi
Split: O pastoralnim smjernicama u Godini euharistije
Novi sadržaji Tečaja za zaručnike
Predstavljena knjiga dr. Oslića "Vjera i um"
Katalog znanja - hrvatski nacionalni obrazovni standard
Split: Dan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
Dubrovčani već stoljećima odani svome Parcu
Generalna vizitacija u franjevačkom samostanu u Slavonskom Brodu
Završena "Zlatna harfa 2005."
Uprisutniti Krista u svojim zajednicama
Kardinal Bozanić predvodio misu prvoga dana Teološko-pastoralnog tjedna
Ne poznavati Pisma to je ne poznavati Krista
Predstavljeni roman i križni put o životu bl. Stepinca
Zagreb: Susret vojnih kapelana

Crkva u Hrvata
■
■
■
■

Hrvatski svećenici prvaci Europe u nogometu
Apostolski nuncij Martin Vidović stigao u Minsk
Proštenje u sjemeništu Paulinum u Subotici
Subotica: Susret predstavnika kršćanskih Crkava

Inozemne vijesti
■
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Crkva u obrani postojećeg zakona
Skupština Papinskoga vijeća za pastoral zdravstva
O stanju na ekumenskom putu
Teritorijalni preustroj crkvenih pokrajina u Albaniji
Jedinstvo kršćana graditi na Kristu

Prilog dokumenti
■ Sredstva društvene komunikacije u službi razumijevanja među narodima
■ Željom i zajedničkom molitvom do radosti jedinstva
■ Bog izbavlja i čuva ponizne

XIII. plenarno zasjedanje BK Srbije i
Crne Gore

Prilog prikazi

Sveta Stolica proširila Biskupsku konferenciju
i na Makedoniju te odredila njezino novo ime
Međunarodna biskupska konferencija Sv.
Ćirila i Metoda

■ Sitne zgode za dušu
■ Kršćanska etika u ozračju svakodnevice
■ Agencijsko novinarstvo i kršćanska poruka
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Blagoslovi u MUP-u i Ministarstvu obrane
Biskup Jezerinac
blagoslovio djelatnike
i prostorije
Ministarstva obrane i
Ministarstva
unutarnjih poslova

Zagreb, 17.1.2005. (IKA) Vojni biskup Juraj Jezerinac u
ponedjeljak, 17. siječnja
predvodio je tradicionalni
obred blagoslova djelatnika i
prostorija obaju Ministarstava.
Najprije je ujutro bio blagoslov
u Ministarstvu obrane, potom u
sjedištu Ministarstva unutarnjih
poslova u Zagrebu, gdje je prvi
put u povijesti te ustanove
nakon uspostave Republike
Hrvatske slavljena misa 22.
prosinca 2004. Svečanosti
blagoslova nazočili su mnogi
djelatnici MUP-a i policajci u
nazočnosti ministra dr.
Marijana Mlinarića, pomoćnika
ministra Zlatka Gledeca,
ravnatelja policije Ivice
Franića, načelnika ministrova
kabineta Dražena Krtanjeka te

načelnika Odjela za suradnju s
VO Josipa Zagorščaka i
načelnika drugih odjela.
Biskup je u prigodnoj kratkoj
propovijedi istaknuo da praksa
blagoslova ima svoj izvor u
Bogu koji nam je poslao svoga
Sina kao najveći blagoslov,
kako bismo mi, po riječima sv.
Pavla, bili "sveti i bez mane
pred njim" te jedni drugima
blagoslov u svojim obiteljima i
na radnim mjestima, a svima
drugima znak i putokaz da je
Isus Krist jedini pravi put,
istina i život. Istaknuvši da o
nama ovisi hoće li ova godina
biti dobra ili loša, vojni je
biskup sve pozvao na još veću
"zauzetost za opće dobro, prije
svega za svoj narod i

konkretnog čovjeka", koji je u
potrebi, kako bismo zajedno, s
odgovornošću za vrijeme koje
nam je Bog darovao, pridonijeli
boljitku ustanova u kojima smo
djelatni te općenito svojemu
narodu i državi. Potom je
obavljen svečani blagoslov
novih uredskih prostorija za
policijskog kapelana i njegova
pomoćnika, čime je omogućeno
da, prema Ugovoru sa Sv.
Stolicom, svećenik može i u
Ministarstvu unutarnjih poslova
mnogo uspješnije pastoralno
djelovati. U obredu su
sudjelovali i generalni vikar
mons. Josip Šantić i kancelar
don Anđelko Kaćunko, koji
ujedno obnaša službu
policijskog kapelana u MUP-u.

Slavonski Brod: Projekt hospitacijske skrbi
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Uloga je
hospicijskoga
djelatnika da se druži,
ispunjava potrebu za
razgovorom,
uspostavlja
komunikaciju,
osmišljava slobodno
vrijeme, pomaže oko
osobnih potreba
korisnika te skrbi o
socijalnoj, duhovnoj i
društvenoj dimenziji
korisnika

Slavonski Brod, 18.1.2005.
(IKA/BTU) - Poradi uočenih
potreba na terenu, prije pet
godina rodila se ideja o
pokretanju projekta
hospicijsko-palijativne skrbi na
području Slavonskoga Broda,
čija je koordinatorica viša
medicinska sestra Marija
Mautner i hospicijska djelatnica
Ankica Baboselac, medicinska
sestra. U prilog tome govore
činjenice - a prema popisu
stanovništva iz 2001. godine da samo na području grada
Slavonskoga Broda živi više od
12.000 osoba starijih od 60
godina, od čega 2652 osobe
ima 75 i više godina. Također
je na istom području zapažena i
vrlo loša socijalna struktura
stanovništva (2110
umirovljenika prima mirovinu
sa zaštitnim dodatkom).
Nadalje, tijekom
Domovinskoga rata iz
Bosanske posavine izbjeglo je
oko 12.000 osoba, od kojih se
najveći broj trajno nastanio na
području Slavonskoga Broda,
među kojima su i starije osobe.
Prema podacima zdravstvenih
službi, kod te je populacije
zabilježen i porast neizlječivih
oboljenja (maligna oboljenja),
gdje, posebice u slučajevima
kada izostaje obiteljska
potpora, veliku ulogu ima
kućna hospicijska skrb.
Nažalost, postojeći programi,
namijenjeni starim i nemoćnim
osobama, nisu sveobuhvatni i
često su nedostatni za velik broj
osoba u potrebi.
Nakon edukacije za
hospicijskoga djelatnika,
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ostvarena je suradnja s
Đakovačkom i Srijemskom
biskupijom, odnosno
pomoćnim biskupom dr.
Đurom Hranićem, kao i s
predstavnicima grada
Slavonskoga Broda. O projektu
su informirane službe i
institucije koje pružaju skrb
starima i nemoćnima. Pomoć u
realizaciji Projekta pružit će i
Caritas Slavonskobrodskoga
dekanata, na čelu s vlč.
Davidom Sluganovićem, koji
već ima dugogodišnje iskustvo
u pomoći i radu sa starijim
osobama. On provodi Program
pomoći i njege u kući (u
suradnji s gradom Slavonskim
Brodom) koji je namijenjen
starim i nemoćnim osobama, a
odnosi se na pomoć u
obavljanju kućnih poslova,
održavanja higijene, odlasku u
nabavku, kuhanju i sl. No,
Caritasovom Programu
nedostaje hospicijska skrb.
Također Caritas provodi
Program dostave obroka iz
pučke kuhinje starim i
nemoćnim osobama, koje mogu
biti potencijalni korisnici
hospicijske skrbi. Suradnja je
uspostavljena i sa začasnim
kanonikom Stjepanom
Belobrajdićem, župnikom Župe
Duha Svetoga i
slavonskobrodskim dekanom,
kao i s Centrom za socijalnu
skrb Slavonski Brod.
Način početka realizacije
projekta hospicijsko-palijativne
skrbi na području Slavonskoga
Broda dogovoren je s
ravnateljem Caritasa Biskupije
Đakovo, vlč. Ivicom Rebićem,

dekanom Belobrajdićem i
Upravnim odjelom za
društvene djelatnosti Grada
Slavonskoga Broda. Prvi
kontakt i ulazak u obitelji, a
prema popisu korisnika koji su
uključeni u Program pomoći i
njege u kući, hospicijske
djelatnice su obavile uz pomoć
tzv. domaćica koje sudjeluju u
spomenutom Programu. Nakon
prvoga posjeta kućama
štićenika vidjelo se kako neki
imaju kućnu njegu, patronažnu
skrb ili kontinuiranu skrb u
svojoj starosti i svom domu.
No, sve su osobe naglasile kako
je starost teška, a usamljenost
još teža, jer, kako kažu, mlađi
članovi obitelji uglavnom
nemaju vremena ili žive negdje
dalje. U dogovoru s
korisnikom, uglavnom jednom
tjedno, samcima dolazi
hospicijski djelatnik. Uloga je
hospicijskoga djelatnika da se
druži, ispunjava potrebu za
razgovorom, uspostavlja
komunikaciju, osmišljava
slobodno vrijeme, pomaže oko
osobnih potreba korisnika te
skrbi o socijalnoj, duhovnoj i
društvenoj dimenziji korisnika.
Dosadašnji rezultati kod
korisnika pokazuju veliku
potrebu upravo za ovim
oblikom pomoći i skrbi. Za
sada hospicijski djelatnici u
Slavonskom Brodu imaju
ukupno 19 korisnika. Od toga
je jedan muški korisnik u dobi
od 70 do 80 godina, a ostalo su
ženski korisnici i to: 4 u dobi
od 60 do 70 godina, 9 od 70 do
80 godina i 5 korisnica preko
80 godina. Prema obiteljskom
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statusu, najveći broj korisnika
su samci, njih 16, dok sa
supružnikom u kućanstvu žive
dva korisnika, a s obitelji jedan
korisnik. S obzirom na opće
zdravstveno stanje, najveći broj
korisnika je teško pokretan (10
korisnika), slabo pokretna su
dva korisnika, a pokretnih
korisnika koji boluju od nekih
bolesti (karcinom, dijabetes) je
šest. Sagledavajući
problematiku starih i nemoćnih,
kao i osoba koje boluju od

teških i neizlječivih bolesti,
koordinatorica Mautner i
hospicijska djelatnica
Baboselac ističu potrebu
nastavka i razvoja projekta
hospicijske-palijativne skrbi na
području Slavonskoga Broda.
Razvoj Projekta, sukladno
svjetskim iskustvima, imao bi
nekoliko faza - od kućne
hospicijske skrbi,
uspostavljanja zdravstvenopalijativne skrbi do
uspostavljanja hospicijskoga

centra. U budućnosti bi trebalo
uspostaviti koordinaciju s
ostalim službama (zdravstvo,
socijalna skrb, grad, županija,
vjerske zajednice). Trebat će
također u tim uključiti liječnika
anesteziologa, urediti i opremiti
prostor za rad, uspostaviti
kartoteku i evidenciju
korisnika, osigurati financiranje
projekta te uspostaviti suradnju
s Hrvatskim društvom za
hospicij i Udrugom prijatelja
nade.

Započinje izgradnja crkve u Staroj Gradiški
u kojem su je zatvoreni
svećenici bili prisiljeni rušiti.
Potom je mons. Josip Devčić
pročitao Dekret o osnutku
Odbora, a utvrđeni su i njegovi
članovi: predsjednik Josip
Devčić, ekonom Biskupije
Nikola Jušić, župnik u Staroj
Gradiški Mijo Lasović, voditelj
Ureda za gradnju i kulturna
dobra Požeške biskupije
Zdravko Pažin, načelnik
Općine Stara Gradiška Ivan
Kikić i predstavnik političkih
zatvorenika Mijo Jukić. Potom
su izabrani dužnosnici: za
tajnika Odbora izabran je
župnik Lasović, službu
blagajnika vršit će ekonom
Biskupije Jušić, a promidžbu će
voditi Mijo Jukić. Biskup
Škvorčević zahvalio je svim
članovima što su spremno
prihvatili članstvo, kao i
pojedine dužnosti unutar
Odbora. Izvijestio je kako je
Općina Stara Gradiška
dodijelila u središtu mjesta
zemljište za izgradnju crkve,
arhitekt Ivan Prtenjak napravio
je idejni projekt crkve o kojem
su stručnjaci dali pozitivno
mišljenje, a prihvatilo ga je
Prezbitersko vijeće Požeške
biskupije na svojoj sjednici 15.
studenoga. Zatražena je i
lokacijska dozvola, čije se
pozitivno rješenje očekuje ovih

dana. Voditelj Ureda za gradnju
Požeške biskupije Zdravko
Pažin predstavio je pojedinosti
projekta crkve u njegovu
pastoralnom i memorijalnom
dijelu, a potom su podijeljena
zaduženja. Brigu oko dobivanja
lokacijske i građevinske
dozvole, kao i drugih potrebnih
dokumenata, vodit će Ured za
gradnju. Informiranje javnosti
te traženje donatora preuzeo je
predsjednik Odbora zajedno s
Jukićem. Zaključeno je da se u
Požegi organizira susret s
predstavnicima Udruga
političkih zatvorenika kako bi
ih se upoznalo s gradnjom.
Ekonom Jušić izvijestio je o
darovima koje su na poticaj
hrvatskih biskupa dali pojedini
svećenici za gradnju, te je
izražena nada da će upravo
svećenici svojim prilogom
pomoći da se izgradi spomen
njihovim prethodnicima,
nepravedno osuđenima,
poniženima u svom
dostojanstvu po tamnovanju u
starogradiškom zatvoru.
Prilozi za gradnju crkve u
Staroj Gradiški šalju se na žiro
račun kod Privredne banke
Zagreb: Požeška biskupija - za
spomen crkvu u Staroj Gradiški
2340009-1110089832 ili
devizni račun 703000-5783000000-793417.

Pod predsjedanjem
biskupa Škvorčevića u
Požegi održana
utemeljiteljska
sjednica Odbora za
izgradnju crkve

vremenima jest da odvojimo
slušanje od vršenja, odnosno
ortodoksiju od ortopraksije pa
na taj način stvorimo razliku
između vjerovati i ljubiti, a
realnost učiniti lažnom,
sebičnom i samodostatnom. To
je ujedno i najveća hereza i
opasnost da budemo heretici.
Molitveni tjedan organizira dr.
Nediljko Ante Ančić,
predstojnik Povjerenstva za
ekumenizam i dijalog Splitskomakarske nadbiskupije.

Molitvu u katedrali
Sv. Duje predvodio
nadbiskup Barišić

www.ika.hr

Požega, 18.1.2005. (IKA) - U
Biskupskom dvoru u Požegi
pod predsjedanjem biskupa
Antuna Škvorčevića održana je
18. siječnja utemeljiteljska
sjednica Odbora za izgradnju
crkve u Staroj Gradiški. Nakon
molitve biskup Škvorčević
pozdravio je nazočne članove
Odbora, ukratko ih upoznao s
poviješću Stare Gradiške iz
vremena komunističkih vlasti
koje su 1948. srušile tamošnju
crkvu, te ocrtao teške okolnosti
u kojima su živjeli vjernici te
župe. Istaknuo je zatim kako su
nastupila nova vremena u
kojima treba razmišljati kako
kroz izgradnju župne crkve
vratiti mjestu i vjernicima
oduzeto dostojanstvo, kao i
nepravedno osuđenim ljudima
koji su tamnovali u zatvoru
Stara Gradiška. Biskup
Škvorčević je zatim izvijestio
članove Odbora kako je projekt
gradnje župne crkve u Staroj
Gradiški, kao spomen crkve
svim nevino osuđenim
svećenicima i drugim ljudima,
zatvorenicima u starogradiškom
zatvoru, predstavljen biskupima
HBK na proljetnom plenumu u
Zagrebu 2004. godine te da su
ga oni podržali i uputili Pismo
svećenicima kako bi oni svojim
osobnim darom pomogli
izgradnju župne crkve u mjestu

Ekumensko slavlje u Splitu
Split, 18.1.2005. (IKA) - U
Svjetskom molitvenom tjednu
za jedinstvo kršćana koji se
obilježava od blagdana Katedre
sv. Petra 18. siječnja, pa do
blagdana Obraćenja sv. Pavla,
odnosno 25. siječnja diljem
svijeta i u splitskoj prvostolnici,
katedrali Sv. Duje, održana je
molitva za jedinstvo kršćana.
Splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišić predvodio je 18.
siječnja glavno ekumensko
slavlje te samu ekumensku
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Službu riječi. Na tom su se
slavlju okupili predstavnici i
pripadnici Makedonske
pravoslavne općine u Splitu
"Sv. Naum Ohridski" te
pripadnici Srpske pravoslavne
općine "Sv. Savo" u Splitu. U
nagovoru je nadbiskup istaknuo
kako molitva za jedinstvo
kršćana nije put kojim se ide
zbog duha globalizacije već je
to put koji nam je zacrtao naš
Učitelj, Isus Krist. Opasnost
koja je prisutna u svim
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Ukop don Slavka Kadića
Najstariji svećenik
Splitsko-makarske
nadbiskupije

Jesenice, 19.1.2005. (IKA) Najstariji svećenik Splitskomakarske nadbiskupije
devedesettrogodišnji pokojni
don Slavko Kadić pokopan je
19. siječnja na mjesnom groblju
u župi Jesenice. Misu
zadušnicu i sprovodne obrede
predvodio je splitsko-makarski
nadbiskup Marin Barišić u
suslavlju šezdesetak svećenika,
predvođenih generalnim
vikarom mons. Ivanom
Ćubelićem i pastoralnim
vikarom mons. Dragom
Šimundžom. Don Slavka su
došli ispratiti mnogobrojni

mještani, župljani župa na
kojima je pastoralno djelovao,
te mnogobrojne redovnice i
bogoslovi Centralnoga
bogoslovnog sjemeništa.
Nadbiskup je u propovijedi,
govoreći o don Slavku,
istaknuo njegovu
beskompromisnost u življenju i
svjedočenju vjere, njegov čvrsti
i nepokolebivi karakter,
radikalizam u življenju
evanđeoskih vrednota i
pastoralnu gorljivost u kojoj je
bio vrlo kreativan. Po završetku
misnoga slavlja od pokojnika se
u ime svih svećenika i

pastoralnih djelatnika, oprostio
pastoralni vikar mons.
Šimundža, u ime svih vjernika
župa na kojima je obnašao
službu don Josip Čorić, te u
ime Jeseničana župnik don
Pavao Pavić. Don Slavko je
rođen 1911., a zaređen za
svećenika 1937. Bio je aktivan
u službi župnika do 1988. kad
je umirovljen, nakon čega je do
svoje smrti boravio u
Svećeničkom domu u Splitu.
Župničku službu obnašao je u
tri župe: Žeževici, Zvečanju i u
rodnim Jesenicama.

Split: O pastoralnim smjernicama u Godini euharistije
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Razgovaralo se o
pastoralu obitelji i
mladih, dekanatskim
rekolekcijama i
susretima, suradnji sa
suradnicima u
pastoralu, o
oživljavanju
dobrotvornog rada u
župama te o završetku
jubilejske proslave sv.
Dujma

Split, 19.1.2005. (IKA) - U
vijećnici obnovljene zgrade
Nadbiskupije u Splitu pod
predsjedanjem splitskomakarskog nadbiskupa Marina
Barišića održano je 19. siječnja
savjetovanje s dekanima o
pastoralnim smjernicama u
Godini euharistije. Uz dekane
susretu su nazočili i generalni
vikar mons. Ivan Ćubelić i
pastoralni vikar mons. Drago
Šimundža. Na prvom susretu s
dekanima u novoj zgradi i u
novoj godini nadbiskup je
pozvao na razmišljanje kako
osvježiti pastoral u ovoj Godini
euharistije. "Važno je čuti
mišljenje dekana, jer dolazite s
terena. Nismo vas pozvali da
bismo vam davali informacije,
već želimo čuti vaše mišljenje,
vaše iskustvo, vaše potrebe",

rekao je nadbiskup u
pozdravnom govoru. U tijeku
susreta otvoreno je mnogo
tema. Razgovaralo se o
pastoralu obitelji i mladih,
dekanatskim rekolekcijama i
susretima, suradnji sa
suradnicima u pastoralu, o
oživljavanju dobrotvornog rada
u župama te o završetku
jubilejske proslave sv. Dujma.
Posebna pozornost posvećena
je razmišljanju i razgovoru o
pastoralu obitelji. Dekani su
prenijeli iskustva i potrebe koje
imaju u svojim župama. Svi su
se složili da veliku pozornost
treba posvetiti osobnom
zalaganju oko rada s obiteljima
i mladima. Predloženo je da se
osnivaju male obiteljske
zajednice koje bi bile baza i
pokretač pastorala obitelji u

svakoj župi. U tom će se smjeru
i oformiti skupine bračnih
parova koji će svojim
svjedočenjem i iskustvom
drugima pomagati da osnuju
takve zajednice. Uz to bi
trebalo održavati mjesečne
susrete s roditeljima ciljanih
skupina poput prvopričesnika i
krizmanika, koji bi nadilazili
samo razgovore o tehničkim
pitanjima vezanim uz prvu
pričest i krizmu. Nakon
službenog dijela, zahvalivši
svima za njihov dolazak i
sudjelovanje u ovom
savjetovanju koje će biti
ubuduće i češće, jer sada
postoje za to prostorije i uvjeti,
nadbiskup je pozvao nazočne
da susret nastave kod
zajedničkog stola.

Novi sadržaji Tečaja za zaručnike
Ovogodišnja novost u
koncepciji tečaja za
zaručnike i mlade
bračne parove dvije
su radionice koje
polaznicima pružaju
priliku da i sami
iznesu svoja
razmišljanja i aktivno
se uključe u stvaranje
stavova i temeljnih
vrijednosti bračnog
života
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Rijeka, 19.1.2005. (IKA) Ured za obitelj Riječke
nadbiskupije ove je godine unio
nove sadržaje u već provjereni
program edukacije zaručnika i
mladih bračnih parova koja se
provodi kao priprema za
pristupanje sakramentu
ženidbe. Prvi turnus Tečaja u
ovoj kalendarskoj godini
završen je 19. siječnja, a na tom
je susretu predstavljena i novost
u programu - rad u
radionicama. Ovogodišnja
novost u koncepciji tečaja dvije
su radionice koje polaznicima
pružaju priliku da i sami iznesu
svoja razmišljanja i aktivno se
uključe u stvaranje stavova i
temeljnih vrijednosti bračnog
života. Kao i do sada, tečaj je
organiziran u mjesečnim
turnusima u kojima parovi kroz
šest večeri sudjeluju u
predavanjima i radionicama.
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Prva se radionica provodi već
druge večeri svakoga turnusa
pod radnim naslovom
"Očekivanja od bračnog
života". Na toj su radionici,
koju koordinira Darko Sambol,
psiholog, parovi pozvani
iznijeti svoje stavove i nadanja.
Druga je radionica na programu
posljednje, šeste, večeri, a nosi
naslov "Vjerom prihvaćen
brak." Tu radionicu koordinira
Pino Tuftan, također psiholog,
sa stručnim timom koji je
uključen u provođenje
radionica, a čine ga Darko
Sambol, Lahorka Jurčić,
psiholog i Tomislav Tomasić,
teolog. Prema riječima
psihologinje Jurčić, radionice
su specifičan oblik edukacije u
kojemu su polaznici i sami
uključeni u proces o kojemu
uče. Radionice započinju
tematskim pitanjima sa svrhom

formiranja osobnih stavova koji
se nakon toga iznose. "Na taj
način polaznici imaju priliku
iznijeti svoja razmišljanja, a
mnogi su parovi, čak i kad se
poznaju već duže vrijeme, prvi
put u situaciji da međusobno
porazgovaraju o osobnim
očekivanjima i sustavu
vrijednosti u bračnoj zajednici",
kazala je. Novost je izazvala
pozitivne reakcije kod samih
polaznika. Rad u radionicama
svakako je zahtjevan i traži od
polaznika aktivno sudjelovanje.
No, polaznici su izrazili
pozitivna mišljenja o samim
sadržajima tečaja, kao i prilici
da i sami iznose svoja
razmišljanja. "Mnoge su nam
teme već otprije poznate, ali
dobro je da nam ih netko na
sustavan način ponovno
predstavi", komentirali su
sudionici.
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Predstavljena knjiga dr. Oslića "Vjera i um"

vijesti news

kojemu svatko može imati
svojega Boga, čime se, kako
Zimmermann smatra, ukida
svaka religija. Slično je u
drugom poglavlju gdje je riječ
o Vilimu (Wilhelm) Keilbachu
i njegovoj filozofiji religije te
fenomenu religije u kojem je
Keilbach podjednako uvažavao
i sociokulturološke čimbenike,
ali i psihološke elemente
religije. Kad je riječ o trećem
poglavlju, autor iz bogatog
opusa Vjekoslava Bajsića
prezentira samo njegove
poglede na filozofiju Edith
Stein, kao i naših filozofa i
znanstvenika Federika
Grisogona, Marka Antuna de
Dominisa i Ruđera Boškovića
te njegovo usredotočenje na
odnos vjere i moderne znanosti,
odnosno integraciju vjere i
razuma preko prirodnih
znanosti što sam njegov pristup
ovom problemu čini
originalnim, kako navodi dr.
Oslić u svojoj knjizi, zaključio
je dr. Devčić.
Govoreći o nultom poglavlju
knjige, profesor bioetike na
zagrebačkom KBF-u dr. Tonči
Matulić rekao je kako je autor
otklonio svaku teološku i
filozofsku predrasudu da bi
potom u srž ugradio iskreno
nastojanje ova tri profesora da
pokaže "njihovu izvornu,
koliko spekulativnu, toliko i
praktično djelatnu i sudbinsku
vezanost s obzirom na najteža
pitanja koja pritišću
čovječanstvo". Osvrnuvši se na
prvo poglavlje, rekao je kako
autor otkriva da Zimmermann
pokušava između potpune
predanosti filozofiji
egzistencije, a kakvu je
oblikovao Karl Jaspers i
postajanja apsolutno vjernim
neoskolističkoj filozofiji,
izabrati srednji put, onako kako
ga je utro Bernard Welte.
Osvrćući se na drugo poglavlje
knjige, dr. Matulić je ustvrdio
kako je on posvećen
Keilbachovu opravdanju
religijskog pluralizma koji
kritički propituje uvjete i
mogućnosti filozofije religije
koja bi po njemu trebala
ispuniti trostruku zadaću:
"izvršiti filozofsko utemeljenje
religije, filozofski istražiti
faktičnost religijskog
pluralizma i na kraju filozofski
dokazati da može postojati
samo jedna istinska religija".
Govoreći zatim o trećem
poglavlju, dr. Matulić rekao je

kako je to po obimu
najopsežnije poglavlje, a
metodološki je podijeljeno u
dva dijela. Prvi dio istražuje
samorazumijevanje kršćanske
filozofije u djelu Edith Stein,
njenu poziciju između
fenomenologije i skolastike i
njezino posve prijateljsko
približavanje teološko
filozofskoj sintezi sv. Tome
Akvinskog, dok u drugom
dijelu autor posreduje kroz
kritičku analizu mogućnosti
načina razumijevanja tzv.
integralne skolastike za kojom
je tragao Vjekoslav Bajsić.
Dr. Pavić istaknuo je kako
Crkva ne zastupa, ali ni
preporuča nikakvu službenu
filozofiju te je dodao kako ideja
sinteze duhovnosti može
predstavljati most koji samu
"kršćansku filozofiju" može
učiniti aktualnijom i bogatijom
nego što je ona bila do sada
bilo da se radi o ontologijskim,
o spoznajno teorijskim ili
etičkim problemima. Nadalje,
on je ustvrdio kako autor
zajedno s Emanuelom
Levinasom i s predšasnicima na
svojoj katedri razvija ideju
dijakonije, bespogovornog
služenja drugomu, jer ukoliko
postavljamo uvjete, služenje
postaje prisiljavajuće.
Na samom kraju nazočnima se
obratio i sam autor knjige dr.
Oslić, koji je naveo ideje koje
su ga vodile da napiše ovu
knjigu, budući da je, kako je
rekao, "teško napisati cjelovito
djelo", priznavši kako je bio
"vođen idejom da je dijalog
jako važan" te da osobno
smatra da su Zimmermann,
Keilbach i Bajsić pokazali
zanimanje upravo za dijalog i
raspravu koje nama danas
nedostaje. "Oduševljavala me
otvorenost prema drugim
spoznajama i shvaćanjima i
postavkama", dodao je dr.
Oslić. Govoreći potom o
razumijevanju, ustvrdio je kako
bi na ovim autorima bilo dobro
učiti se međusobnom
uvažavanju i dijalogu, pa bi
shodno tomu trebalo istražiti i
druge autore koji su dali
značajne i velike doprinose
filozofiji i teologiji na KBF-u,
rekao je.
Na predstavljanju knjige
nastupio je Bogoslovski oktet
otpjevavši dvije pjesme:
"Laudate" te "Zdravo Marijo".

Djelo profesora na
zagrebačkom KBF-u
dr. Josipa Oslića
otkriva filozofskoteološke postavke koje
će i danas omogućiti
plodno vođenje
razgovora, bilo s
tradicijom, bilo s
drugim sugovornicima
koji ne zastupaju ista
ili slična uvjerenja,
bilo sa svijetom
znanosti
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Zagreb, 19.1.2005. (IKA) Knjiga "Vjera i um"
(neoskolastički i suvremeni
pristupi) profesora na
Katoličkome bogoslovnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
dr. Josipa Oslića predstavljena
je 19. siječnja u dvorani
Vijenac Nadbiskupskoga
bogoslovnog sjemeništa u
Zagrebu. Knjiga je tiskana u
izdanju Hrvatskog filozofskog
društva Filozofskog fakulteta iz
Zagreba, u biblioteci
"Filozofska istraživanja" kao
126. u nizu. Urednik knjige je
prof. Pavao Bašić, a recenzenti
su dr. Ivan Devčić i prof.
Željko Pavić.
Djelo podijeljeno u tri
poglavlja, ne računajući nulto
poglavlje koje obrađuje
razmeđe filozofije u okrilju
hrvatske neoskolastike, na 297
stranica obrađuje teme kao što
su Stjepan Zimmermann prema
Jaspersovu egzistencijalizmu,
zatim religijski osjećaj i
racionalno opravdanje Vilima
Keilbacha te sinteza
skolastičkoga duha u duhu
suvremene filozofije
Vjekoslava Bajsića. Sva trojica
autora bili su profesori na KBFu i upravo pojedine segmente
njihovih znanstvenih prinosa
kao profesora filozofije na
KBF-u autor je obradio u ovoj
knjizi.
Kako sam autor navodi u
predgovoru, "namjera pisanja
ove knjige u prvom redu nije
bila povijesne naravi, već se
prije svega namjeravalo otkriti i
pronaći upravo one filozofskoteološke postavke koje će i
danas omogućiti jedno plodno
vođenje razgovora, bilo s
tradicijom, bilo s drugim
sugovornicima koji ne
zastupaju ista ili slična
uvjerenja, bilo sa svijetom
znanosti".
Na početku predstavljanja
knjige, nazočne je pozdravila
voditeljica Mira Matijević, koja
je u kratkim crtama iznijela
autorove biografske podatke.
O knjizi je najprije govorio
riječki nadbiskup dr. Ivan
Devčić, istaknuvši kako se ona
bavi jednim od najznačajnijih
pitanja zapadne filozofske i
teološke misli. Govoreći o sva
tri poglavlja knjige, ustvrdio je
kako se autor iz cjelokupnoga
Zimmermannova opusa
usredotočuje na njegovu
raspravu s egzistencijalizmom,
posebno Jaspersovim, po

5

Domovinske vijesti

Premijera dokumentarnog filma "Varaždinski franjevci"
50-minutni film Darka
pl. Prebega koji je
emitiran je na
regionalnoj
Varaždinskoj
televiziji, predstavlja
višestoljetnu
prisutnost franjevaca
u Varaždinu

www.ika.hr
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Varaždin, 19.1.2005. (IKA) Dokumentarni film
"Varaždinski franjevci",
najnoviji film povjesničara,
kolekcionara i istraživača
Darka pl. Prebega iz Čakovca,
prvi je put prikazan 19.
siječnja. Taj 50-minutni
dokumentarac emitiran je na
regionalnoj Varaždinskoj
televiziji, koja ga je i podržala
u financijskom, tehničkom i
organizacijskom smislu. Film je
njegov autor, scenarist i režiser
Darko pl. Prebeg posvetio papi
Ivanu Pavlu II, a predstavlja
višestotljetnu prisutnost
franjevaca u Varaždinu, koji su
u tom, danas, biskupijskom
gradu ostvarili svoje zapaženo
djelovanje na vjerskom i
kulturnom planu. U uvodu
filma autor ističe kako je
povijesna činjenica da su
franjevci prisutni u Varaždinu
gotovo od samih početaka
postojanja svoga reda, koji je
star osam stoljeća. Radi lakšeg
razumijevanja karizme
franjevačkog reda, u prvom
dijelu priča govori o životu i
djelu samog osnivača sv. Franje
Asiškoga (1182-1226). Sveta
Stolica franjevački je red
odobrila 1209., a pravila sv.
Franje potvrđena su 1223. Kroz
iduća stoljeća Franjina manja
braća u zemljama istočne obale
Jadrana polako su preuzimala
ulogu starih benediktinaca,
odanih učitelja hrvatskih
knezova, kraljeva i banova,
graditelja crkava i samostana,
obnovitelja kapelica i svetišta,
strpljivih klesara glagoljskih i
latinskih ploča, hrabrih čuvara
kulture i katoličke vjere te
velikih neimara hrvatskog
nacionalnog bića. U gradu
crkava i tornjeva, najviši je
zvonik upravo onaj franjevačke
crkve koji svjedoči
višestoljetnu nazočnost
franjevaca u varaždinskom
kraju, gdje su se nastanili
između 1239. i 1260., u doba
vladavine kralja Bele IV., koji
je franjevcima darovao već
postojeću crkvu Sv. Ivana
Krstitelja te pripadajuću zemlju
u Gornjem i Donjem Kućanu za
njihovo uzdržavanje. Uz crkvu
su franjevci podigli prvi omanji
samostan, koji su proširili dok
su bili pod upravom
konventualaca od 1415. do
1451. No, u požaru 1582.
godine crkva je prilično
stradala, a samostan je potpuno
uništen, pa se tek nakon četiri
desetljeća prišlo gradnji novog
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trokrilnog samostana na kat,
koji je građen od 1626. do
1630. novcem dobivenim
prodajom franjevačkih posjeda
u Kućanu Gornjem i Donjem i
pojedinih vinograda, te
prilozima vjernika. U drugom
velikom požaru 1665. samostan
je ponovno bio oštećen, pa je
obnovljen 1668., dok je drugi
kat nadograđen 1678., kada je i
dobio današnji oblik. Godine
1669. usred samostanskog
dvorišta u čast Marije
Bogorodice postavljen je
kameni pil u obliku stupa s
kipom sv. Franje. U istom
stoljeću franjevci su srušili
staru crkvu te na istom mjestu
podigli novu, koju je posvetio
zagrebački biskup Petar
Petretić 24. srpnja 1657. Kako
franjevačka crkva obiluje
sakralnim znamenitostima,
vrijednim oltarima, kipovima,
slikama, freskama, štukaturama
i inventarom, najveći je dio
dokumentarnog filma posvećen
upravo samostanskoj crkvi
prepunoj oltara posvećenih
raznim svecima. S obzirom da
franjevački samostan nikad nije
bio sjedište župe, djelovanje
franjevaca usmjerilo se na
služenje misa, propovijedanje,
ispovijedanje, obavljanje raznih
pobožnosti, vođenje ophoda i
rad u nekoliko bratovština.
Tako je Bratovština sv. krunice
osnovana 1603., Bratovština od
sv. pojasa 1642., Bratovština
Kristova Tijela 1673.,
Bratovština BDM sv. škapulara
i Bratovština sv. Antuna
Padovanskog 1677. g., dok je
Marijina misna zadruga vječnih
svetih misa utemeljena 1912.
Mnogo pozornosti franjevci su
posvećivali odgoju i
obrazovanju redovničkih
zvanja. Prvo sjemenište za
dječake osnovano je 1671.
godine, a od 1693. do 1695.
postojao je i novicijat.
Organizirano su djelovali i
studiji teologije, filozofije,
morala i govorništva. Upravo ta
mogućnost vrlo stručnog
obrazovanja franjevaca tijekom
18. stoljeća, dala je kasnije i
mnoge vrsne pučke učitelje i
gimnazijske profesore, čime je i
ukupno hrvatsko školstvo toga
vremena i te kako dobilo na
vrijednosti. Vlastitu gimnaziju
franjevci su vodili sve do 1945.
godine. Osobitu vrijednost ima
i samostanska knjižnica, gdje je
u preko 30.000 knjiga
skupljena vrijedna povijesna i
kulturna hrvatska baština.

