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INFORMATIVNA
K A T O L I È K A
A G E N C I J A
VIJESTI TJEDNA IZ SADRŽAJA
Ideja ljudskoga dostojanstva u
interdisciplinarnoj raspravi
Prvi "Dies theologicus" u organizaciji
zagrebačkoga KBF-a

Biskup Mrzljak predvodio misu za
žrtve Bleiburga i križnoga puta
Mnogi su ovdje uzeli križ neizvjesnosti i
krenuli na put na kojem su mnogi bili mučeni i
ubijeni, a preživjeli su u velikom strahu šutjeli
desetljećima dok su neki s tom tajnom otišli u
grob

Međunarodni dan obitelji u Rijeci
Predstavljen u nas jedinstven projekt
obiteljskog pastorala na internetu. Putem web
stranice www.mojaobitelj.net pružaju se
informacije o programima koje Ured nudi

Gimnazija Vukovar pobjednica II.
državne srednjoškolske vjeronaučne
olimpijade
U Vukovaru se mladoj generaciji Crkva na
poseban autentičan način može predstaviti kao
mjesto dijaloga i oprosta

Započinje postupak za proglašenje
blaženim o. Alekse Benigara
U Rimu će 9. lipnja biti ustoličeno crkveno
sudište kojemu je povjeren zadatak
dijecezanskog ispitivanja o životu, krepostima i
glasu svetosti sluge Božjega franjevca o.
Alekse Benigara, člana Hrvatske franjevačke
provincije sv. Ćirila i Metoda

Skupština Papinskih misijskih djela
Nacionalne ravnatelje Papinskih misijskih
djela primio i papa Benedikt XVI. koji je
istaknuo kako prisutnost PMD-a u svim
dijelovima svijeta njeguje duh sveopćeg
poslanja Crkve te kako u njihovu radu postoji
naslijeđe Crkve prvih vremena
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Đakovo: Priznanje sestrama sv. Križa, teologiji i sjemeništu
Blagdan bl. Ivana Merza proslavljen u bazilici Srca Isusova u Zagrebu
Dubrovnik: Katehetski dan
Biskup Košić primio episkopa Pimena
10. obljetnica Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica
Predstavljene knjige edicije "Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga"
Taize molitva u zagrebačkoj katedrali
Hodočašće vojno-policijskih snaga slavonske regije u Ilaču
Nadbiskupijsko natjecanje učenika srednjih škola
Susret Prijatelja Maloga Isusa
Priopćenje u povodu Susreta hrvatske katoličke mladeži u Puli
Hrvatski vojnici i policajci krenuli na hodočašće u Lurd
Sjednica Komisije HBK Justitia et pax

Crkva u Hrvata
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Proslava spomendana bl. Ivana Merza u Banjoj Luci
Kardinal Puljić o izjavi efendije Cerića
Obljetnica mučeničke smrti vlč. Lukende i s. Cecilije
Bač: Dan mladih Subotičke biskupije
Susret liturgijskih zborova Vrhbosanske nadbiskupije
Hrasno: Godišnji susret iseljenih vjernika
Muelheim: Proslavljeno Leopoldovo i Majčin dan

Inozemne vijesti
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Papa: Samo je brak između muškarca i žene istinsko dobro za čovječanstvo
Papa primio u audijenciju predsjednika Venezuele
Potrebno je braniti obitelj temeljenu na braku
Sudan: Crkva o mirovnom sporazumu
Dvije nove blaženice

Prilog dokumenti
■ Ukazanja u Fatimi
■ Petar, ribar pozvan da lovi ljude

Prilog prikazi
■ Crkva i mediji
■ Obična neobičnost
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Tragovima hrvatske kulture i mučeništva
Studijsko putovanje
studenata Teologije u
Rijeci

www.ika.hr

Rijeka, 5.5.2006. (IKA) Teologija kao fakultetski studij
obuhvaća veliki spektar
humanističkih i društvenih
znanosti. O mnogim velikanima
svjetske i crkvene povijesti, o
mnogim ličnostima iz
hrvatskog naroda, kao
primjerima življenja kulturnih,
znanstvenih i moralnih
vrijednosti studenti su imali
prilike čuti u tijeku svoga
studija. Ali sve se to bogatije
doživljava kada se pođe na
mjesta gdje su se živjeli i
djelovali. Nema sumnje da je u
tome posebno značaj Zagreb,
kao hrvatska metropola. Iz tih
temelja nikla je ideja da se u
povodu 108. rođendana
blaženog kardinala Alojzija
Stepinca održi jednodnevno
studijsko putovanje studenata
Teologije u Rijeci, usmjereno
putem tragova hrvatske kulture,
znanosti i mučeništva/stradanja:
Zagreb/katedrala, matični
Katolički bogoslovni fakultet,
Krašić, Jama Jazovka.
To je prva inicijativa u povijesti
Teologije u Rijeci da se
organizira putovanje cijelog
fakulteta, uključujući
bogoslove i laike. Organizatori
putovanja, s ciljem povezivanja
studenata i dinamiziranja
zajedništva i angažmana u
fakultetskoj zajednici, bili su
predstojnik izv. prof. dr. Milan
Šimunović i predstavnici
studenata. Putovanje je
planirano i kao svojevrstan čin
potpore i nagrade aktivnijim
studentima uključenim u
studentske aktivnosti, kao što
su dramska, planinarska,
liturgijska skupina, uredništvo
studentskog lista Pogledi,
organizacije humanitarnih
akcija, predstavništvo studenata
i uključivanje u takozvana
Studentska promišljanja zajedničko razmišljanje
profesora i studenata o
aktualnim pitanjima cijele
fakultetske zajednice.
Pedeset studenata s
predstojnikom i zamjenikom dr.
Ivanom Šporčićem krenulo je
5. svibnja na put, s prvom
postajom u zagrebačkoj
katedrali, gdje ih je primio
rektor dr. Juraj Batelja, koji je
posebnu pozornost poklonio
djelu i značenju bl. kardinala
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Stepinca, te molitvi kraj
njegovih posmrtnih ostataka.
Mons. Batelja pozvao je: Neka
vam hrabrost ovog velikog
čovjeka bude uzor da se u
današnjem vremenu možete
istim žarom i snagom boriti za
svoja uvjerenja.
Velika čast i ohrabrenje za
studente bio je prijem kod
kardinala Josipa Bozanića,
zagrebačkog nadbiskupa i
velikog kancelara KBF-a.
Kardinal je svima uputio riječi
poticaja, napomenuvši veliku
važnost laika u Crkvi.
Konstatirao je sve veći trend
uključivanja laika u crkvene
zadaće i pitanja, te izrazio
zadovoljstvo takvom
situacijom. Progovorio je i o
pripremama za Sinodu
Zagrebačke nadbiskupije, te o
nekim važnim pothvatima
Crkve, kao što je pokretanje
Katoličkog sveučilišta.
Predstojnik i studenti zahvalili
su kardinalu, nakon čega su
izmijenjeni spomen-darovi, uz
natpastirski blagoslov, a potom
osvježenje.
Studentima Teologije u Rijeci
posebno je bio drag posjet
matičnom fakultetu KBF-u u
Zagrebu, gdje ih je primio
dekan prof. dr. Tomislav Z.
Tenšek, s prodekanima dr.
Josipom Oslićem i dr. Antonom
Tamarutom, a bili su prisutni i
drugi profesori te predstavnici
Studentskog zbora. Dekan je
uputio studentima riječ
ohrabrenja i poticaja.
Zanimljivo je bilo vidjeti izgled
akademskog prostora, ozračje i
način organiziranosti na
bratskoj visokoškolskoj
ustanovi.
Nakon izmjene dojmova,
darova i domjenka studenti su
se uputili u Krašić, rodno
mjesto kardinala Stepinca. Prije
i u tijeku euharistijskog slavlja
župnik Dragutin Kučan pružio
je informacije o djetinjstvu i
životu u zatočeništvu
blagopokojnog kardinala, a
potom su studenti mogli bolje
doživjeti taj duh razgledavajući
župni spomen-dom, prostor
blaženikova zatočeništva. Dok
su upijali mir i ustrajnost kojom
još danas odišu zidovi te male
zgrade u kojoj su se događale

velike stvari, župnik sv. Petra u
Zagrebu mons. Matija Stepinac,
iz roda blaženog kardinala,
obogatio je iskustvo studenata
dodatnim informacijama,
dojmovima i svjedočanstvima o
kardinalu Stepincu i onima koji
su ga okruživali u tijeku
ovozemaljskog života. Nakon
toga mons. Stepinac poveo je
potom studente u obiteljsku
vikendicu/klet gdje je sve
sudionike putovanja počastio i
objedom. Povijest hrvatskog
naroda bogata je ličnostima na
koje svi uvijek trebaju biti
ponosni, ali i anonimnih
pojedinaca koji su svoje živote
ugradili u zid mučeništva za
svoja uvjerenja i dobrobit svoje
hrvatske domovine i Crkve u
njoj. Studenti su se, pod
vodstvom mons. Stepinca
uputili tragom tih ljudi,
konkretno prema Jami Jazovki,
želeći odati počast tisućama
takvih koji su preminuli u II.
svjetskom ratu. Oko
sedamnaest tisuća ljudi koji su
svoje živote izgubili u Jazovki
tek je prije nekoliko godina
dobilo mogućnost da se o
njihovu stradanju javno
progovori. Odvođeni iz bolnica
i svezani bacani u jamu
okončali su svoj život
mučeničkom smrću u cvijetu
mladosti, ostavivši za sobom
nebrojene uplakane obitelji.
Paleolozi su potvrdili nekoliko
metara naslaganih kostiju koje
su tihi spomenik tragične i
krvave povijesti našega naroda.
Studenti su posebno zahvalni
mons. Stepincu što im je prenio
svoja znanja i razmišljanja o
svim događajima.
Studenti, zahvalni
organizatorima koji su im
pomogli da vide i dožive nešto
što im je uvelike obogatilo
život, vratili su se u kasnim
večernjim satima u Rijeku, uz
preporuku svima mladima,
osobito studentima teologije, da
obiđu ta i druga hrvatska
mjesta, ispunjena značenjem i
porukama za sve koji vole
svoju domovinu i Crkvu.
Uvjerili su se da, premda je
lijepo svugdje poći, pa i u
inozemstvo, ipak je najprije
potrebno upoznati svoju
zemlju, toliko bogatu prirodnim
ljepotama, kulturom i vjerom u
mučeništvo.
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Đakovo: Priznanje sestrama sv. Križa, teologiji i
sjemeništu
Đakovo, 8.5.2006. (IKA/BTU)
- U povodu Dana grada
Đakova, 8. svibnja, na svečanoj
akademiji zaslužnim
pojedincima i kolektivima
dodijeljena su gradska
priznanja. Dodijeljeno je devet

gradskih priznanja, među
kojima je Povelja zahvalnosti
uručena milosrdnim sestrama
sv. Križa, Katoličkome
bogoslovnom fakultetu i
Bogoslovnom sjemeništu.

Priznanja su laureatima uručili
đakovački gradonačelnik Zoran
Vinković i predsjednik
Gradskoga vijeća Ivica Mandić.
Na svečanoj akademiji bio je
nazočan i đakovačko-srijemski
pomoćni biskup Đuro Hranić.

Slavonski Brod: Misa u čast blaženom Alojziju
Stepincu
kao velikog častitelja Blažene
Djevice Marije. Kardinalove
riječi s propovjedaonice u
tijeku II. svjetskog rata: Ne
dižite ruke na čovjeka jer tko
dira čovjeka, dira zjenicu
Božjega oka, svjedoče njegovu
hrabrost u svjedočenju i borbi
za dostojanstvo čovjeka i
slobodu Crkve ne bojeći se
nikakvih žrtava, istaknuo je
mons. Batelja. "Okupljeni smo
danas s Marijom oko stola
Gospodnjega na rođendan
našeg blaženika. Neka vaše
doticanje njegovih relikvija
bude znak da se želimo osloniti

na njega i njegov zagovor kako
bi nam nošenje križa u životu
bilo lakše", poručio je na kraju
mons. Batelja.
Domaći župnik Ivan Lenić
zahvalio je mons. Batelji što je
donio blaženikove moći,
istaknuvši kako je taj događaj
ujedno i priprava za završetak
velike dekanatske duhovne
obnove, 22. lipnja, kada će u
Slavonskom Brodu prvi puta
euharistijsko slavlje predvoditi
zagrebački nadbiskup kardinal
Josip Bozanić.