Najstarija je knjiga Biblija iz
1405. godine, a iz istog su
stoljeća i 25 tiskanih
inkunabula. Godine 1662.
uređeno je i nemoćište za
franjevce, koje postoji i danas.
Među više stotina franjevaca,
koji su tijekom proteklih
gotovo osam stoljeća prošli
varaždinskim samostanom,
autor je osobito istaknuo fra
Fortunata (Josipa) Pintarića
(1798-1867), koji je svojim
glazbeno-pedagoškim radom
iza sebe ostavio neprocjenjivu
glazbenu baštinu.
U izradi filma sudjelovali su i
snimatelji Siniša Conar i Damir
Štefanec, tonski snimatelj
Siniša Hehet, montažer Igor
Frčko, čitač teksta Kristijan
Petrović, tehnički voditelj
Zlatko Pocedulić, producent
Marijan Varović te glavni
urednik Goran Mališ.
Scenarist i režiser Prebeg autor
je mnogih jedinstvenih
dokumentaraca s temama iz
kulture i povijesti
sjeverozapadne Hrvatske.
Među njima je i 45-minutni
dokumentarni film
"Varaždinske uršulinke", koji
govori o 300 godina njihova
djelovanja u Hrvatskoj i
Varaždinu. Njegov je rad
isključivo volonterskog
karaktera. Rođen je u Rijeci, a
živi i radi u Čakovcu. Poznati
je numizmatičar, lingvist,
povjesničar, istraživač,
publicist, scenarist i režiser.
Autor je brojnih članaka o
povijesti Hrvata i Međimurja,
te je inovirao potpuno novu
književnu branšu kolekcionarsku publicistiku,
koja predstavlja povijest svih
krajeva Hrvatske posredstvom
mnogobrojnih kolekcionarskih
eksponata i autentičnih legendi,
priča i činjenica o mnogim
znanim i neznanim osobama te
događajima. Dugogodišnji je
suradnik više časopisa i
tjednika. Autor je više emisija
na lokalnoj televiziji i radiju.
Kao suradnik Varaždinske
televizije u sklopu povijesnog
serijala "Zgode iz
sjeverozapadne Hrvatske", u
svojstvu scenarista i režisera
realizirao je dosad pet
dokumentarnih filmova, dva
30-minutna "Obitelj velikih
neimara Morandini" i "Dr. Ivan
Novak", 45-minutne
"Međimurska revolucija 1918."
i "Varaždinske uršulinke", te
50-minutni "Varaždinski
franjevci".
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Kardinal Bozanić čestitao Kurban Bajram
Zagreb, 19.1.2005. (IKA) Predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije zagrebački
nadbiskup kardinal Josip
Bozanić u povodu Kurban
Bajrama uputio je čestitku
predsjedniku Mešihata
Islamske zajednice u RH
muftiji Ševku ef. Omerbašiću.

"Prigodom Kurban Bajrama
Vama i svim vjernicima
islamske vjere u Republici
Hrvatskoj upućujem srdačne
čestitke i želim obilje Božjeg
blagoslova. Molimo
Svemogućeg i Milosrdnog
Boga da sve vjernike obdari

snažnom vjerom svojih
poslanika kako bismo
djelotvorno mogli odgovoriti
na izazove i probleme
današnjeg svijeta te čovjeku
uliti nadu i radost za život",
ističe se u poruci kardinala
Bozanića.

Sjednica Svećeničkog vijeća Šibenske biskupije
katedrale, bit će obilježena
bogatim duhovnim programom
u koji će biti uključene sve
vjerničke zajednice Šibenske
biskupije, zaključeno je na
sjednici. Tako će ovu
pastoralnu godinu obilježiti
hodočašća u katedralu Sv.
Jakova. Na samu četiristo i
pedesetu obljetnicu 28. travnja
hodočastit će Gradski dekanat,
a redovnice, redovnici i
svećenici dan prije, a
hodočašća će započeti s
korizmom 2005. godine.
Naglasak je također potrebno
staviti na euharistiju, svećenici

bi trebali dodatno dati važnost
slavljenju euharistije i samoj
liturgiji, na dekanatskoj razini
potrebno je osmisliti mjesečni i
godišnji euharistijski dan,
istaknuto je na sjednici.
Marijanska svetišta Šibenske
biskupije također će biti u
znaku euharistije kao izvorišta i
središta vjerničkog života, a za
mjesec listopad planira se
biskupijsko hodočašće u
Santiago de Compostelu na
grob apostola Jakova,
naslovnika šibenske katedrale.

Tema susreta bila
Godina mjesne Crkve
i Godina euharistije

Katalog znanja - hrvatski nacionalni obrazovni
standard
Zagreb, 19.1.2005. (IKA) –
"Katalog znanja – hrvatski
nacionalni obrazovni standard"
bila je tema izlaganja
akademika Vladimira Paara na
redovitoj mjesečnoj tribini
Hrvatskoga katoličkog društva
prosvjetnih djelatnika održanoj
19. siječnja u dvorani
Rezidencije Družbe Isusove u
Zagrebu. Akademik Paar
ocijenio je kako u posljednjih
pedeset godina niti jedna
reforma školstva nije bila
uspješna što je bio očiti znak da
treba tražiti nove putove.
Osvrnuvši se na modele reformi
osnovnoškolskoga, srednjeg, ali
i fakultetskoga obrazovanja u
svijetu, govorio je o dva važna
čimbenika na kojima se takva
reforma mora temeljiti, a to su
ekskluzivni rast znanja kao i
temeljenje privrede na znanju,
što su shvatile mnoge zapadne
zemlje za razliku od naše gdje
je struktura radne snage po
znanju daleko ispod razine
znanja u europskim zemljama.
Prenoseći tu tvrdnju u sadašnje
stanje u Hrvatskoj, zaključio je
kako naša radna mjesta, ali i
radna mjesta naše djece uvelike
ovise o kvaliteti obrazovanja.

vijesti news

No, na kojem se stupnju
Hrvatska nalazi glede toga
problema pokazuje i činjenica
da je HTV kao nacionalna
televizija ukinula obrazovni
program što je, kako ističe
akademik Paar, "katastrofalno"
budući da je njena zadaća
doprinositi obrazovanju
stanovništva, jer Hrvatska
ionako nema dovoljno
pokretača znanja, a dokaz za to
je i nerazumijevanje za taj
ključni problem. Jedno od
krucijalnih pitanja kada je riječ
o školstvu jest kako rasteretiti
nastavni program budući da je
sadašnji program pretjerano
orijentiran na enciklopedijsko
znanje, dok, prema mišljenju
akademika Paara, ono treba biti
temeljeno na razvoju
kreativnoga duha učenika
revitalizirajući stare, ali i nove
školske tradicije. Cilj škole je
naučiti učenika da bude
sposoban učiti tijekom cijeloga
svojega života služeći se
raznim sredstvima. Zato se
kako u zemljama EU, tako i u
Hrvatskoj započelo s izradom
nacionalnoga obrazovnog
standarda u koji je uključena i
kultura zemlje u kojoj se on

donosi, odnosno nacionalne i
tradicijske karakteristike i dr.
Ovaj obrazovni standard riješio
bi probleme djece s blagom
mentalnom retardacijom, zatim
nadarene djece, potom
probleme vezane za jačanje
suosjećanja djece sa slabijima
od sebe, ali i odnosa prema
okolišu, prirodi te domovini.
Ništa manje nije važno i
prikladno stručno usavršavanje
nastavnika, istaknuo je
akademik Paar, kao i
uključivanje roditelja koji
najbolje znaju potrebe svoje
djece, što kod nas do sada nije
bio slučaj. Na pitanje u kojoj je
fazi izrada "Kataloga znanja hrvatski nacionalni obrazovni
standard", akademik je
odgovorio kako je on u fazi
javne rasprave preko interneta i
to na web stranici Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa,
ali i na županijskim vijećima te
da se njegovo provođenje u
stvarnost može očekivati
školske 2006/07. u osnovnim
školama, a da bi se kasnije
pristupilo rješavanju toga
problema za gimnazije te
stručne škole.

Predavanje
akademika Paara na
tribini Hrvatskoga
katoličkog društva
prosvjetnih djelatnika

www.ika.hr

Šibenik, 19.1.2005. (IKA) Pod predsjedanjem šibenskog
biskupa Ante Ivasa u
biskupskom ordinarijatu u
Šibeniku održana je u srijedu
19. siječnja sjednica
Svećeničkog vijeća Šibenske
biskupije. Tema tog susreta bila
je Godina mjesne Crkve i
Godina euharistije u Šibenskoj
biskupiji. Godina mjesne Crkve
koja je otvorena 29. rujna
protekle godine na svetkovinu
sv. Mihovila, zaštitnika grada
Šibenika i Šibenske biskupije, a
u povodu četiristo i pedesete
obljetnice posvete šibenske
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Blagdan Sv. Fabijana i Sebastijana u Otočcu
Nakon mise koju je u
župnoj crkvi
Presvetog Trojstva
predvodio don Anton
Šuljić, u Gackom
pučkom otvorenom
učilištu predstavljena
njegova knjiga "Dobri
menadžer"

www.ika.hr

Otočac, 19.1.2005. (IKA) Posljednjega dana trodnevne
duhovne priprave za proslavu
blagdana sv. Fabijana i
Sebastijana, suzaštitnika župe
Presvetog Trojstva u Otočcu, u
srijedu 19. siječnja u župnoj
crkvi je svečano večernje misno
slavlje predvodio ravnatelj
Informativne katoličke agencije
Anton Šuljić. U toj su prigodi
koncelebrirali otočki župnik i
generalni vikar Gospićkosenjske biskupije mons.
Tomislav Šporčić, župnik iz
Švice, Kompolja i Brloga Mile
Rajković, te umirovljeni
svećenik Jure Ladišić. "Ako
smo se večeras ovdje okupili,
dopustimo da Krist otkrije nas
same. Ulazeći u tu duboku
tajnu kao što smo mi, nailazimo
na velika pitanja, ali na dnu
čega uvijek leži Bog. Bog je u
dnu naših bića posjeo svoje
prijestolje", ustvrdio je u tijeku
propovijedi vlč. Šuljić,
napomenuvši kako se, slaveći
Božje tajne, malo po malo s
vremenom bitno mijenjamo, a
na tom putu mi se trajno

usmjeravamo prema vječnosti.
"Ništa više danas nije sveto,
nije sveta obitelj, nije svet rad,
nije svet odgoj, sve možemo
eksploatirati. Žele nas prikazati
neki kao neku zastarjelu
Crkvu", upozorio je prof.
Šuljić, ukazavši zatim na
važnost roditeljskog odgoja.
Biti roditelj je nešto božansko,
Bog je roditelj i po slici Božjoj
to je nešto veliko i sveto.
Roditelji nastavljaju božanski
čin stvaranja. Odgojitelj je
osoba koja u duhovnom smislu
rađa. Danas je duhovni odgoj u
krizi, roditelji su premalo s
djecom, djeca su rastrgnuta
obvezama. Treba ponovno
naučiti važnost odgoja. Valja se
ponovno opredijeliti za
obiteljski život i zauzeti za
odgoj vlastite djece. Crkva ne
može zamijeniti roditelje.
Moramo ponovno htjeti
izabrati, poručio je vlč. Šuljić
vjernicima koji su se okupili u
velikom broju. U tijeku misnog
slavlja pjevao je crkveni zbor
"Sv. Cecilija" pod vodstvom s.
Velimire.

Nakon mise, u maloj dvorani
Gackoga pučkog otvorenog
učilišta upriličeno je, u
organizaciji Gradske knjižnice
grada Otočca, predstavljanje
knjige prof. Šuljića "Dobri
menadžer". Riječ je o knjizi
duhovnih ogleda u kojoj su
sabrani Šuljićevi eseji, napisani
u tijeku protekle dvije godine
za vjerske emisije na Radio
Sljemenu, te na Prvom
programu Hrvatskog radija, a
objavljena je u nakladi
Kršćanske sadašnjosti. Uvodne
riječi nazočnima je uputila
ravnateljica Gradske knjižnice
prof. Vesna Gomerčić koja je i
predstavila djelo. U toj su
prigodi Ankica Šporčić, Nikola
Rapaić i Vesna Gomerčić
pročitali dijelove knjige, a
okupljenima se obratio i sam
autor. Vlč. Šuljić se te večeri
predstavio i šansonama koje je
sam uglazbio, a pročitao je i
više svojih pjesama na
čakavštini koje govore o
razdoblju njegova djetinjstva.

Biskup Košić čestitao Kurban Bajram
Zagreb, 19.1.2005. (IKA) Predsjednik Vijeća HBK za
ekumenizam i dijalog
zagrebački pomoćni biskup
Vlado Košić u povodu Kurban
Bajrama uputio je predsjedniku
Mešihata Islamske zajednice u
RH muftiji Ševku Omerbašiću
čestitku sljedećeg sadržaja:

"Povodom sutrašnjeg prvoga
dana Kurban - bajrama Vama i
svim vjernicima islamske
vjeroispovijesti u RH
izražavam srdačnu čestitku u
svoje ime, te u ime Vijeća
Hrvatske biskupske
konferencije za ekumenizam i
dijalog. Zahvaljujem

Svemogućemu i milosrdnomu
Bogu na dosadašnjem plodnom
dijalogu i suradnji. Molimo ga
da nas i dalje u tom smjeru
učvršćuje i prati svojim
blagoslovom. Neka Vas i sve
islamske vjernike obdari mirom
i radošću osobito u predstojeće
blagdansko vrijeme!".

Rijeka: Mladi u ekumenskoj molitvi
Zajednica "Agape"
priredila
Multimedijalni
ekumenski recital i
molitvu za mir i žrtve
tsunamija

Rijeka, 20.1.2005. (IKA) - U
ekumensku molitvu u sklopu
obilježavanja molitvene osmine
za jedinstvo kršćana u Rijeci su
se uključili i učenici Prve
hrvatske riječke gimnazije.
Članovi karitativne zajednice
"Agape" pod vodstvom
vjeroučitelja Miroslava Radića
pripremili su 20. siječnja u
zgradi Gimnazije
Multimedijalni ekumenski
recital i molitvu za mir i žrtve
tsunamija, na kojemu su
sudjelovali predstavnici
kršćanskih vjerskih zajednica.
U polusatnom programu
ispunjenom glazbom, molitvom
i slikama iz Taizea i Ukrajine,
sam je program započeo
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unošenjem križa, svijeće, ikone
i Biblije, kao simbola
kršćanskog zajedništva. Brojne
učenike pozdravili su
predstavnici kršćanskih
zajednica, a obratio im se
povjerenik za ekumenizam i
dijalog te predsjednik
Ekumenskog odbora grada
Rijeke mons. Dinko Popović.
Ne krijući zadovoljstvo vidjevši
veliki broj mladih, rekao je
kako su upravo oni nada
ekumenizma. Pastorica
Evangeličke crkve Melani
Ivančević istaknula je kako su
ova nastojanja i ovaj tjedan
molitve ono što ekumena želi
reći svijetu, a to je: Krist je
temelj svake vjere! Svoju
poruku uputio je i pastor

Baptističke crkve Giorgio Grlj,
rekavši kako "nema čovjeka na
ovoj zemlji koji ne bi mogao
nešto napraviti na planu
ekumenskog zbližavanja".
Nikada ne treba reći "Ovdje se
ne može ništa napraviti". Naše
razumijevanje i zbližavanje
utoliko je bolje ako napravimo
mali korak koji je beskrajno
velik i važan, istaknuo je.
Po završetku programa
vjeroučitelj Miroslav Radić
objavio je kako su učenici I.
hrvatske riječke gimnazije,
članovi karitativne zajednice
"Agape" prikupili oko 900 kn
koje će darovati za pomoć
žrtvama tsunamija.
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Predavanje dr. Jure Zečevića u Požegi

vijesti news

predstavnika postala je
uobičajenom praksom, kako na
bilateralnoj, tako i na
multilateralnoj razini. Učinjene
su neke ekumenske geste
velikog simboličkog značaja
kao što je npr. "bratski
poljubac" pape Pavla VI. I
patrijarha Artenagore I. na
Maslinskoj gori. Utemeljene su
brojne mješovite teološke
komisije i povjerenstva za
tretiranje pojedinih doktrinarnih
područja. Održavaju se
ekumenska okupljanja
pripadnika gotovo čitavoga
kršćanskog spektra na
kontinentalnim i globalnim
razinama. Realizirana je
suradnja i poduzete su brojne
interkonfesionalne zajedničke
inicijative na humanitarnom i
karitativnom području, na
području odgoja i obrazovanja i
na brojnim drugim područjima.
Ekumenski entuzijazam na
Koncilu i neposredno nakon
njega omogućio je ideju jednog
zajedničkog "svekršćanskog"
pristupa teološkim sadržajima
što je rezultiralo "ekumenskom
teologijom". Sve to svjedoči o
jednom ekumenskom
dinamizmu, o postojanju
interkonfesionalne suradnje
širokog spektra što je za
pozdraviti, istaknuo je dr.
Zečević.
Ono što pomućuje radost je to
da sve što se čini u tim
aktivnostima zbog postojećih
raskola i podjela nije jasno
vidljivo kao rezultat djelovanja
jedne Crkve Kristove, jer se te
zajedničke inicijative u javnosti
ponekad doživljavaju kao neki
parapolitički sporazumi. Zbog
toga sve to nema onu svjedočku
snagu u suvremenom društvu
kakvu bi trebalo i moglo imati.
S jedne strane kršćanske Crkve
su u službenom teološkom
dijalogu nadišle neke povijesno
naslijeđene razlike i poteškoće,
ali su Crkve s druge strane
suočene i s nekim novim
poteškoćama kojih prije 40
godina nije bilo. Ponekad se
stječe dojam da se ekumenski
hod prema jedinstvu kreće u
krug, da se dijalog "perpetuira"
bez kraja i bez nade da će se
doći do cilja. Ekumenski cilj,
puno jedinstvo koje će se
očitovati u zajedništvu
euharistijskog stola i
propovjedaonice, još uvijek je
samo nerealizirani san za koji
nitko ne može procijeniti hoće
li se, kada će se, i a na koji
način ostvariti, napomenuo je

predavač.
U odnosu na pravoslavne,
ekumenska situacija je vrlo
složena. Nakon pristupanja
pravoslavnih Crkava Svjetskom
ili Ekumenskom vijeću Crkava
te nakon desetljeća
sudjelovanja u međucrkvenim i
interkonfesionalnim
komunikacijama, kao i u
Svjetskoj molitvenoj osmini za
jedinstvo Crkava, pokazalo se
da neke prakse poput
zajedničke molitve nisu bile
dovoljno reflektirane i da one
danas, premda desetljećima
prakticirane, predstavljaju
poteškoće, ne samo
radikalnijim pojedincima, nego
i na širim razinama. Članstvo
pravoslavnih Crkava u
svjetskom vijeću Crkva
dovedeno je u pitanje, zbog
njegova, po njihovom
mišljenju, neadekvatnog
ustrojstva, zbog
denominacijskog ključa u
kojem su pravoslavni
nedovoljno zastupljeni.
Mješovita Komisija Svjetskog
vijeća oformljena prije nešto
više od 6 godina, u kojoj je 50
pravoslavnih članova, i isto
toliko nepravoslavnih, traži
nove načine funkcioniranja
Svjetskog vijeća Crkava te
preispitivanje ekumenske
prakse poput dosadašnjih
zajedničkih molitvenih
bogoslužja. Komisija traži da se
pri ekumenskim susretima i pri
molitvama ne koristi izraz
"ekumensko bogoslužje" nego
"interkonfesionalna zajednička
pobožnost", kazao je dr.
Zečević.
Mnogi navode da zima
ekumenizma veće duže vrijeme
traje, kritizirajući vodstva
Crkava. Prostora za kritiku
sigurno ima, no ako se ima u
vidu da iza kršćanskih Crkava
stoje stoljeća odvojenog
povijesnog hoda, onda će se
lakše razumjeti zašto je
ekumenski hod dugotrajan
proces i zašto nije realno
očekivati brza i laka rješenja.
Za postizanje jedinstva nije
dovoljan samo "dijalog istine",
nego i "dijalog ljubavi",
ustvrdio je dr. Zečević, kazavši
kako nastavak ekumenskog
hoda ne treba forsirati u smjeru
nekih pravno ugovorenih
kvaziorganskih unija između
Crkava, nego prvenstveno u
dva smjera. Prvo, u smjeru
uočavanja, prepoznavanja i
priznavanja, u ovom trenutku,
postojećeg jedinstva koje po

Predavanje
"Ekumenizam nakon
II. vatikanskog sabora
kod nas i u svijetu"
održano u prigodi
Svjetske molitvene
osmine za jedinstvo
kršćana te o 40.
obljetnici objave
koncilskog Dekreta
"Unitatis
redintegratio"

www.ika.hr

Požega, 20.1.2005. (IKA) - U
prigodi Svjetske molitvene
osmine za jedinstvo kršćana te
o 40. obljetnici završetka
Drugoga vatikanskog sabora i
objave koncilskog Dekreta o
ekumenizmu "Unitatis
redintegratio" Biskupski
ordinarijat u Požegi organizirao
je predavanje na temu
"Ekumenizam nakon Drugoga
vatikanskog sabora kod nas i u
svijetu". O toj temi u dvorani
bl. Alojzija Stepinca 20.
siječnja govorio je prof. dr. Jure
Zečević, pročelnik katedre
ekumenske teologije na
Katoličkom bogoslovnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
i tajnik Vijeća za ekumenizam i
dijalog HBK.
Dr. Zečević na početku je
napomenuo da je ekumenizma
bilo i prije Drugoga
vatikanskog sabora, ako se
uzme u obzir definicija
ekumenizma koja kaže da
ekumensko gibanje
podrazumijeva sve aktivnosti u
svrhu uspostave kršćanskog
jedinstva. No, ako se
ekumenizam promatra više kao
povijesni proces i intenziviranje
međucrkvenih i
međukonfesionalnih
komunikacija i manifestacija
kršćanskog zajedništva, onda se
može reći da je ekumenizam u
Katoličkoj crkvi zaživio s II.
vatikanskim saborom koji je na
tom području donio velike
promjene. Dekret "Unitatis
redintegratio" dao je nova
načela, novo doktrinarno
polazište katoličkim vjernicima
u pogledu njihova odnosa
prema drugim kršćanima.
Dekret odražava jedno, Duhom
svetim nadahnuto i
blagoslovljeno vrijeme
mijenjanja mentaliteta, ne samo
u Katoličkoj, nego i u drugim
kršćanskim Crkvama i
zajednicama, vrijeme hoda od
mentaliteta sučeljavanja prema
mentalitetu susreta i
međukršćanske suradnje. Za
reguliranje međucrkvene i
međukonfesionalne suradnje na
konkretnoj i praktičnoj razini
donesen je Ekumenski
direktorij, podsjetio je
predavač, upitavši se zatim gdje
je ekumenizam danas, 40
godina nakon II. vatikanskog
sabora.
Ekumenizam kao nastojanje
oko jedinstva postao je gotovo
posvuda službeni stav Crkava.
Komunikacija između vodstava
Crkava, njihovih visokih
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mnogima već sada omogućuje i
veće stupnjeve bogoslužnog
zajedništva nego li su oni sada
legislativama pojedinih Crkava
dopušteni, te u smjeru tzv.
"duhovnog ekumenizma".
Na pitanje kada će doći do
punog jedinstva među Crkvama
odgovaram riječima
carigradskog patrijarha
Bartolomeja I., koje je
izgovorio za prošlogodišnjeg
boravka u Rimu: Jedinstvo će
biti moguće kad svi mi
usvojimo Kristov duh, Kristovu
ljubav, Kristovu vjeru, Kristovu
poniznost, Kristovu spremnost
na žrtvu. Razlike i podjele
među Crkvama povijesni su

ishod ljudske nesavršenosti i
nedostatnog življenja Kristove
poruke. Povratak jedinstvu
pretpostavlja dakle povratak
kršćanskome življenju, čistoću
srca, nesebične ciljeve, svetu
poniznost, jednom riječju:
svetost života. Koliko su ta
svojstva koja nabraja patrijarh
nama kršćanima u pojedinim
Crkvama bliska ili daleka,
toliko nam je blisko ili toliko
nam je daleko ostvarenje
ekumenskog cilja, a taj je
"Unitatis redintegratio",
ponovna uspostava jedinstva,
zaključio je predavanje dr.
Zečević.

Požeški biskup Antun
Škvorčević na kraju predavanja
zaželio je da nastojanje oko
jedinstva kršćana i jedinstva
Isusove Crkve bude u skladu s
Isusovom molitvom da svi
budu jedno, te da svijest II.
vatikanskog sabora gajimo kao
dragocjenu baštinu. "Jedinstvo
crkve, ono nutarnje, postoji.
Njega duhovno ostvaruje Isus
Krist snagom svoga duha. To je
ono što je jamac i zalog da sva
naša ljudska nastojanja imaju
smisao. Ekumenizam nije
pitanje neke ljudske strategije,
nego ponajprije vjere. Samo
vjernik može biti ekumenist",
zaključio je biskup.

Proslava sv. Fabijana i Sebastijana u Frkljevcima
Unoseći Boga u svoj
život uključujemo se u
nutarnje procese u
kojima Bog snagom
svoje ljubavi izvodi u
nama pobjedu svoga
života, istaknuo je
biskup Škvorčević

www.ika.hr

Frkljevci, 20.1.2005. (IKA) Na blagdan sv. Fabijana i
Sebastijana 20. siječnja biskup
Antun Škvorčević predvodio je
misno slavlje u crkvi Sv.
Fabijana i Sebastijana u
Frkljevcima, filijali župe
Pleternica, koje i susjedno
mjesto Kadanovci slavi kao
svoje zaštitnike. Uz biskupa je
na slavlju sudjelovao domaći
župnik i dekan Pleterničkog
dekanta Antun Ćorković,
kancelar Požeške biskupije
Ivica Žuljević i pleternički
župni vikar Pejo Oršolić te
brojni vjernici među kojima su
bila i školska djeca iz područne
osnovne škole u Frkljevcima i
Kadanovcima zajedno sa
svojim učiteljicama.
Na početku misnog slavlja
biskupa je u ime župljana i
stanovnika spomenutih mjesta
pozdravio Robert Ćondić iz
Kadanovaca, zahvalivši mu za
dolazak i pastirsku brigu za sve
vjernike, pa i za one u manjim
mjestima. Potom su djeca
biskupu predala prigodne
darove. Riječ pozdrava i radosti
izrekao je biskupu i župnik
Ćorković, koji je istaknuo
znakovitost pastirskog pohoda
ovim mjestima na blagdan
njihovih zaštitnika u Godini
euharistije i pedesetoj obljetnici
štovanja Gospe od suza u župi
Pleternica.
U uvodu biskup Škvorčević je
podsjetio na nedavnu kanonsku
vizitaciju pleterničke župe,
kada je prije dva mjeseca
pohodio crkvu i vjernike, te
istaknuo kako još uvijek u
svom srcu nosi njihove izraze
dobrodošlice, radosti i
poštovanja prema njemu i
službi koju vrši. Napomenuo je
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da im je svojim dolaskom na
blagdan sv. Fabijana i
Sebastijana želio uzvratiti za
pažnju i izreći zahvalnost te
dodao kako uvijek rado i s
poštovanjem dolazi u mjesta
gdje žive vjernici, bez obzira
na njihovu brojnost, i koji
nastoje biti Isusovi. Govoreći o
povijesnim zapisima koji
svjedoče da je u srednjem
vijeku postojala župa na tim
prostorima i župna crkva, a
onda i vjernici koji su živjeli
svoju pripadnost Bogu,
Katoličkoj crkvi i svom
hrvatskom narodu, biskup je
očitovao ponos što smo na tim
prostorima odavna i što smo
dionici snažne duhovne baštine.
Potaknuo je okupljene da u tom
ponosu stanu pred svoje
zaštitnike te ih pozvao na
molitvu za obitelji, mlade,
djecu i one koji su u tjelesnim
ili duhovnim nevoljama.
U propovijedi je biskup opisao
život sv. Fabijana i Sebastijana,
istaknuvši njihovu vjernost
Bogu sve do u smrt. Nadalje,
što vjernik treba misliti o
spomenutim mučenicima,
dodao je biskup, pomaže nam
naviještena Božja riječ.
Osvrnuo se na ulomak iz
Knjige o Makabejcima gdje
majka sa svojih sedam sinova
zbog opredijeljenosti i vjernosti
Bogu i pradjedovskim
zakonima spremno odlazi u
smrti zajedno sa svojim
sinovima, sigurna u pobjedu
uskrsnuća. Na temelju
poslanice sv. Ivana apostola
biskup je istaknuo kako postoje
razne pobjede u ljudskom
životu: sportske, školske,
gospodarske, u zdravlju ali da
su sve to pojedinačne pobjede
na određenim područjima

našega života. Nasuprot tim
pobjedama postoji Ivanovska
posvemašnja pobjeda vjere do
koje se dolazi živeći svjesno
opredijeljenu pripadnost Bogu
koju su postigli sv. Fabijan i
Sebastijan te majka Makabejka
sa svojim sinovima. Spomenuo
je da uzimajući lijek u bolesni
organizam postajemo dionici
procesa koji dovode do
ozdravljenja. Slično tako,
unoseći Boga u svoj život
uključujemo se u nutarnje
procese u kojima Bog snagom
svoje ljubavi izvodi u nama
pobjedu svoga života. Biskup je
dodao kako u današnjem
svijetu, slično kao i u Ivanovu,
postoji neka mržnja prema
onom što je Božje i onima koji
žive po Božju. Čitajući i ovih
dana novine i gledajući
televiziju može se zapaziti kako
postoje određene snage u
Hrvatskoj koje iskazuju
agresivnost i nervozu prema
Crkvi, istaknuo je biskup, te se
osvrnuo na njihova osporavanja
da Crkva govori o životu, o
moralnom pristupu čovjeku,
spolnosti, braku i drugim
vrednotama postojanja.
Zaključio je da vjernik ne
prezirući druge treba poput
mučenika imati odvažnosti
dosljedno živjeti i svjedočiti
one vrijednosti čovjeka i života,
koje je naučio od Boga i s
ponosom ponavljati da je
potrebno većma se pokoravati
Bogu nego li ljudima.
Biskup je na kraju čestitao
blagdan zaštitnika sv. Fabijana
i Sebastijana te poželio da se po
njihovu zagovoru ostvaruje
poštovanje, zajedništvo i mir
među stanovnicima Frkljevaca i
Kadanovaca.
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Split: Dan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
na splitskoj Teologiji. U
propovijedi studenticama i
studentima, diplomantima,
profesorima, zaposlenicima i
uzvanicima nadbiskup je
istaknuo kako smo pozvani
svjedočiti evanđelje, a ne
prokazivati ga. Učitelja može
razumjeti onaj tko ga sluša i tko
ide za Njim, oslanja svoj život
na Njega kao na uporište i
svjedoči ga, rekao je. Jednako
se tako osvrnuo i na sve češću
ponudu na Teologiji gdje se
studentima nudi sve kako bi
postigli što bolje znanje knjige i skripte, metode učenja,
ali nitko studentima ne priča o
Bogu, ne upoznaje ih se sa
Spasiteljem. Studentima se
treba dati više svjedočenja, više
Njega u raspravama, više
govora o Bogu koji može i
meni i tebi pomoći u
svakodnevnom životu,
zaključio je nadbiskup Barišić.
Nakon mise uslijedio je svečani

akademski čin kojeg je uveličao
mješoviti zbor KBF-a uz
glasovirsku pratnju bogoslova
treće godine Ivana Urlića, a pod
vodstvom mo. Šime Marovića.
Dekan fakulteta dr. Marijan
Vugdelija iznio je izvješće o
radu fakulteta u protekla dva
semestra. U ovoj akademskoj
godini splitski KBF ima 247
studenata, od kojih su 60-tak
svećenički kandidati, 4 su
redovnice, a sve ostalo su laici.
Kroz proteklu akademsku
godinu na KBF-u u Splitu
diplomiralo je 22 studenata, od
čega ih je 11 na filozofskoteološkom studiju, a 11 na
teološko- katehetskom studiju.
Nakon svečane podjele
diploma, podijeljene su nagrade
najboljim studentima: Ani
Lemo, apsolventici filozofskoteološkog studija te posthumno
Goranu Kalaševiću, tragično
preminulom studentu V. godine
filozofsko-teološkog studija.