Misu predvodio mons.
dr. Juraj Batelja,
postulator kauze za
kanonizaciju bl.
kardinala Stepinca

Proljetna svećenička skupština Riječke nadbiskupije
Lovran, 8.5.2006. (IKA) Sakramenti i liturgijski obredi
bili su središnja tema proljetne
svećeničke skupštine Riječke
nadbiskupije održane 8. svibnja
u Domu pastoralnih susreta u
Lovranu. Predavanje o
uvodnim napomenama iz
Rimskog misala održao je mr.
Ivan Milovčić, profesor
liturgije na Teologiji u Rijeci.
U godini koja je u Riječkoj
nadbiskupiji posvećena službi
posvećivanja i sakramentima,
ova je tema odabrana kako bi se
produbile i posvijestile
smjernice za vršenje liturgijskih
obreda. Kancelar nadbiskupije
mons. Nikola Imbrišak
upozorio je na slučajeve
nevaljanih ili netočnih obreda
sakramenata, kojih nažalost
ima, te neadekvatnih priprema
za sakramente. U molitvi trećeg
časa, kojom je susret započeo,
nadbiskup Ivan Devčić
ohrabrio je svećenike da
savjesno odgovore zahtjevima
pastirske službe.
Mr. Milovčić izlaganje je
usmjerio na razlike koje donosi
treće tipsko izdanje Misala i
Opća uredba iz 2002., a na
hrvatskom objavljeni 2004.
godine, u odnosu na prethodno
izdanje. Za neke te promjene
predstavljaju "korak natrag" u
liturgijskom rastu nakon
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Koncila, rekao je Milovčić, ali i
pojasnio kako su promjene
nužne da se u liturgijsku praksu
ne bi uvukli elementi koji ne
priliče njezinu dostojanstvu ili
oni koji bi mogli označavati
stanovito udaljavanje od
apostolske vjere. Osim rasta i
zrenja u svim vidovima
liturgijskog života nakon
Koncila, imamo i iskustva
eksperimentiranja pa i
skretanja. Potrebno je stoga
uvijek iznova provjeravati
pravocrtnost čak i
pravovjernost kretanja i
usmjerenja te izvršiti potrebne
korekcije, zaključio je Milovčić
uvodno izlaganje, nakon kojega
je svećenicima iscrpno iznio
promjene i novosti koje donosi
treće izdanje Misala.
Nadbiskupijski kancelar mons.
Nikola Imbrišak iznio je
zabrinjavajuće podatke o
podjeli nevaljanih ili netočnih
sakramenata. Događaju se
propusti pri provjeri uvjeta za
pristupanje sakramentima,
provjeri dokumenata, pa čak i u
provedbi samih obreda.
Kancelar je istaknuo važnost
slavljenja sakramenata u župnoj
zajednici u kojoj primatelj
sakramenta živi. Propusti se
posebno odnose na primanje
sakramenta ženidbe u župi koja

nije župa stanovanja, gdje u
pojedinim slučajevima
supružnici ne prolaze nikakvu
vjersku pripremu niti se može,
zbog nedostupnosti
dokumenata, sa sigurnošću
utvrditi koje su sakramente već
primili. Nadbiskup je, stoga,
nagovijestio postavljanje
partikularnih normi za
vjenčanje izvan župe.
U drugome dijelu Skupštine
povjerenik za duhovna zvanja
Sanjin Francetić izvijestio je o
nadbiskupijskom susretu
ministranata održanom 6.
svibnja u Novom Vinodolskom
i osvrnuo se na rad s
ministrantima u župama
nadbiskupije. Istaknuo je
potrebu redovitog i temeljitog
rada s ministrantima te
prikladne pripreme kako bi oni
bili svjesni službe i čina u
kojem sudjeluju te zaista bili
suradnici svećenika. U šest
župa iznimno se temeljito radi,
posebne su osobe osposobljene
i određene za pripremu i
edukaciju ministranata.
Povjerenik se osvrnuo na
pitanje dobi ministranata.
Naime, većina ih je u dobi do 4.
razreda osnovne škole, starijih
je malo, a srednjoškolaca vrlo
malo.

Kako je ova godina u
Riječkoj nadbiskupiji
posvećena službi
posvećivanja i
sakramentima, tema
susreta bili su
sakramenti i
liturgijski obredi, a
posebna je pozornost
posvećena
promjenama i
razlikama koje donosi
treće tipsko izdanje
Misala

www.ika.hr

Slavonski Brod, 8.5.2006.
(IKA) - "Pred Kraljicom
svibnja s blaženim Alojzijem
Stepincem" geslo je
euharistijskog slavlja koje je 8.
svibnja u Svetištu Gospe od
Brze Pomoći u Slavonskom
Brodu predvodio mons. dr.
Juraj Batelja, postulator kauze
za kanonizaciju bl. kardinala
Alojzija Stepinca. Za tu je
prigodu mons. Batelja donio
moći našeg blaženika koje su
vjernici prvi put u Slavonskom
Brodu imali priliku dotaknuti.
U propovijedi je mons. Batelja
približio lik našeg blaženika
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Preminula s. Mirela Kamber
Pogrebne obrede na
riječkom groblju
Kozala predvodio
nadbiskup Devčić

www.ika.hr

Rijeka, 9.5.2006. (IKA) Okrijepljena svetim
sakramentima u Rijeci je 7.
svibnja u 54. godini života i 30.
redovništva preminula s. Mirela
Kamber, redovnica Družbe
sestara Presvetog Srca Isusova.
Pogrebne obrede na riječkom
groblju Kozala predvodio je 9.
svibnja riječki nadbiskup Ivan
Devčić, a nakon toga i misu
zadušnicu u župnoj crkvi na
Donjoj Drenovi, gdje se nalazi
kuća matica Družbe sestara
Presvetog Srca Isusova. Isus
želi da na kraju ovozemaljskog
puta uživamo u njegovoj
prisutnosti i nadamo se da je s.
Mirela već u potpunosti ušla u
tu puninu života, rekao je
riječki nadbiskup u propovijedi.
Uime Družbe kojoj je s. Mirela
pripadala od nje se nadahnutim
riječima oprostila č.m.
Robertina Medven.
Mirela Kamber rođena je 3.
listopada 1952. u Rudi kod
Sinja od oca Ivana i majke Ane.
Potječe iz pobožne kršćanske
obitelji s petoro djece. Vrlo
mlada nakon osnovne škole
odazvala se Božjem pozivu i

Priređivala je razne šaljive
skečeve, predstave, igrokaze te
razveseljavala, kako sestre u
zajednici tako i vjernike,
napose djecu, u župama,
potičući sve na radosno
služenje Gospodinu. U Družbi
je godinama surađivala u
pripremi i održavanju duhovnih
vježbi i susreta za djevojke. U
Crikvenici se brinula za
djevojčice koje je Družba
školovala. Posljednjih godina
bila je animator zvanja.
Kao vjeroučiteljica najveću
pozornost posvećivala je
prvopričesnicima pripremajući
ih s mnogo ljubavi za prve
sakramente te je s puno
umjetničkog dara uređivala
oltar i cijelu crkvu da im
prvopričesnički dan ostane kao
najljepši za Gospodina. Bila je
sakristanka i orguljašica,
brinula se za ministrante.
Svojim nesebičnim služenjem i
predanim radom po župama
Riječke metropolije ostavila je
dubok trag i spomen. Isusa je
ljubila u dječjim dušama i
nastojala da ga upoznaju i
uzljube.

Predstavljeni "Duhovni spisi" Lujze de Marillac
Na 1136 stranica
knjige, u nakladi
Družbe sestara
milosrdnica sv. Vinka
Pauloskoga, sačuvano
je 737 svetičinih
pisama i oko 103
naslova njezinih
poticajnih misli koje
završavaju Duhovnom
oporukom, sve iz
razdoblja od 1627. do
1660. godine

Split, 9.5.2006. (IKA) - U
prostorijama hrvatskofrancuske udruge Alliance
Francaise u Marmontovoj ulici
u Splitu 9. svibnja
predstavljena je knjiga
"Duhovni spisi" Lujze de
Marillac. Sv. Lujza je u
neobičnim okolnostima, na
poticaj Vinka Paulskoga,
svjedočila Krista osobito se
ističući crkvenošću, poniznošću
i karitativnim radom. Knjigu su
predstavili dr. don Ivan Tadić,
profesor filozofije na
Katoličkome bogoslovnom
fakultetu Sveučilišta u Splitu,
prof. Lucija Grgat, članica
Udruge sv. Vinka "Konferencija sv. Duje u
Splitu" i prevoditeljica knjige s
francuskoga na hrvatski s. M.
Arkanđela Smoljo, članica
Družbe sestara milosrdnica sv.
Vinka Paulskog. Na 1136
stranica knjige, u nakladi
Družbe sestara milosrdnica sv.
Vinka Paulskoga, sačuvano je
737 svetičinih pisama i oko 103
naslova njezinih poticajnih
misli koje završavaju
Duhovnom oporukom, a sve iz
razdoblja od 1627. do 1660.
godine.
Spisi nisu samo zapis, nego
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17. studenoga 1967. došla u
Družbu sestara Presvetog Srca
Isusova koja je tada imala kuću
maticu u Crikvenici. U Rijeci 3.
listopada 1970. polaže
privremene redovničke zavjete,
a u kapeli kuće matice na
Drenovi 14. kolovoza 1976.
doživotne zavjete. Nakon toga
odlazi na dvogodišnji studij na
Katehetski institut Katoličkog
bogoslovnog fakulteta u
Zagrebu. Bila je na službi u
Ližnjanu u Istri, a potom deset
godina u župi Ogulin. Iz
Ogulina je premještena u
Gospić. Godine 1987. nastavlja
studij drugog stupnja na
Katehetskom institutu u
Zagrebu, te radi kratko u župi
Generalski Stol, potom u
Oštarijama. Završila je i
srednju školu za orguljaše. Bila
je u dva navrata u Senju i
Crikvenici. Iz Senja je
premještena 1997. na Drenovu
gdje završava njezin
ovozemaljski put.
S. Mirela bila je vesela,
nasmijana, marljiva, nadarena
humorom pa je i teške trenutke
znala okrenuti na šalu.
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"nam zrcale svu bremenitost
onoga vremena, ali i brižljivost
jednoga ljudskoga bića o
ljudskim bićima", kazao je
prof. Tadić. Analizirajući
Lujzina pisma upućena
različitim osobama,
predstavljač ističe da se iz njih
može iščitati razboritost, a
osobito stvarna ženska odnosno
majčinska brižljivost nadahnuta
primjerom Bl. Djevice Marije.
U drugom, kraćem dijelu
knjige, nalaze se poticajne misli
koje obuhvaćaju različite teme
iz kojih se vidi njezina
uronjenost i zauzetost za
duhovni život. Predstavljač
ističe da je Lujza shvatila kako
je najvažnije susresti se s
Vječnim u vremenu i u
vremenitom ostavljati trag
vječnosti. "Ova knjiga znači
poveznicu: staroga i novoga,
susret vremenitoga s Vječnim,
tragove dvoje svetaca, susret sa
svetim i svecima, poveznicu
francuskoga i hrvatskog jezika
te kulture i duhovne baštine,
jednom riječju ona ostaje tiho
bdijenje u vremenitom",
zaključio je prof. don Ivan
Tadić, čestitajući prevoditeljici
što je tim prijevodom
današnjem dobu "odškrinula
škrinju toga blaga duha, koje se

ne plaši kradljivaca, nego ih
priželjkuje da ukradu dio
Lujzina duha i da ga u svom
životu prisvoje i posvoje".
Gerard Denegri, predsjednik
hrvatsko-francuske udruge
Alliance Francaise, izrazio je
osobitu radost i zahvalnost
redovnicama što pridonose
hrvatsko-francuskom
prijateljstvu te kulturnoj i
vjerskoj povezanosti dviju
država, a potom je nazočnima
iz te škrinje duhovnoga blaga
na izvornom francuskom jeziku
pročitao jedno pismo. Prof.
Lucija Grgat iznijela je jednu
asocijaciju i svoje dojmove.
Govoreći o samome djelu
poslužila se riječima
prevoditeljice: "Spisi su
duhovno zrcalo u kojemu se
uvijek treba ogledavati".
Prevoditeljica knjige s. M.
Arkanđela Smoljo istaknula je
da nam je s ovom knjigom
pružen snažan poticaj na
svjedočko življenje. Nakon
pjesme Zbora sestara
milosrdnica iz Splita, zahvalnu
riječ uputila je s. M. Karolina
Zebić, poglavarica Sestara
milosrdnica splitske provincije.
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Blagdan bl. Ivana Merza proslavljen u bazilici Srca
Isusova u Zagrebu

Jutarnju misu u 9 sati
predvodio je postulator kauze
bl. Ivana Merza o. Božidar
Nagy, koji se posebno osvrnuo
na povezanost bl. Ivana s
isusovcima, ali i samom
bazilikom Srca Isusova, u koju
je, kao mladi profesor, redovito
dolazio svakoga dana na
jutarnju misu te na popodnevno
razmatranje. Bl. Ivan tu je
upoznao i Franju Šepera, s
kojim je prijateljevao i koji ga
je izuzetno cijenio. Postavši
zagrebački nadbiskup, Šeper je
1958. g. pokrenuo proces za
beatifikaciju toga čovjeka sveta
života. Istaknuvši kako je Merz
na Sinodi biskupa uvršten među
18 najvećih svetaca Katoličke
crkve koji su naročito štovali
euharistiju, o. Božidar kazao je
kako se sadašnji papa Benedikt
XVI. dobro upoznao i oduševio
Ivanovim životom te mu se i
sam rado moli.
U 10 sati slijedila je misa za
učenike i nastavnike osnovne
škole Dr. Ivana Merza, koji su
toga dana proslavili i Dan
škole. Misu je predvodio
župnik bazilike o. Franjo
Korade. Predvoditelj misnoga
slavlja u 11 sati bio je dr.
Tomislav Markić, tajnik Druge

sinode Zagrebačke
nadbiskupije koji je u svojoj
propovijedi posebice istaknuo
eklezijalnost - crkvenost, kao
glavnu karakteristiku Merzova
života, jer je njegov duhovni
život neprestano kružio oko
Crkve i u njoj je nalazio svoje
središte i uporište. Bl. Ivan
Merz duboko je poštovao i
ljubio Crkvu, a "takav odnos
prepoznajemo i danas kod
tolikih vjernika laika koji su se
uključili u proces pripreme
Sinode". Stoga im bl. Ivan
može biti uzorom i
zagovornikom u njihovu
sinodskom angažmanu, rekao je
dr. Markić, te dodao kako je
želja zaduženih za pripremu
Sinode u nju uključiti vjernike
koji djeluju u raznim
segmentima društva, kao što su:
kultura, znanost, umjetnost,
gospodarstvo, prosvjeta,
zdravstvo, politika, mediji i
sport. Upravo u svim tim
segmentima društva bio je i
veliki angažman bl. Ivana
Merza, za kojega vjera nije bila
privatna stvar, već je isticao
"važnost ideje o univerzalnosti
katoličke vjere, smatrajući da
vjera mora prožimati sva
područja ljudskoga duha,
njegove djelatnosti i svu
ljudsku kulturu", kazao je dr.
Markić.
Svečano večernje euharistijsko
slavlje predvodio je zagrebački
pomoćni biskup Valentin
Pozaić. Govoreći o osobi Ivana
Merza kao "Božjoj poruci
našemu vremenu", istaknuo je
kako je bl. Ivan kao vjerni laik
u svome životu ostvario ideal
evanđeoske svetosti života.
"Merz nije bio ni svećenik, ni

redovnik, niti je kao laik radio
u crkvenim strukturama. Kao
laik, živeći u svojoj laičkoj
profesiji, pokazao je kako se u
svijetu može živjeti zauzeto u
svojoj profesiji, i potpuno
posvećen Bogu i životu po
Evanđelju. Lik i povijest života
Ivana Merza rječito svjedoči da
je život svetosti jedini
autentični život u punini,
čovjeka dostojan život",
istaknuo je biskup Pozaić.
Govoreći o njemu kao o
intelektualcu koji je u svome
životu znao spojiti znanost i
vjeru i pokazati kako se može
povezati duboko vjersko
uvjerenje i svetost života s
visokom kulturnom i
intelektualnom izobrazbom,
može se reći da je "živio iz
ideala za ideale: živio je za
Crkvu, za Boga, ne tražeći ni
priznanja ni nagrade ovoga
svijeta. Živio je za kraljevstvo
Nebesko, i nije mu bila
potrebna slava kraljevstva
zemaljskog", istaknuo je biskup
Pozaić.