U ovoj akademskoj
godini splitski KBF
ima 247 studenata, od
kojih su 60-tak
svećenički kandidati,
4 su redovnice, a
ostali su laici

Otočac: Sv. Fabijan i Sebastijan i Dan grada
Otočac, 20.1.2005. (IKA) - U
župnoj crkvi Presvetog Trojstva
u Otočcu služena je 20.
siječnja, na blagdan sv.
Fabijana i Sebastijana, svečana
koncelebrirana misa koju je
predvodio gospićko-senjski
biskup Mile Bogović.
Koncelebrirali su ravnatelj
Informativne katoličke agencije
Anton Šuljić, otočki dekan i
župnik iz Brinja Jure Tutek te
još osam svećenika Otočkog
dekanata. Na blagdanskom
misnom slavlju okupilo se
mnoštvo vjernika iz cijele
Gacke doline, čelnici Ličkosenjske županije predvođeni
županom Milanom Jurkovićem,
izaslanstvo Grada Otočca na

čelu s gradonačelnikom
Stjepanom Kostelcem,
načelnici susjednih općina te
mnogi drugi. Prije početka mise
DVD iz Otočca ispred crkve je
odsviralo nekoliko skladbi.
Rimska Crkva slavi 20. siječnja
spomen na smrt svetih Fabijana
i Sebastijana. Poznato je kako
su se Rimljani u doba haranja
kuge, koju se često smatralo
kaznom, zavjetovali sv.
Fabijanu. I kuga se povukla. I
kada se ovdje, u našoj okolici,
pojavila kuga Otočani su se
zavjetovali sv. Fabijanu i
izgradili crkvu, kazao je u
tijeku propovijedi biskup
Bogović pohvalivši zatim ideju
da dvojica svetaca budu

zaštitnici, a ujedno i uzori,
Otočca i njegovih mještana.
Danas je zavjetni blagdan cijele
Gacke doline. Kršćanin za
vjeru treba žrtvovati sve, mora
biti svjedok vjere. Znajte živjeti
za druge kako bi dobro, pravda
i istina bili na cijeni. Slaveći
blagdan mučenika koji su
pokazali prave vrednote, koji su
svjedoci vjere i istine, trebamo
vjerovati da je to ispravan put
koji donosi plodove, poručio je
biskup Bogović. U tijeku mise
pjevao je crkveni zbor "Sv.
Cecilija", uz orguljašku pratnju
s. Velimire Marinović, a prije
mise djeca iz Dječjeg vrtića
"Ciciban" izvela su prigodne
recitacije.

Sv. Fabijan i
Sebastijan bili su
pravi svjedoci vjere i
istine, poručio je
biskup Bogović

predstavit će je Danica Žepina,
dugogodišnja Marijina
legionarka iz Biograda.
Nadamo se da ćemo do kraja
veljače i početkom ožujka
obnoviti i Djevojačko društvo
Srca Isusova, koje je u župi
postojalo prije II. svjetskog
rata, nakon kojega su ga
komunisti zabranili i ukinuli, za
koje također postoji veliko
zanimanje djevojaka, te
obnoviti i vrlo staru bratovštinu
Svetoga Križa, kazao je župnik
Lenkić, koji zauzeto nastoji u
svojoj župi oživotvoriti laički
apostolat.

Mladi Kaljani
osnivaju Križarsko
društvo i Marijinu
legiju, a obnavljaju se
Djevojačko društvo
Srca Isusova i stara
bratovština Svetoga
Križa

www.ika.hr

Split, 20.1.2005. (IKA) Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu svečano je
20. siječnja proslavio svoj dan,
koji je inače u mjesecu srpnju,
točnije 9. srpnja, jer je toga
datuma 1999. Fakultet
ustanovljen i statutom određen
od Svete Stolice, te potvrđen od
Ministarstva znanosti i
tehnologije RH i učlanjen u
Sveučilište u Splitu, ali iz
praktičnih razloga odlukom
Fakultetskog vijeća slavi se
polovicom mjeseca siječnja.
Svečano euharistijsko slavlje u
kapelici KBF-a predvodio je
splitsko-makarski nadbiskup i
Veliki kancelar KBF-a Marin
Barišić uz koncelebraciju
provincijala Franjevačke
provincije Presvetog
Otkupitelja sa sjedištem u
Splitu i Velikog vicekancelara
KBF-a dr. Željka Tolića,
šibenskog biskupa Ante Ivasa
te ostalih svećenika predavača

Laički apostolat u Kalima
Kali, 21.1.2005. (IKA) - Mladi
križari iz nove zadarske župe
sv. Ante Padovanskoga na
Smiljevcu u subotu 19. veljače
gosti su mladih četiri stoljeća
stare kalske župe sv. Lovre
mučenika na otoku Ugljanu.
Dolaze im pod duhovnim
vodstvom svog župnika don
Mladena Kačana, da bi im
predstavili svoje križarsko
društvo "Bl. Ivan Merz".
Za osnivanje Križarskog
društva i u našoj župi, postoji
veliko zanimanje mladih
Kaljana. Nakon predstavljanja

vijesti news

Križarskog društva mladih
zadarskih križara, i mi ćemo u
Kalima osnovati naše Križarsko
društvo, kazuje kalski župnik
don Jerolim Lenkić, koji dodaje
da postoji veliko zanimanje
mladih župljana i za Marijinu
legiju, te da su se dogovorili s
ugljanskim dekanom don
Mariom Soljačićem,
duhovnikom Marijine legije u
Zadarskoj nadbiskupiji, o
osnivanju Marijine legije i u
njihovoj župi. Predstavljanje
Marijine legije bit će 20.
veljače, na 2. korizmenu
nedjelju, nakon mise u 9 sati, a
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Dubrovčani već stoljećima odani svome Parcu
Poruka dubrovačkog
biskupa Želimira
Puljića iseljenicima
uz festu sv. Vlaha
2005.

Dubrovnik, 21.1.2005. (IKA) Kao vjerni štovatelji sv. Vlaha,
koga od milja zovemo našim
"Parcem", zainteresirani smo
kako, kojim sredstvima i na
koji način unositi u svijet rada,
škole, kulture, zdravstva i
obavijesnih sredstava svjetlo
božanske nade, milosrđa,
dobrote, krotkosti i strpljivosti,
istaknuo je dubrovački biskup
Želimir Puljić u ovogodišnjoj
poruci iseljenicima uz festu sv.
Vlaha.
Obraćajući se štovateljima
svetoga Vlaha, biskup Puljić
podsjetio je da Dubrovčani već
stoljećima pokazuju osobitu
odanost prema svome Parcu
koji vlada njihovim Gradom.
Prema biskupovim riječima,

ovogodišnju svečanost
predvodit će hvarsko-bračkoviški biskup Slobodan Štambuk
koji je s vjernim pukom svoje
biskupije dao obnoviti u ratu
porušeni križ na Srđu. Izabrani
su i festanjuli: gospar Pero
Jakobušić, pomorski kapetan iz
Nove Mokošice, i gospar Mirko
Pavlović, elektrotehničar iz
Rožata. Spomenuo je da se uz
programe tijekom siječnja
održavaju i tribine "Ususret sv.
Vlahu". Djelatnik u kulturi
glumac i kazališni umjetnik
gospar Miše Martinović te
uvaženi akademik pjesnik i
pisac gospar Luko Paljetak
govore o odnosu kulture, vjere,
umjetnosti, pjesme, odgoja i
identiteta. "I vi u tuđini, braćo i

sestre, slavite festu svetog
Vlaha. Ona vas povezuje s
rodnim krajem i vašom
rodbinom. Mislit ćemo na vas
kad budemo slavili svečanost
sv. Vlaha. Uključit ćemo u
molitve sve koji diljem svijeta
budu slavili svetoga Parca.
Molit ćemo da vas i dalje brani
u nevoljama, tješi u
tjeskobama, te od pogibelji
uvijek oslobađa. Neka "Vlaho
nebeski, čuva narod hrvatski.
Neka čuva za stoljeća
dubrovačka proljeća". A vas
neka obdari duševnim mirom i
zdravljem, te vas očuva od
grlene bolesti i svakoga drugog
zla", poručio je dubrovački
biskup iseljenicima uz festu sv.
Vlaha.

Split: Savjetovanje o obiteljskom pastoralu na
gradskim župama

www.ika.hr

Treba iskoristiti
profesionalnu
osposobljenosti i
vjersku formiranost
vjernika laika koji kao
liječnici, sociolozi,
psiholozi, a napose
svojim bračnim
iskustvom mogu
pomoći drugim
bračnim parovima i
obiteljima

Split, 21.1.2005. (IKA) Splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišić susreo se u petak
21. siječnja u zgradi
nadbiskupskog ordinarijata s
krugom suradnika na čelu s
pastoralnim vikarom Dragom
Šimundžom i generalnim
vikarom Ivanom Ćubelićem, sa
željom da se naprave određeni
pomaci u pastoralu obitelji,
napose u gradskim župama i
sredinama. Uz predsjednika
Vijeća za obitelj dr. Josipa
Čorića i više gradskih župnika,
bili su nazočni i predstavnici
bračnih vikenda i
Nadbiskupijskog obiteljskog
savjetovališta. Središnja
problematika oko koje se
raspravljalo bilo je pitanje
organiziranoga rada s bračnim i
obiteljskim zajednicama.
Jedan od nositelja obiteljskog
pastorala je nadbiskupijsko
Vijeće za obitelj i Obiteljsko
savjetovalište koji pomažu
župama stručnom pomoći, te
stvaraju pretpostavku da se i
župe mogu međusobno
pomagati. Dr. Anita Strujić
izvijestila je nazočne o radu
Savjetovališta koje je nastalo
kao savjetodavna pomoć
trudnicama koje su htjele
izvršiti pobačaj, a razvilo je
svoju aktivnost na više
područja savjetovanja
(medicinsko, psihološko,
pedagoško, defektološko,
logopedsko, pravno), te uz to
organiziranjem raznih tribina i
predavanja promiče životne i
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obiteljske vrednote i pruža
duhovnu pomoć. Župnici
gradskih i prigradskih župa u
svakom se trenutku mogu
obratiti djelatnicima
Savjetovališta, te uputiti
vjernike kojima treba bilo
kakva vrsta pomoći glede braka
i obitelji.
Nadalje, Vijeće za obitelj i
Savjetovalište organiziraju
mjesečne tribine o obiteljskoj
problematici, te se raspravljalo
i o proširenju takvih aktivnosti.
Želja je da se mjesečne tribine
koje se organiziraju u
središnjim ustanovama
nadbiskupije dijelom presele u
pojedine župe koje imaju
prikladne prostore za
organiziranje tribina. U svakom
slučaju pozitivno je da su se te
aktivnosti proširile i na
dekanatske centre, tako da već
djeluju u Trogiru, Omišu,
Imotskom, Makarskoj i drugim
većim mjestima, bilo u vidu
tribina ili bračnih vikenda.
Posebno je istaknuto da treba
iskoristiti profesionalnu
osposobljenosti i vjersku
formiranost vjernika laika koji
kao liječnici, sociolozi,
psiholozi, a napose svojim
bračnim iskustvom mnogu
mnogo toga posvjedočiti
drugim bračnim parovima i
obiteljima. Jer, "samo na
organiziran način dobro se
može suprotstaviti zlu koje je
vrlo organizirano, a
najpozvanija za takve
inicijative i organiziranje je
Crkva, počevši od njezine

hijerarhijske strukture, jer je na
djelu ne novi, nego obrnuti
svjetski poredak", mišljenja su
neki sudionici susreta.
Svi su se složili da se pristupi
organiziranom i sustavnom, a
ne stihijskom obiteljskom
pastoralu. Jezgra i okosnica
svakog pastoralnog djelovanja
bile bi obiteljske zajednice
formirane u svakoj župi, kojima
bi se zajamčio prostor
susretanja i duhovna asistencija
svećenika. Jer obitelji, napose
mlade, više očekuju i mogu
dobiti prisnošću i povjerenjem
svećenika i drugih obitelji,
nego samim predavanjem koje
se održi jednom mjesečno.
Odgovornost i obveza svih
župnika trebala bi biti da potiču
laike, tj. da im dopuste i
prepuste prostor odgovornog
djelovanja u pastoralu obitelji.
Predloženo je, također, da se
odmah osnuje radno tijelo koje
bi izradilo prijedloge i
smjernice koje bi župama
služile kao model rada, s
mogućnošću kasnije dorade.
Time bi se povezale i
koordinirale sve inicijative koje
već postoje u župnom
pastoralu, te bi se dao sadržaj i
poticaj za apostolat svih drugih
čimbenika pastorala obitelji
prema kojem nitko ne smije
ostati gluh i slijep, jer pred
Bogom svi nose odgovornost za
rast Kraljevstva Božjega u
srcima ljudi, što se na
nezamjenjiv način ostvaruje u
obitelji.
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Središnje ekumensko slavlje u Požeškoj biskupiji

U uvodu u bogoslužje biskup
Škvorčević istaknuo je kako se
diljem svijeta tijekom
Molitvene osmine okupljaju
ljudi različitih kršćanskih
konfesija kako bi posvjedočili
jedni prema drugima
poštovanje zbog jednoga
Gospodina Isusa Krista, kojega
vole i koji im je najveća
svetinja, te kako bi molili za
jedinstvo kršćana. Istaknuo je
kako se kršćani u Hrvatskoj već
godinama pridružuju tom
svjetskom nastojanju te je
izrazio svoju radost što se u
Požeškoj biskupiji od njezinih
početaka svake godine tom
prigodom naizmjence održava
središnje ekumensko slavlje u
tri regije: u Požegi, Slatini i
Daruvaru. Posebno je
pozdravio i zahvalio
slavonskom episkopu Savi što
se svake godine pridružuje tom

svjedočenju vjere zajedno sa
svojom pratnjom. Potaknuo je
okupljene da otvore svoja srca i
duše Očevu Sinu, Isusu Kristu,
umrlom i uskrslom, pobjedniku
života, kao i jedni za druge.
Biskup Škvorčević protumačio
je kako ekumenizam ima svoje
polazište u Isusovoj
velikosvećeničkoj molitvi "Da
svi budu jedno", kojoj se
pridružuju svi oni koji su
kršteni i iskreno žele biti
njegovi, nastojeći u različitim
Crkvama prepoznati na djelu
istoga Gospodina u snazi
njegova Duha i djelovati za
njihovo jedinstvo. Osvrnuo se
na naviještena biblijska čitanja,
koja govore o gradnji te
napomenuo kako svaka ljudska
gradnja, materijalna,
gospodarska, politička i druga
društvena, ima svoga arhitekta i
točan plan po kojem je valja
izvesti. Ustvrdio je kako i
Crkva ima svoga arhitekta,
Isusa Krista i da ona za cilj ima
čovjeka po njegovu nacrtu,
kojeg je ostvario svojom
mukom, smrću i uskrsnućem, te
On ostaje trajni i jedini temelj
Crkve. Istaknuo je da
pripadnici različitih Crkava,
samo gledajući jedni druge
Isusovim očima, pristupajući
jedni drugima njegovim
kriterijima, trudeći se
ostvarivati evanđeoske
vrijednosti, postaju sve bliži
jedni drugima. O četrdesetoj
obljetnici završetka II.
vatikanskog sabora i Dekreta o
ekumenizmu "Unitatis
redintegratio" podsjetio je da su
katolici pozvani vjernički
pristupati drugim kršćanskim
zajednicama tako da u njima ne
gledaju prvenstveno ono što ih
razlikuje, nego ono što im je
zajedničko. Biskup je potaknuo
nazočne da s Isusom Kristom
budu na našim prostorima
graditelji pomirenja,
razumijevanja među ljudima,
praštanja i ljubavi te zajedno s
njime budu dionici pobjede one
ljubavi koja je kroz muku i smrt
dovela slavi uskrsnuća.

Pri kraju slavlja episkop Sava
uputio je riječ pozdrava
biskupu Škvorčeviću,
svećenicima i svim vjernicima
te sve pozvao da u ovim teškim
vremenima društvenih i inih
promjena svoj pogled usmjere
na Isusa Krista, koji je došao
spasiti čovjeka te pobijedivši
smrt osigurao svim ljudima
život vječni. Istaknuo je da je
obveza Crkve i svakog njezinog
služitelja potaknuti preobrazbu
duše i tijela svakog čovjeka
kako bi pobijedio zlo i ostvario
ideal savršenog dobra. Episkop
je podsjetio na prva kršćanska
vremena kada su kršćani bili
proganjani, te na njihovu ljubav
prema progoniteljima i
neprijateljima po čemu su se
uvelike razlikovali od drugih.
Ustvrdio je da je ljubav prema
svakom čovjeku, pa tako i
prema neprijatelju, za današnje
ljude u većini slučajeva postala
iluzija, jer je pod utjecajem zla
ljudsko srca postalo hladno.
Zapitao se kako onda mi
kršćani možemo tražiti i
očekivati mir na zemlji, ili da
se drugi prema nama ponašaju
milostivo, ako sami ne
izvršavamo svoju kršćansku
dužnost? Svoj govor zaključio
je primjerom o dvojici susjeda,
Vratarovu i Malinkovu, od
kojih je jedan na mržnju
uzvraćao ljubavlju i praštanjem
sve dok nije onoga drugoga
svojom kršćanskom ljubavlju i
praštanjem, unatoč zlu što mu
je u životu učinio, pridobio za
sebe i okrenuo na pravi put.
Episkop je pozvao nazočne da
uvijek nastoje praštati jedni
drugima iz kršćanske ljubavi,
jer samo na taj način mogu
opravdati Onoga u čije ime su
kršteni.
Biskup Škvorčević zahvalio je
na kraju svima za sudjelovanje
u molitvi te zaželio da Isus
Krist bude prisutniji u njihovim
srcima, da po njemu žive, jedni
druge gledaju i poštuju. Pjesmu
i glazbu na slavlju predvodio je
mješoviti župni zbor pod
ravnanjem Vande Cegledi.

Biskup Škvorčević i
episkop Sava na
molitvi u župnoj crkvi
Presvetog Trojstva u
Daruvaru
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Daruvar, 22.1.2005. (IKA) - U
sklopu Svjetske molitvene
osmine za jedinstvo kršćana
održano je 22. siječnja središnje
ekumensko bogoslužje Požeške
biskupije u župnoj crkvi
Presvetog Trojstva u Daruvaru.
Uz biskupa Antuna
Škvorčevića u molitvi je
sudjelovao episkop slavonski
Sava Jurić u pratnji igumana
jasenovačkog manastira o.
Amfilohija i pravoslavnog
paroha u Daruvaru Luke
Bosanca. Nazočni su također
bili članovi Stolnog kaptola na
čelu s prepoštom Josipom
Devčićem, domaći župnik i
dekan Pakračkog dekanata
Branko Gelemanović, zapadno
slavonski arhiđakon Marko
Pišonić, kancelar Požeške
biskupije Ivica Žuljević,
predstojnik Katehetskog ureda
Mario Sanić, daruvarski župni
vikar Josip Pendžić, đakoni
Zdravko Ticl i Patrik Alatić te
vjernici grada Daruvara. Slavilo
se prema ekumenskoj Službi
riječi, što ju je za ovogodišnju
Molitvenu osminu priredilo
Papinsko vijeće za promicanje
jedinstva kršćana i Svjetsko
vijeće Crkava na temu "Krist,
jedini temelj Crkve".

Blagoslov vinograda u Trnavi
Trnava, 22.1.2005. (IKA/BTU)
- Na liturgijski spomendan sv.
Vinka u subotu 22. siječnja u
Trnavi je upriličen svečani
blagoslov vinograda
Đakovačke i Srijemske
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biskupije. Podno križa u
biskupijskim vinogradima
obred blagoslova je vodio
đakovački i srijemski pomoćni
biskup Đuro Hranić.
Tradicionalnu je svečanost

pripremio i animirao mons.
Stjepan Karalić, ekonom
biskupije. Blagoslovu je
prethodilo euharistijsko slavlje
u trnavačkoj župnoj crkvi
Našašća sv. Križa.
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Zagreb: Ekumenska molitva u pravoslavnom hramu
Preobraženja Gospodnjeg

www.ika.hr

Zagreb, 22.1.2005. (IKA) Petog dana Molitvene osmine
za jedinstvo kršćana 22.
siječnja u Pravoslavnom hramu
Preobraženja Gospodnjeg
okupili su se predstavnici
Katoličke, Srpske pravoslavne,
Makedonske pravoslavne,
Evangeličke, Evanđeoske te
Saveza baptističkih Crkava u
RH.
Na samom početku nazočne je
u ime SPC pozdravio o.
Marinko Juretić, prenoseći tom
prigodom pozdrave
srpskopravoslavnog
metropolita zagrebačkoljubljanskog i cijele Italije
Jovana Pavlovića koji kao i o.
Milenko Popović zbog obveza
nije mogao nazočiti
ekumenskoj molitvi. U ime
SPC-a nazočio je i o. Milan
Topić. U kratkom govoru o.
Juretić je spominjući se te 21. u
nizu Molitve za jedinstvo
kršćana u gradu Zagrebu, rekao
kako smo upravo mi pozvani
izmoliti od Gospodina to
jedinstvo, jer "ako dolazimo na
molitve čistim srcem, mislima i
nakanama, Gospod će ih
uslišiti". Zaključio je kako je
potrebno da se danas čuje glas
Crkve, jer je ona savjest
naroda, te da Crkva kao takva
"mora nastojati očuvati
neokrnjeno ono što smo kroz
evanđelje od Gospodina
dobili".
U ime Katoličke crkve
ekumenskoj su molitvi nazočili
predsjednik Vijeća HBK za
ekumenizam i dijalog biskup
Vlado Košić te tajnik toga
Vijeća dr. Jure Zečević, koji se
govoreći o odnosu Pravoslavne
i Katoličke crkve prisjetio
radosnog i znakovitog događaja
zagrljaja pape Pavla VI. i
carigradskog patrijarha
Atenagore I. na Maslinskoj gori

u Jeruzalemu, čija je 40.
obljetnica proslavljena protekle
godine, ali i 40. obljetnice
uklanjanja ekskomunikacija
koje su punih 910 godina bile
simbol raskola između Istoka i
Zapada te opterećivale odnose
između Katoličke i Pravoslavne
crkve. "Susrela su se nakon
mnogih stoljeća razdvojenosti
dva Kristova učenika i
prepoznala su se kao takva.
Susrela su se i bratski zagrlila
braća, Petar i Andrija, biskup
Rima i biskup Carigrada.
Označili su time početak
novoga 40-godišnjeg
ekumenskoga hoda,
započinjanje ne samo dijaloga
istine, dijaloga povijesti, nego i
dijaloga ljubavi", zaključio dr.
Jure Zečević.
Na ekumenskoj se molitvi u
ime Saveza baptističkih crkava
u RH nazočnima obratio Boris
Peterlin, koji je izrazio
uvjerenje kako je jedinstvo
kršćana moguće unatoč razlika
kojih smo i danas svjesni.
Usporedivši nastojanje oko
gradnje jedinstva kršćana s
dvojicom majstora iz
animiranoga filma koji često
grade nespretno i neusklađeno,
ali srčano i domišljato te
odgovorno prema drugome,
rekao je kako bi volio da se i
naša nastojanja u gradnji
pokažu jednako uspješnim, te
da kušani u ognju, naši
graditeljski napori odaju da
nam je temelj Krist, da nas nosi
ljubav prema Kristovoj crkvi i
da jedni druge sve više
upoznajemo kao inovatore,
suradnike i "majstore".
O važnosti ekumenizma za
vrijeme u kojemu živimo,
govorila je u ime Evangeličke
crkve u RH Seia Uimonen,
istaknuvši kako se unatoč tomu

što imaju različita gledišta u
vjeri sve kršćanske Crkve slažu
u jednomu: "da je Bog tako
ljubio svijet da je dao svoga
jedinorođenoga Sina".
Usporedivši nastojanje oko
ekumenizma s vlakom kojemu
su potrebne dvije tračnice, a to
su bolje međusobno
razumijevanje ali i praksa u
zbilji, zaključila je kako je
stvarnost ekumenizma ovisna o
tome koliko se temelji na
zajedničkoj molitvi i slušanju
Božje riječi, "jer nam je više
nego ikada potrebna zajednička
molitva i svjedočanstvo svih
kršćana".
U ime Evanđeoske crkve
govorio je Danijel Berković, a
nazočan je bio i Predrag
Gazibara. Danijel Berković
istaknuo je važnost riječi sv.
Pavla koji nas podsjeća na to
kako je naša dužnost graditi na
temeljima koje nam je on
postavio, a to je Isus Krist.
Govoreći o tome kako se u
našoj zemlji posljednjih godina
više gradilo nego u nekoliko
proteklih desetljeća, rekao je
kako smo svi mi graditelji, bilo
u obitelji bilo oko sebe, jer
"svatko na svoj način snosi dio
odgovornosti u zajedničkom
građenju na istom temelju:
Kristu".
Uime Makedonske pravoslavne
crkve molitvi je nazočio o.
Kirko Velinski.
Molitvenoj osmini u
pravoslavnom hramu
Preobraženja Gospodnjeg osim
vjernika svih kršćanskih
Crkava, nazočili su i mons.
Lovro Cindori i Zlatko Koren
iz Katoličke crkve, te Željko
Mraz iz Saveza baptističkih
crkava.

Sastanak stručnog vijeća vjeroučitelja Dubrovačke
biskupije
Dubrovnik, 22.1.2005. (IKA) Sastanak stručnog vijeća
vjeroučitelja Dubrovačke
biskupije održan je u subotu 22.
siječnja u prostorijama
Biskupskog sjemeništa u
Dubrovniku. Susret je započeo
euharistijskim slavljem koje je
predvodio dominikanac Ivo
Plenković.
O temi susreta "Euharistija u
životu vjeroučitelja i
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vjeroučenika" govorio je
također o. Plenković. Slijedio je
osvrt predstojnika Katehetskog
ureda Dubrovačke biskupije
don Petra Palića na upitnik o
radu stručnih vijeća proveden
među vjeroučiteljima na
posljednjem vijeću. O
organizaciji vjeronaučnih
natjecanja u školama sudionike
skupa upoznala je povjerenica
za Makovu olimpijadu

profesorica Ana Matić,
upoznajući nazočne, uz ostalo,
s vremenom i mjestom
ovogodišnjeg natjecanja
Makove olimpijade. Mogle su
se čuti primjedbe kako je
gradivo koje učenici trebaju
spremiti za natjecanje preteško
za njih, zbog čega se mnogi ne
uključuju u samo natjecanje.
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Generalna vizitacija u franjevačkom samostanu u
Slavonskom Brodu
Šimunović, pedagog i fra
Egidije Biber, profesor.
Fra Jozo je posjetio franjevačku
Klasičnu gimnaziju fra
Marijana Lanosovića,
razgovarao s profesorima i
učenicima, koji su ga, kako je
rekao, osobito obradovali.
Zadovoljan cjelokupnim radom
profesora i svećenika, istaknuo
je kako ga raduje što u
Slavonskom Brodu postoji
takva vrsta obrazovne ustanove,
u kojoj vidi jedan sklad u
organizaciji, programu,
sadržaju, profesorskom zboru,
kao i poletu koji je vidljiv kod
učenika. U susretu s njima
prepoznao je zdrav duh i
bistrinu koja je najava da
dolaze bolji dani kada će ti
mladi, njih 300, imati bitnu
ulogu u gradu i domovini.
Osobito ga raduje taj
franjevački doprinos preporodu
grada od uspostave samostalne
Hrvatske. Napomenuo je kako
se franjevci bave svim
djelatnostima koja su Crkvi
potrebna, a jedna od njih je
odgojno-obrazovna. Raduje ga
suradnja svećenika s
odgovornima u poglavarstvu.
Susret s braćom franjevcima
dojmljivo je opisao, te naglasio
kako doživljava da se natječu u
služenju i ljubavi, te žive u
bratskom ozračju s dozom
humora koja zrači radošću. Da
susreti obogaćuju vidljivo je
bilo i na licu fra Joze kada je na
kraju, ne skrivajući
zadovoljstvo i radost koju je
doživio s braćom, rekao:

"Nakon nekoliko rečenica
prvog susreta s braćom osjećao
sam se kao kod kuće, a nakon
dva dana boravka poželio sam
ostati s njima".
U tijeku vizitacije, u petak 21.
siječnja, euharistijsko slavlje
predvodio je fra Jozo Vasilj uz
koncelebraciju fra Petra
Kinderića, vizitatorova tajnika i
domaćih svećenika franjevaca.
U svom nagovoru fra Jozo se
obratio braći franjevcima i
vjernicima te sve zamolio da
njeguju evanđeoski duh
malenosti, i raspoloživosti
prema Božjoj stvari, kao uvjetu
da nam se Bog objavi i
omogući susret sa samim
sobom, iza kojeg slijedi susret s
Bogom koji nam omogućuje
mnoštvo susreta koji su uvijek
Božji dar. Istaknuo je kako je
susret između Boga i čovjeka
susret života, koji nam daje
radost, koju kao kršćani
trebamo nositi kamo god išli.
Istaknuo je kako je ta radost
uvijek bila potrebna, a osobito
u ovo vrijeme, kada je ljestvica
vrednota poljuljana, te one nisu
ispravno vrednovane. "Samo
ako budemo raspoloživi prema
Božjoj riječi, moći ćemo se kao
vjernici snaći i ispravno
svjedočiti evanđeoske
vrijednosti", zaključio je fra
Jozo Vasilj. Nakon mise susreo
se s članovima Franjevačkog
svjetovnog reda, a voditelj
FSR-a Ilija Gašić iznio je
izvještaj o radu članova koji su
u ovoj zajednici brojni.