Lik i povijest života
Ivana Merza rječito
svjedoči da je život
svetosti jedini
autentični život u
punini, čovjeka
dostojan život,
istaknuo je biskup
Pozaić
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Zagreb, 10.5.2006. (IKA) - Već
treću godinu u nizu, nakon
beatifikacije u Banjoj Luci
2003., 10. svibnja svečano je
proslavljen blagdan bl. Ivana
Merza u bazilici Srca Isusova u
Zagrebu. Toga dana slavljena
su četiri svečana euharistijska
slavlja, a vjernici su kroz čitav
dan mogli posjećivati Merzov
grob koji se nalazi pod
svodovima bazilike.

Uoči blagdana održana je i
trodnevnica u čast bl. Ivana.
Trećega dana trodnevnice, 9.
svibnja, misu su glazbeno
uzveličali VIS "Apostoli mira"
iz Mađareva i mladi župe
Donja Lomnica, a pjevanjem i
izvedbom na violinama
sudjelovala je i obitelj Stašić.
Mladi su tom prigodom prvi
puta u Bazilici izveli pjesmu
"Uresu divni hrvatskoga roda",
za koju je riječi napisala klarisa
s. Marija od Presvetoga Srca, a
glazbu je skladao Zvonimir
Klemenčić Mito.

Hvar: Proslavljen sv. Prosper, suzaštitnik grada
Hvar, 10.5.2006. (IKA) Hvarski vjernici svečano su
proslavili blagdan sv. Prospera,
mučenika i suzaštitnika grada
koji se u Hvaru slavi više od tri
stoljeća. Svečanu misu u
hvarskoj katedrali predvodio je
10. svibnja hvarsko-bračkoviški biskup Slobodan
Štambuk. U propovijedi je
pozvao vjernike da učvrste
svoju vjeru i vjernost, duhovne
vrijednosti koje su svetim
likovima istaknute uz raku sv.
Prospera na njegovu oltaru. I
vjera i vjernost traže više
odricanja i žrtve, u čemu
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mučeništvo sv. Stjepana i sv.
Prospera, zaštitnika i
suzaštitnika grada, mogu biti
bolji primjer za spremnost na
žrtve za kršćanske vrijednosti.
Biskup Štambuk osvrnuo se i
na poštivanje tradicije, koja
prati proslave crkvenih
blagdana, te istaknuo da
tradicija nema smisla ni svrhe
ako nije prožeta vjerom i
duhovnošću. U ovom našem
"kupoprodajnom i trgovačkom
vremenu" upravo nas sv.
Prosper upućuje da ne
popustimo "protivštinama

svijeta", koje se danas očituju u
beskrupuloznoj trci za
materijalnim dobrima.
Međutim, ne može se istodobno
služiti "novcu i srcu", upozorio
je biskup Štambuk te na kraju
pozvao vjernike na istinsko i
jače zajedništvo u Crkvi,
obitelji i gradu. Nakon misnoga
slavlja vjernici su sudjelovali u
procesiji preko Trga sv.
Stjepana. Liturgijsko pjevanje
predvodio je katedralni zbor
kojim je ravnala Klara Tomičić
uz pratnju na orguljama s.
Blandine Rakarić.

U ovom našem
"kupoprodajnom i
trgovačkom vremenu"
upravo nas sv.
Prosper upućuje da ne
popustimo
"protivštinama
svijeta", koje se danas
očituju u
beskrupuloznoj trci za
materijalnim dobrima,
poručio biskup
Štambuk
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Blagdan bl. Ivana Merza u Požeškoj biskupiji
Slatina, 10.5.2006. (IKA) - Na
Slavlja u Slatini i
Stražemanu predvodio blagdan bl. Ivana Merza, 10.
svibnja, požeški biskup Antun
biskup Škvorčević

www.ika.hr

Škvorčević predvodio je
svečano misno slavlje u župnoj
crkvi u Slatini. Koncelebrirali
su domaći župnik mons. Vlado
Škrinjarić, župnik iz Čađavice
Valentin Halić, sladojevački
župnik Ivan Mitrović, župnik iz
Sopja Josip Pendžić, kancelar
Ivica Žuljević i slatinski župni
vikar Stjepan Škvorc.
Nakon pozdravnih riječi
župnika novoosnovane župe bl.
Ivana Merza u Slatini mons.
Škrinjarića, biskup Škvorčević
pozdravio je okupljene u crkvi
riječima Uskrslog Isusa "Mir
vama". Istaknuo je kako je taj
pozdrav ujedno i pozdrav našeg
blaženika, koji je nakon života
ispunjenog vjernošću Kristu i
nakon što je kroz smrt prešao s
ovoga svijeta Ocu, našao u
Isusovoj uskrsloj proslavi.
Podsjetio je vjernike da je Ivan
Merz ugradio svoj život u
duhovnu baštinu našega naroda
i da će ga on pamtiti ponajprije
u molitvi i pobožnosti. Biskup
je zaželio da slavlje bude susret
s Kristom uskrslim i po njemu
ostvarenje zajedništva s bl.
Ivanom Merzom i sa svima koji
su bili potpuno Isusovi iz naše
domovine. U molitvu je
posebno uključio župu bl. Ivana
Merza u Slatini te brojnu
prisutnu djecu i mlade.
U propovijedi je biskup
istaknuo kako je Ivan Merz
rođen u obitelji koja nije imala
značajniji vjerski život, ali je
milošću Božjom mladi Ivan

postao dionik nutarnje spoznaje
Krista i njegova značenja za
ljudski život, o kojoj govori sv.
Pavao u Poslanici Filipljanima.
Ključ razumijevanja bl. Ivana
Merza je njegovo opredjeljenje
da evanđelje ne shvaća kao
određenu teoriju, nego životnu
praksu te je stoga bio ustrajan
molitelj, svakodnevni sudionik
mise, klanjanja, ispovijedi te na
taj način iskustveno postao
dionikom Božje stvarnosti i po
njoj osobne preobrazbe. Sav se
predao apostolatu mladeži,
kako bi im pomogao živjeti
pravu slobodu iz tog istog
iskustva vjere. Poželio je da
vjernici grada Slatine, osobito
Merzove župe, imaju srce
slično njegovom, koje
osluškuje Božju istinu o
čovjeku, razumije svijet s
njegove nutarnje strane, i budu
dionici bogatstva života
ispunjenog Bogom.
Na kraju mise biskup je
potaknuo vjernike da izraze
svoje poštovanje i zahvalnost
prema bl. Merzu mimohodom
oko oltara na kojem se nalaze
moći blaženika.
U prijepodnevnim satima
biskup Škvorčević predvodio je
svečano euharistijsko slavlje u
čast bl. Merza u župnoj crkvi u
Stražemanu i podijelio
sakrament potvrde. Uz biskupa
bio je domaći župnik mons.
Josip Devčić, biskupski vikar
za pastoral i velički župnik
Josip Klarić, dekan
Kaptolačkog dekanata i župnik
u Kaptolu Vlado Virag,
biskupijski ekonom i

novokapelački župnik Nikola
Jušić, kancelar Ivica Žuljević i
stalni đakon Zdravko Ticl.
Nakon pozdrava župnika
Devčića i krizmanika, biskup
Škvorčević istaknuo je kako je
na taj dan prije 78 godina u 32.
godini života preminuo mladi
profesor Ivan Merz i potaknuo
krizmanike da poput njega
imaju srce osjetljivo za Boga i
oblikuju svoj život po
nadahnuću Duha Svetoga, u
čemu će im pomoći njegovi
darovi koje primaju u svetoj
Potvrdi.
U propovijedi je biskup
podsjetio na kratak, ali
duhovno bogat život Ivana
Merza te je na temelju
biblijskih čitanja pozvao mlade
da poput njega budu sol zemlje
i svjetlo svijeta kroz svoje
opredjeljenje za vjernost Bogu i
čestitost života.
Župa Stražeman iskusila je
komunističko protivljenje bl.
Merzu, kada su osamdesetih
godina proteklog stoljeća
onodobne vlasti naredile
uništenje mozaika u njihovoj
župnoj crkvi na kojem se našao
i on među drugim hrvatskim
velikanima. Mudrošću
zaštitarske službe mozaik je bio
premazan bojom i ponovno
otkriven nakon demokratskih
promjena u Hrvatskoj. To je
pridonijelo da župa Stražeman
dobije blaženikove moći i na
svečan način u pobožnosti i
zahvalnosti slavi njegov smrtni
dan prijelaza s ovoga svijeta k
Ocu.

Gospa Loretska proslavljena u Primoštenu
Svečano misno slavlje
predslavio biskup Ivas
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Primošten, 10.5.2006. (IKA) Svetkovina Gospe od Loreta
proslavljena je u srijedu 10.
svibnja u župi Primošten u
Šibenskoj biskupiji. Svečanom
misnom slavlju koje je
predvodio šibenski biskup Ante
Ivas prethodio je ophod s
Gospinom slikom i zavjetnim
darovima ulicama Primoštena.
Na slavlju je sudjelovao velik
broj vjernika iz Primoštena i
okolnih zaseoka te cijele
Šibenske biskupije. Uz
šibenske svećenike na slavlju
koncelebriralo je i nekoliko
svećenika iz Splitsko-makarske
nadbiskupije. Ova pastoralna
godina u Šibenskoj biskupiji
posvećena je župnoj zajednici.
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"Kao Marija da te ljubim" to je
naša Crkva i župa, poručio je u
propovijedi biskup Ivas.
Zapitao je jesu li današnje župe
Marijine župe i vjeruju li
kršćani Marijinom vjerom?
Potom je istaknuo tri događaja
iz Marijina života. Gabrijelov
pozdrav: "Gospodin s Tobom" i
Marijin odgovor: "Neka mi
bude po riječi tvojoj" to je
jedini pravi odgovor svih
kršćana i svih vremena. To je
veliki odgovor u koji svatko
može sebe pitati jesam li
vjernik ili kršćanin, kazao je
biskup. Krštenje je pravi
početak ljudskog života. Koliko
je ta istina nama danas

izazovna. Odgovaramo li
izazovima sakramenta i saveza
sklopljenog s Bogom?
Marija je stajala pod križem.
Ona je Isusa slijedila i u njemu
je vidjela svog učitelja. Ona je
išla do potpunog predanja Bogu
i ljudima. Nema hoda kroz
život, ako se ne ide do kraja, do
žrtve, jer to je vrhunac ljubavi.
Marija je poslije uskrsnuća bila
s prvom kršćanskom
zajednicom. U tom zajedništvu
Crkva je dobila Duha Svetoga i
apostolsku snagu. Ostanimo
vjerni Gospi, ali istinito vjerni.
I ne bojmo se, pozvao je biskup
Ivas.
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Rijeka, 10.5.2006. (IKA) Blagdan Gospe Trsatske,
čuvarice Grada Rijeke i
Kraljice Jadrana proslavljen je
715. put u srijedu 10. svibnja na
Trsatu. Hodočasničku procesiju
i svečano euharistijsko slavlje u
prepunoj trsatskoj bazilici
predvodio je riječki nadbiskup
Ivan Devčić zajedno sa
svećenicima nadbiskupije, a
liturgijsko pjevanje predvodili
su zborovi Svetišta Gospe
Trsatske i Svetišta Sveta Mati
Slobode.
Čovjek je jedini subjekt koji
stvara svoju povijest, istaknuo
je u propovijedi nadbiskup
Devčić, podsjetivši da taj isti
čovjek ukoliko se osloni samo
na svoju snagu, a isključi Boga,
svoju sudbinu može zapečatiti
katastrofom. Stoga Crkva danas
poziva sve, a osobito one koji
imaju odgovornost u životu
ljudske zajednice na suočavanje
s problemima, ali u savezništvu
s Bogom. Izvorno poslanje
Crkve, kao zajednice vjernika,
jest biti znak koji u srcu
ljudskoga društva poziva i
upućuje svakog čovjeka i cijelu
ljudsku zajednicu na onoga