Generalni vizitator fra
Jozo Vasilj posjetio i
franjevačku Klasičnu
gimnaziju te izrazio
zadovoljstvo radom
profesora i svećenika
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Slavonski Brod, 22.1.2005.
(IKA/BTU) - Od 20. do 22.
siječnja u generalnoj vizitaciji
franjevačkog samostana
Presvetog Trojstva u
Slavonskom Brodu boravio je
fra Jozo Vasilj iz Franjevačke
provincije Bezgrešnog začeća u
Hercegovini, profesor na
Sveučilištu u Mostaru.
Generalna vizitacija je pohod
braći franjevcima koji žive u
samostanima i kućama, u ime
vrhovnog poglavara Reda
manje braće (OFM) Josea
Rodrigueza. Tradicija vizitacije
potječe još iz doba Sv. Franje,
koju je on ostavio u zadatak
vrhovnom poglavaru. Želja i
cilj vizitacije je razgovarati s
braćom, potaknuti ih, ohrabriti,
podijeliti iskustva teškoća i
radosti, te napraviti izvješće o
radu na razini provincije. Na
temelju toga saziva se Kapitul,
sabor provincije na kojemu se
bira nova uprava gdje se
analizira rad braće kroz
trogodišnje ili šestogodišnje
razdoblje i traže planovi za
budućnost. U spomenutom
samostanu djeluju petorica
braće franjevaca: fra Domagoj
Šimunović, gvardijan, fra Mijo
Hrman, vikar, fra Egidije Biber,
ekonom, fra Ivan Sršan i fra
Andrija Zirdum. U samostanu
žive i djeluju tri redovnice sv.
Križa: s. Agnezija Juretić, s.
Juvita Kobaš i s. Marija Klara
Klarić. Trojica svećenika vode
Klasičnu gimnaziju "Fra
Marijan Lanosović": fra Mijo
Hrman, ravnatelj, fra Domagoj

Franjevački svjetovni red u župi Meterize u Šibeniku
Šibenik, 22.1.2005. (IKA) Franjevački svjetovni red u
šibenskoj gradskoj župi
Meterize dobio je svoju
zajednicu. U subotu 22. siječnja
u župnoj dvorani župljane je s
tim laičkim redom upoznao
profesor na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu
Sveučilišta u Splitu dr. Jure
Šimunović. Inicijativu za takav
vid duhovnosti pokrenuo je
župnik Meteriza fra Ivan
Maletić.
Franjevački svjetovni red
ustanovljen je u nadahnuću i po
djelovanju sv. Franje Asiškoga.
Red se naziva "franjevački", jer
osobe koje ulaze u to
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zajedništvo nastoje živjeti
evanđelje po primjeru sv.
Franje. Prožima ih njegov duh i
oduševljava njegova
radikalnost, poručio je dr.
Šimunović. Epitet "svjetovni",
red je dobio jer osobe ostaju u
svijetu, u obiteljima, na radnom
mjestu, vezane svojim
redovitim staleškim
dužnostima; a on je "red" jer se
radi o instituciji iza koje stoji
Crkva svojim autoritetom,
napomenuo je dr. Šimunović,
ističući da je Franjevački
svjetovni red u Crkvi potrebniji
nego prije, jer laici prenose
svijetu prisutnost Crkve.
Franjevački treći red u župi

Meterize pridonijet će
kvalitetnijem življenju
kršćanstva u samoj zajednici,
mišljenja je župnik Maletić,
koji ističe da će ta duhovnost na
poseban načini u Godini mjesne
Crkve u kojoj se nalazi
Šibenska biskupija produbiti
osjećaj crkvenosti u župi
Meterize i u samom Šibeniku.
U Šibeniku je to povratak
Franjevačkoga svjetovnog reda
nakon dugog niza godina
odsutnosti, pa će ta inicijativa
pridonijeti porastu i bogatstvu
kršćanske raznolikosti u
Šibeniku.
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Završena "Zlatna harfa 2005."
Harfa je drevni
profinjeni instrument
uz kojeg se pjevaju
himni i psalmi, rekao
je nadbiskup Prenđa,
poželjevši da djeca
budu Božje harfe
dobrotom i ljubavlju

Zadar, 22.1.2005. (IKA) - U
župi sv. Ivana Krstitelja u
Zadru održan je u subotu 22.
siječnja drugi dio "Zlatne harfe
2005.", susreta dječjih župnih
zborova koji promiče
liturgijsko pjevanje. Susret je
započeo misom koju je
predvodio zadarski nadbiskup
Ivan Prenđa, u zajedništvu sa
svećenicima zborova koji su
nastupili, predvođeni dekanom
dekanata Zadar-Istok
Mladenom Kačanom.
Organizator Zlatne harfe, na
kraju koje su dodijeljena
priznanja svim sudionicima, je
nadbiskupijski Katehetski ured
s predstojnikom Gašparom
Dodićem i tajnicom Marijom
Bilokapić, župa domaćin i
župnik Ivo Martinović te
voditeljice osam zborova koji

su nastupili. Harfa je drevni
profinjeni instrument uz kojeg
se pjevaju himni i psalmi, rekao
je nadbiskup Prenđa, poželjevši
da djeca budu Božje harfe
dobrotom i ljubavlju. Kao što je
u glazbi potreban čisti glas, za
plemenito i skladno življenje
treba nam pravilni titraj duše i
srca, rekao je predstojnik
Dodić, poželjevši da i zajednica
Božjeg naroda bude složna kao
skladna višeglasna pjesma.
"Glas ili zvuk uglavnom nije
sam, nego povezan s drugim u
sazvučju ili akordu. Svatko od
nas pripada jednoj zajednici,
obitelji i župi. I mi se moramo
povezati i složno djelovati kao
braća u ljubavi, jer Bog je
ljubav", rekao je don Dodić,
ukazujući na odgojni element
glazbe koji potiče na

zajedništvo. Zadanu božićnu
pjesmu, izvučenu iz košarice i
jednu po vlastitom izboru izveli
su dječji zborovi: "Anđeli bez
krila" iz Paga, pod vodstvom s.
Miljenke Biošić i Anthony
Buljanovića, "Radost i nada" iz
Biograda (s. Anka Špralja),
"Majka divna" iz Benkovca (s.
Danica Sanader), a iz zadarskih
gradskih župa nastupili su
"Glasnici mira" s Relje (s.
Agneta Đerek), "Dominik
Savio" iz Arbanasa (s. Filipa
Smoljo), "Bl. Alojzije
Stepinac" s Bilog Briga (prof.
Tatjana Zorić), "Antini slavuji"
sa Smiljevca (s. Antonela
Malenica) i "Dječji zbor Ploče"
iz Ploča (s. Danijela
Kovačević).

Dovršena stručna obnova župne crkve u Ferdinandovcu

www.ika.hr

Završetak obnove
crkve u prigodi 160.
obljetnice posvete
temeljnog kamena
župljani će proslaviti
na dan nebeskog
zaštitnika svoje župe
sv. Ferdinanda 30.
svibnja

Ferdinandovac, 22.1.2005.
(IKA) - Župljani
Ferdinandovca, župe
Đurđevačkog dekanata, na čelu
sa svojim župnikom Sinišom
Dudašekom ove će godine
proslaviti 160. obljetnicu
početka gradnje župne crkve
Sv. Ferdinanda. Za tu je
prigodu crkva temeljito i
stručno obnovljena na radost i
ponos svih župljana i župnika
Dudašeka, a povod velikoj
obnovi crkve bila je
prošlogodišnja 160. obljetnica
preseljenja župe iz Broda u
današnji Ferdinandovac.
Temeljni kamen nove crkve u
Ferdinandovcu postavio je
1845. godine tadašnji župnik
Ivan Južak, a sama crkva
dovršena je i posvećena 1847.

godine. Više od stoljeće i pol
kasnije crkvi je darovano novo
ruho, osobito u unutrašnjosti
lađe. Obnovljena su i pozlaćena
sva četiri neobarokna oltara sa
svim kipovima, kao i
propovjedaonica, a radove je
obavila restauratorska tvrtka
"Ahat" Franje Mrnjeca. Ujedno
su postavljena nova glavna
ulazna vrata, kao i bočna vrata.
Glavna crkvena vrata izradila je
tehnikom dubokog reljefa u
drvu poznata podravska
umjetnica kiparica Ljubica
Matulec, čiji se monumentalni
kip o iseljavanju Hrvata nalazi
na ulazu u hamburšku luku u
Njemačkoj, a stotine drugih
isklesanih u drvu stoje u
crkvama, galerijama i vanjskim
prostorima diljem Hrvatske i
svijeta. Glavna vrata župne

crkve u Ferdinandovcu vrijedno
su umjetničko djelo
raspodijeljeno u četiri reljefne
ploče, na kojima je umjetnica
dala prikaz Isusova raspeća i
svetkovine Duhova te isklesala
osnovne topografske oznake s
likom sv. Ferdinanda, župne
crkve i hrvatskoga grba, kao i
motiv preseljenja župe iz Broda
u Ferdinandovac 1844. godine.
U obnovi crkve sudjelovali su
brojni župljani svojim
prilozima te sponzori i drugi
donatori. Završetak obnove
crkve u prigodi 160. obljetnice
posvete temeljnog kamena
župljani će osobito svečano
proslaviti na župni blagdan uz
dan nebeskog zaštitnika svoje
župe i župne crkve, sv.
Ferdinanda, 30. svibnja.

Rijeka: Molitvena osmina za jedinstvo kršćana
Svečanu zajedničku
molitvu kršćanskih
zajednica grada
Rijeke u Baptističkoj
crkvi na Vojaku
predvodio je mons.
Dinko Popović
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Rijeka, 22.1.2005. (IKA) Svečanom zajedničkom
molitvom kršćanskih zajednica
grada Rijeke u Baptističkoj
crkvi na Vojaku pod geslom
"Krist, jedini temelj crkve"
slavljena je 22. siječnja
Molitvena osmina za jedinstvo
kršćana.
Zajedničku molitvu predvodio
je predsjednik Ekumenskog
odbora Grada Rijeke i
Povjerenstva za ekumenizam i
dijalog Riječke nadbiskupije
mons. Dinko Popović. Na
samom početku mons. Popović
upitao je okupljene sprječava li
nejedinstvo Crkava izvršenje
kršćanskog poziva. "Krist nam
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samo može pomoći da kršćanin
raste u Božjoj ljubavi i širenju
duha jedinstva, a sve s ciljem
da upoznamo jedinog Spasitelja
svih stvorenja", napomenuo je
mons. Popović, ustvrdivši
zatim kako ovom molitvom
kršćanske Crkve u Rijeci
pokazuju načine gradnje
mostova jednih prema drugima.
Riječki paroh o. Mićo Kostić
poručio je također kako takvi
susreti kršćanskih Crkava imaju
za cilj povezivanje i zbližavanje
kršćana. Pastorica Evangeličke
crkve u Rijeci Melani Ivančević
zaključila je u toj prigodi kako
Bog od ljudske nesavršenosti
stvara jedinstvenu Crkvu u

vječnom životu.
"Kada Bog s nebesa gleda na
svoju Crkvu, vidi samo jednu,
jedinu Kristovu crkvu, a mi
ljudi ih odavde vidimo
beskrajno mnogo. Iz želje da
budemo najveći, dogodili su se
raskoli. Zajedništvo među
ljudima događa se jedino
ljubavlju, a ono se postiže samo
služenjem drugima", istaknuo
je domaćin, baptistički pastor
Giorgio Grlj.
Predstavnici kršćanskih Crkvi
postavili su u dvorani križ
načinjen od dasaka, kao znak
zajedničkog temelja svih
kršćana u Isusu Kristu.
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Predavanja i radionice za maturante i odrasle
Mali Lošinj, 22.1.2005. (IKA) U dvorani župnog dvora u
Malom Lošinju u organizaciji
"Pokreta za život" 22. i 23.
siječnja održan je prvi u nizu
ciklusa predavanja i radionica
za maturante i odrasle pod
nazivom "Vježbanje životnih
vještina". Predviđeno je sedam
susreta koji će se održavati do
1. svibnja. Kako je istaknula
voditeljica radionica prof.
defektologije Josseta Blažić
program susreta ima za cilj
postići realan osjećaj

samopoštovanja te je
namijenjen onima koji sebe
žele bolje upoznati, više voljeti
i radosnije služiti. Kroz taj
oblik radionica vježbaju se
životne vještine kroz različite
načine rješavanja životnih
problema kao što su:
suočavanje sa stresom,
samopomoći oko postizanja
bolje međuljudske
komunikacije te kako se izboriti
za svoja prava. U tijeku prvog
susreta sudionici su razmatrali
tematiku "Tko sam ja - pojam o

sebi", gdje je voditeljica Blažić
tumačila kako se svaka osoba
pri upitu "tko sam ja" mora
osvrnuti na tri dimenzije:
znanju o sebi, očekivanja o sebi
te vrednovanju vlastita života;
odnosno o tome kako te
dimenzije našeg "ja" utječu
jedna na drugu u cilju
postizanja samopoštovanja. U
tijeku susreta sudionici su
iznosili i svoja vlastita iskustva
u rješavanju različitih životnih
poteškoća.

Predavanja i
radionice u Malom
Lošinju organizira
"Pokret za život"

Gologorica, 22.1.2005. (IKA) U Gologorici je 22. siječnja
svečano proslavljen završetak
obnove župne dvorane te
kamenog zida oko župne crkve
Sv. Petra i Pavla. Svečanost je
Službom riječi otvorio porečkopulski biskup Ivan Milovan koji
je zatim blagoslovio i kapelicu
ugrađenu u obnovljeni zid. U
toj je prigodi načelnik Općine
Cerovlje Armando Lušetić,
pohvalivši djelovanje Župskog
vijeća te mještana, napomenuo
kako će Općina, u skladu sa

svojim mogućnostima, i dalje
podupirati takve inicijative.
Riječ je, prije svega, o nastavku
obnove zida, a najveći posao
koji predstoji je cjelovita
obnova župne crkve. U ime
Župskog vijeća i Mjesnog
odbora nazočne je pozdravio
Antun Ivić, a župnik Ilija
Pavlović zahvalio se svima koji
su se uključili u obnovu župne
dvorane i zida. Istaknuo je kako
Gologorica ima mali broj
župljana, ali je vrlo zapažena
po svojim brojnim aktivnostima

u kojima se posebno ističu
djeca. Nakon svečanosti
mještani su priredili ručak za
sve uzvanike. Novouređena
župna dvorana služit će za
okupljanja ministranata,
održavanje vjeronauka,
slobodne aktivnosti djece i
mladih te za ostvarivanje
različitih kulturnih programa, a
njena obnova predstavlja prvu
etapu u projektu uređenja cijele
zgrade župnog stana u
Gologorici, vrijednom oko
970.000 kuna.

Molitva za jedinstvo kršćana u Osijeku
Osijek, 23.1.2005. (IKA/BTU)
- Svjetska molitvena osmina za
jedinstvo kršćana u kapucinskoj
crkvi u Osijeku obilježava se
euharistijskim slavljima i
propovijedima svaki dan u 19
sati od 18. do 25. siječnja.
Molitvenom ekumenskom
slavlju u istoj je crkvi u
nedjelju 23. siječnja u
nazočnosti predstavnika ostalih
kršćanskih zajednica
predsjedao đakovački i
srijemski biskup Marin Srakić,
a homiliju je održao pomoćni
biskup đakovački i srijemski dr.
Đuro Hranić.
Biskup Hranić rekao je kako je
u središtu ovogodišnje
molitvene osmine za jedinstvo
kršćana Pavlova misao i tvrdnja
da je Krist, jedini temelj Crkve.
"Svaka se Crkva i kršćanska
zajednica pojedinačno i svi
zajedno - okupljeni danas ovdje
u ovoj kapucinskoj crkvi i
okupljajući se ovih dana na
slične ekumenske molitvene
susrete po crkvama kršćanskih
zajednica naših gradova, pa
tako i po različitim crkvama
grada Osijeka - podsjećamo da
je Krist naš jedini temelj i da
samo prianjajući uz njega i
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živeći njegovo evanđelje može
doći do punog i vidljivog
jedinstva među nama", rekao je
biskup Hranić. Govoreći o
razdoru Crkve u Korintu,
biskup Hranić se zapitao: "Još
uvijek živimo s Pavlovim
pitanjem: Zar je Krist
razdijeljen? Zar podjele među
nama mogu biti opravdane
pozivanjem na apostole koji su
nam naviještali i predali baštinu
vjere? Duhovna zrelost vezana
je uz spremnost ne polaziti od
teoloških razlika i različitih
naglasaka u propovijedanju
onih koji su nam naviještali
Isusa Krista, ne polaziti od
povijesnih opterećenja i
negativnih iskustava, niti od
kasnijih nacionalnih i političkih
konotacija koje opterećuju naš
današnji dijalog i suradnju, već
duhovna zrelost zahtijeva od
nas - kao nekoć i od Korinćana
- poći drugim putom: putom
snažnijeg prianjanja uz
raspetog i uskrslog Gospodina,
putem vlastitog obraćenja, te
utjelovljenja jedinstva koje nam
je dano u njemu, u Kristu
našem jedinom i zajedničkom
Gospodinu. On je naš temelj.
Na tom temelju zidali su i naši

učitelji, naši sveci, na tom
temelju htjeli su zidati i na
njega su se pozivali i osnivači
Crkava kroz povijest. Naše
nejedinstvo plod je našeg
udaljavanja od toga temelja, od
Isusa Krista, plod je
pomanjkanja Kristova Duha u
nama", istaknuo je biskup
Hranić. Bez Isusa Krista i bez
snage njegova proročkoga duha
i vjernosti njemu upadamo u
napast dodvoravati se svijetu, u
napast popuštanja ili ponašanja
u skladu s političkim
oportunizmom, padamo uz
napast kupovati medijske
simpatije i prestajemo biti
svjetlo i sol svijeta. "O stupnju
našeg zajedništva s Kristom,
jedinim temeljem Crkve, ovisi
naša vjerodostojnost u
suvremenom sekulariziranom
svijetu, naša sposobnost i
spremnost za teološki dijalog,
sposobnost da dopustimo da
nas legitimne razlike naših
tradicija uzajamno obogaćuju te
da nam proširuju naše vlastite
horizonte. Jednom riječju - o
našem prianjanju uz Isusa
Krista ovisi i dar ponovnog
jedinstva njegove Crkve",
zaključio je biskup Hranić.

O stupnju našeg
zajedništva s Kristom,
jedinim temeljem
Crkve, ovisi naša
vjerodostojnost u
suvremenom
sekulariziranom
svijetu, naša
sposobnost i
spremnost za teološki
dijalog, sposobnost da
dopustimo da nas
legitimne razlike
naših tradicija
uzajamno obogaćuju
te da nam proširuju
naše vlastite
horizonte. Jednom
riječju - o našem
prianjanju uz Isusa
Krista ovisi i dar
ponovnog jedinstva
njegove Crkve,
poručio je biskup
Hranić
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Gologorica: Obnovljena župna dvorana
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Gospić: Skup u čast poginulim braniteljima
Molitva, misa i
projekcija fotografija
u spomen na 390
poginulih branitelja iz
Ličko-senjske i
Primorsko-goranske
županije

Gospić, 23.1.2005. (IKA) - U
Gospiću je u nedjelju 23.
siječnja priređen veliki skup
članica Udruge udovica
poginulih hrvatskih branitelja
Ličko-senjske i Primorskogoranske županije. Susret je
započeo polaganjem vijenca i
prigodnom molitvom kod
spomen obilježja u Parku
kardinala Alojzija Stepinca, a
nastavljen je misom u katedrali
Navještenja BDM koju je
predvodio župnik i dekan
gospićki Antun Luketić. U
nazočnosti predstavnica udruga
proisteklih iz Domovinskog
rata kao i hrvatskih časnika
molitvu u prigodi polaganja

vijenca pred spomen obilježjem
hrvatskim braniteljima
predvodio je dekan Luketić. Na
misi u katedrali Navještenja
BDM koju su ispunile članice
Udruge udovica poginulih
hrvatskih branitelja iz Ličkosenjske i Primorsko-goranske
županije istaknuo je: "Kao što
su apostoli slijedeći Krista
ostvarivali vječne kršćanske
ideale, tako su i branitelji štitili
ideale domoljublja, grba i križa,
u čemu su mnogi izgubili i
živote". Upravo poginulim
braniteljima u čast u kinu
Korzo nakon mise u nazočnosti
dekana Luketića i gospićkosenjskog biskupa Mile

Bogovića upriličena je
projekcija fotografija svih
poginulih branitelja, njih 280 iz
Ličko-senjske županije te njih
110 iz Primorsko-goranske
županije. Dopredsjednik
Hrvatskog sabora Darko
Milinović, koji je također bio
nazočan na skupu, istaknuo je
između ostalog da su branitelji
u svetoj ideji obrane domovine
bili oboružani vjerom i
krunicom, a da se u ime
njihovih žrtava ne smije
posustati u promicanju
vrednota koje su oni stvorili i
koje Hrvatska treba unijeti u
novu Europu.

Duhovna obnova mladih u Vepricu

www.ika.hr

Vepric, 23.1.2005. (IKA) Akademska crkva Sv. Filipa
Neria priredila je 23. siječnja
jednodnevnu duhovnu obnovu
za pedesetak mladih u Marijinu
svetištu u Vepricu. Voditelj
obnove bio je don Josip Mužić.
Obnova se sastojala od
razmatranja, čitanja duhovnog
štiva, pobožnosti Križnog puta,
klanjanja pred Presvetim i
euharistijskog slavlja.
Razmatranje je bilo na temu
čišćenja, koje ima svoje tri
etape: izvanjsko razočarenje u
kojem se na početku traže
osjećaji, a malo pomalo te
osjećaje treba nadići. Druga
etapa je unutarnje razočarenje u

kojem se javlja monotona
pobožnost, a treći dio je
razočarenje sobom. Nakon
čitanja duhovnog štiva, mladi
su krenuli na pobožnost
Križnog puta, a nakon Križnog
puta bilo je klanjanje i prigoda
za ispovijed. Kao vrhunac
duhovne obnove bilo je
euharistijsko slavlje koje je
predvodio don Josip Mužić u
koncelebraciji s don Matom
Stanićem. Propovjednik je
istaknuo: "Biti sam Isusu je
značilo druženje s Ocem. Isus
Ivanovu smrt ne komentira već
odlazi u osamu, te je nakon
izlaska iz osame, počeo svoje
javno djelovanje. Čovjek ne

može sam, treba mu Bog u
svemu što radi".
Akademska crkva na čelu s don
Josipom Mužićem svaki mjesec
organizira duhovnu obnovu, a
nekoliko puta u godini
organiziraju obnovu i u
"hrvatskom Lurdu" gdje dolaze
na susret s Majkom i Sinom te
tu lakše osluhuju poruke koje
im upućuju. Obilježje te
duhovne obnove je u tome što
nema međusobnog razgovora
među sudionicima, jer je taj dan
posvećen Bogu na poseban
način. Crkva Sv. Filipa svakog
petka organizira i teme za
mlade s početkom u 21 sat u
istoimenoj crkvi.

Krštenje u Staromu Petrovu Selu
Biskup Škvorčević
čestitao roditeljima na
opredjeljenju za život
i potaknuo vjernike na
suradnju i zajedništvo
sa svojim župnikom u
nastojanju oko što
dubljeg vjerničkog
života
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Staro Petrovo Selo, 23.1.2005.
(IKA) - Požeški biskup Antun
Škvorčević predvodio je 23.
siječnja euharistijsko slavlje u
župnoj crkvi Sv. Antuna
Padovanskog u Staromu
Petrovu Selu u tijeku kojega je
krstio Doroteju, peto dijete u
obitelji Ivana i Nevenke
Tvorek. S biskupom su
koncelebrirali domaći župnik
Antun Prpić i biskupijski
kancelar Ivica Žuljević. Na
početku slavlja župnik Prpić
uputio je biskupu pozdrav,
zahvalivši mu za dolazak i
pastirsku brigu oko naroda
Božjeg.
U uvodnoj riječi biskup
Škvorčević pozdravio je
vjernike i izrazio veliko
poštovanje prema roditeljima
Ivanu i Nevenki Tvorek te svim
članovima njihove brojne
obitelji istaknuvši da oni stoje
pred Bogom i hrvatskom
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zemljom koja umire kao izazov
i znak nade. Dodao je kako
redovito dolazi u župe krstiti
peto i daljnje dijete u obitelji
kako bi time iskazao svoju
potporu roditeljima s brojnom
djecom i bio molitelj za život u
Hrvatskoj. Ujedno je biskup
istaknuo kako se raduje što je
upravo krštenje jednog djeteta u
župi prigoda da prvi puta
pohodi Staro Petrovo Selo
otkako je službu župnika
preuzeo vlč. Antun Prpić.
Potaknuo je vjernike da dopuste
Božjoj riječi da ih otrgne od
ljudskih stanja umiranja i
podigne na onu razinu života
koju daruje samo Bog. U
propovijedi je biskup
Škvorčević, na temelju
nedjeljnih biblijskih čitanja,
ustvrdio kako je Isus ljudima
svoga i našega vremena,
zarobljenima iznutra različitim
opredjeljenjima za zlo, uputio

snažan poziv na oslobođenje
putem obraćenja i poveo ih
putem života. Protumačio je da
se osobna i zajednička sudbina
ljudi u Hrvatskoj, umiranje i
život događa u opredjeljenjima
za Božje vrijednosti ili protiv
njih. Istaknuo je kako
supružnici, koji spremnošću na
žrtvu prihvaćaju brojnu djecu,
sasvim konkretno svjedoče
svoje obraćenje, povjerenje u
Boga, suradnju sa životom, ne
osvrćući se na podsmjeh ili
ruganje onih koji se svrstavaju
na stranu kulture smrti.
Zahvalio je svima koji idu tim
putem i pomažu drugima da
ustraju u tom opredjeljenju. Na
svršetku slavlja požeški biskup
je čestitao obitelji Tvorek na
opredjeljenju za život i
potaknuo vjernike na suradnju i
zajedništvo sa svojim
župnikom u nastojanju oko što
dubljeg vjerničkog života.
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Zagreb: Središnje ekumensko slavlje u baptističkoj
crkvi
Nakon svjedočanstava,
nazočnima su se obratili
predstavnici kršćanskih Crkava.
U ime Katoličke crkve
nazočnima se obratio
predsjednik Povjerenstva
Zagrebačke nadbiskupije za
ekumenizam i dijalog biskup
Vlado Košić, koji je istaknuo
najvažniji razlog podjele
kršćana Istoka i Zapada,
rekavši: "Nisu to prvenstveno
bili vjerski razlozi. Razlozi
podjele bili su i ostali samo
politički". Dodao je kako ta
političnost nije u različitim
političkim opcijama, nego u
tome što se vjersko zajedništvo
među kršćanima svelo na to da
je od onoga što se vjeruje
postalo važnije tko će nad kime
vladati, bilo da je riječ o
odnosima među Crkvama bilo
onim unutar pojedine Crkve.
Rekavši kako je Isus ljude
"odozgo" gledao samo onda
kad je bio uzdignut na križ,
upitao se može li itko od nas
biti kršćanin gledajuću ljude
odozgo te potom odgovorio
kako bismo se ipak trebali
odreći želje da vladamo nad
drugima te poći putem
iskrenoga služenja svakomu
čovjeku tj. logikom Isusa
Krista. "Kada iskreno svojoj
braći s ljubavlju služimo, tada
smo već jedno sa svima koji
Krista ljube", zaključio je
biskup Košić.
Kao predstavnik Srpske
pravoslavne crkve ekumenskoj
je molitvi nazočio o. Milan
Topić, koji je istaknuo kako je
Bog čovjeka stvorio kao
vrhunac svojega stvaranja, kako
bismo se utopili u neizrecivu
tajnu Božju. Govoreći, pak, o
razlozima jedinstva, odnosno
razdvajanja Crkava, istaknuo je
kako ćemo jedno postati "kada

u našim srcima budemo imali
vjeru Uskrsloga Krista",
premda do toga ne možemo
doći gledajući ljude odozgo,
nego odozdo, krenuvši dakle od
ljudi s kojima živimo.
U ime Makedonske
pravoslavne crkve, na
makedonskom se jeziku
nazočnima obratio o. Kirko
Velinski, istaknuvši kako svaki
od ovih susreta poziva na
jedinstvo i ljubav jednih prema
drugima, te da samo vjera nije
dostatna kako bi se jedinstvo
kršćana postiglo, već naprotiv
konkretno djelovanje.
Prigodne je riječi nazočnima
uputila i predstavnica
Evangeličke crkve u RH Seia
Uimonen, istaknuvši kako ovaj
ekumenski Tjedan svjedoči da
vjernika ima više nego što ih
vidimo unutar zidova svojih
crkava, ali da unatoč tomu
gradom i dalje lutaju ljudi
tražeći mir i smisao življenja, te
je poručila: "upravo smo mi
pozvani biti poslanici Božji
kako bismo svima nosili mir
Božji". U ime Saveza
evanđeoskih Crkava u RH
govorio je Danijel Berković,
rekavši kako nam je zajednička
zadaća izgradnja i
nadoziđivanje na onim
temeljima koji su nam
zajednički, a to je Isus Krist.
Premda je povijest čovjekova
povijest razdijeljenosti,
istaknuo je kako je "namjera
Kristova da nas sabere" jer je
sam Isus rekao "tko sa mnom
ne sabire, taj rasipa". Osnovni
je stoga preduvjet jedinstva da
se iskreno sabiremo oko Krista
kao suradnici i sugraditelji
njegovi, jer u protivnom
ostajemo razdijeljeni, zaključio
je Berković.

Kada iskreno svojoj
braći s ljubavlju
služimo, tada smo već
jedno sa svima koji
Krista ljube, poručio
je biskup Košić
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Zagreb, 23.1.2005. (IKA) Središnje ekumensko slavlje
Molitvene osmine za jedinstvo
kršćana u Zagrebu održano je
23. siječnja u baptističkoj crkvi
na kojoj su se uz baptiste
okupili i predstavnici
Katoličke, Srpskopravoslavne,
Makedonske pravoslavne,
Evanđeoske te Evangeličke
crkve. U ime domaćina u
ekumenskoj molitvi sudjelovali
su Željko Mraz, Peter
MacKenzie i predsjednik
Saveza baptističkih Crkava u
RH Toma Magda, koji je
održao i prigodni nagovor,
osvrnuvši se na riječi sv. Pavla.
Tom je prigodom istaknuo kako
postati kršćaninom znači
mijenjati se, odnosno čistiti
evanđeljem dušu kako bi u
svojem životu mogli postići
bratsku ljubav i kako bi jedni
druge ljubili čistom ljubavlju.
"Potrebno je pristupiti Kristu,
živom kamenu, i dopustiti da se
od nas kao od živoga kamenja
sagradi duhovna kuća, budući
da Bog u tišini gradi svoju
Crkvu, premda su ljudi odbacili
najvažniji kamen - Krista, no
Bog je odlučio da baš taj kamen
bude kamen zaglavni na kojem
će sagraditi svoju Crkvu",
zaključio je Magda. Uslijedila
su svjedočanstva mladih
Studentskoga evanđeoskog
pokreta (STEP) koji su
posvjedočili na koji način oni u
svojoj zajednici grade
međusobnu kršćansku suradnju
i zajedništvo. U svojim kratkim
svjedočenjima istaknuli su
misao kako u svojem pokretu
ne mijenjaju ljude već ih
prihvaćaju i ljube, a ta ljubav
otvara ljudima srca tako da se
oni mijenjaju i počinju
prihvaćati druge u
različitostima.

Euharistija mladih Rijeke u znaku ekumenizma
Rijeka, 23.1.2005. (IKA) - Prvi
ovogodišnji EMRI - Euharistija
mladih Rijeke - održan je u
prepunoj crkvi Male Majke
Terezije od Djeteta Isusa u
Rijeci u nedjelju 23. siječnja.
Dvosatno euharistijsko slavlje
koje je predvodio domaćin
mons. Dinko Popović, bilo je u
znaku Molitvene osmine za
jedinstvo kršćana. U prigodnoj
propovijedi mons. Popović
govorio je o ekumenizmu i
međureligijskom dijalogu,
ističući kako su želje i
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nastojanja kršćanskih zajednica
okrenuta prema dijalogu sa
Židovima i pripadnicima
islamske vjeroispovijesti.
Ističući Pavlovu poruku:
"Budite iste misli i neka među
vama ne bude razdora", pozvao
je okupljene da se povedu za
njom, nadodavši kako, s
obzirom na broj kršćanskih
Crkava u svijetu, već više od
2000 godina živimo s Pavlovim
pitanjem: Je li Krist
razjedinjen? "Svijet je danas
slomljen i potrebit i samo

razmjenom iskustava može se
stvoriti unutarnje jedinstvo u
ekumenizmu. Ekumenizam je
put koji nam pokazuje kako
treba graditi mostove", poručio
je mons. Popović, dodavši kako
je nužno poštivati nasljedstvo
drugih Crkava i vjera.
Zaključujući propovijed
istaknuo je Crkvu kao mjesto,
ali i školu molitve. Kako je već
običaj u Euharistijama mladih
Rijeke, misno slavlje bilo je
obogaćeno i za dva
svjedočanstva.
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Uprisutniti Krista u svojim zajednicama
Edukacija mladih
animatora u Riječkoj
nadbiskupiji
nastavljena je drugim
okupljanjem u Domu
pastoralnih susreta u
Lovranu

Lovran, 23.1.2005. (IKA) Edukacija mladih animatora u
Riječkoj nadbiskupiji koja se
ostvaruje u sklopu projekta
"Mladi za mlade" Ureda za
mlade HBK nastavljena je
drugim okupljanjem u Domu
pastoralnih susreta u Lovranu.
Od 21. do 23. siječnja mladi iz
župa Riječke nadbiskupije i
animatori Ureda za mlade HBK
održali su drugi radni susret na
kojemu se govorilo o identitetu
i ulozi animatora u zajednici.
Uz suradnju Povjerenstva za
mlade Riječke nadbiskupije taj
projekt okuplja 49 mladih koji
će nakon završenog
obrazovnog dijela kroz pet
susreta i prakse od tjedan dana
dobiti certifikat za okupljanje i
animiranje mladih u svojim
župama. Na preporuku riječkog
nadbiskupa Ivana Devčića u
projekt su se uključili i budući
svećenici, bogoslovi riječkog
sjemeništa "Ivan Pavao II.".