kojemu je sve moguće, rekao je
propovjednik, dodavši kako niti
ove hodočasničke godine koja
je započela blagdanom Gospe
Trsatske, neće prestajati s
Trsata odjekivati pozivi na
pouzdanje u Boga.
Upozoravajući na malodušnost,
nepovjerenje i razjedinjenost u
društvu, nadbiskup Devčić
istaknuo je kako nam je za
uspješnu borbu s problemima
više od svega potrebna duhovna
i moralna obnova pojedinca, ali
i cijeloga društva.
Nadbiskup je podsjetio kako
Bog izabire skromne i
siromašne i putem njih nam
govori. Zato i Crkva posvuda,
pa i u našem narodu, s
posebnom nadom gleda na tzv.
Božji ostatak, na malo stado
Božjih siromaha koji i u ovim
vremenima, kada mnogi traže
snagu i okrepu na drugim
izvorima, ne posustaju u
pouzdanju u Božju providnost i
u nadi u njegova obećanja. Ti
su siromasi često u svemu,
samo ne u živoj vjeri i nadi, bili
i ostali nada Crkve i svijeta.
Njima Crkva želi uvijek biti

blizu, pružiti im potporu i
ohrabrenje. Oni možda nisu
brojni, ali ih ima posvuda, u
gradovima i selima, među
materijalno siromašnima i
bogatima, u obiteljima koje su
unatoč svim poteškoćama
otvorene novom životu, među
pojedincima koji se znaju
oprijeti struji i duhu vremena i
misliti svojom glavom, među
poduzetnicima koji se istinski
skrbe o svojim radnicima,
među političarima kojima je
opće dobro prije osobnog
interesa, među pastirima Crkve
koji se nadahnjuju na liku i
djelu Dobrog pastira, boreći se
svim silama protiv iskušenja
najamničkog mentaliteta, rekao
je nadbiskup Devčić. Neka
svima takvima ovo svetište,
ovaj naš hrvatski Nazaret, bude
i ove hodočasničke godine
mjesto na kojem će čuti riječ
ohrabrenja i nade, onu istu riječ
koju je Marija čula u svojoj
skromnoj nazaretskoj kućici: da
je Gospodin na nju pogledao,
da ju je izabrao, da s njome
računa, jer ona računa s njime,
pozvao je nadbiskup Devčić.

Nadbiskup Devčić:
Potrebna je duhovna i
moralna obnova
pojedinca i društva

zadovoljstvo što mogu pomoći
štićenicima Doma kao i
redovnicama koje danonoćno
vode brigu o njima, pa su stoga
i poručili kako je to samo jedna
od niza akcija koje će oni
učiniti da bi drugi mogli imati
bolje uvjete za život i rad.
Humanitarnu utakmicu
potaknuo je i organizirao don
Vinko Sanader.

Prikupljana sredstva
za "Dom Rafael" u
Solinu, koji skrbi o
djeci s posebnim
potrebama

nacionalnom obrazovnom
standardu. Podsjetivši na
važnost odgoja i obrazovanja u
formiranju čovjekove
osobnosti, istaknuo je kako
vjeronauk ima važno mjesto u
HNOS-u, posebice njegova
odgojna dimenzija koja pomaže
učenicima u prepoznavanju i
usvajanju moralnih stavova i
vrijednosti. Nakon predavanja
razvila se zanimljiva i duga
rasprava. Na završetku susreta
sudionike je pozdravio
dubrovački biskup Želimir
Puljić, ukazavši, uz ostalo, na
fenomen i raširenost vjerske
ravnodušnosti i na zapadu i na
istoku Europe.

Gosti predavači bili
su dr. Darko
Tomašević i dr. Ante
Pavlović

Humanitarna nogometna utakmica u Splitu
Split, 10.5.2006. (IKA) - Na
Hajdukovom pomoćnom
nogometnom igralištu odigrana
je 10. svibnja humanitarna
utakmica između prvaka
Katoličke malonogometne lige
Splitsko-makarske nadbiskupije
ekipe Gospe od Otoka i
hrvatske reprezentacije
svećenika, koji su i europski
prvaci u malome nogometu.
Ovaj put bolja je bila ekipa

nogometaša župe Gospe od
Solina. Na utakmici su
prikupljana sredstva za "Dom
Rafael" u Solinu, koji skrbi o
djeci s posebnim potrebama, a
u kojem djeluju sestre služavke
Malog Isusa. Prije humanitarne
utakmice, nogometaši su
posjetili Dom. Izbornik
svećeničke reprezentacije vlč.
Krešimir Žinić, kao i svi ostali
igrači, istaknuli su veliko

www.ika.hr

Blagdan Gospe Trsatske

Dubrovnik: Katehetski dan
Dubrovnik, 10.5.2006. (IKA) Svećenici, katehistice i katehete
Dubrovačke biskupije okupili
su se 10. svibnja na
biskupijskom Katehetskom
danu u novoj dvorani
samostana sv. Klare. Gosti
predavači bili su doktor
biblijske teologije i redoviti
profesor na Vrhbosanskoj
katoličkoj bogosloviji Darko
Tomašević i pročelnik
Katehetskog instituta u Mostaru
dr. Ante Pavlović. "Da Vincijev
kod - povijesni roman ili
fikcija. Izazovno štivo za
odgojitelje u vjeri" bila je tema
predavanja dr. Tomaševića.
Predočavajući podatke koje
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donosi taj roman fikcije,
predavač je na primjerima
ukazao kako njegov autor
povezuje izmišljene stvari,
djelomične istine i potpune
netočnosti o Isusu u jednu
cjelinu. Ustvrdio je da ni jedan
povijesni kršćanski ili
nekršćanski izvor o Isusu ne
govori da su Isus i Magdalena
bili muž i žena, nego da samo
Dan Brown stoji iza toga.
Predavač je iznio i podatak
kako je do sada na svim
projektima "Da Vincijeva
koda" zarađeno oko tri stotine
milijuna dolara. Dr. Pavlović
govorio je o vjeronauku u
školama i Hrvatskom
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Blagdan Gospe Loretske u Zadru
Ovogodišnja
svetkovina u znaku
280. obljetnice od
dolaska Arbanasa u
Zadar

www.ika.hr

Zadar, 10.5.2006. (IKA) Blagdan Gospe Loretske
proslavljen je 10. svibnja u
istoimenoj župi u Arbanasima u
Zadru. Zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa predvodio je svečano
misno slavlje u crkvi Gospe
Loretske, nakon kojeg je bio
ophod kroz mjesto s
čudotvornim Gospinim kipom.
Ovogodišnja svetkovina
proslavljena je u znaku 280.
obljetnice od dolaska Arbanasa
u Zadar. Tim je povodom pored
župne crkve podignut spomenik
autora akademskog kipara Ante
Jurkića, visok 4 m i izliven u
bronci. U nazočnosti
predstavnika državne i mjesne
vlasti otkriven je prije mise, a
blagoslovio ga je nadbiskup
Prenđa. To je spomen
arbanaškim precima,
nadbiskupu Vicku Zmajeviću
koji ih je prihvatio, Katoličkoj
crkvi koja je pomogla ostanku
Arbansa u Zadru, hrvatskoj
domovini koja ih je primila i
svima koji su dali život za
njenu slobodu, među kojima su
i poginuli arbanaški Zadrani.
Nadbiskup je rekao da je
spomenik govor o bogoljublju,
domoljublju i čovjekoljublju i

Gospi Loretskoj pod čijim
okriljem je Zmajević živio i
radio. Poželio je da taj
spomenik, svjedok ljubavi koja
se ucijepila u biće hrvatskog
naroda i bila na najbolji način
primljena od Crkve i domaćeg
stanovništva, bude poticaj za
dublju ljubav prema Bogu,
domovini i čovjeku.
U propovijedi je nadbiskup
Prenđa rekao kako su tri
znamena pratila arbanaške
ljude: nadbiskup Zmajević,
čvrsta obitelj i vjernost Crkvi
Kristovoj. Od Zmajevića, svoga
duhovnog oca, zaštitnika i
učitelja, Arbanasi su učili
mudrost života i utemeljenost
nade u neprolaznu vrijednost
života s Bogom. On je
utemeljio župu, podigao crkvu i
župni dom za njihove duhovne
potrebe. Svi su se oni stavili
pod zaštitu Zonje Jon, Gospe
Loretske, koja je bila oslonac
trajanju obitelji koje su u
Arbanasima iznjedrile velika
dobra i velikane vjere, uma i
srca u protekla gotovo tri
stoljeća. Povijest Zadra i
Hrvatske bilježi doprinose
brojnih Arbanasa na crkvenom,
duhovnom, građanskom,

kulturnom, znanstvenom i
sportskom polju. "Ta
pripadnost Katoličkoj crkvi
davala je univerzalnu dimenziju
partikularnoj duhovnoj
pripadnosti koja je donesena iz
starog kraja", rekao je
nadbiskup Prenđa. "Danas na
razmeđu stoljeća opet je
aktualno vrednovanje ljudskih i
duhovnih vrednota na kojima se
može napredovati ili doživjeti
rizik raspadanja ne prihvaćajući
ih", upozorio je nadbiskup.
Sadašnji osjećaj Zadrana
Arbanasa svjedoči o njihovu
hrvatskom i katoličkom
identitetu. Te drevne obitelji,
pojačane s novima, kršćanski
odgajaju pojedince, podupiru
društvo u svim njegovim
segmentima i duhovno
obogaćuju Crkvu koja je u
njima prepoznala dar i zadatak
u prenošenju Evanđelja,
istaknuo je zadarski nadbiskup,
i sam potomak Arbanasa koji
su bili doselili u Zemunik.
Čestitao je Zmajevićevoj župi
na stoljećima nazočnosti u
Zadru i poželio Božji blagoslov
svima koji nastavljaju sjajnu
tradiciju vjere, doma i
Domovine.

Biskup Košić primio episkopa Pimena
Zagreb, 10.5.2006. (IKA) Pomoćni zagrebački biskup
Vlado Košić primio je 10.
svibnja izaslanstvo
Makedonske pravoslavne crkve
na čelu s episkopom poljanskim
i administratorom Makedonske
pravoslavne eparhije za Europu
Pimenom u prostorijama
Nadbiskupskog duhovnog stola
u Zagrebu.

U episkopovoj pratnji bili su
svećenik MPC u Hrvatskoj o.
Kirko Velinski, đakon i
episkopov tajnik Goran
Stojčevski, predsjednica
Makedonske pravoslavne
općine (MPCO) sv. Zlate
Meglenske u Zagrebu Stojanka
Težak, potpredsjednik MPCO-a
Neven Sukarovski i članica
upravnog odbora MPCO-a
Julijana Kening. Episkop

Pimen došao je u nastupni
posjet biskupu Košiću, nakon
što je nedavno imenovan
administratorom Makedonske
pravoslavne eparhije za Europu
te se trenutno nalazi u obilasku
vjernika Makedonske
pravoslavne crkve po Europi,
priopćeno je iz Ureda
zagrebačkog nadbiskupa za
odnose s javnošću.

imaju istu misaonu,
intelektualnu, moralnu i ljudsku
potku obilježenu domoljubljem
i istinom. Jelčić i Pečarić
obrađuju sve važne putove
hrvatske povijesti: "Hrvatsko
proljeće", Bleiburg i hrvatski
domovinski rat. Ne zanemaruju
ni pitanje Crkve u Hrvata,
Hrvate u Boki kotorskoj te
položaj naše zemlje u Europi
nekada i danas. Prema riječima
dr. Matijevića, historijska
znanost je puna prijepora.
Hrvati su prošli težak put u 20.
stoljeću, najkrvavijem
razdoblju u povijesti
čovječanstva, što je kulminiralo
samostalnom državom. Dodao

je da je povijesne prijepore
potrebno osvijetliti, razotkriti
jer bez prave istine o prošlim
događanjima nema ni
budućnosti. Ivkošić je istaknuo
kako je knjiga mučna, kao i
političko vrijeme u kojemu
živimo. Autori su, kazao je
Ivkošić, prepoznali i
protuhrvatske obrasce koji se
pojavljuju od početka 2001., a
tiču se kriminalizacije
Domovinskog rata. Prema
riječima akademika Pečarića,
knjiga je potrebna kako bi se
prevladala jugokomunistička
paradigma koja je još uvijek
prisutna u školskim
udžbenicima i medijima.

"Povijesni prijepori"
Knjiga Dubravka
Jelčića i Josipa
Pečarića
predstavljena u
dominikanskom
samostanu bl.
Augustina Kažotića u
Zagrebu
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Zagreb, 11.5.2006. (IKA) Knjiga Dubravka Jelčića i
Josipa Pečarića "Povijesni
prijepori" predstavljena je 11.
svibnja u Dominikanskom
samostanu bl. Augustina
Kažotića u Zagrebu. Knjiga je
objavljena u vlastitoj nakladi, a
predstavili su je dr. Zlatko
Matijević, Ozana Ramljak,
Milana Ivkošić i autori. U
knjizi su sakupljeni tekstovi,
reagiranja, ulomci iz dnevnika
koje su autori, ugledni
akademici, objavljivali u
"Fokusu", "Hrvatskom slovu",
"Vjesniku", a tiču se hrvatske
povijesti i sadašnjosti. Istaknuto
je da su tekstovi različiti, ali svi

17. svibnja 2006. broj 20/2006
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Zakučac: Blagoslovljena kapelica sv. Leopolda Mandića

Ulazeći u kapelicu, nadbiskup
Barišić odmah je istaknuo kako
je to bazilika u Mosoru koja će
privući i privlači mnoga srca i
duše. "Dvadeset i tri godine
nakon proglašenja svetim,
trideset godina nakon
beatifikacije, šezdeset i četiri
godine nakon smrti, sto i četiri
poslije rođenja, darujemo ovaj

prostor svetom Leopoldu,
čovjeku malenog stasa, ali
jakog duha koji se lomio i
kojeg su lomile nevolje", rekao
je u propovijedi nadbiskup.
Također je podsjetio na poznatu
Leopoldovu rečenicu koju je on
živio od rođenja do svoje smrti:
"Krv nije voda, krv se ne
izdaje", jer je on bio vjeran
narodu, kulturi, Herceg Novom,
Zakučcu, Poljicima.
Završavajući propovijed,
nadbiskup Barišić je rekao:
"Podigao je Gospodin Leopolda
iz plemena hrvatskog naroda, iz
Zakučca i darovao ga je
univerzalnoj Crkvi jer danas
nema onoga tko ne zna za
velikog ispovjednika Leopolda
Bogdana Mandića".
"Neposredno u blizini grada
Omiša, u Zakučcu, mjestu iz
kojeg je Leopoldov pradjed
Nikola krenuo u Herceg Novi,
danas se nalazi kapela. Do

kapele vode tuneli u dužini od
trideset metara, u nju može stati
pedesetak vjernika, a njena
površina je trideset kvadrata.
Božja providnost je htjela da se
kapela nađe u kamenoj špilji u
kojoj su se vjernici sakrivali za
vrijeme ratova, kao i u
neposrednoj blizini Mandićevih
kuća", kazao je o novoj i
blagoslovljenoj kapeli u čast sv.
Leopolda župnik don Ivan
Delić.

Kapelica u mjestu
odakle potječu
Mandićevi korijeni

Župnik je također napomenuo
kako se do iduće proslave sv.
Leopolda planira napraviti
križni put kao i ostali objekti za
bogoslužje i hodočasnike te se
zahvalio svima koji su pomogli
oko izgradnje svetišta, a na
poseban način se zahvalio
mjesnom nadbiskupu koji je
svojom nazočnošću još više
uzveličao slavlje.

Zagrebački isusovci pohodili požeške isusovačke
tragove
Požega, 11.5.2006. (IKA) - U
sklopu proslave 450. obljetnice
smrti Ignacija Lojole,
utemeljitelja Družbe Isusove, i
400. obljetnice dolaska
isusovaca u Zagreb, skupina
zagrebačkih isusovaca na čelu
sa superiorom o. Mijom
Nikićem, doputovala je 11.
svibnja u Požegu, u pohod
tamošnjim tragovima vezanim
za bogato povijesno djelovanje
svoje braće u 18. stoljeću.
U biskupskom domu primio ih
je požeški biskup Antun
Škvorčević i upoznao ih s
poviješću zgrada sadašnjeg
sjedišta biskupije, koju su
izgradili isusovci (1709 1711), a Požežani je do danas
zovu Kolegija, u njoj
organizirali vodstvo gimnazije,
koju su osnovali 1669. godine,
Požešku akademiju utemeljenu 1756. godine.
Podsjetio je na znamenite
isusovce koji su u njoj djelovali
- od Antuna Kanižlića do
Ksavera Franje Pejačevića,
posljednjeg superiora kuće prije
ukinuća Družbe 1773. godine.
Biskup Škvorčević poveo je
isusovce u Biskupijsku
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knjižnicu i ondje im pokazao
dio tiskane baštine, iz
ostavštine isusovaca koji su
nakon ukinuća ostali djelovati u
Požegi kao dijecezanski
svećenici i profesori na
gimnaziji.
Među njima su gotovo sva
tiskana djela Antuna Kanižlića
a posebno je zanimljiv određeni
broj knjiga s potpisima
pojedinih isusovaca, kao što je
onaj Jurja Muliha, koji osobno
daruje požeškoj isusovačkoj
knjižnici svoj slavni katekizam
"Posel apoštolski" iz 1742.
godine.
Zagrebački isusovci razgledali
su i slike u biskupskom domu
iz isusovačke ostavštine iz 18.
stoljeća te posebno zanimljivu
sliku sv. Japanskih mučenika iz
druge polovice 19. stoljeća,
kada su isusovci bili nakratko
ponovno prisutni u Požegi.
Pohodili su srednjovjekovnu
crkvu Sv. Lovre, vezanu za
zgradu biskupskog doma, koju
je car Leopold I. darovao
isusovcima krajem 17. stoljeća
te im je služila kao
gimnazijska, a kasnije kao
akademska crkva.

U kripti crkve pokopani su svi
isusovci preminuli u Požegi u
18. stoljeću, među njima i
Antun Kanižlić te posljednji
superior Franjo Ksaver
Pejačević, čiji je epitaf s groba
sačuvan i nalazi se na ulazu u
kriptu. Požeška biskupija
postavila je svima njima
spomen ploču 1998. godine,
kada je završeno uređenje crkve
te je ona postala crkva
zaštitnika Požeške biskupije.
Zagrebački isusovci svratili su
zatim u Kutjevo, koje je bilo
imanje povjereno isusovcima u
18. stoljeću za uzdržavanje
gimnazije u Požegi i drugih
škola u okolici. Ondje ih je
dočekao župnik Mato
Rukavina, poveo ih u župnu
crkvu, koju su izgradili isusovci
s vrijednim slikama i kipovima
isusovačkih svetaca.

U sklopu proslave
450. obljetnice smrti
utemeljitelja Družbe
Isusove i 400.
obljetnice dolaska
isusovaca u Zagreb,
skupina zagrebačkih
isusovaca na čelu s o.
Mijom Nikićem
upoznavala bogato
povijesno djelovanje
svoje braće u 18.
stoljeću

www.ika.hr

Zakučac, 11.5.2006. (IKA) Dan uoči blagdana sv.
Leopolda Bogdana Mandića,
11. svibnja, u Zakučcu, mjestu
odakle potječu Mandićevi
korijeni, blagoslovljena je
kapelica u čast toga velikog
ispovjednika. Kapelicu je
blagoslovio splitsko-makarski
nadbiskup Marin Barišić, te je
ujedno predvodio prvo
euharistijsko slavlje u toj kapeli
u koncelebraciji sa župnikom
don Ivanom Delićem, don
Mladenom Ivišićem i don
Miroslavom Vidovićem.

Ujedno su razgledali tamošnji
dvorac, nekadašnji sastavni dio
isusovačkog imanja te posjetili
čuveni kutjevački podrum iz
13. stoljeća, jedini ostatak od
predturske Cistercitske opatije,
u kojem su i isusovci pravili
vino.
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Kamen temeljac za daljnja istraživanja
Knjiga "Izdavačka
tiskarska djelatnost na
dalmatinskom
prostoru (Zadar, Split
i Dubrovnik) u prvoj
polovici 19. stoljeća
(1815-1850):
Bibliografija
monografijskih i
serijskih publikacija Građa" dr. Jelene
Lakuš predstavljena u
Zavodu HAZU u
Splitu

Split, 11.5.2006. (IKA) Knjiga "Izdavačka tiskarska
djelatnost na dalmatinskom
prostoru (Zadar, Split i
Dubrovnik) u prvoj polovici 19.
stoljeća (1815-1850):
Bibliografija monografijskih i
serijskih publikacija - Građa"
dr. Jelene Lakuš, objavljene u
biblioteci Znanstvenih djela u
nakladi Književnog kruga Split,
predstavljena je 11. svibnja u
Zavodu HAZU u Splitu. O
knjizi su, uz autoricu, govorili
prof. Ivan Mimica, dr. Drago
Roksandić i dr. Josip
Vrandečić. Ovo je jedinstvena
bibliografija u povijesti
hrvatske kulture 19. stoljeća, jer
je nastala u više konteksta koji
je čine i kao bibliografiju i kao

"izvor" mnogostruko
upotrebljivom za daljnja
istraživanja, kazao je prof. dr.
Drago Roksandić. U knjizi su
obuhvaćene sve one tiskovine
(isključeni su plakati i proglasi)
koje je bilo moguće pronaći nastale radom tiskara u
navedena tri grada od 1815. do
1850. godine na svim jezicima i
pismima na kojima su tiskare
radile. Knjiga je nastala kao
sastavni dio projekta izradbe
doktorske disertacije "Knjige,
društvo, kultura i poredak u
Dalmaciji (1815-1850)",
obranjene 2000. godine na
Srednjoeuropskom sveučilištu u
Budimpešti. Uvodna studija
izraz je potrebe za
"dimenzioniranjem"

istraživačke problematike
kojom se autorica bavi. Upravo
iz tog "dimenzioniranja" je i
nastala cjelovita i vrijedna
bibliografija koja je izvrsno
polazište, kamen temeljac za
daljnja istraživanja hrvatske
povijesti prve polovice 19.
stoljeća. Bibliografija obuhvaća
više od tisuću bibliografskih
jedinica, vrlo opsežna, ali nije
sveobuhvatan i konačan prikaz
izdavačke i tiskarske djelatnosti
u Dalmaciji, nego pruža prvi
uvid u knjižnu produkciju toga
vremena i korisna je za
istraživački rad povjesničarima
i povjesničarima književnosti,
ali i znanstvenicima ostalih
disciplina.

Jeronimska tribina o vjeri i politici

www.ika.hr

Zagreb, 11.5.2006. (IKA) Knjiga Damira Borovčaka
"Vjera u sjeni politike"
predstavljena je 11. svibnja u
HKD-u sv. Jeronima u
Zagrebu. Predstavljajući autora,
inženjera strojarstva koji nakon
povratka iz Kanade obogaćuje
naš medijski prostor prilozima s
vjerničkoga gledišta o hrvatskoj
državnoj politici i o žrtvama za
slobodu domovine, ravnatelj
HKD-a prof. Radovan Grgec
upozorio je kako je politika, tj.
briga i djelovanje za opće

dobro, sukladno smjernicama
II. vatikanskog koncila pravo i
dužnost vjernika. Tom se
pozivu Borovčak odazvao i
svojim pisanjem i
sudjelovanjem u Domovinskom
ratu, kao i emisijama na Radio
Mariji, a u posljednje vrijeme i
suradnjom u jeronimskom
časopisu "Marulić". "Vjera u
sjeni politike" zbirka je
spomenutih radio-emisija, kako
je napomenuo autor, koji se
posebno osvrnuo na činjenice
malo ili nimalo poznate mlađim

naraštajima, npr. na maceljsku
tragediju hrvatskih mučenika.
Na njezinu obljetnicu, kao i na
prigodno bogoslužje, jedva da
se osvrnuo i vjerski tisak,
premda je riječ o najvećem
broju hrvatskih žrtava nakon
bleiburške tragedije. Slabo je
poznata i odluka Hrvatskog
sabora kojom je 1687. sv. Josip
proglašen zaštitnikom
Hrvatske. Nakon predavanja
uslijedila je rasprava.

Zbornik radova sa simpozija o Bartolu Kašiću
Otac hrvatske
gramatike i začetnik
hrvatskoga jezičnog
normiranja,
prevoditelj Biblije na
hrvatski, istaknuti
djelatnik hrvatske
kulture u 17. st. i
vrstan teolog u čijem
se životu neraskidivo
prožimaju njegovo
svećeništvoredovništvo i
književno djelo
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Zadar, 11.5.2006. (IKA) Zbornik radova sa simpozija o
Bartolu Kašiću, objavljen u
prigodi 400. obljetnice prve
hrvatske gramatike Bartola
Kašića, Pažanina isusovca, i
100. obljetnice Družbe Braća
hrvatskog zmaja, predstavljen
je 11. svibnja u dvorani
Nadbiskupskog sjemeništa
Zmajević u Zadru. Zbornik
radova sa simpozija održanog u
travnju 2004. u Zadru i Pagu
uredio je prof. Julije Derossi, a
predstavili su ga umirovljeni
zadarski nadbiskup Marijan
Oblak i prof. dr. Stijepo Obad,
pročelnik Zmajskog stola
Družbe Braće hrvatskog zmaja.
Bartol Kašić otac je hrvatske
gramatike i začetnik hrvatskoga
jezičnog normiranja,
prevoditelj Biblije na hrvatski,
istaknuti djelatnik hrvatske
kulture u 17. st. i vrstan teolog,
u čijem se životu neraskidivo
prožimaju njegovo svećeništvoredovništvo i književno djelo.
Preveo je Rimski ritual, prvi u
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svijetu na jedan narodni jezik,
koji se do 1929. upotrebljavao
na cijelom području hrvatskog
jezika, u svim crkvama i
prigodama ljudsko-kršćanskog
života, rekao je nadbiskup
Oblak, upozorivši kako je
Kašić dugo vremena u
Hrvatskoj bio gotovo nepoznat,
zbog političkih prilika koje su
djelovale na zastoj hrvatske
kulture. Sastavljajući hrvatsku
gramatiku, priručnik govora i
pisanja hrvatskim jezikom,
Kašić nije imao predloška i
uzorka njena pisanja., te je
poduzeo ne laki jezikoslovni
pionirski rad, rekao je
nadbiskup Oblak, što svjedoči o
njegovu poznavanju ondašnjeg
govorno-književnog jezika.
Gramatiku Institutionum
lingvae illyricae napisao je na
latinskom jeziku, jeziku škole,
književnosti, učenosti i kulture
tada u Europi. Njegova je
Gramatika utemeljena na
čakavsko-štokavskoj
književnosti. "O. Bartol Kašić,

Pažanin, slava je i ponos ne
samo Paga i Zadarske županije,
nego cijelog hrvatskog naroda i
hrvatske države", istaknuo je
nadbiskup Oblak. U Zborniku
su objavljeni tekstovi
zadarskog nadbiskupa Ivana
Prenđe i nadbiskupa Oblaka o
povezanosti Crkve i kulture u
hrvatskom narodu, te stručni
radovi mr. Sonje Perić
Gavrančić, "Riječ
prevoditeljice o prijevodu
Kašićeve gramatike" i o.
Vladimira Horvata "Novi Kašić
- novi pogledi na život i
djelovanje Bartola Kašića".
Pozdravnu riječ uputio je Ivo
Grbić, župan Zadarske
županije, koja je uz Zadarsku
nadbiskupiju i poduzeće
"Tankerska plovidba"
financijski pomogla to vrijedno
izdanje. Tim se kulturnim
događajem završavaju
ovogodišnji Županijski dani,
tradicionalna godišnja
svečanost Zadarske županije.