Učenje se temelji na principu
radionica koje svakog
polaznika potiču na aktivno
sudjelovanje u obradi zadane
teme. Na ovom se susretu
identitet animatora obradio pod
antropološkim, moralnim i
kršćanskim vidom. U živom
ozračju aktivnog pristupa
sudionika, mladi su pod
stručnim vodstvom sami
uobličili osnovne ljudske i
vjerske spoznaje. Radionica na
temu životnih vrijednosti kroz
oblik igre potaknula ih je na
stvaranje ljestvice vrednota,
nakon čega su kroz osobna
svjedočanstva govorili o
iskustvu vjere.
Voditeljica Ureda za mlade
HBK Ivana Petrak pojasnila je
kako se u ovom obliku rada s
polaznicima tečaja velika
pozornost posvećuje osobnim
iskustvima, iskrenosti i
spontanosti, jer, kako je rekla,
"animator mora privući i

motivirati mlade, a to može
samo osobnim svjedočenjem".
Projekt edukacije mladih
animatora u protekle se dvije
godine proveo u 5 biskupija u
Hrvatskoj, i prema riječima
voditeljice svugdje je ostavio
traga na aktivnostima i
zajedništvu mladih u mjesnoj
Crkvi.
Tomislav Ćurić, kao
suorganizator projekta u ime
Povjerenstva za mlade izrazio
je nadu da će mladi i nakon
završenog tečaja djelovati uz
potporu svojih župnika koji su
ih i delegirali za projekt. "Cilj
nam je na ovaj način umrežiti
sve zajednice koje okupljaju
mlade", rekao je Ćurić. Svrha je
animatora uprisutniti Krista u
svojim zajednicama te s tim
ciljem ojačati zajedništvo
mladih na području cijele
Riječke nadbiskupije.
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Susret liturgijskih čitača na Trsatu
Cilj takvih susreta je
da se postigne
intenzivnije
vrednovanje
navještaja Božje riječi

Rijeka, 23.1.2005. (IKA) - U
prostorijama franjevačkog
samostana na Trsatu održan je
u subotu 22. siječnja susret
liturgijskih čitača župa
Trsatskog dekanata. Susret je
započeo molitvom u kapeli
zavjetnih darova, a nakon toga
su uslijedila predavanja. Prof.
Anđela Jeličić govorila je o
važnosti Biblije, a posebno o
njezinoj važnosti u liturgiji i o
tome što znači čitati Božju
riječ. Fra Zlatko Papac govorio
je o tome kakav treba biti čitač
te upozorio kako liturgijski
čitač ne može biti bez molitve,
bez sabranosti, bez života u
vjeri, jer ne govori svoje riječi,
nego kroz njega progovara
Bog. O tome kako se organizira
skupina čitača u župskoj
zajednici govorio je
dugogodišnji voditelj čitača

Tomislav Pajdaš, a svoje
svjedočanstvo o počecima
čitanja u crkvi i dosadašnje
iskustvo iznijela je Grozdana
Fantela. O jeziku Biblije
govorila je prof. Mihaela
Matešić s Filozofskog fakulteta
u Rijeci.
U praktičnom dijelu susreta
glumci HNK "Ivan pl. Zajc"
Olivera Baljak i Denis Brižić
poučili su sudionike susreta
tehnici čitanja, izgovaranja i
naglašavanja određenih
dijelova teksta.
Susret je u organizaciji
Nadbiskupijskog pastoralnog
vijeća vodio tajnik Vijeća
Dalibor Božić. Takvi susreti
organiziraju se u svim
dekanatima Riječke
nadbiskupije prema planu i

programu Nadbiskupijskog
pastoralnog vijeća s ciljem da
se čim više vrednuje navještaj
Božje riječi i da se službi čitača
pristupi ozbiljno, s puno
odgovornosti.
Susretu su nazočili svećenici
Trsatskog dekanata, dekan Ivan
Stošić i gvardijan trsatskog
samostana fra Matija Koren.
Na kraju susreta sudionici su
izrazili zahvalnost predavačima
koji su ih obogatili
predavanjima i praktičnim
dijelom susreta, istaknuvši kako
se osjetilo da su to činili sa
srcem, duhom i željom da im
pomognu kako bi mogli čim
bolje prenositi Božju riječ
onima koji ih u njihovim
zajednicama na euharistijskim
slavljima slušaju.

Svečana akademija na Pujankama
Split, 24.1.2005. (IKA) - Uoči
blagdana Obraćenja sv. Pavla, u
ponedjeljak 24. siječnja za sve
župljane i njihove goste
priređena je svečana akademija
u povodu proslave župnog
blagdana u istoimenoj crkvi na
Pujankama.
U prvom dijelu programa
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nastupio je mješoviti župni zbor
predvođen don Markom
Klarićem, a u drugom dijelu
programa mladi župe na
Pujankama uprizorili su scenski
nastup nastao na tekst don Ante
Mateljana pod nazivom "Anđeo
Čuvar". Riječ je o mladiću koji
je dodijeljen tek pristiglom

narkomanu u zajednicu da mu
pomogne u svakodnevnom
odvikavanju. To skazanje je
napisano za jednu terapeutsku
zajednicu bivših ovisnika, a
predložak je istinita priča
ovisnika.
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Susret biskupa HBK i BK BiH

U svom su pozdravu
predsjedatelji istaknuli veliko
značenje tih redovitih godišnjih
susreta za učvršćivanje dubokih
crkvenih veza hrvatskoga
naroda koji živi u dvije države.
Posebna pozornost bila je
posvećena pitanjima i
problemima hrvatske inozemne
pastve. Podneseno je izvješće o
novim okolnostima u kojima su
se našli svećenici, đakoni,
redovnice i ostali pastoralni
djelatnici u Njemačkoj. Naime,
Katolička crkva u Njemačkoj,
suočena s novim izazovima
pastoralnoga djelovanja i
zahtjevima restrukturiranja
postojećih organizacijskih
cjelina, nastoji na novi način u
dušobrižnički rad uključiti sve
one koji su se dosada brinuli za
pripadnike pojedinih
nacionalnih skupina i njihov
vjernički život. To će, uz
izazove pred koje postavlja
hrvatsku pastvu, pridonijeti
produbljivanju eklezijalnih
odnosa unutar pojedinih
biskupija kao i kulturalnom

obogaćivanju tih sredina
povezivanjem različitih
tradicija koje sve zajedno
pripadaju istom stablu
kršćanske Europe. Razmatrani
su i zahtjevi za otvaranje novih
katoličkih misija u svijetu,
osobito u Sjedinjenim
Američkim Državama i
Skandinaviji.
Cjelodnevni rad bio je prožet
isticanjem i zauzetošću za
međusobnu suradnju na
različitim područjima života i
djelovanja Crkve u Hrvatskoj i
Bosni i Hercegovini.
Biskupi iz BiH prikazali su
stanje i okolnosti u kojima
djeluje Katolička crkva u BiH
suočena s mnogim
poteškoćama i problemima,
osobito pitanjima očuvanja
vlastitoga identiteta i
ostvarivanja jednakih prava s
ostalim građanima BiH.
Konstatirano je da u tom smislu
treba još puno strpljenja i
ustrajnosti, premda neka
zakonska rješenja bude nadu da
se stvari kreću u pozitivnom
smjeru. Usprkos svim
nedaćama biskupi su istaknuli
nadu i snagu vjere katolika u
BiH koja ih hrabri da ne klonu
već da ustraju u hodu prema
budućnosti u koju nose
bogatstvo višestoljetne
vjerničke i kulturalne baštine u
BiH.
Biskupi BiH istaknuli su kako
im bratska solidarnost biskupija
HBK kao i pohodi biskupa i
vjernika iz Hrvatske puno
znače, jer im daju sigurnost
međusobne povezanosti i

osjećaj da nisu napušteni i
osamljeni. Za njih je također
značajan i svaki drugi znak
brige i zauzetosti koji dolazi iz
Hrvatske, koji ih hrabri da
izdrže u svim protivštinama i
nedaćama vremena i prostora u
kojem žive. To im pomaže i u
očuvanju vjerničkog i
nacionalnog identiteta koji se u
novije vrijeme često dovodi u
pitanje, jer se nameću određena
rješenja i strategije koje ne
vode računa o tradiciji i kulturi
naroda koji u BiH žive dugi niz
stoljeća.

Na redovitomu
godišnjem susretu
biskupi su posebnu
pozornost posvetili
pitanjima i
problemima hrvatske
inozemne pastve

Posebna je tema bila suradnja
na području prevođenja
crkvenih dokumenata. Biskupi
su zaključili da treba nastojati
oko što kvalitetnijih izdanja tih
dokumenata kako bi služili u
izgradnji Crkve i učinkovitosti
njenih nastojanja na svim
područjima na kojima je Crkva
angažirana u današnjem svijetu.
Susretu, koji je završio
zajedničkom večerom u
Nadbiskupskom dvoru, nazočili
su svi biskupi obiju biskupskih
konferencija, osim
varaždinskoga biskupa Marka
Culeja, pomoćnoga biskupa
đakovačkoga i srijemskoga
Đure Gašparovića i mostarskoduvanjskoga biskupa i
apostolskoga administratora
trebinjsko-mrkanskoga Ratka
Perića. U prvom dijelu susreta
sudjelovao je i apostolski
nuncij u Republici Hrvatskoj
nadbiskup Francisco-Javier
Lozano.
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Zagreb, 24.1.2005. (IKA) - Pod
predsjedanjem zagrebačkog
nadbiskupa metropolita
kardinala Josipa Bozanića,
predsjednika Hrvatske
biskupske konferencije, i
banjolučkoga biskupa Franje
Komarice, predsjednika
Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine, u
Nadbiskupskom dvoru u
Zagrebu održan je 24. siječnja
redoviti godišnji susret biskupa
HBK i BK BiH.

Ekumenska molitva u Zadru
Zadar, 24.1.2005. (IKA) - U
svjetskoj molitvenoj osmini za
jedinstvo kršćana u ponedjeljak
24. siječnja u crkvi Gospe od
zdravlja u Zadru održana je
ekumenska večernja molitva u
kojoj su sudjelovali
predstavnici Katoličke crkve i
Pravoslavne crkvene općine sv.
Ilije u Zadru. U zaključnoj je
molitvi don Marinko Duvnjak,
rektor Nadbiskupskog
sjemeništa Zmajević u Zadru,
pozvao na izgradnju
zajedništva i rast u vjeri, ljubavi
i praštanju, zahvalivši svima na
sudjelovanju u molitvi koja je
završena pjesmom "Tebe Boga
hvalimo".
U homiliji je o. Petar
Jovanović, paroh pravoslavne
crkve u Zadru, rekao da čovjek
ne dolazi pred Boga usamljen,
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jer je odgovoran i za ljude s
kojima živi. Molitva predstavlja
pomoć jednih drugima, jer
"više ljudi u molitvi predstavlja
i veću snagu pred Bogom". I to
je razlog za češćim
održavanjem takvih susreta,
premda u različitosti. O.
Jovanović smatra da je "korisno
za naše odnose" što su
siječanjski susreti postali
tradicionalni, poželjevši da
molitve i želje tog dana
"postanu stalni sadržaj u našim
odnosima, jer svjetska i naša
situacija nalaže da svi zajedno
doprinosimo stabilnosti našeg
društva, učvršćenju odnosa
među ljudima i crkvama. To je
imperativ našeg vremena".
Govorio je i o poslanju Crkve
koja potiče na međusobno
prihvaćanje i toleranciju i

zalaže se za ostvarenje
čovjekovih prava u raznim
područjima. O. Jovanović
potaknuo je na razvijanje
kršćanske i ljudske
odgovornosti u iskrenosti i
solidarnosti, "da se rasteretimo
žalosnih nesporazuma, krivih
shvaćanja, promašaja i grijeha".
Pozvao je na molitvu za mir,
kao nužan uvjet rada i života,
izražavajući uvjerenje da će i
taj susret biti doprinos
"ostvarenju dobrih ekumenskih
susreta naših vjerskih
zajednica". U Večernjoj, koja je
započela Službom svjetla i
pjevanju Psalmodije na starobizantinskom (grčkom) načinu
sudjelovali su i Katedralni zbor
sv. Stošije i studenti Visoko
teološko-katehetske škole u
Zadru.

Don Marinko Duvnjak
pozvao na izgradnju
zajedništva i rast u
vjeri, ljubavi i
praštanju, zahvalivši
svima na sudjelovanju
u molitvi u crkvi
Gospe od zdravlja
koja je završena
pjesmom "Tebe Boga
hvalimo"
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Predstavljena knjiga Roberta Hugha Bensona "Gospodar
svijeta"
Riječ je o jednom o
najpoznatijih
apokaliptičkih djela u
modernoj književnosti

Split, 24.1.2005. (IKA) - U
prostorijama nakladničke kuće
"Verbum" predstavljena je 24.
siječnja knjiga mons. Roberta
Hugha Bensona, nekoć
anglikanskog svećenika, koji se
nakon duge i mučne duševne
potrage i proučavanja, obratio
te je 1904. zaređen za
katoličkog svećenika.
Riječ je o jednom o
najpoznatijih apokaliptičkih
djela u modernoj književnosti,
koje na precizan način dočarava
svijet posljednjih vremena u
kojem masonerija
programiranim planom rušenja
vjere i zatiranja kršćanstva
pripravlja teren za dolazak

antikrista. Knjiga je nastala
prije gotovo stotinu godina, ali
je već tada bila smještena na
početak 21. stoljeća te je autor
na neviđeni način predvidio
procese u našem dobu poput
ukidanja monarhija, ujedinjenja
Europe, globalizacije,
uspostave novoga svjetskog
poretka, ozakonjenja
eutanazije, medijskih
manipulacija, institucionalnih
napada na brak i obitelj, ali i
mnoge inovacije na tehničkom
području kao što je masovna
upotreba letjelica, umjetni
materijali, genetski
modificirana hrana, podzemni
promet ili klimatizacijske
uređaje.

"Gospodar svijeta" je počevši
od 1915. u više navrata
objavljivan na hrvatskom
jeziku, zadobivši status jednog
od najčitanijih romana
kršćanskoga nadahnuća.
Međutim, sva hrvatska izdanja
romana bila su znatno skraćena
u donosu na izvornik te su tako
izgubila na autentičnosti,
živosti i jasnoći. Verbumovo je
izdanje nov, cjelovit i suvremen
prijevod izvornika te na taj
način predstavlja i prvo
cjelovito izdanje na hrvatskom
jeziku, istaknuo je na
predstavljanju knjige urednik
mr. Petar Balta.

Belec: Oproštaj od Josipe Culej, majke varaždinskog
biskupa

www.ika.hr

Pogrebne obrede i
misu zadušnicu
predvodio je biskup
Košić, koji je prenio
sućut svih članova
biskupskih
konferencija Hrvatske
i BiH

Belec, 24.1.2005. (IKA) - U
svojoj rodnoj župi Belec 24.
siječnja pokopana je Josipa
Culej, majka varaždinskog
biskupa Marka Culeja, koja je
preminula nakon kraće i teške
bolesti u Općoj bolnici u
Varaždinu 21. siječnja, dan
prije svoga 91. rođendana.
Pogrebne obrede na mjesnom
groblju u Belcu vodio je
zagrebački pomoćni biskup
Vlado Košić, koji je izrazio
sućut obitelji pokojne Josipe,
osobito svom bratu u
biskupstvu Marku. Prenio je
sućut svih biskupa, članova
biskupskih konferencija
Hrvatske i Bosne i
Hercegovine, te je pročitao
pismo sućuti zagrebačkog
nadbiskupa kardinala Josipa
Bozanića biskupu Marku i svoj
rodbini. Prigodne riječi
oproštaja i zahvale izrekli su
domaći župnik Mirko Borjan i
nekadašnji župnik u Belcu preč.
Blaž Horvat.
Župnik Borjan podsjetio je
kako je mama Pepica svu svoju
djecu voljela i odgajala u
poslušnosti, a otac Petar u
strogosti i pravednosti. Oboje
su živjeli težak život, poput
mnogih drugih zagorskih majki
i očeva, ali uvijek u vjeri i nadi
u bolje sutra, rekao je župnik,
istaknuvši kako je vjerom i
utjehom krijepila svoj život i
živote svoje djece, dok je
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majčinstvo držala najsvetijim
poslanjem žene u životu.
U oproštajnoj riječi nekadašnji
župnik kazao je kako majka
Pepica nije uspjela proslaviti
91. rođendan života, nego je
doživjela sveti trenutak rađanja
za vječnost. Od voljene majke
Josipe u ime obitelji oprostio se
njezin sin Marko, varaždinski
biskup. Ispraćaju su bili
nazočni obitelj pokojne Josipe,
sinovi Marko i Juraj, kćeri
Ankica, Verica - s. Greta,
Katica i Štefica, zetovi, snaha,
unuci i praunuci, ostala
rodbina, kao i više od stotinu
svećenika, uglavnom iz
Varaždinske biskupije i
Zagrebačke nadbiskupije, te
više desetaka redovnica i više
stotina vjernika, od kojih su
mnogi došli iz raznih krajeva
biskupije.
Nakon oproštaja na groblju
prekrivenim snijegom,
slavljena je misa zadušnica u
župnoj crkvi Majke Božje
Snežne, koju je predvodio
varaždinski biskup u
zajedništvu s biskupom
Košićem te drugim
svećenicima. U tijeku mise
pjevao je katedralni zbor
"Chorus liturgicus" iz
Varaždina pod ravnanjem dr.
Stanka Ilčića. U propovijedi je
biskup Košić pozvao sve
okupljene na molitvu za dragu
pokojnicu, kako bi u

zajedništvu euharistije bili
sjedinjeni s njome, ali i s
Kristom, te i sami bili dionici
vječnoga života. Pozvao je
okupljene da im majka Josipa
bude primjer, putokaz i poticaj
kako odgajati za ljubav i
međusobno zajedništvo, te
poput Krista proći svijetom
čineći dobro. Na kraju mise
biskup Culej zahvalio je svima
na riječima sućuti, na
molitvama i svoj iskazanoj
ljubavi i dobroti u trenucima
ispraćaja i tijekom slavljenja
mise zadušnice.
Josipa Culej, r. Bočkal, rođena
je 22. 1. 1914. godine u Malom
Repnu u župi Belec. 25.
studenoga 1935. u župnoj crkvi
u Belcu vjenčala se s Petrom
Culejem, s kojim je nastavila
živjeti u svom rodnom mjestu
Malo Repno. U braku su im se
redom rodila djeca Ankica,
Marko, danas prvi varaždinski
biskup, Verica, danas sestra
milosrdnica Greta, Katica, Juraj
i Štefica. Sin Marko rodio im se
19. siječnja 1938. godine.
Godine 1986. umro je Josipin
suprug Petar, a ona je prije
nekoliko godina preselila u
Varaždin gdje je sve do smrti
živjela u Biskupskom dvoru uz
svoga sina Marka i kćer Gretu,
često sudjelujući na raznim
susretima i druženjima svoga
sina biskupa.
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Otvoren 45. Teološko-pastoralni tjedan posvećen 40.
obljetnici završetka II. vatikanskoga koncila

Organizator toga znanstvenoga
i pastoralnog skupa koji će
trajati do 27. siječnja je
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu.
Na svečanosti otvorenja bili su
nazočni predsjednik Hrvatske
biskupske konferencije i Veliki
kancelar KBF-a zagrebački
nadbiskup kardinal Josip
Bozanić, vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić, predsjednik BK BiH
banjolučki biskup Franjo
Komarica, apostolski nuncij u
Hrvatskoj nadbiskup FranciscoJavier Lozano, nadbiskupi i
biskupi iz Hrvatske i BiH, te
dekani i profesori s teoloških
učilišta u Hrvatskoj i BiH,
redovnički poglavari i
poglavarice.
Osim njih na otvaranju su bili
nazočni i predstavnik
Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta dr. Pavo
Barišić, prorektor za nastavu i
studente Sveučilišta u Zagrebu
dr. Vjekoslav Jerolimov,
zagrebačka gradonačelnica
Vlasta Pavić, predstavnici
drugih kršćanskih Crkava,
muftija Ševko Omerbašić te
petstotinjak dijecezanskih i
redovničkih svećenika,
redovnica i pastoralnih
djelatnika iz Hrvatske, BiH, te
iz europskih zemalja.
Upućujući riječi zahvale
Katoličkome bogoslovnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
za organizaciju ovoga
jedinstvenog skupa Katoličke
crkve u hrvatskome narodu,
kardinal Bozanić osvrnuo se na
temu razmatranja
ovogodišnjega Tjedna, te je
istaknuo kako je spomen
četrdesete obljetnice
najvažnijeg crkvenog događaja
u novijoj povijesti poziv na
osobno i zajedničko
vrednovanje svega što Crkva
baštini od Koncila.

vijesti news

"Nameću se brojna pitanja koja
istodobno traže i jasne
odgovore: kako su se u teologiji
i crkvenom pastoralu u našoj
Crkvi razvijale i uspjele
ostvariti koncilske smjernice,
dokle se stiglo u obnovi naših
crkvenih zajednica i što nam
Duh govori danas u susretu s
novim okolnostima", ukazao je
kardinal, napomenuvši da Sveti
Otac ističe kako prolazom
godina koncilski tekstovi ne
gube svoju vrijednost, niti svoj
sjaj.
Tjedan je službeno otvorio
dekan KBF-a dr. Josip Baloban,
koji je tom prigodom
prokomentirao kako se s
pravom četiri desetljeća poslije
Koncila moramo pitati koliko je
Crkva u nas koncilska, ako u
većoj mjeri nismo uspjeli
deklerikalizirati pastoralno
djelovanje Crkve; ako su nam
pastoralne strukture više
deklarativnog i dekorativnog,
namjesto djelatnog karaktera u
smislu suradnje,
suodgovornosti i zajedničkog
planiranja; ako se spoznaje iz
crkveno-socioloških
istraživanja slabo primjenjuju u
pastoralnoj praksi; ako hrvatski
kršćanin od običnog vjernika
do biskupa, pa možda i
profesora više voli izvanjsko,
manifestativno i folklorno, a
manje strpljivi, nevidljivi, a u
biti daleko učinkovitiji
pastoralni rad koji stvara osobni
kršćanski habitus, koji je
sposoban suočiti se sa svim
izazovima nastajućeg
pluralističkoga hrvatskog
društva.
Dr. Baloban tom je prigodom
podsjetio na riječi velikog pape
Pavla VI. koji je početkom 70ih godina rekao da nekadašnje
metode, koje su odgovarale
potrebama drukčijih društvenih
okolnosti, ne uspijevaju više
zahvatiti u istoj mjeri u društvo
i mentalitet koji su se stubokom
izmijenili te da je posadašnjenje
pastoralnih metoda bio jedan od
ciljeva Drugoga vatikanskog
sabora.
Dr. Baloban nadalje je kazao da
četrdeset godina poslije
Koncila stojimo pred pitanjem:
jesmo li pronašli djelotvorne
pastoralne metode, koje
odgovaraju današnjem
suvremeniku ili smo, pored

narodnog jezika u liturgiji, svih
prevedenih koncilskih
dokumenata i obrednika na
hrvatski jezik, ipak dopustili da
nam Koncil polagano i
neprimjetno seli u arhive.
Dekan KBF-a ponudio je na
razmišljanje i pitanje koliko su
stožerne koncilske smjernice
poput zajedništva, dijaloga,
ekumenizma, suradnje,
suodgovornosti i
demokratizacije, dakako uz
uvažavanje hijerarhijske
strukture Kristove Crkve,
uspjele zaživjeti u Crkvi u
Hrvatskoj i u našem društvu.
Izvucimo Koncil iz arhiva,
ponovno pozorno čitajmo
njegove dokumente, te
koncilsko učenje i naš ustajali
mentalitet suočimo s novim
društvenim izazovima,
potaknuo je okupljene dr.
Baloban, istaknuvši da hrvatsko
društvo treba odgovorne,
poštene i moralne vjernike koji
će zajednički sa svećenicima i
pastoralnim djelatnicima kao
istinskim intelektualcima i
ljudima duha voditi Hrvatsku
prema boljoj budućnosti.
Ističući da je Koncil bio i jest
veliki dar Crkvi i važno
iskustvo za nju, u svome je
pozdravnom govoru biskup
Komarica kazao da se o njemu
može i mora govoriti te da je on
za Crkvu i suvremeni svijet i
zadaća i izazov. Pozdravnu
riječ uputio je i dr. Barišić,
rekavši da je veliki događaj 21.
ekumenski koncil koji je postao
simbol obnove Katoličke crkve
te da je s Drugim vatikanskim
saborom Crkva otvorenost
proglasila zadatkom, a razgovor
s drugim i drugačijim trajnom
praksom.

Spomen četrdesete
obljetnice najvažnijeg
crkvenog događaja u
novijoj povijesti poziv
je na osobno i
zajedničko
vrednovanje svega što
Crkva baštini od
Koncila, istaknuo
kardinal Bozanić,
osvrnuvši se na
ovogodišnju temu
Tjedna "Četrdeseta
obljetnica završetka
Drugoga vatikanskog
sabora: očekivanja ostvarenja - izazovi",
koji se održava od 25.
do 27. siječnja u
Zagrebu

www.ika.hr

Zagreb, 25.1.2005. (IKA) "Četrdeseta obljetnica završetka
Drugoga vatikanskog sabora:
očekivanja - ostvarenja izazovi" tema je 45. Teološkopastoralnog tjedna koji je
svečano otvoren 25. siječnja u
dvorani Međubiskupijskoga
sjemeništa na zagrebačkoj
Šalati.

Nazočnima su se obratili i
predstavnik Srpske pravoslavne
crkve o. Milan Topić,
predstavnik Crkava
reformatorske baštine u
Hrvatskoj Branko Berić te
muftija Omerbašić, koji su
istaknuli važnost Drugoga
vatikanskog sabora i njegovih
dokumenata u pitanjima
ekumenizma i međureligijskoga
dijaloga.
Okupljene je pozdravila i
zagrebačka gradonačelnica
Vlasta Pavić, rekavši da je
ponosna što je prva
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gradonačelnica koja im se
obraća u četrdesetpetogodišnjoj
povijesti održavanja ovoga
zborovanja.
Već tradicionalno kardinal
Bozanić je s Teološkopastoralnog tjedna uputio
brzojav Svetome Ocu.
Gospićko-senjski biskup Mile
Bogović pozvao je na izložbu
četiri idejna rješenja za gradnju
Crkve hrvatskih mučenika u
Udbini koja su ušla u uži izbor,
a među kojima je i projekt
Nikole Bašića po kojemu će se
crkva graditi, postavljenu na
prvom katu.
Prvo predavanje na temu "Kako
danas čitati i razumijevati
Drugi vatikanski sabor" održao
je profesor fundamentalne
teologije na Katoličkome
bogoslovnom fakultetu u Splitu

dr. Nediljko A. Ančić. On je
naveo neke od kriterija kako bi
se vjerno iščitavala koncilska
poruka i spoznale njegove
istinske nakane. Ukazao je da
se novost Drugoga vatikanskog
sabora može izreći pojmovima:
posadašnjenje, pastoralno
usmjerenje Crkve, znakovi
vremena. Govoreći o Koncilu
kao početku novog razdoblja u
povijesti Crkve, ukazao je da je
Drugi vatikanski sabor sebe
shvaćao ponajprije kao prijelaz
Crkve iz posttridentskog
razdoblja u moderno vrijeme
njezina naviještanja. Posebnost
je Koncila u mnoštvu tekstova
koje je donio i u njihovoj
tematskoj raznolikosti.
Posebice je istaknuo da je za
razumijevanje Koncila važno
poznavanje pastoralne
konstitucije o Crkvi u
suvremenom svijetu "Radost i

nada" (Gaudium et spes) koja
predstavlja novost, a po
mnogima i najuspjeliji
dokument Sabora. Ona
prevladava dotadašnji
opterećeni obrazac dualističkog
sučeljavanja Crkve i svijeta
novom otvorenošću svjetovnoj
zbilji, priznajući autonomiju
svjetovnih područja.
Potom je profesor na
Vrhbosanskoj teologiji u
Sarajevu dr. Mato Zovkić
govorio o recepciji Drugoga
vatikanskog sabora u Crkvi u
Hrvata. Kao animatore
recepcije u prošlosti i danas
naveo je Glas Koncila i
Kršćansku sadašnjost, župnike i
njihove suradnike među
laicima, teološka učilišta i
časopise, redovnice i redovnike
te biskupske konferencije i
pojedine biskupe.

Kardinal Bozanić predvodio misu prvoga dana
Teološko-pastoralnog tjedna

www.ika.hr

Svećenici su pozvani
promicati duh
neprekidnog
obraćenja, obnove i
traženja kako bi
posvjedočili brigu
Crkve za svoju djecu,
prateći ih,
ispravljajući ih,
hrabreći ih i
naviještajući im da je
spasenje samo u
Kristu Isusu
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Zagreb, 25.1.2005. (IKA) Zagrebački nadbiskup kardinal
Josip Bozanić predvodio je
misno slavlje prvoga dana 45.
Teološko-pastoralnog tjedna u
utorak 25. siječnja u kapelici
Međubiskupijskoga sjemeništa
na zagrebačkoj Šalati.

otajstvene i povijesne
stvarnosti. Kako bi izrazila to
svojstvo, kazao je kardinal,
Crkva se definira sakramentom,
ukazujući uvijek na onu
uzvišeniju i važniju stvarnost u
sebi, naglašavajući iznad svega
životnu povezanost s Kristom.

U propovijedi je kardinal
istaknuo da danas Crkva slavi
blagdan obraćenja sv. Pavla,
odlučujućega trenutka u
Apostolovu životu. Važan je to
trenutak i za život Crkve, jer je
apostol Pavao Radosnu vijest
navijestio narodima. Ukazao je
da slavljenje obraćenja svetoga
Pavla, za Crkvu znači obnoviti
osobni poziv na obraćenje. "I
Crkva je kušala blještavilo
Kristove svjetlosti i u njezinu je
sjaju otkrila sebe na Drugom
vatikanskom saboru, osobito u
Dogmatskoj konstituciji Lumen
Gentium, koja počinje riječima:
"Svjetlo naroda je Krist... koje
odsijeva na licu Crkve"; to
svjetlo joj daje život, prema
njemu neprekidno usmjeruje
pogled, ono ju stalno obasjava i
ona ga u svijetu odražava",
istaknuo je kardinal.

"Kristovo svjetlo živi u njoj,
Krist je u njoj prisutan i
pretvara je u najljepše mjesto
na kojem se susreće s ljudima.
Nazočan je u Euharistiji, u
Riječi Božjoj, u kršćanskoj
zajednici, u svjedočenju
apostolskoga poslanja, u
djelima milosrđa, u služenju
siromasima. Krist je u Crkvi
prisutan, ali je istodobno i
neprekidno ispred nje i vodi je
darom Duha Svetoga prema
višim stvarnostima, prema
konačnoj Božjoj nazočnosti, u
kojoj će On biti "sve u svemu",
kazao je predvoditelj misnoga
slavlja, ukazavši da ujedinjena
u otajstvu Presvetoga Trojstva,
sudionica Božanskoga
spasiteljskoga djelovanja,
Crkva shvaća i svoje društveno
zalaganje u službi Duha
Svetoga.