Domovinske vijesti

Ideja ljudskoga dostojanstva u interdisciplinarnoj
raspravi
ljudskog dostojanstva, etičkoga
subjektiviteta i pripadnosti
vrsti. U drugom dijelu
predavanja gost iz Njemačke
govorio je o danas aktualnoj
problematici dostojanstva
zaštite zametka. Glavni
problem koji Schockenhoff
uviđa su mogućnosti
manipulacije koje su porasle
preko modernih biotehnologija.

Dr. Hrabar pitala se je li
ljudsko dostojanstvo u središtu
ili na margini obiteljskog prava.
Tako legalističko čitanje prava
ukazuje da u obiteljskom pravu
nema govora o ljudskom
dostojanstvu. Hrabar je ipak
ukazala na neke naznake koje
jasno upućuju na govor o
ljudskom dostojanstvu. Tako se
u Ustavu RH govori da svako
ljudsko biće ima pravo na život.

Dr. Baccarini govorio je o
evolucionističkim teorijama
čije su glavne pretpostavke da
ne postoje jasno definirane
granice ontološke razlike
između vrsta. Drugi problem
koji postavlja je
eksperimentiranje s embrijima.
Teze znanstvenika u tom
kontekstu su da embrij koji je
stvoren za eksperimentiranje
nema nikakve interese i on
ništa ne gubi, jer ne bi ni
postojao da nema eksperimenta.
Treći problem koji se uočava
danas je pretpostavka da
postoje objektivne moralne
vrijednosti i u tom kontekstu,
što više vrijednosti imamo to je
veća mogućnost da će u životu
doći do moralnih sukoba i
moralnih dilema.

Dr. Malović je iznio temeljni
problem koji danas donosi
sadržaj pojma ljudskog
dostojanstva, a to je pitanje o
čovjeku. Danas se to pitanje
promatra dvostruko: proučava
se pravo na život, a s druge
strane pravo na samoodređenje.
Nadalje, danas se postavlja
pitanje smije li filozofska
antropologija učiti od vlastitih
filozofskih postavki ili se mora
držati sinteze ostalih znanosti.
Predavač je istaknuo da je
važno iznijeti
predrazumijevanje onoga što
čovjek jest, a s obzirom na to
predrazumijevanje
interpretacija znanstvenih
činjenica o čovjeku postaje
stvar svjetonazora.

Prvi "Dies
theologicus" u
organizaciji
zagrebačkoga KBF-a

www.ika.hr

Zagreb, 11.5.2006. (IKA) - Prvi
"Dies theologicus" pod
nazivom "Ideja ljudskoga
dostojanstva u
interdisciplinarnoj raspravi"
održan je 11. svibnja u velikoj
dvorani Međubiskupijskog
sjemeništa na zagrebačkoj
Šalati. Organizator skupa bio je
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu. Plenarno
predavanje imao je prof. dr.
Eberhard Schockenhoff,
predavač moralne teologije na
Katoličko-teološkom fakultetu
sveučilišta Albert-Ludwig u
Freiburgu u Njemačkoj, a
koreferate su održali dr. Elvio
Baccarini, dekan Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
dr. Dubravka Hrabar s Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i dr. Nenad Malović sa
zagrebačkom KBF-a.
Pozdravni govor okupljenima
uputio je dekan zagrebačkog
KBF-a dr. Tomislav Zdenko
Tenšek. "Koliko je nedodirljivo
ljudsko dostojanstvo? Veza
između ljudskoga dostojanstva,
bivstvovanja osobe i naravi na
području bioetike" bila je tema
Schockenhoffova predavanja.
Najprije je govorio o vezi

10. obljetnica Ženske opće gimnazije Družbe sestara
milosrdnica
Zagreb, 11.5.2006. (IKA) Završna proslava osamdesete
obljetnice osnutka Ženske
realne gimnazije, koja je bila
ukinuta 1945. godine, i desete
obljetnice djelovanja Ženske
opće gimnazije Družbe sestara
milosrdnica održana je u
četvrtak 11. svibnja. Proslava je
započela euharistijskim
slavljem koje je u crkvi Sv.
Vinka u Frankopanskoj ulici
predvodio zagrebački
nadbiskup kardinal Josip
Bozanić. Proslava je
nastavljena svečanom
akademijom u dvorani "Šator"
u školskom dvorištu, na kojoj
su nazočili kardinal Bozanić,
apostolski nuncij u RH
nadbiskup Fracisco Javier
Lozano, ministar znanosti,
obrazovanja i sporta Dragan
Primorac i bivša ministrica
obrazovanja Ljilja Vokić. Na
početku euharistijskog slavlja
kardinala Bozanića pozdravila
je č.m. Marija Blaga Bunčuga.
U propovijedi je kardinal
Bozanić istaknuo važnost

vijesti news

nasljedovanja Kristova poziva
te da se u svjetlu njegova
uskrsnuća promatra vlastiti
život. "Krist nas poziva da kroz
život idemo s povjerenjem. Bog
je s nama. Vjernik kršćanin je
onaj koji ide s tim povjerenjem
i sigurnošću da je Bog s nama
kroz život", kazao je kardinal.
Na svečanoj akademiji,
okupljene je pozdravila č.m.
Bunčuga, prisjećajući se
vremena dolaska redovnica u
Zagreb 1845. godine na
inicijativu zagrebačkog
nadbiskupa Jurja Haulika.
Spomenula se godine 1856.,
kad su redovnice postale
samostalnom Družbom te je
podsjetila na godinu 1926., kad
je otvorena Ženska realna
gimnazija. Komunizam je
zabranio djelovanje škole i
oduzeo školske zgrade.
Demokratske promjene u
Hrvatskoj omogućile su da se
ponovno otvori gimnazija 1995.
godine pod nazivom Ženska
opća gimnazija. Bunčuga je
istaknula kako do danas

redovnice nisu dobile u povrat
zgradu u kojoj se sada nalazi
Upravna-birotehnička škola.
Vokić je iskazala veliku
zahvalnost za rad koje
milosrdnice poduzimaju u
Ženskoj općoj gimnaziji te je
kazala kako je sramota za jednu
državu da profesori Ženske
opće gimnazije moraju preko
dvorišta odlaziti u zbornicu
zbog nevraćene bespravno
oduzete imovine. Ministar
Primorac je istaknuo kako se u
Vladi ubrzano radi na
rješavanju problema oko
povrata u komunizmu oduzete
imovine, što je oduševilo sve
nazočne na svečanoj akademiji.

Svečano misno slavlje
predvodio je kardinal
Bozanić - Prije 80
godina utemeljena
Ženska realna
gimnazija

Na akademiji su dramska
skupina Škole i pripravnice
Družbe predočili povijesni hod
školstva sestara milosrdnica.
Uslijedio je bogat program na
kojem su pjevale nekadašnje i
sadašnje učenice Ženske opće
gimnazije, a glazbena pratnja
bio je tamburaški sastav Ženske
opće gimnazije.
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Teološko-katehetska ishodišta vjerskoga odgoja u
ranom djetinjstvu
U Rijeci predstavljena
najnovija knjiga dr.
Alojzija Hoblaja

www.ika.hr

Rijeka, 12.5.2006. (IKA) - Na
Kulturnoj tribini Teologije u
Rijeci koja je ovoga mjeseca
imala temu "Vjerski odgoj u
dječjim vrtićima" predstavljena
je 12. svibnja najnovija knjiga
prof. dr. Alojzija Hoblaja
"Teološko-katehetska ishodišta
vjerskoga odgoja u ranom
djetinjstvu", nedavno tiskana u
nakladi Glasa Koncila. Uvodeći
u tematiku tribine, voditelj dr.
Josip Grbac podsjetio je kako
se upravo o tom području
posljednjih mjeseci u javnosti
govorilo vrlo polemički te su
neki čak insinuirali Crkvi da u
javnim predškolskim
ustanovama traži i uvodi nešto
neprimjereno. O potrebi i
razlozima vjerskoga odgoja u
javnim predškolskim
ustanovama govorio je na
početku tribine dr. Hoblaj,
istaknuvši kako je i na tom
području potrebno poštivati
rezultate suvremenih znanosti
koji pokazuju da dijete u
razdoblju do 6. godine života
percipira 90% svoga budućega
znanja.
Odgojiteljica Ivanka Kelentrić
iz Dječjega vrtića Rastočine
govorila je o vrlo pozitivnim
dosadašnjim iskustvima
"riječkoga kruga" u
doškolovanju odgojiteljica za
vjerski odgoj u vrtićima te o
provedbi katoličkoga vjerskog
odgoja djece predškolske dobi.
Recenzent najnovije Hoblajeve
knjige dr. Milan Šimunović
istaknuo je kako "nema sumnje

da i ova knjiga izaziva iznimnu
pozornost, jer je autor već
dvadesetak godina ne samo
priznati stručnjak za tematiku i
problematiku vjerskoga odgoja
djece predškolske dobi, bilo u
obiteljskim uvjetima bilo u
javnim predškolskim
ustanovama, već i najzaslužniji
što se na svim razinama,
društvenim i crkvenim, "svijetu
djeteta", posebice njegovu
religioznom odgoju, počela
pridavati pažnja koju
zaslužuju". Osvrnuvši se na
sadržaj knjige, dr. Šimunović je
istaknuo da knjiga želi
tekstualno objektivizirati
dugogodišnje slutnje,
predodžbe, uvjerenja i želje
koje već desetljeće i pol
inspiriraju i usmjeravaju to
zajedničko djelo vjerskoga
odgoja djece predškolske dobi i
njegovo kvalitetno ostvarivanje
kod najmanjih.
Direktor Glasa Koncila
Nedjeljko Pintarić podsjetio je
da je u izdanju Glasa Koncila
dr. Hoblaj objavio 4 knjige s
toga područja, istaknuvši da je
Glas Koncila "svjedok i
promicatelj kako znanstvenoistraživačkog tako i teološkokatehetskog autorovog
neumornog promicanja
religioznog odgoja, kako u
ranom djetinjstvu, tako i u
cjelokupnom katehetskom
gibanju u Hrvata". Navevši
nadalje koncepciju dječjega
mjesečnika Maloga koncila,
Pintarić je prikazao vjerski

odgoj kao integralni dio
cjelovitoga odgoja koji
osluškujući pitanja i potrebe
djeteta, posreduje i odgaja za
temeljne općeljudske i
kršćanske vrjednote kao što su
ljubav, ljepota, zahvalnost,
povjerenje, prihvaćanje
bližnjega, razvijanje poštovanja
prema svijetu i svemu
stvorenome, kao i prema
Stvoritelju cijelog tog čudesnog
svijeta. Navevši nadalje neke
sadržajne aspekte nove knjige,
Pintarić je zaključio da je
Hoblajeva knjiga svojevrsna
bilanca autorova dosadašnjeg
rada, u kojemu, promatrajući
dijete kroz dinamiku naravnog i
nadnaravnog, stavlja u dijaloški
odnos teološko i pedagoško
obzorje, pokazujući na njih kao
temeljni okvir za proučavanje i
promicanje vjerskog odgoja u
ranom djetinjstvu.
Na kraju tribine autoru je
postavljeno više pitanja među
kojima i o postavkama
waldorfskog odgoja i
obrazovanja koja nisu u skladu
s kršćanskim poimanjem svijeta
i odgoja, a o čemu autor
sadržajno i zanimljivo piše u
samoj knjizi. U raspravu se
uključila i s. Katarina Saganić
iz Katehetskoga ureda Riječke
nadbiskupije te je statistički
prikazala stanje vjerskoga
odgoja u riječkim dječjim
vrtićima, istaknuvši kako tek u
30% vrtića djeca imaju
mogućnost vjerskoga odgoja.

Zagreb: Dodijeljene Napretkove stipendije
Zagreb, 12.5.2006. (IKA) - U
prostorijama Hrvatskoga
kulturnog društva Napredak u
Zagrebu u petak 12. svibnja
studentima su svečano
dodijeljene stipendije i potpore
iz Napretkova Fonda za
stipendiranje "Ivo AndrićVladimir Prelog". Uprava
Napretka odlučila je da se ove
godine dodjeli 51 stipendija i
41 potpora kao pomoć
nadarenim i kvalitetnim
studentima. U Hrvatskoj je
dodijeljeno 18 stipendija (ostale
u BiH) po kriteriju uspjeha na
studiju, socijalnom statusu i
regionalnoj zastupljenosti.
Dobitnici stipendija koji
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studiraju u Zagrebu su: Zdenka
Bilandžija, Ivana Jukić, Vlado
Radovac, Jelena Ružić, Martina
Kraljević, Damir Jelić i Delfa
Bartulović. Potpore su uručene
Antoniju Đeni, Svjetlani
Stančić, Dariji Jukić i Boženi
Jurković.
Pri dodjeli stipendija i potpora
nazočnima se obratio Vlado
Luburić, predsjednik glavne
Napretkove podružnice u
Zagrebu i Franjo Topić,
predsjednik HKD Napredak.
Napredak je, prema njegovim
riječima, osnovan 1902. godine
kako bi pomagao mladima,
učenicima i studentima, što mu
je i danas jedan od važnih

prioriteta. Godine 1949.
ukinule su ga tadašnje vlasti, ali
je 1990. obnovljen te je od tada
do danas stipendirao više od
dvije tisuće studenata. Podsjetio
je i na važne Napretkove
stipendiste: Vladimira Preloga,
Ivu Andrića, Milu Budaka,
Nikolu Šopa te na bogate i
raznovrsne aktivnosti toga
Društva. Okupljenima su se
obratili i predstavnici donatora
Fonda: Ine d.d., Zagrebačke
filharmonije i Večernjeg lista,
koji su istaknuli da su svjesni
svoje društvene obveze
ulaganja u znanje i mlade ljude.
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Predstavljene knjige edicije "Hrvatska književnost
BiH u 100 knjiga"

Nakon pozdravnih riječi
predsjednika HKD "Napredak"
Varaždin prof. Ivana Bošnjaka,
na predstavljanju su govorili
dopredsjednik i predsjednik
Matice hrvatske u Sarajevu mr.
Stjepan Sučić i akademik
Perica Vidić, predsjednik HKD
Napredak prof. dr. Franjo
Topić, glavni urednik edicije
akademik Mirko Marjanović te
recenzent prof. dr. Marko
Karamatić. Nakon uvodnih
riječi predstavnika izdavača,
koji su se ujedno osvrnuli na
sveopće teško stanje hrvatskog
naroda u BiH, urednik
Marjanović predstavio je odlike
edicije kojoj je želja skrenuti
pozornost na krucijalne
vrijednosti hrvatskog naroda u
Bosni i Hercegovini, odnosno
uputiti na duhovna uporišta,
zahvaljujući kojima su se i
Hrvati održali kao narod u BiH.
Govoreći o smislu ovakvih
nacionalnih projekata na
početku 21. stoljeća na
području književnog
stvaralaštva u višenacionalnoj

zemlji, kazao je kako ovaj
projekt učvršćuje
multinacionalnost i
multikulturalnost, jer se njime
pridonosi njegovanju, a ne
prešućivanju različitosti. Dodao
je kako ignorancija iskazuje
upravo nerazumijevanje
ukupnosti bića same
književnosti. Podsjetio je kako
su u svim dosadašnjim
objavljenim antologijama i
pregledima književnosti u BiH
najlošije prolazili autori
hrvatske književnosti, na koje
su primijenjivani najrigorozniji
kriteriji. Istaknuo je kako je
edicijom "Hrvatska književnost
BiH" uredničko vijeće nastojalo
ostvariti cjelovitu sliku
hrvatske književne riječi od 14.
do kraja 20. stoljeća. Nakon
ove edicije bit će mnogo lakše
pisati povijest hrvatske
književnosti, a kada svi narodi
ove zemlje realiziraju slične
projekte kao sinteze
nacionalnih književnosti, a prvi
su ga započeli Bošnjaci još u
ratu, bit će mnogo lakše pisati
povijest bosanskohercegovačke književnosti, kao
i povijest hrvatske književnosti.
Istaknuo je kako se u ovaj
projekt krenulo 1997. godine, a
dosad je objavljeno deset
knjiga, najviše u posljednjih
godinu dana. Izrazio je nadu da
će se preostale knjige edicije
objaviti u idućih deset godina.
Edicija predstavlja vrijednosti
hrvatske književnosti BiH od
Humačke ploče, najstarijega
hrvatskog pisanog spomenika u
BiH (X.-XI. st.), do danas,
ostvarivane u kontinuitetu
jednim jezikom i različitim
pismima (glagoljica, bosančica,

latinica). U ediciju su uvršteni
hrvatski književnici rodom iz
BiH, kao i oni koji su rođeni
izvan nje a u njoj su živjeli i
stvarali. U ediciju su uvršteni
pjesnici, romanopisci,
pripovjedači, esejisti, književni
kritičari, putopisci, dramski
pisci, pisci za djecu, ljetopisci,
memoaristi, autori književnih
crtica i bilješki, svjedočenja i
sl., i to ne samo oni koji su
svoja djela tiskali u knjigama,
već i oni koji to za života nisu
uspjeli učiniti. Recenzent
Karamatić ukratko je
predstavio svako izdanje,
kazavši kako se na naslovnici
knjiga nalaze i djela poznatih
hrvatskih likovnih umjetnika iz
BiH, pa će na kraju ova edicija
predstavljati i njihov mali
pregled.

Edicija predstavlja
vrijednosti hrvatske
književnosti Bosne i
Hercegovine od
Humačke ploče,
najstarijeg hrvatskog
pisanog spomenika u
BiH (X.-XI. st.), do
danas, ostvarivane u
kontinuitetu jednim
jezikom i različitim
pismima (glagoljica,
bosančica, latinica)

Do sada su tiskane knjige
Leksikon hrvatskih književnika
BiH od najstarijih vremena do
danas; Hrvatska usmena
književnost BiH, lirika, epika,
retorika; Hrvatska usmena
književnost BiH, proza, drama i
mikrostrukture; Hrvatska
književnost BiH od XIV. do
sredine XVIII. stoljeća;
Hrvatska književnost BiH u
drugoj polovici XIX. i
početkom XX. stoljeća,
Hrvatska književnost BiH
koncem XIX. i prve polovice
XX. stoljeća, Hrvatska
književnost BiH u XX. stoljeću,
te tri knjige izabranih djela
Nikole Šopa: Pjesme i drame,
Proza, Pisma.

www.ika.hr

Varaždin, 12.5.2006. (IKA) Hrvatsko kulturno društvo
"Napredak" podružnica
Varaždin priredilo je 12.
svibnja predstavljanje prvih 10
knjiga edicije "Hrvatska
književnost Bosne i
Hercegovine u 100 knjiga" koje
su izašle u nakladi Matice
hrvatske i uz suizdavaštvo
HKD "Napredak". U podne je
predstavljanje priređeno u
amfiteatru Srednje škole u
Ivancu, a navečer je održano u
Biskupskom ordinarijatu u
Varaždinu, gdje je među
nazočnima bio i varaždinski
biskup Marko Culej.

Predstavljanje je održano i 11.
svibnja u palači Matice
hrvatske u Zagrebu.

Završeni Dani franjevačke kulture u Našicama
Našice, 12.5.2006. (IKA) Otvorenjem izložbe pod
nazivom "Freske našičke crkve
i slikar Marko Peroš" 12.
svibnja završeni su Dani
franjevačke kulture u
Našicama, koji su počeli 6.
svibnja, koncertom u župnoj
crkvi Sv. Antuna Padovanskog.
Koncert pod nazivom "Večer
franjevačkih skladatelja"
okupio je našičke glazbenike
koji su izvodili djela franjevaca
Kamila Kolba, Miroslava
Grđana i Bonaventure Dude. U
ponedjeljak 8. svibnja u

vijesti news

pastoralnom centru Emaus
predavanje na temu "Proročka
karizma sv. Franje i
franjevačkog reda" održao je
fra Nikola Vukoja, a dani
franjevaštva nastavljeni su u
srijedu 10. svibnja kada je na
našičkom groblju, u kapelici
Sv. Josipa obavljen blagoslov
starih nadgrobnih ploča
našičkih franjevaca koji su
pokopani na groblju u 19.
stoljeću.

izloženi su radovi i katalog, a
nekoliko riječi o Marku Perošu
rekao je Božidar Jušić koji je
tom prigodom Zavičajnom
muzeju darovao jedno
originalno Peroševo djelo, sliku
rađenu u pastelu.

Posljednjeg dana
otvorena izložba
"Freske našičke crkve
i slikar Marko Peroš"

Dani franjevačke kulture
održani su u organizaciji
Franjevačkog samostana
Našice, Ogranka Matice
hrvatske Našice i Zavičajnog
muzeja.

Na izložbi u Izložbenom
prostoru Zavičajnog muzeja
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15. obljetnica "Gromova"
Generalni vikar
Vojnog ordinarijata
mons. Josip Šantić na
misi poručio
braniteljima da ne
dižu ruku na sebe

www.ika.hr

Petrinja, 12.5.2006. (IKA) - U
petrinjskoj vojarni "Pukovnik
Predrag Matanović" 12. svibnja
svečano je proslavljena 15.
obljetnica utemeljenja 2.
gardijske brigade Hrvatske
vojske "Gromova". Svečanost,
kojoj su nazočili visoki vojni
dužnosnici, zapovjednik HKoV
general Mareković, izaslanik
ministra obrane Bačić, general
Drago Matanović, general Josip
Stojković, general Zvonko
Peternel, komodor Ivan Supić,
kao i gosti brigade slavljenice,
započela je misom koju je u
kapeli Sv. Ilije proroka
predvodio generalni vikar
Vojnog ordinarijata mons. Josip
Šantić. Na početku
euharistijskog slavlja, u kojem
su sudjelovali svi kapelani
Karlovačkog vojnog dekanata
na čelu s dekanom vlč.
Andrijom Markačem te
susjedni svećenici kao i vojni
kapelan "Gromova" don
Miljenko Majić, zapovjednik 2.
gbr brigadir Predragović
pozdravio je sve nazočne,
istaknuvši kako su već pri
stvaranju brigade, 15. svibnja
1991., gardisti bili svjesni
važnosti i potrebe Božje
pomoći, bez koje neće moći
obraniti domovinske i vjerničke

svetinje koje su tada bile
napadnute.
Polazeći od evanđelja dana, u
kojem Isus svojim
velikosvećeničkim govorom
tješi apostole neka se ne
uznemiruje njihovo srce i neka
vjeruju u Njega i u Boga, mons.
Šantić u propovijedi je razvio
misao da je vjera osobni čin
čovjeka kojim se nadopunjava
ljudsko znanje te se ulazi u
način života i razmišljanja
onoga kome se vjeruje. Time
čovjek prihvaća način
razmišljanja onoga u koga
stavlja svoje povjerenje te mu
on, štoviše, postaje put, istina i
život. Upravo je to, nastavio je
mons. Šantić, davalo snagu
našim braniteljima, i
gardistima, da se suprotstave
ljudskoj prosudbi, koja je 1991.
Hrvatskoj i njezinim
braniteljima predviđala poraz,
te da svoje povjerenje stave u
ruke Onoga koji je istaknuo da
"pšenično zrno koje pavši na
zemlju umre, donosi obilat
rod". Tu božansku dijalektiku
ne mogu razumjeti oni koji ne
vjeruju. A ona nam daje
sigurnost da će i današnji
napadi na naše branitelje, kao i
sve postaje novoga "križnoga

puta" koje zajedno prolazimo,
uroditi plodom uskrsnuća
Domovine i uskrsnuća dobra,
rekao je generalni vikar te
poručio: "Branitelji, nemojte
dizati ruku na sebe! Jer to je
pobjeda naših neprijatelja.
Nego poslušajte Isusa koji vam
govori: "Neka se ne uznemiruje
srce vaše. Vjerujte u Boga i u
mene vjerujte!" Ta vjera je
zalog hrvatske države i
Hrvatske vojske", zaključio je
mons. Šantić te posebno
pozdravio brigadinu bojnu koja
je s "križnog puta" od 140 km
iz Varaždina u Petrinju stigla
upravo za početak mise, gdje su
gardisti posebno molili za
svojih 208 palih suboraca, kao i
za ostale poginule branitelje.
Na kraju mise svima je pozdrav
uputio domaćin vojni kapelan
don Miljenko, izrazivši osobitu
radost zbog okupljanja cijele
brigade oko euharistijskog stola
te je posebno zahvalio
pjevačkom zboru iz Siska i
braći svećenicima na suradnji i
nazočnosti, kao i svima koji su
pridonijeli tome slavlju. Nakon
mise u vojarni je nastavljen
protokolarni dio svečanosti.