Zagrebački je nadbiskup potom
pojasnio kako se Crkva nalazi u
neprekidnom procesu obraćenja
koje je urođeno njezinu biću.
Ona živi složenost svoje
božanske i ljudske dimenzije,

Kardinal je također istaknuo
kako je Crkva u svim
razdobljima i u različitim
okolnostima pozvana svjedočiti
svoj život u Kristu i po Kristu i
da je to i razlog njezina
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stalnoga obraćenja, njezine
potrebe za pažljivim i detaljnim
izborom, njezine spremnosti na
preispitivanje stavova, njezine
poniznosti u prepoznavanje
pogrešaka i njezine hrabrosti za
hod po novim, nepoznatim
putovima. U toj specifičnoj
zadaći, prema kardinalovim
riječima, odlučujuću ulogu
imaju posvećeni službenici. U
izravnom dodiru s "radostima i
nadama, žalostima i tjeskobama
ljudi našeg vremena", svećenici
su pozvani promicati duh
neprekidnog obraćenja, obnove
i traženja kako bi posvjedočili
brigu Crkve za svoju djecu,
prateći ih, ispravljajući ih,
hrabreći ih i naviještajući im da
je spasenje samo u Kristu Isusu.
Ističući da je euharistijsko
otajstvo "izvor i vrhunac
cijeloga kršćanskog života",
vrelo crkvenog zajedništva i
otajstvo svjetla iz kojega Crkva
crpi sve jasniju svijest o
zahtjevanosti zajedništva
kojega Isus traži, kardinal je
potaknuo na molitvu da ova
godina posvećena Euharistiji
postane milosnim vremenom
obraćenja i dubokog iskustva
crkvenosti u našim
zajednicama, župama,
biskupijama i u čitavom
hrvatskom narodu.
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Ne poznavati Pisma to je ne poznavati Krista

vijesti news

se treba ponašati sukladno tome
stanju, treba umrijeti grijesima.
Konstitucija, istaknuo je potom
predavač, prepoznaje četiri faze
objave. Vrhunac objave je Isus
Krist. Kratko je spomenuo
prirodnu objavu te u vezi s
njom istaknuo kako čovjek
može spoznati Boga i na
temelju čistog razuma.
Govoreći u nastavku o odnosu
Svetog pisma i predaje, dr.
Popović istaknuo je kako oni
predstavljaju "dva kanala
prenošenja objave". Njihov
međusobni odnos bilo je jedno
od pitanja o kojem su se
koncilski oci najviše sporili.
Dei Verbum ističe kako
Učiteljstvo sluša Božju Riječ da
bi u njoj prepoznalo sadržaj
vjere. Dr. Popović je zatim
govorio o nadahnuću,
interpretaciji i kako obavljati
interpretaciju svetopisamskih
tekstova. Posebno je naglasio
kako je cilj Pisma istina radi
našega spasenja. Slikovito je to
pojasnio riječima: Bog nas nije
htio naučiti kako se kreću
nebeska tijela, već kako se stiže
u nebo. U posljednjem
poglavlju, rekao je na završetku
svog predavanja dr. Popović,
konstitucija Dei Verbum
progovara o dva stola: stolu
Kruha i stolu Riječi. Svi su
vjernici pozvani čitati Riječ i
njome se hraniti, pozvani su
konkretizirati Božju poruku u
sadašnjem vremenu. "Vrata
Božje riječi otvorena su svim
vjernicima", rekao je dr.
Popović te je, citirajući sv.
Jeronima i Dei Verbum,
zaključio kako "ne poznavati
Pisma to je ne poznavati
Krista". Povela se potom živa
rasprava u kojoj su sudjelovali
najeminentniji biblijski
stručnjaci iz republika Hrvatske
i BiH među kojima dr.
Bonaventura Duda i dr. Ivan
Dugandžić. Dr. Mario Cifrak s
Katoličkog bogoslovnog
fakulteta na završetku rasprave
izrazio je žaljenje zbog iznimno
slabog, gotovo neznatnog
odaziva svećenika na
hvalevrijedne i korisne
inicijative koje je pokrenulo
Hrvatsko katoličko biblijsko
djelo koje već duže vrijeme
djeluje pri Hrvatskoj
biskupskoj konferenciji.
Nakon kraće stanke doc. dr.
Ante Crnčević, profesor na
Katoličkom bogoslovnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
održao je predavanje

"Liturgijska obnova u svjetlu
poslijesaborskih smjernica".
Dr. Crnčević na počeku je iznio
zapažanje kako je 4. prosinca
1563. zaključen Tridentski
sabor, a 400 godina kasnije, 4.
prosinca 1963., proglašen prvi
dokument Drugoga vatikanskog
koncila Sacrosanctum
concilium. Tim je dokumentom
nagoviješteno veliko djelo
liturgijske obnove, rekao je
predavač istaknuvši kako sama
"narav liturgije zahtjeva
trajnost obnove". Četvrto
desetljeće konstitucije
označeno je krizom "polovice
puta". Liturgija proživljava
umor no to ne znači da treba
tragati za novom obnovom za
"reformom reforme", budući da
sadašnja obnova nije potpuno
iscrpljena. Dr. Crnčević potom
je govorio o nastanku
konstitucije, rekavši kako su u
njezinoj pozadini bila
nastojanja oko obnove lica
liturgije. Pritom se dogodio
liturgijski obrat. Koncilski su
oci shvatili da zapravo liturgija
duboko zadire u sam život
Crkve. Predavač je potom
progovorio o osnovnim
načelima obnove. Na prvom
mjestu to je mysterium
paschale. Uskrsno otajstvo nije
prisutno samo u euharistijskom
slavlju, već u svakom
liturgijskom činu. Nadalje, tu je
odnos između liturgije i
povijesti spasenja. U prvom
planu ne smije više biti kultna
dimenzija, već djelo spasenja.
Često liturgijsko slavlje
promatramo kao naš čin, naše
djelovanje, dok je zapravo to
Božji čin, Božje djelovanje,
istaknuo je dr. Crnčević. Kao
treće načelo obnove on je
naveo primat Božje riječi te je
istaknuo recipročnost i
uzajamnost Riječi i otajstva.
Navještaj riječi kao "maximum
momentum" i sastavni dio
svakoga liturgijskog slavlja
razumijeva se kao događanje
Riječi, sakrament Riječi. Na
četvrtom mjestu dr. Crnčević je
istaknuo liturgiju kao "culmen
et fons" ("vrhunac i izvor").
Liturgija je stavljena u središte
zauzetosti i djelovanja Crkve.
"Liturgija tvori Crkvu", snažno
je naglasio predavač. Zajednica
je subjekt slavlja, a ne svećenik
koji slavi bogoslužje. Bez
svjesnog i djelatnog
sudjelovanja zajednice nema
liturgije, istaknuo je predavač.
Kao peto i posljednje načelo
naveo je: slaviti "per ritus et

U popodnevnom
dijelu Teološkopastoralnog tjedna u
Zagrebu održana
predavanja "Zašto je
važna dogmatska
konstitucija Dei
Verbum?" fra dr. Ante
Popovića te
"Liturgijska obnova u
svjetlu
poslijesaborskih
smjernica" doc. dr.
Ante Crnčevića
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Zagreb, 25.1.2005. (IKA) Znanstveno i pastoralno
suočavanje s pitanjima
Drugoga vatikanskog koncila
uz četrdesetu obljetnicu
završetka Koncila na XLV.
Teološko-pastoralnom tjednu u
Zagrebu nastavljeno je u
popodnevnim satima 25.
siječnja s dva predavanja
posvećenim konstituciji Dei
Verbum te liturgijskoj obnovi
započetoj s koncilskom
konstitucijom Sacrosanctum
concilium. Prvo predavanje na
temu "Zašto je važna
dogmatska konstitucija Dei
Verbum?" održao je fra dr.
Ante Popović, profesor
biblijskih znanosti na
Franjevačkoj teologiji u
Sarajevu. Gost iz Sarajeva na
početku je pojasnio kako u
svom izlaganju želi pokušati
iznijeti što je to novo u
konstituciji Dei Verbum u
odnosu na ostale koncilske
dokumente. Iznio je sažetu
analizu konstitucije o
božanskoj objavi u kojoj je na
vrlo jezgrovit, ali i
sveobuhvatan način predstavio
njezin sadržaj i poruke. Na
početku je kazao kako II.
vatikanski koncil ističe da se
Bog objavljuje u prirodi i
povijesti što je velika razlika u
odnosu na Prvi vatikanski
koncil koji je tvrdio kako se
Bog objavljuje samo u prirodi.
Bog, uči Dei Verbum,
objavljuje se u povijesti. Bog
pripušta čovjeka u tajnu svoga
nedokučivog života.
Konstitucija definira Božju
objavu u povijesti kao dijalošku
Božju objavu, Bog prijateljuje s
čovjekom. Te tvrdnje Drugi
vatikanski koncil podupire s
dva svetopisamska teksta,
jednim starozavjetnim i jednim
novozavjetnim. U knjizi Izlaska
Bog razgovara s Mojsijem
licem u lice a u Ivanovu
evanđelju Isus u obraćanju
svojim učenicima govori kako
ih više ne naziva slugama već
prijateljima. U nastavku
predavanja dr. Popović je
odgovarao na pitanje kako se
događaj objava. Istaknuo je da
se ona zbiva na dva načina:
gestama i riječima. Prvi vidik
objave tako predstavljaju
snažni i moćni Božji zahvati a
drugi riječi. Objava se, dakle,
događa kroz dva
komplementarna modaliteta.
Pred kršćaninom, rekao je
zatim dr. Popović, stoji etički
imperativ. On jest otkupljen, ali
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preces". Obred je događaj,
znak, put spasenjske zbiljnosti.
Stoga mora biti razumljiv i
prilagođen shvaćanju vjernika.
Vjernik se treba prestati pitati
što koji liturgijski čin
predstavlja i shvatiti što simbol
čini, dublje prodrijeti u
shvaćanje otajstva.
U drugom dijelu svog
predavanja dr. Crnčević je
govorio o poslijesaborskom
hodu liturgijske obnove.
Istaknuo je kako obnova nije
linearni hod, već je sa sobom
donijela traženja, nesuglasice i
nejasnoće u misli ali i u praksi
Crkve. Prvo razdoblje obnove u
znaku je snažnog zamaha. U
kratkom su razdoblju priređene
nove liturgijske knjige i
mnoštvo liturgijskih

dokumenata, no to je razdoblje
bilo prekratko za njihovu
primjenu i shvaćanje. U
drugom razdoblju, koje seže od
sredine sedamdesetih do
polovice devedesetih godina,
jenjava produktivnost glede
liturgijskih knjiga, a javljaju se
teološki traktati koji daju novi
zamah obnovi. Nove smjernice
ističu teološki sadržaj
kršćanske liturgije. Treće
razdoblje, od kraja devedesetih
godina na ovamo, Crkva jasnije
ustaje protiv zloporaba u
bogoslužju te poseže za strožim
formuliranjem liturgijskih
dokumenata i odredbi. Zato bi
se to novo razdoblje moglo
nazvati via purgativa liturgijske
obnove. Zanimljivo je da su
novi dokumenti djelomično

proturječni prethodnim
tekstovima.
U posljednjem dijelu svog
predavanja dr. Ante Crnčević je
progovorio o aktualnosti
sadašnjeg trenutka. Istaknuo je
kako nakon re-forme
bogoslužnih obreda predstoji
obnova bogoslužnih zajednica.
Kao zadaće sadašnjeg trenutka
obnove on je izdvojio novo
vrednovanje liturgijske
znanosti, liturgijsku izobrazbu
liturgijskih zajednica
(svećenika i vjernika laika),
oživljavanje sakramenta
inicijacije kao mistagoškog
puta vjere, eklezijalnu narav
liturgije, liturgijski znak i
simbol, liturgijski prostor te
liturgijsku glazbu. Nakon
izlaganja održana je rasprava.

Predstavljeni roman i križni put o životu bl.
Stepinca
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Predstavljanje
romana "Susret u
Emausu" i "Križnog
puta s Alojzijem
Stepincem" održalo se
nakon mise za
Bračane u Zagrebu
koja se redovito slavi
uz TPT

Zagreb, 25.1.2005. (IKA) - Uz
Teološko-pastoralni tjedan u
utorak 25. siječnja, i uz susret
Bračana u Zagrebu, u dvorani
Dječačkoga sjemeništa na
Šalati, predstavljene su dvije
knjige posvećene blaženome
Alojziju Stepincu.
Predstavljanje se održalo nakon
mise za Bračane u Zagrebu,
koja se redovito slavi uz TPT, a
koju je, zbog sudjelovanja
biskupa hvarsko-bračkoviškoga Slobodana Štambuka
na zasjedanju HBK, u kripti
šalatske crkve predvodio rektor
sjemeništa mons. Juraj Batelja.
U propovijedi se on zadržao na
porukama obraćenja sv. Pavla i
na euharistiji kao mjestu
preobrazbe, te na porukama sv.
Jurja, zaštitnika Brača, što je
postala i Stepinčeva baština.
Roman Nevenke Nekić "Susret
u Emausu" predstavili su mons.
Batelja i preč. Stanko Jerčić te
sama autorica. Riječ je o
romanu koji dijelom slijedi
životopis bl. Alojzija, no u
njemu je on isprepleten s

Bračaninom Ivom Bizićem, s
kojim se zagrebački nadbiskup,
kao s franjevačkim
gimnazijalcem, susreo u
tamošnjem Emausu i kasnije u
zatvoru. Prema riječima
autorice, roman je nastao kao
izraz protivljenja simbolima zla
svih totalitarizama. Govoreći o
tome djelu, preč. Jerčić prisjetio
se svojih uspomena na bl.
Stepinca tijekom rane mladosti,
školovanja i vremena
komunizma, kada je svaka
primisao na njega budila
sumnju, a ipak je i to bio
Emaus, mjesto susreta i
euharistijske zbilje. Kao što je
Isus u euharistiji razlomljen za
život svijeta tako je i tijelo bl.
Stepinca razlomljeno za život
hrvatskoga naroda, rekao je
Jerčić. Mons. Batelja pojasnio
je kako je "stao iza tog romana
jer se sve više prešućuje ono što
je očuvalo hrvatski narod".
Druga knjižica "Križni put s
Alojzijem Stepincem" djelo je
Antona Šuljića. Prvotno je taj
križni put bio napisan za

molitvenik hrvatskoga
blaženika, no Postulatura
blaženoga Alojzija Stepinca,
koja je objavila obje knjige,
odlučila je prije molitvenika
križni put objaviti kao zasebnu
knjižicu. Opremio ju je i
predgovorom te bogatim
blaženikovim citatima opskrbio
mons. Batelja. Šuljić je,
govoreći o tome križnom putu,
pojasnio kako se nije striktno
držao izreka ili pak navoda iz
Stepinčeve bogate pisane
baštine, već je na temelju
činjenica iz njegova života u
postajama povezivao Isusov i
ljudski duhovni put s križem.
Pokušao je biti aktualan u
izrazu i misli, smatrajući da će
tako imati neposredniji dodir sa
suvremenim moliteljem
križnoga puta.
U programu, na kojemu se
okupilo stotinjak Bračana i
svećenika sudionika TPT-a,
don Andro Ursić, župnik u
Supetru i don Anton Šuljić
izveli su nekoliko svojih
čakavskih šansona.

Zagreb: Susret vojnih kapelana
Zagreb, 25.1.2005. (IKA) Zajedničkim objedom u
sjedištu Vojnog ordinarijata u
Zagrebu započeo je 25. siječnja
prvi ovogodišnji redoviti radni
susret vojnih svećenika i
djelatnika Vojnog ordinarijata u
Republici Hrvatskoj. Nakon
uvodnog pozdrava vojnog
biskupa Jurja Jezerinca,
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svećenike je pozdravio
generalni vikar mons. Josip
Šantić i najavio dnevni red.
U sklopu susreta kapelan o.
Stjepan Harjač održao je
predavanje o značenju
duhovnih vježbi za Vojni
ordinarijat, a kapelan o. Ante
Vukoja o "bračnim vikendima"
kao ponudi za obitelji naših

vojnika i policajaca.
Nakon rada po skupinama te
završne rasprave i donošenja
zaključaka, satnik Petar Klarić,
načelnik Odjela za potporu
Vojnom ordinarijatu, iznio je
pojedinosti vezane za
ovogodišnje međunarodno
vojno hodočašće u Lurd.

Domovinske vijesti

Gospićki planinari sa slikom Gospe od Krasna na
Aconcaguu
Gospić, 25.1.2005. (IKA) Ekspedicija od četiri člana
Planinarskog društva
Željezničar iz Gospića, te po
jedan iz Duge Rese i Splita,
krenula je 25. siječnja na
zahtjevnu ekspediciju osvajanja
najvišeg vrha Južne Amerike
(na granici Čilea i Argentine),
Aconcaguu, visokog 6962
metra.
Gospićani Tomislav Čanić,
Dane Šimić, Milan Špoljarić i

Mladen Plišić, Dugorešanin
Ivan Štedul i Splićanin Mladen
Kulišić planiraju do 9. veljače
osvojiti Aconcaguu, a povratak
u domovinu je predviđen za 4.
ožujka. Prije polaska gospićki
dekan i župnik Antun Luketić
blagoslovio je ekspediciju, kao
i spomen-ploču tragično
preminulog planinara Zlatibora
Prgina koji je život izgubio
1999. godine u Andama. Tu
spomen-ploču hrvatski

planinari namjeravaju postaviti
u podnožju Aconcague.
Članovi ekspedicije ponijeli su
sa sobom i sliku Gospe od
Krasna, poznatog marijanskog
svetišta u Gospićko-senjskoj
biskupiji i ujedno stjecišta
mnogih planinara koji odatle
započinju svoje pohode po
najdužoj hrvatskoj planini
Velebitu.

Prije polaska u
osvajanje najvišeg
vrha Južne Amerike,
ekspediciju je
blagoslovio gospićki
dekan i župnik Antun
Luketić

Samobor/Zagreb, 26.1.2005.
(IKA) - Crkva Krista Kralja u
Domaslovcu kod Samobora i
Bl. Alojzija Stepinca u Rakitju
opljačkane su u noći s nedjelje
na ponedjeljak, piše Jutarnji list
26. siječnja. Za sada nepoznati
lopovi iz crkve u Rakitju
odnijeli su milodare i alat
počinivši pritom znatnu
materijalnu štetu u sakristiji i
crkvi. U istoj noći također
nepoznati počinitelji opljačkali

su i crkvu u Domaslovcu, gdje
su ispraznili kutije s
milodarima. Prilikom pljačke
također je počinjena znatna
materijalna šteta. Obje pljačke
prijavljene su policiji. Prema
informacijama PU zagrebačke
samo u ovom mjesecu
opljačkane su još dvije crkve, a
ukupna je materijalna šteta
47.500 kuna.
Jutarnji list prenosi i izjavu
pročelnika Ureda zagrebačkog

nadbiskupa za odnose s
javnošću Zvonimira Ancića,
koji ističe kako je Kaptol
upoznat s činjenicom da su
crkve sve češće meta pljačkaša,
no da nema nekog posebnog
rješenja da bi se to spriječilo.
"Na žalost, ne možemo ništa
posebno učiniti. Pa i banke,
koje imaju sofisticirane uređaje
za zaštitu od provala i pljački,
često su ipak opljačkane",
izjavio je Ancić.

Nepoznati počinitelji
u noći s nedjelje na
ponedjeljak opljačkali
crkvu Krista Kralja u
Domaslovcu kod
Samobora i crkvu Bl.
Alojzija Stepinca u
Rakitju

zaposlenih, ali i efikasnijem
obavljanju poslova onih koji
rade ili će raditi u HBK. U tom
kontekstu razgovaralo se i o
nekim nužnim promjenama
koje će trebati provesti kako bi
se ostvarili postavljeni ciljevi i
zadaće. Biskupi su izviješteni o
poduzetim koracima za
pripremu gradnje nove zgrade
HBK na Ksaveru te je
dogovorena daljnja dinamika
poslova.

Usvojen Pravilnik koji
nastoji maksimalno
uvažiti dostojanstvo
osobe, vrednovati rad
i u suglasje staviti
prava, dužnosti i
odgovornost
zaposlenih u HBK

Izvanredno plenarno zasjedanje HBK
Zagreb, 26.1.2005. (IKA) Izvanredno plenarno zasjedanje
Hrvatske biskupske
konferencije održano je, pod
predsjedanjem njezina
predsjednika zagrebačkog
nadbiskupa kardinala Josipa
Bozanića, u utorak 25. siječnja
u prostorijama Tajništva HBK
u Zagrebu. Uz članove HBK na
zasjedanju je bio nazočan i
apostolski nuncij u RH
nadbiskup Francisco Javier
Lozano.
Nakon uvodne molitve kardinal
Bozanić pozdravio je
apostolskoga nuncija i sve
okupljene biskupe te poželio
uspješan rad na dobrobit Crkve
i naroda. Biskupi su usvojili
Pravilnik Tajništva Hrvatske
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biskupske konferencije kojim
se regulira rad Tajništva s
pripadajućim uredima, rad svih
tijela HBK (komisija, vijeća i
odbora) kao i pitanje
zapošljavanja laika u HBK.
Poštujući zakonodavstvo
Republike Hrvatske, pri
donošenju Pravilnika vodilo se
računa o specifičnom poslanju
Crkve i njenom pojavljivanju
pred svijetom na što će se
posebno paziti pri
zapošljavanju u HBK. Pravilnik
nastoji maksimalno uvažiti
dostojanstvo osobe, vrednovati
rad i u suglasje staviti prava,
dužnosti i odgovornost
zaposlenih u HBK. Kardinal
Bozanić istaknuo je važnost
takvog dokumenta koji će
pridonijeti sigurnosti
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Opljačkane dvije crkve

U nastavku zasjedanja biskupi
su razmotrili i neka pitanja
aktualnoga crkvenoga i
društvenoga trenutka u
Hrvatskoj, navodi se u
priopćenju koje je 26. siječnja
upućeno iz Tajništva Hrvatske
biskupske konferencije.
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U Sarajevu proslavljena obnova Napretkove palače
Kardinal Puljić
istaknuo
neprocjenjivu važnost
HKD Napredak,
kojemu je danas
glavna zadaća
promicanje hrvatske
kulture i briga za
studente i učenike

Sarajevo, 19.1.2005. (IKA) - U
Sarajevu je u nazočnosti
mnoštva uzvanika 19. siječnja
proslavljena obnova
Napretkove palače, financirane
sredstvima Vlade Republike
Hrvatske. U protekla dva
mjeseca u zgradi u središtu
Sarajeva radilo se na sanaciji
podruma, obnovi ureda
Središnje uprave i opremanju
Radio postaje Vrhbosna.
Prostorije je blagoslovio
sarajevski nadbiskup kardinal
Vinko Puljić, koji je u
razgovoru s novinarima
istaknuo kako je uloga HKD
Napredak od neprocjenjive
važnosti za Hrvate u BiH i šire

te kako je u današnje vrijeme
glavna zadaća Napretka
promicanje hrvatske kulture i
briga za studente i učenike.
Predsjednik Napretka prof. dr.
Franjo Topić zahvalio je svima
koji su do sada sudjelovali u
obnovi Palače, kao i onima koji
su zaslužni za povrataka dijela
Palače u ruke Napretka.
Posebno je zahvalio Vladi RH
koja je financirala obnovu
unutrašnjosti te je pozvao i
domaće vlasti da se aktivnije
uključe u obnovu ostalih
dijelova zgrade kao i da
potpomažu realizaciji
Napretkovih programa.
Izaslanik veleposlanika RH u

BiH Josipa Vrbošića dr. Mislav
Kukoč istaknuo je kako će
hrvatska Vlada i nadalje
pomagati Napredak i njegove
projekte, jer je svojim
stoljetnim radom postao
jednom od krovnih hrvatskih
kulturnih institucija u BiH te je
njegova uloga u idućem
razdoblju od neprocjenjive
vrijednosti. Na svečanosti su
nazočili i mnogi politički i
kulturni djelatnici, među njima
i pomoćni vrhbosanski biskup
Pero Sudar i zamjenik
federalnog premijera Dragan
Vrankić.

Hrvatski svećenici prvaci Europe u nogometu
Hrvati superiorno
osvojili prvo mjesto
kroz šest pobjeda,
kazao je za HKR fra
Žarko Relota
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Željezno, 19.1.2005. (IKA) Nogometna reprezentacija
hrvatskih svećenika osvojila je
prvo mjesto na prvom
Europskom prvenstvu
svećenika u malom nogometu
koje je održano od 17. do 19.
siječnja u Željeznom u Austriji.
Jedan od reprezentativaca fra
Žarko Relota u izjavi za
Hrvatski katolički radio rekao
je da su Hrvati superiorno

osvojili prvo mjesto kroz šest
pobjeda. Na prvenstvu je
sudjelovalo sedam
reprezentacija. Uz naše
svećenike igrali su i svećenici
iz Austrije, Mađarske, Češke,
Slovačke, Slovenije i BiH. Fra
Žarko je izrazio nadu da će
brojne reprezentacije
sudjelovati i na sljedećem
prvenstvu koje će biti održano
u Hrvatskoj. Zaključujući svoje

obraćanje fra Žarko je rekao da
je ovim događajem također u
najljepšem svjetlu prezentirana
Hrvatska i Crkva u Hrvata.
Hrvatska svećenička
reprezentacija zahvalila je na
pomoći Hrvatskoj biskupskoj
konferenciji koja ih podržava, i
Hrvatskom nogometnom
savezu na logistici u tijeku
priprema i samih nastupa.

Apostolski nuncij Martin Vidović stigao u Minsk
Minsk, 21.1.2005. (IKA) Martin Vidović, kojega je papa
Ivan Pavao II. 15. rujna
protekle godine imenovao
apostolskim nuncijem u
Bjelorusiji i ninskim naslovnim
nadbiskupom, a kojega je za

biskupa 21. studenoga protekle
godine u konkatedrali Sv. Petra
u Splitu zaredio državni tajnik
Svete Stolice kardinal Angelo
Sodano, stigao je 21. siječnja u
Apostolsku nuncijaturu u
Minsku u Bjelorusiji. Dočekali

su ga predsjednik BK
Bjelorusije kardinal Kazimierz
Swiatek, predstavnici
bjeloruskih biskupa kao i
državnih vlasti.

Susret novinara uz blagdan zaštitnika
Nadbiskup Hočevar
zahvalio novinarima
na svakom
objektivnom
izvješćivanju iz života
Crkve
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Subotica, 25.1.2005. (IKA) - U
Katoličkom krugu u Subotici
održan je 25. siječnja susret
novinara subotičkih medija koji
je priredio Katolički institut za
kulturu, povijest i duhovnost
"Ivan Antunović" u povodu
blagdana sv. Franje Saleškog,
zaštitnika novinara. Novinari su
ujedno upoznati sa zaključcima
zasjedanja Međunarodne
biskupske konferencije "Sv.
Ćirila i Metoda". Na početku
susreta sve je pozdravio
predsjedavajući Instituta dr.
Andrija Kopilović, zahvaljujući
svima što su se odazvali na
poziv kojim se nastavlja
tradicija druženja novinara koji
u povodu blagdana njihovog
zaštitnika organizira taj Institut.
Zatim je predao riječ
beogradskom nadbiskupu i
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metropolitu Stanislavu
Hočevaru, koji je novinarima
čestitao njihov blagdan i
zahvalio im na svakom
objektivnom izvješćivanju iz
života Crkve. Obavijestio je
novinare da Biskupska
konferencija Srbije i Crne gore
od 22. prosinca protekle godine
nosi ime "Međunarodna
biskupska konferencija sv.
Ćirila i Metoda" sa sjedištem u
Beogradu, te ih upoznao s
radovima zasjedanja u Subotici.
Biskupi su posebnu pozornost
posvetili i žrtvama tsunamija, a
o poduzetim akcijama govorili
su direktor Caritasa Srbije i
Crne Gore Vladislav Varga i
direktor Caritasa Subotičke
biskupije Ištvan Dobai.
Novinari su se zanimali ima li
Katolička crkva problema sa

svojim djelovanjem na tim
prostorima i kakvi su pomaci u
odnosima s drugim Crkvama.
Nadbiskup je rekao da u svom
pastoralnom djelovanju
Katolička crkva nema osobitih
poteškoća, a ako se koja
poteškoća i pojavi rješava se
zajedničkim razgovorom s
odgovornima u nadležnoj
vlasti. Istaknuo je pozitivne
pomake na ekumenskom planu
što pridonosi poboljšanju
suživota pripadnika različitih
vjeroispovijesti i različitih
naroda na tim prostorima. Svim
novinarima Izdavački odjel
Instituta darovao je
ovogodišnju Subotičku Danicu,
kalendare s oltarima subotičkih
crkava i najnoviji broj Zvonika.
Za sve okupljene priređen je
potom domjenak.

Crkva u Hrvata

Proštenje u sjemeništu Paulinum u Subotici
U prigodnoj propovijedi nuncij
Sbarbaro je, ukazujući na
primjer sv. Pavla apostola,
poručio sjemeništarcima kako
je u sivilu svakidašnjice Isus s
njima. Potiče vas na stalno
obraćenje da biste se pripremili
za svjedočenje u okruženju
indiferentizma, praktičnog
ateizma i uživalačkog
mentaliteta. Kako biste jednoga
dana Kristovu riječ mogli
naviještati na pravi način, ona
mora najprije imati odjeka u
vašim životima. Probuđivati
želju da budete žarki
navjestitelji Kristova evanđelja,
glavni je cilj formacije budućih
svećenika. To je napor vrijedan
svake žrtve i odricanja.
Današnji završetak Molitvene
osmine za jedinstvo kršćana
podsjeća nas da je molitva i rad
za jedinstvo svih koji vjeruju u
Kristu jedna od bitnih odlika
svećeništvu, kazao je nuncij,
koji je zatim podsjetio na
obilježavanje Godine
euharistije. "Euharistija je izvor
pravog pastoralnog djelovanja.
Bez euharistije mi smo samo
mnoštvo s pet kruhova i dvije

ribice i s tim ne možemo izići
pred mnoštvo naroda koji je u
potrebi. Samo po euharistiji
umnažaju se naši naravni
darovi, te milost Božja uz naše
sudjelovanje može stići do
svakoga čovjeka", napomenuo
je u nuncij u propovijedi koju je
izrekao na talijanskom jeziku,
uz prevođenje na hrvatski i
mađarski. Nuncij Sbarbaro
pozvao je na kraju okupljene
vjernike da mole za sjemenište,
jer je ono zjenica oka mjesnoga
biskupa i najvažnija institucija
te biskupije.
Rektor sjemeništa mons. Miocs
zahvalio je nunciju što se
odazvao pozivu da predsjeda
euharistijskom slavlju, kao i
svim gostima i sudionicima
slavlja.
Nakon mise nuncij Sbarabaro,
kao i svi biskupi nove,
međunarodne biskupske
konferencije sv. Ćirila i
Metoda, koji su tih dana imali
svoje zasjedanje u Subotici,
susreli su se s poglavarima
sjemeništa i profesorima
Biskupijske klasične gimnazije.

Kako biste jednoga
dana Kristovu riječ
mogli naviještati na
pravi način, ona mora
najprije imati odjeka
u vašim životima,
poručio je
sjemeništarcima
nuncij Sbarbaro
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Subotica, 25.1.2005. (IKA) - U
subotičkom sjemeništu
Paulinum svečano je 25.
siječnja proslavljena svetkovina
Obraćenja sv. Pavla apostola,
zaštitnika toga sjemeništa.
Svečanu misu predvodio je
apostolski nuncij u SCG
nadbiskup Eugenio Sbarbaro u
zajedništvu s rektorom
sjemeništa mons. Jozsefom
Miocsom, duhovnikom
sjemeništa mons. Mrkom
Forgićem, prefektom
sjemeništa, đakonom Ignacom
Brasnyoom te prof. dr.
Oskarom Čizmarom. Uz
sjemeništarce su slavili
profesori Biskupijske klasične
gimnazije, dobročinitelji
sjemeništa, roditelji
sjemeništaraca, brojni vjernici
grada Subotice, kao i
predstavnici vlasti:
gradonačelnik Geza Kucsera,
pokrajinski ministar za kulturu
Zoltan Bunyik, pokrajinski
tajnik za prava nacionalnih
manjina Tomas Korhecz te
djelatnici generalnih konzulata
Republike Hrvatske i
Mađarske.

Esperantisti u molitvi za jedinstvo kršćana
Rim, 25.1.2005. (IKA) Posljednjeg dana Molitvene
osmine za jedinstvo kršćana 25.
siječnja, na poziv Međunarodne
udruge katolika esperantista u
molitvu su se uključili i
esperantisti. U vremenu od 14
do 15 sati esperantisti su na
mjestima gdje su se u tom
trenutku našli molili za
jedinstvo kršćana, s posebnim
naglaskom na molitvu za
nastavak dobrih ekumenskih
esperantskih odnosa, te uspjeh
ovogodišnjeg Ekumenskog

esperantskog kongres koji se
održava sredinom srpnja u
mađarskom gradu Piliscabi.
Ekumenski pokret među
kršćanima esperantistima
potječe od početka proteklog
stoljeća. No, intenzivna
suradnja, te održavanje
zajedničkih kongresa započeli
su 1968. godine. Jedan od
ekumenskih kongresa, 2001.
godine održan je u Zagrebu. Na
otvorenju kongresa sudjelovao
je pomoćni zagrebački biskup
dr. Vlado Košić, a jedno od

predavanja održao je dr. Jure
Zečević te je predstavljeno
jedinstveno ekumensko izdanje:
pjesmarica-molitvenik.
Krajem veljače u Strasbourgu
će se održati seminar koji će
okupiti zauzete esperantiste
ekumenske djelatnike u
razgovoru o ujedinjenoj Europi.
Na seminaru će jedno od
izlaganja imati i Marija
Belošević, potpredsjednica
Međunarodne udruge katolika
esperantista.

Subotica: Susret predstavnika kršćanskih Crkava
Subotica, 25.1.2005. (IKA) Na svetkovinu obraćenja sv.
Pavla, 25. siječnja u
biskupskom domu u Subotici u
poslijepodnevnim satima
susreli su se biskupi
Međunarodne biskupske
konferencije Sv. Ćirila i
Metoda i predstavnici
kršćanskih Crkva Vojvodine,
bački episkop Irinej, biskup
Reformirane kršćanske crkve
Ištvan Čete Semeši, te
superintendent Evangeličke
crkve Arpad Dolinski. Na
susretu je sudjelovao je i
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apostolski nuncij iz Beograda
nadbiskup Eugenio Sbarbaro te
predsjednik Vijeća biskupskih
konferencija zemalja Europske
unije (COMECE) biskup Josef
Homeyer.
Na početku susreta nazočnima
se obratio predsjednik
Međunarodne BK beogradski
nadbiskup Stanislav Hočevar,
izražavajući radost zbog toga
susreta upravo na blagdan
obraćenja sv. Pavla apostola.
Zatim je okupljene biskupe
episkop Irinej izvijestio o

uspjeloj Interkonfesionaloj
konferenciji "Mir vam svoj
dajem" koju su zajednički
organizirali Subotička biskupija
i Bačka eparhija. Na toj
konferenciji bilo je govora o
ulozi Crkava u vjerskoj,
kulturnoj i međunacionalnoj
suradnji na putu europskih
integracija. Konferencija je
održana u Subotici i Bečeju od
22. do 24. studenoga protekle
godine. Nakon njega
nazočnima se obratio i biskup
Homayer na zatvorenoj
sjednici.

Biskupi nove
Međunarodne
biskupske konferencije
s predstavnicima
kršćanskih Crkva
Vojvodine
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Završetak Molitvene osmine za jedinstvo kršćana u
Subotici
Molitvena se osmina
za jedinstvo kršćana u
Subotici već tridesetak
godina održava
zajedničkim
okupljanjem vjernika
kršćanskih Crkava u
osam crkava - u pet
katoličkih te u
pravoslavnoj,
evangeličkoj i
reformiranoj crkvi
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Subotica, 25.1.2005. (IKA) Molitvena se osmina za
jedinstvo kršćana u Subotici
već tridesetak godina održava
zajedničkim okupljanjem
vjernika kršćanskih Crkava u
osam crkava - u pet katoličkih
te u pravoslavnoj, evangeličkoj
i reformiranoj crkvi. U
ovogodišnjem molitvenom
hodu za jedinstvo kršćana u
nedjelju 23. siječnja u
pravoslavnom hramu
sudjelovao je u molitvi i
subotički biskup Ivan Penzeš,
koji se na kraju bogoslužja
Večernje obratio okupljenim
vjernicima. U petak 21. siječnja
je arhijerejski namjesnik SPC
o. Miodrag u pratnji đakona
Aleksandra sudjelovao na
molitvi u subotičkoj crkvi Sv.
Roka. Na kraju euharistijskog
slavlja pozdravio je okupljene
kršćane različitih Crkava i
podijelio im blagoslov. U
ponedjeljak 24. siječnja svi su
se biskupi Međunarodne
biskupske konferencije zajedno
s apostolskim nuncijem u SCG
nadbiskupom Eugenijom
Sbarbarom okupili na molitvu
za jedinstvo u subotičkoj

franjevačkoj crkvi. Molitvu su
predvodili nadbiskup Hočevar i
biskup Penzeš pred izloženim
Presvetim Oltarskim
Sakramentom.
Molitvena osmina svake godine
završava na blagdan obraćenja
sv. Pavla, 25. siječnja,
svečanom biskupskom misom u
katedrali - bazilici Sv. Terezije,
budući da toga dana Subotička
biskupija slavi i svog nebeskog
zaštitnika sv. Pavla. Ove godine
svečanu biskupsku misu
predvodio je predsjednik
Međunarodne biskupske
konferencije nadbiskup
Stanislav Hočevar. Suslavitelji
u toj euharistiji bili su
predsjednik COMECE-a biskup
Josef Homeyer, biskup Penzeš,
barski nadbiskup Zef Gashi,
kotorski biskup Ilija Janjić,
đakovački i srijemski pomoćni
biskup i generalni vikar za
Srijem Đuro Gašparović,
zrenjaninski biskup Laslo
Hužvar i apostolski egzarh za
vjernike grkokatolike u Srbiji i
Crnoj Gori Đuro Džudžar.
Uz biskupe sudjelovalo je i

dvadesetak svećenika. Ovom
slavlju nazočili su i
predstavnici kršćanskih Crkava
Vojvodine bački episkop Irinej,
s još petoricom subotičkih
paroha odnosno đakona, Imre
Čete Semeši, biskup
Reformirane kršćanske crkve
kao i subotički pastor iste
Crkve te Arpad Dolinski,
superintendent Evangeličke
crkve. Na ovoj misi bili su
nazočni i generalni konzuli
Hrvatske i Mađarske,
gradonačelnik Subotice Geza
Kucsera kao i predstavnici
Ministarstva vanjskih poslova i
Hrvatskog sabora, koji su toga
dana bili u posjetu Subotici. Na
misi su sudjelovali brojni
vjernici, kako katolici tako i
drugi kršćani grada. Prigodne
propovijedi održali su biskupi
Hočevar na hrvatskom i Hužvar
na mađarskom jeziku, a na
kraju mise s nekoliko riječi
obratili su se nazočnima i
podijelili svoj blagoslov prema
svom obredu i biskupi
sestrinskih kršćanskih Crkava,
nakon čega je uslijedio svečani
biskupski blagoslov svih
nazočnih katoličkih biskupa.

Papin pozdrav hrvatskim hodočasnicima
Vatikan, 26.1.2005. (IKA) - U
tijeku opće audijencije u
Vatikanu papa Ivan Pavao II.
pozdravio je u srijedu 26.
siječnja i hrvatske hodočasnike,
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riječima: "Srdačno pozdravljam
sveučilištarce iz Zagreba te
gimnazijalce iz Gospića.
Predragi, želeći da vaš život
uvijek bude očitovanje

zahvalnosti Gospodinu za dar
euharistije, od srca udjeljujem
apostolski blagoslov vama i
vašim obiteljima. Hvaljen Isus i
Marija!".

Inozemne vijesti

Crkva u obrani postojećeg zakona
Rim, 17.1.2005. (IKA) Predsjednik Talijanske
biskupske konferencije kardinal
Camillo Ruini izjasnio se protiv
"ublažavanja" postojećeg
zakona o umjetnoj oplodnji. Na
zasjedanju Stalnog vijeća u
Bariju kardinal je istaknuo kako
postojeći zakon koji umjetnu
oplodnju dozvoljava pod strogo
određenim uvjetima ipak na
neki način nastoji očuvati neka
temeljna načela i kriterije na
području koje ljudsko
dostojanstvo dovodi u pitanje.
Stoga Crkva ne može
pozdraviti nikakve promjene

koje se suprotstavljaju tim
načelima. Smatra da su
promjene u smislu liberalizacije
toga zakona predložili određeni
političari u želji da izbjegnu
referendum. Kardinal Ruini
ističe kako Crkva ne pozdravlja
referendum, ali javna rasprava
o umjetnoj oplodnji pruža
priliku da se talijanskom
narodu pojasni koja se to načela
stavljaju "na kocku". Talijani bi
se tako trebali izjasniti između
ostaloga i o tome hoće li se
ubuduće za umjetnu oplodnju
dozvoliti korištenje doniranih
stanica te je i omogućiti i izvan

stabilnog heteroseksualnog
odnosa. Zakon koji bi u ožujku
2005. trebao stupiti na snagu to
zabranjuje, te također određuje
zakonske kazne za kloniranje
ljudi i genetsku selekciju. Na
zasjedanju Stalnog vijeća
Talijanske BK u Bariju 17.
siječnja raspravljano je o
međunarodnim temama,
osobito o stanju na jugoistoku
Azije, kao i važnim unutarnjim
pitanjima, kao što su
institucionalne reforme,
financijski zakon, gospodarski
oporavak i borba protiv
kriminaliteta.

Javna rasprava o
umjetnoj oplodnji
prilika je da se
talijanskom narodu
pojasni koja se to
načela stavljaju "na
kocku", ističe kardinal
Ruini

domaće biskupe u pohodu
apostolskim pragovima.
Osvrnuvši se na činjenicu da u
Italiji samo 27% katolika
sudjeluje na nedjeljnoj misi,
nadbiskup je istaknuo kako je
važno da oni, premda
malobrojni, drugoj braći koja
ne slave misu, navijeste da je
nedjelja blagdan, dan posvećen
Gospodinu, odmoru, radosti i
obitelji. "Nedjeljna misa treba
postati mjesto prihvaćanja te
živo srce Crkve i društva
ukoliko želimo da vjernici
nedjeljom ponovno ispune naše
crkve", zaključio je nadbiskup
Cacucci.

U Bariju se od 21. do
29. svibnja održava
Nacionalni
euharistijski kongres
na temu "Bez nedjelje
ne možemo živjeti"

Bari, 18.1.2005. (IKA) Svečanom misom koju je 18.
siječnja predvodio predsjednik
Talijanske biskupske
konferencije kardinal Camillo
Ruini, nakon dvogodišnje
obnove ponovno je otvorena
katedrala Sv. Nikole u Bariju.
Osim biskupa iz pokrajine
Apulije, svečanosti otvaranja
nazočili su također mjesni
nadbiskup Franco Cacucci te
brojni suradnici priprema
Nacionalnoga euharistijskog
kongresa koji se od 21. do 29.
svibnja održava u Bariju.
Katedrala ima važno
simbolično značenje za
pripremu i održavanje

Euharistijskoga kongresa na
temu "Bez nedjelje ne možemo
živjeti", budući da nedjelja
predstavlja uskrsloga Isusa,
euharistijsko slavlje i kršćansku
zajednicu, ali i crkvu kao
građevinu, istaknuo je u
razgovoru za Radio Vatikan
nadbiskup Cacucci. Govoreći o
razlozima zbog kojih je Bari
odabran za održavanje
kongresa, nadbiskup je pojasnio
kako je to zbog njegova
ekumenskog značenja. "Grad,
naime, predstavlja most između
Zapada i Istoka, na što je već
upozorio papa Ivan Pavao II. u
prigodi pohoda 1984. godine, te
ponovno, kada je primio
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Bari: Otvorena katedrala Sv. Nikole

Sustavno predstavljeno aktualno stanje u Iraku
Vatikan, 19.1.2005. (IKA) - U
Vatikanu je 19. siječnja završila
dvodnevna 72. opća skupština
ustanove Udruženih djela za
pomoć Istočnim Crkvama
(ROACO), na kojoj se, između
ostaloga, raspravljalo o Iraku i
Turskoj. "Prvoga dana sastanka
dobili smo sustavni opći
pregled stanja u Iraku", kazao
je u razgovoru za Radio
Vatikan glavni tajnik Unije
mons. Francesco Brugnaro. O
stanju i potrebama te zemlje u
važnom i osjetljivom trenutku
uoči izbora, govorili su: nuncij
u Iraku nadbiskup Fernando
Filoni, bagdadski nadbiskup za
vjernike latinskoga obreda Jean
Benjamin Sleiman, koji je u
ime Biskupske konferencije
izvijestio o stanju različitih
Crkvi u Iraku, te vodstvo
Caritasa u Iraku, koje je dalo
pregled djelovanja agencija. Na
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upit novinara kakva je pomoć
danas potrebna Crkvi, a
posebice Katoličkoj crkvi u
Iraku, mons. Brugnaro je kazao
kako je kršćanskim
zajednicama prije svega
potrebno ohrabrenje za
proživljavanje ovoga teškoga
trenutka za zajedništvo s
narodima u njihovoj zemlji,
pouzdanje da nisu sami u tim
teškoćama, već u molitvenom
zajedništvu, te vjerskoj,
ljudskoj i građanskoj
solidarnosti. Osim toga, o
potrebama valja voditi računa
na taj način da se ustanovi
lanac solidarnosti za strukture
koje su oštećene u ratu,
posebice za socijalne,
karitativne, zdravstvene i
aktivnosti u školstvu, te pomoći
obiteljima, koje ističu
najžurnije rješavanje
konkretnih problema.

Spomenuvši godišnji sastanak
sveučilišta u Betlehemu, mons.
Brugnaro je istaknuo važnost
toga sveučilišta koje djeluje već
više od 26 godina. Kazao je
kako ono predstavlja istaknuto
zalaganje Svete Stolice putem
Kongregacije za Istočne Crkve
i Braće kršćanskih škola, a u
korist znanstvenoga, kulturnoga
i sveučilišnoga osposobljavanja
mladih koji žive na području
Betlehema. "Ono je veliko
svjedočanstvo o aktivnosti
katoličke zajednice u pružanju
obrazovanja, neovisno o
vjeroispovijesti ili religiji.
Podsjetimo, 97% onih koji se
koriste uslugama
Betlehemskoga sveučilišta su
muslimani, stoga to obvezuje
moralno, kulturno, a i
financijski", ustvrdio je na
kraju mons. Brugnaro.

U Vatikanu započela
72. opća skupština
Udruženih djela za
pomoć Istočnim
Crkvama
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Španjolska Crkva pojašnjava svoja stajališta u borbi
protiv AIDS-a
Zbog sporne izjave
svoga
glasnogovornika,
španjolski biskupi
objavili priopćenje u
kojem ističu kako
crkveni nauk ne
opravdava upotrebu
kondoma

Madrid, 19.1.2005. (IKA) Katolička crkva u Španjolskoj
povukla je spornu izjavu svog
glasnogovornika o ulozi
kondoma u integralnoj strategiji
suzbijanja AIDS-a, koja je
izazvala veliku pozornost
javnosti. U priopćenju
Španjolske biskupske
konferencije objavljenom 19.
siječnja, izričito se ističe kako
crkveni nauk ne može opravdati
upotrebu kondoma.
Naime, mediji su u utorak 18.
siječnja prenijeli riječi
glasnogovornika španjolskih

biskupa Juana Antonija
Martineza Camina nakon
sastanka s ministricom
zdravstva Elenom Salgado,
kako "kondomi imaju svoje
mjesto u integralnoj i globalnoj
strategiji suzbijanja AIDS-a".
Te su njegove riječi izazvale
međunarodnu medijsku
pozornost, premda je Martinez
također izričito istaknuo da
Crkva ne promiče upotrebu
kondoma te se njen nauk po
tom pitanju nije izmijenio.
Prema medijskim napisima
moglo se zaključiti da je u

tijeku Martinezova razgovora s
ministricom o tješnjoj suradnji
u borbi protiv AIDS-a
zaključeno da stajališta Crkve
nisu u suprotnosti s tzv. ABC
strategijom koja se temelji na
apstinenciji, vjernosti i
kondomima. U najnovijem
priopćenju Španjolske BK
stoga se jasno ističe da su za
Crkvu prihvatljiva samo prva
dva aspekta u borbi protiv
širenja te bolesti, naime
suzdržavanje od spolnih odnosa
i vjernost.

Papa blagoslovio kip sv. Grgura Prosvjetitelja
Kip armenskog
apostola smješten je u
dvorištu sjeverno od
Vatikanske bazilike

www.ika.hr

Vatikan, 19.1.2005. (IKA) Neposredno prije opće
audijencije 19. siječnja, papa
Ivan Pavao II. blagoslovio je
veličanstveni kip sv. Grgura
Prosvjetitelja, armenskoga
apostola. Smješten u dvorištu
sjeverno od Vatikanske
bazilike, mramorni kip visok
više od 5 i pol metara, i težak
18 tona, djelo je armenskolibanonskoga kipara Kazana
Khatechika. Na obredu
blagoslova između ostaloga su
nazočni bili i armenski

katolički patrijarh Nerses
Bedros XIX. Tarmouni, prefekt
Kongregacije za istočne Crkve
kardinal Ignace Moussa Daoud
i armenski apostolski
nadbiskup Mesrob Krikorian.
Kip sv. Grgura Prosvjetitelja
ostvarenje je želje patrijarha
armenskih katolika, koju je
izrazio Papi 2001. godine, u
prigodi proslave 1700.
obljetnice kršćanstva te zemlje.
Osim toga, taj je kip poseban i
stoga što je, kako je prigodom
blagoslova pojasnio

nadprezbiter Vatikanske
bazilike kardinal Francesco
Marchisano, prvi kip jednoga
sveca istočnoga obreda koji se
postavlja među Utemeljitelje.
"To na veličanstven način
izražava prirodnu raznolikost
tradicija i obreda Crkve, koji
pridonose njezinome
duhovnom obogaćenju i
omogućuju da ona može, kako
je kazao Sveti Otac, disati s oba
plućna krila", kazao je kardinal
Marchisano.

Vatikan: Svečano otvorena obnovljena kino-dvorana
Dvorana će biti
posvećena kardinalu
Andrzeju Deskuru,
nekadašnjem
predsjedniku
Papinskoga vijeća za
sredstva društvene
komunikacije te
utemeljitelju
Vatikanske filmoteke

Vatikan, 20.1.2005. (IKA) - Pri
Papinskome vijeću za sredstva
društvene komunikacije u
Vatikanu 20. siječnja svečano
je otvorena obnovljena kinodvorana. Osvrnuvši se na taj
događaj, sadašnji predsjednik
vijeća nadbiskup John Patrick
Foley u razgovoru s novinarom
Radio Vatikana prisjetio se
osnivanja Papinskoga

povjerenstva za didaktične i
vjerske kino-predstave prije 50
godina, kada je tadašnja kapela
bila pretvorena u kino dvoranu.
Kino dvorana bit će posvećena
kardinalu Andrzeju Deskuru,
nekadašnjem predsjedniku
Papinskoga vijeća za sredstva
društvene komunikacije te
utemeljitelju Vatikanske
filmoteke. Osim filmova

"Gandhi" i "Život je lijep"
talijanskog redatelja Roberta
Benignija, koje je u toj dvorani
vidio Ivan Pavao II., filmoteka
raspolaže brojnim filmovima
vjerskog i kulturnog sadržaja
od posebne važnosti za Svetoga
Oca", kazao je na kraju
nadbiskup Foley.

Papa primio članove Međunarodne unije
Schoenstattskih obitelji
Pokret utemeljen prije
90 godina danas
djeluje u 40 zemalja i
obuhvaća savez
samostalnih zajednica
u kojima djeluju laici,
obitelji, svećenici i
redovnice
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Vatikan, 20.1.2005. (IKA) "Prenesite čitavome svijetu
svoje oduševljenje za obitelj",
kazao je papa Ivan Pavao II.
primivši 20. siječnja u
audijenciju sudionike općega
kapitula Međunarodne unije
Schoenstattskih obitelji. One su
dio pokreta koji je prije 90
godina utemeljio Josef
Kentenich, mladi profesor iz
Družbe katoličkoga apostolata,
odnosno palotinaca. Pokret je
dobio ime po njemačkome

26. siječnja 2005. broj 04/2005

gradiću Schoenstattu, u kojemu
je nastao, i u kojemu se razvio
na temeljima duboke
marijanske duhovnosti.
"Svjetskom društvu trebaju
zdrave obitelji kako bi poduprle
opće dobro", napomenuo je
Sveti Otac, potaknuvši obitelji
iz Schoenstatta na jačanje
ustanove braka i obitelji, jer će
se tako povećati ljubav i
solidarnost među svim ljudima.
Papa je potom govorio o
euharistiji, izvoru svakoga

istinskog zajedništva, te
preporučio nazočnima da
ponovno otkriju dar euharistije
kako bi postali sposobni živjeti
obitelj u njezinoj ljepoti i
njezinoj zadaći. Pokret iz
Schoenstatta, danas raširen u 40
zemalja - posebice u
Njemačkoj, Argentini, Brazilu,
Čileu i Italiji - obuhvaća savez
samostalnih zajednica
ujedinjenih istom karizmom, u
kojima djeluju laici, obitelji,
svećenici i redovnice.
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Skupština Papinskoga vijeća za pastoral zdravstva
Vatikan, 20.1.2005. (IKA) - U
Vatikanu je 20. siječnja
započela opća skupština
Papinskoga vijeća za
dušobrižništvo zdravstva kojoj
je cilj utvrditi ostvarivanje
predviđenoga petogodišnjeg
plana, zacrtanoga 2002. godine.
"Prije dvije godine papa Ivan
Pavao II. odobrio je prijedlog
nacrta članova i savjetnika
ovoga vijeća koji trebamo
izvršiti kako bismo ispunili
svrhu ove ustanove", kazao je u
razgovoru za Radio Vatikan
predsjednik Papinskoga vijeća

za dušobrižništvo zdravstva
kardinal Javier Lozano
Barragan, te dodao kako je bit
toga ureda pomoći putem
pastorala zdravstva Svetomu
Ocu u njegovoj službi, a sada,
na polovici prijeđenoga puta,
valja utvrditi postojeće stanje.
"Jedan od planova posvećen je,
primjerice, katoličkim
bolnicama. U tom smislu
imamo suradnike s pet
kontinenata kojima je zadaća
poticati biskupe zadužene za
dušobrižništvo zdravstva kako
bi promicali, usmjeravali i

usklađivali rad katoličkih
bolnica. Osim toga, promiče se
također njihovo povezivanje na
nacionalnoj, kontinentalnoj i
svjetskoj razini; nastoje se
zatim bolje upoznati obilježja
katoličke bolnice, održavati
kontakte s onima koje su u
posebnim teškoćama; a
promiče se i obrazovanje laikaravnatelja katoličkih bolnica.
Sve je to obuhvaćeno u 53
nacrta, a na ovome će se skupu
utvrditi stanje onoga što je do
sada učinjeno", pojasnio je
kardinal Barragan.

Cilj skupštine je
utvrditi ostvarivanje
petogodišnjeg plana,
zacrtanoga 2002.
godine

ispitivanju izvršenome na
području cijele zemlje, više od
80% vjernika izjasnilo se za to
da novi prijevod bude službena
verzija Biblije za Crkvu u
Južnoj Koreji.

Plod 17 godina rada
više od stotinjak
stručnjaka

Novi prijevod biblije u Južnoj Koreji
Seul, 21.1.2005. (IKA) - Ovoga
proljeća vjernici u Južnoj
Koreji dobit će novi prijevod
Biblije koji je, nakon 17 godina
rada, pripremilo Biblijsko
povjerenstvo Biskupske
konferencije Južne Koreje. U
njegovoj izradi sudjelovalo je

više od stotinjak stručnjaka,
među kojima brojni svećenici,
teolozi, prevoditelji i
jezikoslovci, a osnovno mjerilo
bilo je ostvariti prijevod koji će
više odgovarati suvremenom
korejskom jeziku, ostajući
pritom vjerni izvorniku. Prema

Vatikan, 21.1.2005. (IKA) Papa Ivan Pavao II.
tradicionalno je 21. siječnja, na
spomendan sv. Agneze, Janje,
blagoslovio dva živa janjeta od
čije će se vune izrađivati paliji.

Palij je počasno liturgijski znak
vlasti kojeg papa i nadbiskupi
metropoliti nose oko vrata, na
dugoj uskoj tkanini od bijele
vune ističe se šest križeva od
crne vune. Kratki obred održan
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Papa blagoslovio janjad
je u privatnoj biblioteci. Nove
palije Papa tradicionalno
blagoslivlja 29. lipnja, na
blagdan sv. Petra i Pavla, kada
ih dijeli nadbiskupima
imenovanima protekle godine.

Vatikan: Misa zadušnica za žrtve tsunamija
Vatikan, 24.1.2005. (IKA) Državni tajnik Svete Stolice
kardinal Angelo Sodano, u ime
pape Ivana Pavla II., služio je
24. siječnja u Vatikanskoj
bazilici misu zadušnicu za žrtve
potresa na jugoistoku Azije.
U nazočnosti mnoštva vjernika,
posebice svećenika, redovnika i
redovnica iz zemalja pogođenih
tom kataklizmom, kardinal
Sodano je u propovijedi
primijetio kako su se mnogi
nakon nesreće upitali ima li
kršćanska vjera odgovor na
pitanje patnje. "Kršćaninov je
odgovor odmah bio: Bog voli
ljude i uvijek im je blizu
Očevom ljubavlju!", kazao je
kardinal. Osvrnuvši se na Riječ
Božju pročitanu u tijeku
euharistije, koja "odjekuje u
svijetu snažnije od tsunamija",
kardinal je napomenuo kako je
Bog postao čovjekom da bi
sudjelovao u našemu životu, u
njegovim radosnim i žalosnim
trenucima. "Kao i u knjizi o
Jobu: slugu Božjega, koji je
bogat živio sretan, pogodile su
najbolnije kušnje, pogođena su
bila njegova dobra, njegova
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djeca, žena, rodbina i prijatelji.
Izmučen tugom, tražio je od
Boga odgovor na tu svoju
muku, a odmah potom shvatio
da je govorio kao budalast
čovjek. Poklonio se tada pred
Bogom, te podario nama
duboku ispovijest vjere,
rekavši: Bog dao, Bog uzeo,
blagoslovljeno ime Božje!
Poput Joba, i današnji čovjek
sebi postavlja pitanje o smislu
patnje. Mnogo toga izmiče
razumijevanju ljudskoga uma,
ali vjerniku njegova vjera
pokazuje da je Bog uvijek uz
nas, štoviše, On je ljubav",
ustvrdio je kardinal te podsjetio
na riječi poruke upućene s
Drugoga vatikanskog sabora
siromašnima i bolesnima u
čitavome svijetu: "Krist nije
uništio patnju, nije želio ni
otkriti njezino otajstvo; uzeo ju
je na sebe, i to je dovoljno kako
bismo shvatili cijelu njezinu
vrijednost". Život je prolazan,
on je za sve hodočašće prema
vječnosti, kazao je kardinal,
dodavši zatim kako smrt jest
zajedničko naslijeđe, ali ako
nas žalosti sigurnost da

moramo umrijeti, tješi nas
sigurnost o budućoj
besmrtnosti.
Riječi koje je Isus uputio Marti,
urezane su u savjest svakoga
vjernika: Ja sam uskrsnuće i
život; tko vjeruje u mene, ako i
umre, živjet će. Ta nas
sigurnost podupire tijekom
našega hoda na zemlji, ako
znamo da je život prolaz prema
vječnosti. Štoviše, prema
kršćanskoj duhovnosti, vjernik
se smatra prognanikom koji
očekuje povratak u Očev dom,
istaknuo je kardinal Sodano te
na kraju poručio kako se Sveti
Otac sjedinjuje u molitvi sa
svima okupljenima na misi,
povjeravajući u ruke
milosrdnog Boga duše svih
poginulih u potresu, i moleći
božansku utjehu za one koji su
ostali u boli. "A nama Sveti
Otac i dalje upućuje poziv na
solidarnost prema toj našoj
braći i sestrama, podsjećajući
nas na riječi sv. Ivana od Križa:
Na zalazu života bit će nam
suđeno prema ljubavi",
zaključio je kardinal Sodano.

Poput Joba, i današnji
čovjek sebi postavlja
pitanje o smislu
patnje. Mnogo toga
izmiče razumijevanju
ljudskoga uma, ali
vjerniku njegova vjera
pokazuje da je Bog
uvijek uz nas, štoviše,
On je ljubav, poručio
je kardinal Sodano,
koji je predvodio misu
u Papino ime
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O stanju na ekumenskom putu
O odnosima između
Katoličke crkve i
Ekumenskoga vijeća
Crkvi za Radio
Vatikan je govorio
dužnosnik Papinskoga
vijeća za promicanje
jedinstva kršćana
mons. Mutiso-Mbinda

www.ika.hr

Vatikan, 24.1.2005. (IKA) Tjedan molitve za jedinstvo
kršćana prigoda je za
utvrđivanje stanja na putu
ekumenizma, a tako i u
odnosima između Katoličke
crkve i Ekumenskoga vijeća
Crkvi. Utemeljeno 1948.
godine, Vijeće okuplja 317
Crkvi sa svih kontinenata i svih
vjeroispovijesti, osim Katoličke
crkve koja mu nije pristupila,
premda u njemu sudjeluje od
1965. godine, u mješovitoj
radnoj skupini. Kao najvažniji
događaj u tijeku protekle
godine dužnosnik Papinskoga
vijeća za promicanje jedinstva
kršćana mons. John MutisoMbinda, zadužen za odnose
Katoličke crkve s Ekumenskim
vijećem Crkvi, u razgovoru za
Radio Vatikan izdvojio je
pripremu Izvješća o
aktivnostima u posljednjih pet
godina, od 1999. do 2004., koje
će biti objavljeno u tijeku ove
godine, a koje je pripremljeno
na Općoj skupštini radne

skupine, održanoj u svibnju na
Kreti. Mons. Mutiso-Mbinda
pritom je napomenuo kako su
odnosi između Katoličke crkve
i Ekumenskoga vijeća Crkvi u
Izvješću pozitivno ocijenjeni, te
istaknuo također kako je
skupština odobrila objavljivanje
tri studijska dokumenta koji se
odnose na značenje
zajedničkoga krštenja, svrhu
ekumenskoga dijaloga, te
sudjelovanje Katoličke crkve u
Vijeću Crkvi na pokrajinskoj i
nacionalnoj razini. Drugi je
važan događaj bio susret koji je
organiziralo Vijeće s ciljem
savjetovanja o ekumenizmu u
XXI. stoljeću. budući da u
ekumenskome pokretu danas
postoje brojni sudionici,
Ekumensko vijeće je pokrenulo
proučavanje problema s kojima
se pokret treba suočiti upravo
zbog brojnih oblika koje
obuhvaća u sebi. Na skupu se,
između ostaloga, raspravljalo o
nedostatku zajedničkoga
viđenja samoga ekumenizma

unutar ekumenskoga pokreta,
pa čak i nepoznavanju značenja
ekumenizma, zatim o
ekonomskoj potpori, te o
budućnosti ekumenskoga
pokreta. Osvrnuvši se nadalje
posebice na odnose između
Katoličke crkve i Ekumenskoga
vijeća Crkvi, mons. MutisoMbinda je napomenuo kako su
oni usmjereni na dvije razine:
na teološkome razmišljanju i na
razini bilateralnih odnosa.
Pritom je napomenuo kako do
teškoća dolazi kada je riječ o
suradnji na socijalnome
području, jer Vijeće ima svoj
vlastiti način suočavanja sa
socijalnim pitanjima, kao i
pitanjima vezanima uz pravdu i
mir, te ljudska prava.
"Katolička crkva ima druge
putove, jer ona je Crkva, za
razliku od Ekumenskoga vijeća
koje to nije, te nema istu
odgovornost", istaknuo je na
kraju mons. Mutiso-Mbinda.

XIII. plenarno zasjedanje BK Srbije i Crne Gore
Sveta Stolica proširila
Biskupsku
konferenciju i na
Makedoniju te
odredila njezino novo
ime Međunarodna
biskupska
konferencija Sv. Ćirila
i Metoda

Subotica, 25.1.2005. (IKA) - U
Subotici je 24. i 25. siječnja
održano XIII. plenarno
zasjedanje Biskupske
konferencije Srbije i Crne
Gore. To je zasjedanje
označavala nova činjenica da je
Sveta Stolica dekretom broj
1204/2004. od 22. prosinca
proširila Biskupsku
konferenciju i na Makedoniju te
odredila njezino novo ime
Međunarodna biskupska
konferencija Sv. Ćirila i
Metoda. Sjedište konferencije
ostaje u Beogradu. U
priopćenju za javnost
upućenom nakon zasjedanja,
istaknuto je da su nazočni
biskupi s radošću pozdravili
mogućnost zajedničkih
pastoralnih nastojanja s
biskupima Makedonije i učinili
korake kako bi se stvaralo što
autentičnije zajedništvo.
Kako se navodi u priopćenju,
biskupi su na zasjedanju najviše
pozornosti posvetili
proučavanju stanja u Crkvi,

ekumeni i društvu; pripremanju
mladih na hodočašće u Koeln u
povodu XX. Svjetskog dana
mladih; radu vijeća Biskupske
konferencije i poslanju malog
sjemeništa, a naročito slavljenju
Godine euharistije, koja će
kulminirati Euharistijskim
kongresom i Biskupskom
sinodom u Rimu u listopadu
ove godine. Biskupi su proučili
cjelovit plan za slavljenje
Godine euharistije na različitim
razinama i posebnom brigom
predvidjeli zajedničke duhovne
vježbe za sve svećenike i
biskupe u duhu euharistijske
ekleziologije, kao i euharistijski
kongres na kome će sudjelovati
i prefekt Kongregacije za nauk
vjere kardinal Joseph
Ratzinger.
Razmatranje te velike tajne,
ističe se u priopćenju,
nadahnjivalo je biskupe da
pozovu sve vjernike da
ustrajnošću i zalaganjem u
svojim zajednicama i u čitavom
društvu svjedoče svoj katolički

identitet i ne daju se uplašiti
poteškoćama, kako bi mogli
pridonijeti cjelovitom
iscjeljenju rana prošlosti i
pravom pomirenju različitosti u
svakidašnjem životu.
Boraveći u Subotici biskupi su
se mogli upoznati s različitim
crkvenim i građanskim
ustanovama i susresti se s
njihovim predstavnicima i tako
podržati proces suradnje.
Slaveći blagdan Obraćenja Sv.
Pavla, na poseban način su se
molili da Subotička biskupija
pod njegovom zaštitom ispuni
svoje poslanje. Bolesnim i
umirovljenim biskupima poslali
su pozdrave zajedništva. Papi
Ivanu Pavlu II. su se zahvalili
brzojavom za stalnu brigu za
ovu mjesnu Crkvu i za njegovo
veliko nastojanje za jedinstvo
kršćana, za toliku solidarnost sa
stradalim narodima jugoistoka
Azije i naročito za njegovo
nastojanje oko cjelovitog mira
u svijetu.

Teritorijalni preustroj crkvenih pokrajina u Albaniji
Nadbiskupija TiranaDrač uzdignuta u
metropoliju
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Vatikan, 25.1.2005. (IKA) Papa Ivan Pavao II. donio je 25.
siječnja uredbe o novom
teritorijalnom preustroju
crkvenih pokrajina u Albaniji.
Na metropolitansko sjedište
uzdignuta je nadbiskupija
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Tirane-Durres (Tirana-Drač),
kojoj je promijenjeno i sadašnje
ime Durres-Tirane. Kao
sufraganska područja novoj su
metropoliji dodijeljeni
biskupija Rreshen i apostolska
administratura Južne Albanije.

Donesena je i uredba o
ujedinjenju biskupije Pult s
nadbiskupijom Shkodre
(Skadar). Nova će se crkvena
pokrajina zvati Shkodre-Pult a
imat će dvije sufraganske
biskupije, Lezhe i Sape

Inozemne vijesti

Raspisan natječaj za novinarsku i filmsku nagradu
Vatikan, 25.1.2005. (IKA) Papinsko povjerenstvo za
povijesne znanosti u želji da
pridonese nekim inicijativama
potpore i napredovanja u
učenju klasičnih jezika
raspisalo je natječaj za
"novinarsku nagradu" za članke
objavljene u dnevnicima ili
revijama te "kinematografskotelevizijsku nagradu" za
"najbolji kratki film" i "najbolji
televizijski spot", a koji
obrađuju temu aktualnosti i
značenja latinskog i grčkog
jezika za znanstveni i kulturni
razvoj Europe i zemalja
europske kulture. Sve
informacije vezane za

sudjelovanje u natječaju mogu
se zatražiti na e-mail adresi
vati644@scienstor.va. Iste će
informacije biti dostupne od 1.
veljače na web stranici
Povjerenstva
http://www.vatican.va/roman_c
uria/pont_committees/scienstor/
it/default.htm. Ta inicijativa
želi potaknuti zanimanje za to
pitanje putem glavnih sredstava
društvenog priopćivanja kao što
su tisak i televizija, ne samo u
obrazovnim i akademskim
sredinama već također šire
javnosti. Na taj se način želi
potaći razmišljanja i rasprave
koji mogu senzibilizirati one
koji su na nacionalnoj i

nadnacionalnoj razini
odgovorni za odgoj. "Usprkos
razočaravajućim obrazovnim
politikama koje su
primjenjivane posljednjih
desetljeća potrebno je istaknuti
snažno, i na svim
institucionalnim razinama,
važnost učenja klasičnih jezika
za kulturu koja je u temelju ne
samo današnje i buduće Europe
i zemalja koje imaju te iste
kulturne korijene, već koja, u
krajnjoj liniji, predstavlja
kulturnu baštinu za čitavo
čovječanstvo", ističe se u
priopćenju objavljenom 25.
siječnja.

Papinsko povjerenstvo
za povijesne znanosti
raspisalo "novinarsku
nagradu" i
"kinematografskotelevizijsku nagradu"
za novinarske i kraće
filmske uratke koji
obrađuju temu
aktualnosti i značenja
latinskog i grčkog
jezika za znanstveni i
kulturni razvoj
Europe i zemalja
europske kulture

kadri dati zajedničko
svjedočanstvo o novom
stvaranju svijetu koji danas
osjeća žurnu potrebu upravo
toga proročkog svjedočanstva",
rekao je predsjednik Papinskog
vijeća za jedinstvo kršćana. Na
trećem mjestu spomenuo je
kako je Isus Krist prisutan u
Crkvi po svojoj riječi i svojim
sakramentima. On je glava
Crkve i Crkva je njegovo
Tijelo. Ne bi li onda kršćani
trebali rasti u ljubavi prema
Crkvi, odnosno "osjećati se
Crkvom, osjećati se sastavnim
dijelom Crkve?", zapitao se
kardinal Kasper. "Možemo i
moramo razlikovati Krista od
Crkve, ali ne možemo dijeliti
jedno od drugoga", istaknuo je
pritom kardinal. U tomu dolazi
do najdubljih razilaženja među
Crkvama i crkvenim
zajednicama na zapadu "što nas
sprječava da budemo u punini
Kristov znak i oruđe". Tema
Isusa Krista kao zajedničkog
temelja nuka nas da zajednički
razmišljamo, s obnovljenim
zanosom, o "naravi i svrsi
Crkve", istaknuo je kardinal
Kasper. Na kraju je poručio
kako se svatko mora preispitati
kako je gradio Crkvu, odnosno
je li ju gradio na temelju koji je
Isus Krist. "Naše će se
ekumensko zdanje punog
jedinstva svih Kristovih
učenika održati samo ukoliko
budemo gradili na osnovnom
temelju, koji je Gospodin, ako
budemo gradili na njegovoj
riječi i njegovu sakramentu,
ako ne budemo gradili na
mudrosti svijeta, već na
jedinom Gospodinu Isusu
Kristu", rekao je na kraju svoje
propovijedi kardinal Kasper.

Na završetku
Molitvene osmine za
jedinstvo kršćana
kardinal Kasper
govorio o izazovima i
zadacima što ih pred
kršćane stavlja
ekumenizam "Upravo danas, kada
u postmodernističkom
društvu sve postaje
relativno i arbitrarno,
i svatko si stvara
vlastitu religiju a la
carte, trebamo čvrsti
temelj i zajedničko
pouzdano uporište za
naš osobni život i za
naše ekumenske
djelovanje", istaknuo
je kardinal Kasper

Vatikan, 25.1.2005. (IKA) - Na
blagdana Obraćenja sv. Pavla u
utorak 25. siječnja u bazilici
Sv. Pavla izvan zidina
predsjednik Papinskog vijeća
za promicanje jedinstva kršćana
kardinal Walter Kasper, u ime
Svetog Oca, predsjedao je
Večernjom molitvom na
završetku Molitvene osmine za
jedinstvo kršćana. U prigodnoj
propovijedi kardinal Kasper je
istaknuo kako je ponovna
uspostava jedinstva jedna od
osnovnih zadaća Crkve.
Osvrćući se na 40. obljetnicu
koncilskog dekreta Unitatis
redintegratio o ekumenizmu,
kardinal Kasper je rekao kako
taj dokument "jasno izražava
jedan od prioriteta Drugoga
vatikanskog koncila: vidljivo
jedinstvo svih Kristovih
učenika, za koje je naš
Gospodin molio uoči svoje
smrti". Govoreći o
ekumenskom pokretu istaknuo
je kako je taj pokret upoznao
uspone i padove, no unatoč
razočarenjima ne smije se
odustati od ekumenske zadaće.
Nije dovoljno samo
preispitivati metode, mijenjati
strukture, dovoditi nove
članove, ispitivati urgentna
pitanja, poticati razmišljanja o
nakanama. Potrebno je uvijek
imati pred očima i iznova
razmišljati "o temelju našeg
rada", a to je Isus Krist.
"Odgovor na nove izazove je
odgovor vjere i odgovor duha,
to jest odgovor ukorijenjen u
Kristovu životu i duhu",
istaknuo je kardinal Kasper.
"Kristološka ispovijest vjere u
Isusa Krista kao jedinog
spasitelja čitavoga ljudskog
roda dio je temeljnog obrasca
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Ekumenskog vijeća Crkava i
predstavlja temeljni sporazum,
zajednički nazivnik svih onih
koji sudjeluju u ekumenskom
pokretu. Cilj je ekumenskog
zauzimanja upravo zajedničko
misionarsko svjedočanstvo,
koje ispovijeda da je spasenja
samo u Isusu Kristu, pred
svijetom koji ga ne poznaje, ili
ga ne poznaje više", rekao je
kardinal Kasper. "Upravo
danas, kada u postmodernističkom društvu sve
postaje relativno i arbitrarno, i
svatko si stvara vlastitu religiju
a la carte, trebamo čvrsti temelj
i zajedničko pouzdano uporište
za naš osobni život i za naše
ekumenske djelovanje",
poručio je kardinal. To
konkretno ima trostruku
posljedicu. Najprije zajednički
čitati i proučavati Bibliju u
kojoj se može ponovno pronaći
jedinstvo. "Ne poznavati Pisma
to je ne poznavati Krista",
podsjetio je kardinal Kasper te
dodao: "Na Bibliji smo
podijeljeni, na Bibliji se
moramo ponovno ujediniti". Na
drugom mjestu je krštenje.
Ekumenska zauzetost ne kreće
od nule. Po krštenju "već smo u
nekom temeljnom jedinstvu
koje nas pritjelovljuje Isusu
Kristu i uzajamno nas
ujedinjuje". Stoga je potrebno
zajednički promišljati što znači
biti kršteni s vjerskoga gledišta,
ali i s gledišta svakodnevno
življenja. "Izlažemo se
opasnosti - ponekad je ta
opasnost žalosna stvarnost - da
među nama vlada podijeljenost
oko novih etičkih pitanja i da se
produbljuju jazovi tamo gdje
smo stoljećima bili ujedinjeni.
Kao posljedica toga, nismo više

www.ika.hr

Jedinstvo kršćana graditi na Kristu
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Sredstva društvene komunikacije u službi
razumijevanja među narodima
Poruka Ivana Pavla
II. za 39. svjetski dan
sredstava društvene
komunikacije

Draga braćo i sestre,
1. U Jakovljevoj Poslanici
čitamo: "Iz istih usta izlazi
blagoslov i prokletstvo. Ne
smije se, braćo moja, tako
događati" (Jak 3,10). Sveto
pismo nas podsjeća da riječi
imaju izvanrednu moć te mogu
ujedinjavati i dijeliti narode,
stvarajući veze prijateljstva ili
uzrokujući neprijateljstvo.

www.ika.hr

To ne vrijedi samo za riječi što
ih izriče jedna osoba suočena s
drugom; isto se može reći za
komunikaciju, na bilo kojoj
razini se ona odvijala.
Suvremene tehnologije
raspolažu mogućnostima bez
presedana da čine dobro, da šire
istinu o našemu spasenju u
Isusu Kristu te da promiču
sklad i pomirenje. Pa ipak,
njihova loša oporaba može
dovesti do ogromne štete,
dovodeći do nerazumijevanja,
predrasuda, pa čak i sukoba.
Tema koja je izabrana za
Svjetski dan sredstava
društvene komunikacije 2005. "Sredstva društvene
komunikacije u službi
razumijevanja među narodima"
- ukazuje na hitnu potrebu
promicanja jedinstva ljudske
obitelji korištenjem ovih
velikih mogućnosti.
2. Izuzetno vrijedan način
postizanja toga cilja je
obrazovanje. Mediji mogu
obrazovati milijune osoba o
drugim dijelovima svijeta i o
drugim kulturama. Stoga su s
pravom nazvani "prvim
Areopagom današnjice... za
mnoge su oni glavno
informativno i odgojno oruđe,
koje vodi i nadahnjuje
pojedinačne, obiteljske i
društvene postupke"
(Redemptoris missio, 37).
Pažljivo upoznavanje promiče
razumijevanje, raspršuje
predrasude i ohrabruje da se još
više nauči. Posebice slike imaju
moć prenošenja trajnih utisaka i
oblikovanja određenog načina
ponašanja. One poučavaju ljude
kako se odnositi prema
članovima drugih skupina i
naroda, neprimjetno određujući
da li ih smatrati prijateljima ili
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neprijateljima, saveznicima ili
potencijalnim protivnicima.
Kada su drugi predstavljeni na
neprijateljski način, sije se
sjeme razdora što se lako može
pretvoriti u nasilje, rat, čak u
genocid. Umjesto izgradnje
jedinstva i razumijevanja,
mediji mogu demonizirati
druge društvene, etničke i
religijske skupine, potpirujući
strah i mržnju. Odgovorni za
način i sadržaj izvješćivanja
imaju ozbiljnu dužnost paziti da
se to ne dogodi. Upravo
suprotno, mediji imaju
ogromne mogućnosti za
promicanje mira i izgrađivanje
mostova dijaloga među
narodima, prekidajući, danas
tako prisutan, začarani krug
nasilja, odmazde i novoga
nasilja. Upravo kao što kaže
sveti Pavao riječima koje
predstavljaju temelj
ovogodišnje Poruke za Svjetski
dan mira: "Ne daj se pobijediti
zlom, nego dobrim svladavaj
zlo" (Rim 12,21).
3. Ako je takav doprinos
ostvarenju mira jedan od načina
na koji mediji mogu ponijeti
narode, drugi je njihov utjecaj
na ostvarivanju brzoga
mobiliziranja pomoći kao
odgovora na prirodne
katastrofe. Bilo je utješno
gledati kojom je brzinom
međunarodna zajednica
odgovorila na nedavni tsunami
koji je prouzročio nebrojene
žrtve. Brzina kojom se danas
šire vijesti vidljivo povećava
mogućnost pravovremenoga
poduzimanja praktičnih mjera
kako bi se pružila najveća
moguća pomoć. Na taj način
mediji mogu polučiti ogromnu
količinu dobra.
4. II. vatikanski sabor
napominje: "Da bi se ti
instrumenti ispravno
upotrijebili neizbježno je
potrebno da svi oni koji se
njima služe poznaju norme
moralnoga reda i da ih na tom
području vjerno provode u
djelo" (Inter mirifica, 4).
Temeljno etičko načelo je
sljedeće: "Ljudska osoba i
ljudska zajednica svrha su i
mjera upotrebe sredstava

društvene komunikacije.
Komunikaciju bi trebale
provoditi osobe na korist
integralnoga razvoja drugih
osoba" (Etika u društvenim
komunikacijama, 21). Prije
svega, dakle, sami medijski
djelatnici moraju u vlastitome
životu oživotvoriti one
vrijednosti i stavove kojima su
pozvani poučiti druge. To
posebice od njih iziskuje
ulaganje istinskih napora za
opće dobro - dobro koje nije
zatvoreno u ograničene interese
jedne određene skupine ili
naroda, nego obuhvaća potrebe
i interese svih, dobro
cjelokupne obitelji
čovječanstva (usp. Pacem in
terris, 132).
Medijski djelatnici imaju
priliku promicati istinsku
kulturu života, tako da se oni
sami ograde od aktualne urote
protiv života (usp. Evangelium
vitae, 17) te prenesu istinu o
vrijednosti i dostojanstvu svake
ljudske osobe.
5. Uzor i primjer svake
komunikacije nalazi se u Riječi
Božjoj. "Više puta i na više
načina Bog nekoć govoraše
ocima po prorocima; konačno,
u ove dane, progovori nama u
Sinu" (Heb 1,1-2). Utjelovljena
je Riječ uspostavila novi savez
između Boga i njegova naroda savez koji i nas združuje u
međusobno zajedništvo.
"Doista, on je mir naš, on koji
od dvoga učini jedno: pregradu
razdvojnicu, neprijateljstvo
razori u svome tijelu" (Ef 2,14).
U prigodi ovogodišnjega
Svjetskoga dana društvene
komunikacije, moja je molitva
da se muškarci i žene iz medija
zauzmu u rušenju pregrade
neprijateljstva koja dijeli naš
svijet, pregrade koja dijeli
narode pothranjujući
nerazumijevanje i nepovjerenje;
da znadu koristiti sredstva koja
su im na raspolaganju u svrhu
jačanja veza prijateljstva i
ljubavi koje jasno naznačuju
početak Božjega kraljevstva
ovdje na zemlji.
Vatikan, 24. siječnja 2005., o
blagdanu svetoga Franje
Saleškoga
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Željom i zajedničkom molitvom do radosti jedinstva
1. Ovih je dana u tijeku "Tjedan
molitve za jedinstvo kršćana",
koji će se u Rimu, već po
običaju, zaključiti slavljem
Večernje 25. siječnja u bazilici
Sv. Pavla izvan zidina.
Ja ću se u duhu pridružiti tome
bogoslužju, u kojemu će
sudjelovati predstavnici ostalih
Crkava i kršćanskih
vjeroispovijesti, a predvodit će
ga kardinal Walter Kasper,
predsjednik Papinskoga vijeća
za jedinstvo kršćana.

2. Pozivam kršćanske zajednice
da intenzivno prožive ovaj
godišnji duhovni događaj, koji
nam dozvoljava da, na neki
način, unaprijed okusimo radost
punoga zajedništva, barem
željom i zajedničkom
molitvom.
Doista, postaje sve jasnija
svijest da je jedinstvo u prvom
redu Božji dar za kojega valja
neumorno moliti u poniznosti i
istini.

3. Blažena Djevica Marija,
Majka Crkve, neka nam
pomogne da nadvladamo svaku
prepreku te što prije dobijemo
taj dar. Iz svega srca potičem
sve vjernike, a posebice mlade,
da na čitavu godinu produže
svoja ekumenska nastojanja, te
da posvuda postanu oruđa i
svjedoci punoga zajedništva, za
koje je Krist molio u dvorani
Posljednje večere.

Papine riječi uz
molitvu Anđeo
Gospodnji u nedjelju
23. siječnja 2005.

Bog izbavlja i čuva ponizne

1. U Psalmu 116, koji je netom
naviješten, glas psalmista izriče
zahvalnu ljubav prema
Gospodinu, nakon uslišanja
ustrajne prošnje: "Ljubim
Gospodina, jer čuje vapaj
molitve moje: uho svoje prignu
k meni u dan u koji ga zazvah"
(rr. 1-2). Odmah nakon ove
izjave ljubavi slijedi živi opis
smrtne more koja je prikliještila
moliteljev život (usp. rr. 3-6).
Drama je oblikovana pomoću
uobičajenih simbola prisutnih u
psalmima. Užeta što obavijaju
postojanje, užeta su smrti,
zamke koje muče, ponori su
Podzemlja koji neutaživo k sebi
žele privući živuće (usp. Izr
30,15-16).
2. To je slika žrtve pale u
zamku neumoljiva lovca. Smrt
je kao ugriz koji steže (usp. Ps
116,3). Za leđima molitelja,
dakle, vreba smrtna opasnost,
praćena iskustvom duševne
boli: "Snašla me muka i
tjeskoba" (r. 3). No, iz toga
tragičnoga ponora upravljen je
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krik prema jedinome koji može
pružiti ruku i tjeskobnoga
molitelja oteti iz nerazmrsive
situacije: "Gospodine, spasi
život moj!" (r. 4).
To je kratka, ali snažna molitva
čovjeka koji, našavši se u
očajnom položaju, nastoji
dohvatiti jedinu slamku spasa.
Na isti su način u Evanđelju
uzviknuli učenici u oluji (usp.
Mt 8,25), tako je molio Petar
kad je, hodeći po moru, počeo
tonuti (usp. Mt 14,30).
3. Spašen, molitelj proglašava
da je Gospodin "dobrostiv i
pravedan" i "pun sućuti" (Ps
116,5). Ovaj posljednji izričaj,
u hebrejskome izvorniku,
upućuje na majčinsku nježnost,
podsjećajući na njezinu
"utrobu".
Stav istinskoga pouzdanja
uvijek prepoznaje Boga kao
ljubav, pa i kad je u nekim
trenutcima teško shvatiti način
na koji on djeluje. Ostaje u
svakom slučaju sigurno da
"Gospodin čuva bezazlene" (r.
6). U bijedi i napuštenosti
uvijek se, dakle, može računati
na njega, koji je "otac sirota,
branitelj udovica" (Ps 68,6).
4. Tada Psalmist započinje
razgovor sa svojom dušom, koji
će se nastaviti i u drugoj
polovici ovoga Psalma (Ps
116,10-19), koja u grčkoj
tradiciji predstavlja poseban
psalam, dok je u hebrejskoj s
pravom združena s prethodnim
retcima. Psalmist poziva svoju
dušu da ponovno pronađe svoj
mir nakon smrtne more (usp. r.
7).
Gospodin je, vjerom zazvan,
ispružio svoju ruku, pokidao
užeta koja su sapinjala
molitelja, obrisao suze iz
njegovih očiju, te zaustavio
njegov strmi silazak u ponor
Podzemlja (usp. r. 8). Preokret

je već sasvim jasan, pa pjesan
završava prizorom punim
svjetla: molitelj se vraća "u
zemlju živih", odnosno na lice
zemlje, kako bi hodio "pred
licem Gospodnjim". Pridružuje
se zajedničkoj molitvi u hramu,
slici onoga zajedništva s
Bogom koje ga očekuje na
kraju života (usp. r. 9).
5. Htjeli bismo na koncu
podsjetiti na najvažnije dijelove
Psalma, dopuštajući da nas u
tome vodi Origen, veliki
kršćanski pisac iz III. st., čije je
grčko tumačenje Psalma 116 do
nas došlo u latinskoj inačici
svetoga Jeronima.
Čitajući da Gospodin "uho
svoje prignu k meni", on je
primijetio: Mi smo maleni i
neznatni, i ne možemo se
izdužiti niti vinuti u visine.
Stoga Gospodin prigiba svoje
uho i udostojava se slušati nas.
U konačnici, budući da smo
ljudi i ne možemo postati
bogovi, Bog je postao
čovjekom te se prignuo, kako je
pisano: "On nagnu nebesa i
siđe" (Ps 18,10).
Doista, Psalam dalje nastavlja,
"Gospodin čuva bezazlene" (Ps
116,6): "Ako je netko velik,
ako se uznosi i oholi, njega
Gospodin ne čuva; ako netko
misli da je velik, Gospodin za
njega nema milosrđa; no ako se
ponizi, Gospodin mu je
milosrdan i čuva ga. Jer kaže
se: "Evo, ja i djeca koju mi
Gospodin dade" (Iz 18,8). I još:
"Ponizih se i on me spasi".
Tako, tko je malen i jadan
može ponovno ući u mir i
spokoj, kako to kaže naš
Psalam (usp. Ps 116,7) i kako
to tumači sam Origen: Kad se
kaže: "Vrati se u svoj pokoj", to
je znak da je i prije duša imala
mir, a onda ga je izgubila... Bog
nas je stvorio dobre i načinio
nas gospodarima svojih odluka,

Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 26. siječnja
2005.
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Kateheza br. 44; uvodno
čitanje: Psalam 116,1-9, Pjesma
zahvalnica (Večernja petka II.
tjedna)
Ljubim Gospodina, jer čuje /
vapaj molitve moje: / uho svoje
prignu k meni / u dan u koji ga
zazvah. / Užeta smrti sapeše
me, / stegoše me zamke
Podzemlja, / snašla me muka i
tjeskoba. / Tada zazvah ime
Gospodnje: / "Gospodine, spasi
život moj!" / Dobrostiv je
Gospodin i pravedan, / pun
sućuti je Bog naš. / Gospodin
čuva bezazlene: / u nevolji
bijah, on me izbavi. / Vrati se,
dušo moja, u svoj pokoj, / jer
Gospodin je dobrotvor tvoj: /
On mi život od smrti izbavi, /
oči moje od suza, noge od pada.
/ Hodit ću pred licem
Gospodnjim / u zemlji živih.
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Prilog dokumenti
te nas postavio u raj, skupa s
Adamom. No, jer smo svojom
vlastitom odlukom izbačeni iz
toga blaženstva i završili u ovoj
dolini suza, pravednik potiče
svoju dušu da se vrati onamo
odakle je pala... "Vrati se, dušo

www.ika.hr
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moja, u svoj pokoj, jer
Gospodin te pomilovao". Ako
se ti, dušo, vratiš u raj, to nije
stoga što si dostojna, nego
stoga što je to djelo Božjega
milosrđa. Kad si izašla iz raja,
bilo je to tvojom krivicom;

povratak, međutim, djelo je
Božjega milosrđa. Recimo i mi
svojoj duši: "Vrati se u svoj
pokoj". Naš pokoj je Krist, naš
Bog (Origene-Gerolamo, 74
Omelie sul libro dei Salmi,
Milano 1993, str. 409.412-413).
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Sitne zgode za dušu
U izdanju "Kršćanske
sadašnjosti" iz tiska je izišla
knjiga "Sitne zgode za dušu"
Bože Rustje, slovenskoga
svećenika i urednika
slovenskog crkvenog
mjesečnika "Ognjišče", a koju
je sa slovenskoga jezika prevela
Suzana Peran. Na 152 stranice
knjige, autor progovara o nizu
tema koje zaokupljaju
današnjega čovjeka, odnosno o
temeljnim životnim istinama
kao što je smisao našega
postojanja, odnos jednih prema
drugima i prema Bogu, i našem
životnom putu koji ima svoj cilj
i kojim ne hodimo sami.
Podijeljena u šest cjelina knjiga
sadrži kratke i poučne
mudrosne priče većinom
nepoznatih autora, uz kratki
citat ili komentar samoga
autora. Govoreći o čovjekovu
odnosu prema samom sebi, ali i

prema drugim ljudima, autor
nameće misao kako je važno
"saditi za budućnost", jer Isus
od nas traži da svoju dobrotu
drugima dijelimo
svakodnevnim malim dobrim
djelima, budući da je vjera koja
nema djela mrtva. "Krist treba
naše ruke kako bi sve ljude
mogao dovesti k sebi", a
istinska pomoć u pravom
trenutku veća je od dubokog
razmišljanja o pomoći
bližnjemu. Na tom putu, ističe
autor, treba biti svjestan
prolaznosti života, te shodno
tomu u više navrata ističe
manjkavost materijalnih dobara
čega su u prošlosti bili svjesni i
pustinjski oci i razni učitelji, a
koja nakon smrti ne nosimo sa
sobom. Ipak, čovjek današnjice
sklon je gomilanju za života, te
u toj stalnoj utrci za novcem
gubi svoj život.

Misao vodilja koja se provlači
kroz sve ostale u knjizi, jest
odnos nas kao vjernika prema
Bogu. Mnogi ljudi opterećeni
su mišlju da Bog ne oprašta
najteže grijehe pa ni one loše
navike kao što su ogovaranje,
netrpeljivost, zaposlenost,
pogrešan zaključak, laž,
zasljepljenost, a kojima
podliježe svaki čovjek, no,
autor čitatelja želi ohrabriti
činjenicom da je Bog milosrdni
Otac koji nas neprestano prati
te nosi na svojim rukama u
našim poteškoćama, jer "kad je
poteškoća najveća, Bog je
najbliži". Zato osnovna poruka
ove zanimljive knjige može biti
citat iz Matejeva evanđelja:
"Bdijte, jer ne znate dana ni
časa", jer "Bog u svojoj
očinskoj ljubavi sve do
čovjekove smrti čeka da se za
njega odluči". (ika-žz)

Knjiga Božje Rustje u
izdanju Kršćanske
sadašnjosti

osjećaj tijekom pretpovijesti
oslanja se na opis drevnog ili
starijeg gornjeg paleolitika,
zatim srednjeg i malog gornjeg
paleolitika, dajući primjere
raznih arheoloških podataka,
kao i fosilnih predmeta i onih
koja su rabila primitivna
društva.
Autorica Marija Gimbutas piše
o religiji božice u europskoj
pretpovijesti, budući da su
mnoge religije bile pod
moćnom prevlasti materinstva.
Zato se ona posebno osvrće na
funkcije i simbolizam božica te
opisuje Božicu rađanja i
proizvodnje potomaka, zatim
poljodjelsku Trudnu Božicu –
Majku Zemlju, Božicu Ptica,
Božicu Zmija te Bijelu Božicu
ili Ukočenu Golu Grobova kao
i Božicu smrti i Ponovnoga
Rođenja. (ika-žz)

Kršćanska sadašnjost
objavila priloge s
okruglih stolova u
Riminiju 1988. na
kojima se raspravljalo
o podrijetlu čovjeka te
religioznosti u
pretpovijesti

"Religioznost u pretpovijesti"
naslov je knjige skupine autora
F. Facchinija, M. Gimbutasa, J.
F. Kozlowskog i B.
Vandermeerscha objavljene na
112 stranica u izdanju
Kršćanske sadašnjosti, unutar
niza "Čovjekova ishodišta".
Knjiga predstavlja hrvatsku
inačicu talijanskoga izdanja
koje je izašlo pod naslovom
"La religiosita nella preistoria",
no ovaj prijevod nije u cijelosti
s talijanskoga, nego je učinjen
prema izvornim tekstovima
navedenih autora s talijanskoga,
odnosno s francuskog i
engleskog jezika. U knjizi je,
kao piše u opaski izdavača,
"pružena glavnina onoga što se
govorilo na dva okrugla stola
održana u Riminiju 1988.
godine", a na kojima se
raspravljalo o podrijetlu
čovjeka te religioznosti u

pretpovijesti. Knjiga je, dakle,
podijeljena na četiri dijela od
kojih svaki autor potpisuje po
jedan dio.
Tako se Fiorenzo Facchini bavi
pitanjem definicije čovjeka
koja mora uključivati različite
strane čovjeka, zatim govori o
nužnosti biološkog i kulturnog
pristupa tom pokušaju, te na
kraju progovara o
pretpostavkama za simbolizam
i religiozni osjećaj tj. stavu
čovjeka prema onostranom.
Bernard Vandermeersch u
dijelu naslovljenom kao
"Najstarije sahrane" govori o
musterijenskim ukopima u
Europi i na Bliskom istoku, ali
isto tako i o tzv. "spornim
slučajevima" vezanim za
grobove pronađene na
pojedinim mjestima u Europi.
Treći autor Janusz Kozlowski u
prilogu koji istražuje religiozni
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Religioznost u pretpovijesti

Nova "Bogoslovska smotra"
Iz tiska je izišao najnoviji broj
"Bogoslovske smotre",
znanstvenog časopisa
Katoličkog bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(br. 3/2004.). Časopis sadrži
izvorne, pregledne te stručne
znanstvene članke profesora iz
Zagreba, Rijeke, Čeminca,
Đakova te Sarajeva. Tako se
npr. može pročitati odgovor na
osnovno biblijsko pitanje: "Što
je čovjek" autora Bože Lujića,

vijesti news

zatim članak o molitvi
zajednice između tradicije i
nevolje autora Nikole
Hohnjeca. Posebna pozornost
posvećena je odnosu između
opće Crkve i partikularnih
Crkava u svijetu, odnosno
jedne Crkve u i iz mnoštva
Crkava o čemu piše Željko
Tanjić. Neke od drugih tema
su: Trinitarni naglasci u
sakramentima, Osuda i smrt
Isusa iz Nazareta, Kršćanski

život opečaćen darom Duha u
sakramentu potvrde, Mjesto i
uloga mistike u dijalogu među
religijama i dr., a osim
spomenutih autora, ostale
članke potpisuju i Mario
Cifrak, Ivan Dugandžić, Petar
Bašić, Josip Oslić, Krešimir
Šimić, Ante Crnčević, Ivan
Šaško, Anton Tamarut, Ivan
Karlić, Milan Špehar i Antun
Čečatka. (ika-žz)
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Kršćanska etika u ozračju svakodnevice
Knjiga dr. Josipa
Grbca u nakladi
izdavačke kuće "Josip
Turčinović" iz Pazina

Izdavačka kuća "Josip
Turčinović" iz Pazina objavila
je knjigu "Kršćanska etika u
ozračju svakodnevice" dr.
Josipa Grbca, koja je kako
autor sam ističe u uvodu, zbirka
svojevrsnih iskoraka i on ju
vidi kao pokušaj odgojnoga i
didaktičkog govora o
prioritetnim društvenim
krepostima kojima bi trebali
biti zadojeni hrvatski građani
na političkomu, gospodarskom
i kulturnom planu, na planu
međusobne komunikacije te
religijskoga i etičkoga
usuglašavanja u okvirima
pluralizma. Svoj je uvod dr.
Grbac zaključio riječima da
dokle god intelektualna elita u
jednom narodu ostaje etički
osjetljiva, taj narod i društvo
imaju razloga za nadu u bolju
budućnost.

U prvom poglavlju
naslovljenom "Etičke i
bioetičke dvojbe" autor se uz
ostalo osvrće na moralne
dileme genetskog istraživanja,
eutanaziju, brigu o zdravlju iz
teološke perspektive te donosi
etičko promišljanje o statusu
ljudskoga embrija. Drugo
poglavlje dr. Grbac posvetio je
nekim posebno aktualnim
pitanjima, među kojima su
ratna zlodjela u poratnoj
prosudbi, rastavljeni i ponovno
vjenčani kao ozbiljna briga
Crkve, homoseksualnost te
problem zloporabe opojnih
droga u Hrvatskoj. Treće
poglavlje posvećeno je
pastoralnim izazovima, među
kojima su i djelovanje vjernika
laika u Crkvi te katoličko
školstvo u Hrvatskoj i Europi.

Jedan od recenzenata dr. fra
Luka Tomašević ocijenio je da
ta knjiga udovoljava svom
osnovnom cilju: ukazati na
probleme i izazove djelovanja
Crkve u demokratskom
društvu, gdje sama Crkva mora
postati svjesna svoje
odgovornosti za sve ono što se
zbiva na društvenoj i na
državnoj razini, ali s time da
nikada ne zaboravi svoje
iskonsko poslanje
navjestiteljice Evanđelja. U
svojoj je recenziji dr.
Tomašević ukazao da vjernik
nije više puki pripadnik svoje
Crkve već mora postati i
aktivni "građanin", odgovorna
osoba, koji svoja prava i
dužnosti svjesno živi i
ostvaruje. (ika-kj)

Agencijsko novinarstvo i kršćanska poruka

www.ika.hr

Objavljen zbornik
radova s
Međunarodnoga
znanstvenog kolokvija
održanog u povodu
10. obljetnice
djelovanje
Informativne katoličke
agencije IKA-Zagreb

Krajem protekle godine iz tiska
je izišao zbornik radova s
Međunarodnoga znanstvenog
kolokvija "Agencijsko
novinarstvo i kršćanska
poruka", koji je održan 22.
travnja 2003. godine u Zagrebu
u prigodi 10. obljetnice
djelovanja Informativne
katoličke agencije IKA-Zagreb.
Prvi dio zbornika sadrži
čestitku Svetoga Oca koju je
uputio predsjedniku HBK
kardinalu Bozaniću u povodu
10. obljetnice osnutka IKA-e,
zatim poruku predsjednika
HBK ravnatelju IKA-e u
povodu te značajne obljetnice,
pozdravni govor predsjednika
Odbora HBK za društvene
komunikacije nadbiskupa Ivana
Devčića koji je izrekao na
početku kolokvija, čestitku
predsjednika BK BiH biskupa
Franje Komarice te pozdravni
govor ravnatelja IKA-e Antona
Šuljića na početku
znanstvenoga skupa.
Prvi glavni urednik IKA-e don
Živko Kustić u svom je prilogu
u zborniku opisao nastanak te
agencije te kako je postajala
važnim čimbenikom u
hrvatskom medijskom prostoru.
Pregled desetogodišnjeg
djelovanje IKA-e, posebice
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razvoj dopisničke mreže i
suradnju s katoličkim
agencijama u svijetu i javnim
glasilima u Hrvatskoj te
povezanost agencije s
Tiskovnim uredom HBK u
svom je članku izložila
zamjenica glavnog urednika
IKA-e Suzana Peran Vrhovski.
U zborniku je objavljen i
autoričin prilog o biltenu
AKSA - Aktualnosti Kršćanske
sadašnjosti koji je bio zamišljen
kao svojevrsni začetak
katoličke novinske agencije.
Direktor HINA-e Mirko Bolfek
na kolokviju je govorio o
vjerskim temama u društvenim
medijima, odgovarajući na
pitanje koliko su i s kakvim
sadržajima vjerske teme
zastupljene u hrvatskim
medijima.
Urednik religijskog programa
na HTV o. Tonči Trstenjak u
znanstveni se kolokvij uključio
svojim prilogom u kojemu je
opisao vlastito iskustvo u
pokrivanju crkvenoga
medijskoj prostora u Hrvatskoj
prije pokretanja IKA-e.
Pročelnik studija novinarstva
na Hrvatskim studijima dr.
Juraj Mirko Mataušić u svojim
člancima govori o vječnome i
prolaznom u kršćanskom

medijskom naviještanju te
predstavlja Kršćansku
informativnu službu - KIS.
Glavni urednik njemačke
katoličke agencije KNA
Helmut S. Ruppert prikazao je
njemački kršćanski tisak, glavni
urednik austrijske katoličke
agencije Kathpress Erich
Leitenberger predstavio je
Srednjoeuropsku mrežu
katoličkih novinskih agencija, o
katoličkom novinarstvu i
europskim integracijama na
kolokviju je govorio talijanski
novinar Ignazio Ingrao,
predavačica na studiju
novinarstva na Hrvatskim
studijima Jelena Jurišić izlagala
je o Ruskoj pravoslavnoj crkvi i
medijima, dok je o novim
duhovnim izazovima za
katoličko novinarstvo
predavanje održao generalni
tajnik Svjetskog saveza
katoličkih novinara Joseph
Calstas Chittilappilly. Urednik
slovenske katoličke revije
Ognjišče Božo Rustja govorio
je granicama i mogućnostima
katoličkoga (agencijskog)
novinarstva. Urednik zbornika,
koji izdaje IKA, je dr.
Mataušić, a recenzenti su dr.
Željko Tanjić, dr. Danijel Labaš
i dr. Gordana Vilović. (ika-kj)