Taize molitva u zagrebačkoj katedrali
Braća iz Taizea
pripremaju Europski
susret mladih u
Zagrebu
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Zagreb, 12.5.2006. (IKA) - U
povodu priprave za Europski
susret mladih - Taize 2006.,
koji će se od 28. prosinca 2006.
do 1. siječnja 2007. godine
održati u Zagrebu, od 2. do 12.
svibnja u Zagrebu i
Zagrebačkoj nadbiskupiji
boravila su braća iz zajednice u
Taizeu, brat Richard, brat
Ulrich i brat Georg. Cilj
njihova dolaska bio je susret s
mladima koji će ove godine biti
domaćini Hodočašća povjerenja
na zemlji, a osobito onima koji
se aktivnije žele uključiti u
pripravu toga susreta.
Posljednji u nizu molitvenih
susreta tijekom njihova boravka
u Hrvatskoj održan je u petak
12. svibnja u zagrebačkoj
katedrali, a uz braću Rogera,
Ulricha i Georga, molitvi je
nazočio i zagrebački pomoćni
biskup Vlado Košić, koji je
okupljene mlade pozdravio na
samom početku. Mladima se
obratio i brat Ulrich, te je,

17. svibnja 2006. broj 20/2006

govoreći o Kristovoj ljubavi
prema nama, istaknuo kako
nema pravila pod kojima bi se
ljubav podrazumijevala sama
po sebi. Isus nam za to daje
zoran primjer kada svojim
učenicima pere noge. Biti, pak,
Isusov učenik ne znači biti
poput obožavatelja neke osobe,
već darovati mu svoje
povjerenje, jer po tome će nas
prepoznati. Ljubeći jedni druge,
naše zajedništvo s Kristom se
širi, rekao je brat Ulrich. Brat
Richard izrazio je radost zbog
susreta, podsjetivši mlade kako
bi brat Roger, da nije tragično
preminuo, upravo 12. svibnja
ove godine proslavio svoj 91.
rođendan. Potaknuo je stoga
mlade da ga se rado sjete u
svojim molitvama. Najavio je
potom kako će u cilju daljnjih
priprava za Europski susret
mladih, braća u mjesecu rujnu
ponovno posjetiti Hrvatsku.
Molitva u duhu Taizea, koja

među ostalim obuhvaća osobnu
i zajedničku molitvu, čitanje
ulomaka iz Svetoga pisma,
prigodna razmatranja i
molitvene zazive te pjevanje
pjesama iz Taizea na različitim
jezicima, završila je
tradicionalnim klanjanjem oko
križa, koje se tijekom cijele
godine, svakoga petka nakon
večernje molitve održava u
Taizeu.
Osim zajedničke molitve u
zagrebačkoj katedrali, susreti s
braćom iz Taizea održani su u
tijeku njihova desetodnevnoga
boravka u Hrvatskoj, i u
župama: sv. Leopolda Mandića
u zagrebačkoj Dubravi,
Navještenja BDM u Velikoj
Gorici, sv. Nikole biskupa Stenjevac II, sv. Jelene
križarice u Zaboku, Uzvišenja
sv. Križa u Sisku, sv.
Anastazije u Samoboru te u
župi Presvetog Srca Isusova u
Karlovcu.
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Biskup Škvorčević primio ravnatelje gimnazija
Požega, 12.5.2006. (IKA) - U
prigodi održavanja okruglog
stola ravnatelja poznatih
hrvatskih gimnazija u Požegi
11. i 12. svibnja na temu "Rad
gimnazije u jednoj smjeni",
požeški biskup Antun
Škvorčević primio je u
Biskupskom dvoru sudionike
toga skupa ravnateljicu Prve
sušačke gimnazije u Rijeci
Juditu Franko, ravnateljicu
Gimnazije u Novoj Gradiški
Nadu Peleh-Serenčeš,
ravnatelja II. gimnazije u
Zagrebu Dragu Bagića,
ravnatelja XVI. gimnazije u
Zagrebu Antu Gilinu, ravnatelja
IV. gimnazije u Zagrebu
Milivoja Milišića, ravnateljicu
Gimnazije u Čakovcu Teu
Dragić-Runjak, ravnateljicu
Gimnazije u Varaždinu Rajku
Ptiček, višu savjetnicu iz

Zavoda za školstvo, jedinica
Osijek te domaćeg ravnatelja
požeške Gimnazije Pavla
Bucića. Biskup je izrazio radost
što može pozdraviti ravnatelje
više gimnazija u Hrvatskoj i to
upravo u zgradi koja je snažno
vezana uz prosvjetno
djelovanje isusovaca u 18.
stoljeću - utemeljitelje požeške
Gimnazije - za Požešku
akademiju koja je u njoj
djelovala te Orfanotrofij Sirotište, koje je bilo najuže
povezano s požeškom
Gimnazijom tijekom 19. i prve
polovice 20. stoljeća.
Spomenuo je i nastojanja
Požeške biskupije da dade svoj
doprinos današnjem obrazovnoodgojnom sustavu. Biskup je
upoznao ugledne goste s
povijesnom prisutnošću
Katoličke crkve u požeškom

kraju te s utemeljenjem i prvim
godinama života Požeške
biskupije.
Ravnatelj požeške Gimnazije
Bucić izvijestio je biskupa
Škvorčevića o radu okruglog
stola, koji je potaknula požeška
Gimnazija da bi se u što kraćem
vremenskom razdoblju
napravio odgojno-obrazovni
program rada gimnazija u
jednoj smjeni prema
standardima EU.

U Požegi održan
okrugli stol ravnatelja
hrvatskih gimnazija
na temu "Rad
gimnazije u jednoj
smjeni"

Na kraju susreta biskup
Škvorčević poveo je ugledne
goste u srednjovjekovnu crkvu
Sv. Lovre te im pokazao
biskupijsku Knjižnicu i arhiv, s
brojnim književnim i
didaktičkim djelima od 15. do
19. stoljeća.

Dubrovnik, 12.5.2006. (IKA) U dubrovačkom svetištu Gospe
od Milosrđa u kojem djeluju
franjevci kapucini, u sklopu
proslave blagdana sv. Leopolda
Bogdana Mandića, 12. svibnja
blagoslovljeni su vitraji sv.
Leopolda Mandića i bl. Marije
Propetog Petković. Vitraji su
djelo profesora Marijana
Jakubina iz Zagreba, a nalaze
se na bočnim prozorima crkve.
Na večernjem koncelebriranom
euharistijskom slavlju vitraje je
blagoslovio dubrovački biskup
Želimir Puljić, koji je u
propovijedi govorio o životnom
putu sv. Leopolda i bl. Marije.
Biskup je istaknuo kako se sv.
Leopold uvijek stavljao na
raspolaganje poglavarima, "jer
je vjerovao kako na taj način
može uvijek i svuda činiti
dobro". Četrdeset godina života
proveo je ispovijedajući

grešnike u Padovi deset do
dvanaest sati dnevno, a
"njegovi pokornici" su ga
smatrali "više prijateljem, nego
sucem". Tražili su ga mali ljudi,
ali i ugledni građani: radnici i
industrijalci, studenti i
profesori, intelektualci, vojnici
i časnici, redovnice i redovnici,
svećenici i biskupi, kazao je
biskup.
Podsjetivši kako je papa Ivan
Pavao II. proglasio Leopolda
svetim, a Mariju Petković
blaženom, biskup je dodao:
Kad je papa objavio apostolsko
pismo "Ulaskom u novo
tisućljeće" posebice je istaknuo
kako je "svetost perspektiva
čitavoga pastoralnog hoda
Crkve". A perspektiva svetosti
pokazuje da su kršćani došli do
uvjerenja kako je "besmisleno
zadovoljiti se životnom
prosječnošću minimalističke

etike i površne religioznosti".
Ovo dvoje velikih sinova našeg
kraja i naroda nisu se
zadovoljili prosječnošću i
površnošću vjere, nego su
zaplovili u dubine. I Marija
Propetog Isusa Petković, kojoj
posvećujemo ovaj vitraj,
shvatila je poput Leopolda kako
se čovjeka može pobijediti
samo ljubavlju i po ljubavi
Bogu milosrđa privoditi. A za
to su potrebni veliko srce i
junačka vjera. Njih je Bog
doista obdario i velikim srcem i
junačkom vjerom. Na završetku
propovijedi biskup Puljić
pozvao je okupljene vjernike na
nasljedovanje njihovih primjera
u štovanju Boga i u služenju
ljudima.

Slavlje u
dubrovačkom svetištu
Gospe od Milosrđa

www.ika.hr

Blagoslovljeni vitraji sv. Leopolda Mandića i bl.
Marije Propetog Petković

Misnom slavlju nazočila je i
provincijalka Družbe Kćeri
milosrđa s. Emilija Barbarić.

Međunarodni dan sestrinstva u Gospiću
Gospić, 12.5.2006. (IKA) - U
organizaciji podružnice
Hrvatskoga katoličkog društva
medicinskih sestara i tehničara
Gospićko-senjske biskupije i
Županijske komore
medicinskih sestara Ličkosenjske županije obilježen je
12. svibnja u Gospiću
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Međunarodni dan sestrinstva.
Medicinske sestre okupile su se
na misi zadušnici za članice i
članove svoje udruge koju je
ujutro predvodio biskupov
tajnik fra Draženko Tomić i
vlč. Marko Cvitković. Antun
Luketić, župnik i gospićki

dekan i duhovnik podružnice
Hrvatskoga katoličkog društva
medicinskih sestara i tehničara
Gospićko-senjske biskupije,
blagoslovio je novi ured
Hrvatske komore medicinskih
sestara, podružnice Ličkosenjske županije u sklopu
gospićkog Doma zdravlja.
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Hodočašće vojno-policijskih snaga slavonske regije u
Ilaču
Olako se zaboravljaju
nebrojene žrtve
hrvatskih mladića i
očeva kao da ne
znamo kako nastaviti
ono što su oni
započeli. Odviše se
vremena troši na
međusobne obračune,
a premalo razmišlja
kako nastaviti graditi i
izgrađivati zemlju u
miru, slozi i radosti,
upozorio je biskup
Jezerinac

www.ika.hr

Ilača, 12.5.2006. (IKA/BTU) Vojni ordinarij Juraj Jezerinac
predvodio je 12. svibnja u
marijanskom svetištu u Ilači
euharistijsko slavlje u povodu
trećega dekanatskog hodočašća
vojno-policijskih snaga
slavonske regije koje je
organizirao Osječki vojni
dekanat na čelu s dekanom
Antom Mihaljevićem.. Na
euharistijskom slavlju
koncelebriralo je devet
svećenika i sudjelovalo oko
1000 vjernika među kojima oko
800 pripadnika hrvatske vojske
i policije, odnosno pet
policijskih uprava iz Osječkobaranjske, Vukovarskosrijemske, Brodsko-posavske,
Virovitičko-podravske i
Požeško-slavonske županije,
djelatnici HV-a iz središta za
obuku i doktrinu logistike iz
Požege i djelatnici 3. korpusa
Hrvatske kopnene vojske,
korpusa koji je toga dana slavio
svoga zaštitnika sv. Leopolda
Mandića.
Prije misnoga slavlja riječi
pozdrava uputili su izaslanik
zapovjednika 3. korpusa
Hrvatske kopnene vojske
brigadir Mile Lulić, izaslanik
načelnika PU Vukovarskosrijemske Ante Zovak i
Krešimir Aračić, domaći
župnik i upravitelj svetišta
Gospe Ilačke. I ovo hrvatsko
nebo nad kojim su se nekada
nadvili tamni oblaci rata i
ratnih stradanja, plača i tuge,
obranjeno je moćnim
zagovorom Majke Božje i
hrabrošću i odanošću
hrvatskoga vojnika i
redarstvenika. Zato danas
stavljamo pred ovaj sveti lik
sve naše suze, sve naše molitve,
sve naše grobove, znane i
neznane, sve naše poginule
branitelje, potvrđujući
pradjedovski zavjet, da ćemo
uvijek ostati vjerni Katoličkoj
crkvi koja nas je pod moćnom

zaštitom Majke Božje vodila
kroz cijelu našu povijest,
sačuvala našu čast i poštenje, a
našim braniteljima bila i uvijek
ostala najveća zagovornica i
zaštitnica, rekao je, između
ostaloga, župnik Aračić.
U propovijedi, koju su
sudionici euharistijskoga slavlja
popratili dugim pljeskom,
biskup Jezerinac je, između
ostaloga, rekao kako su
hrvatski branitelji u
Domovinskom ratu vjerovali u
pobjedu dobra nad zlom, istine
nad lažima, ljubavi nad
mržnjom, života nad smrću,
svjetla nad tamom. Vjerovali su
da im Marija može pomoći u
najtežim trenucima opstanka.
Stoga su i uzeli Marijin znak krunicu - moleći se Majci
Božjoj, nadajući se njezinoj
pomoći i zagovoru. Stoga u
okruženju u kojemu se danas
nalazimo, u vremenu
globalizacije koja, koliko god
ima pozitivnih vrijednosti, čini
se, da sve više ide za rušenjem
ljudskih i kršćanskih
vrijednosti. Marija nam jedina
ostaje kao nada, rekao je biskup
Jezerinac.
O o. Leopoldu Mandiću,
zaštitniku kapelanije 3. korpusa
Hrvatske kopnene vojske,
biskup Jezerinac je rekao da je
posjedovao duboku vjeru i da je
bio očaran ljepotom Marijine
duše. Leopold je imao
neograničeno pouzdanje u
Mariju. Nije li to poruka i
ovom našem vremenu koje
čezne za mirom i radošću?
Moram ovdje spomenuti
činjenicu koja sve više unosi
nemir u našu hrvatsku javnost i
naše hrvatsko iseljeništvo,
poglavito u Kanadi i Americi, a
to je međusobno optuživanje,
olako zaboravljajući nebrojene
žrtve hrvatskih mladića i očeva
kao da ne znamo kako nastaviti
ono što su oni započeli. Odviše

se vremena troši na međusobne
obračune, a premalo razmišlja
kako nastaviti graditi i
izgrađivati zemlju u miru, slozi
i radosti, upozorio je biskup
Jezerinac. Poručio je: Ne
zaboravimo da je Marija
postala i našom majkom, da ju
je hrvatski narod uzeo kao
svoju majku na samim
počecima ulaska Hrvata u krilo
Katoličke crkve i nije se u tome
pokolebao sve do danas,
dapače, u najtežim se trenucima
Mariji utjecao, poglavito u
Domovinskom ratu.
Biskup je propovijed završio
riječima: Čuli smo ovih dana da
bi nam u ovom trenutku trebao
netko, tko će reći što je dobro
za nas, a što nije - neka osoba
visoko moralna koja bi nam
pomogla da kao zajednica i
društvo krenemo naprijed. Ako
je tako, onda nam nema boljega
lijeka nego povratak moralnim,
kršćanskim vrijednostima,
povratak Bogu, Isusu Kristu i
njegovoj Majci Mariji. Ali,
kada Crkva naglašava upravo
to, onda nam dolaze s druge
strane suprotne reakcije,
izruguju takve prijedloge oni
čiju stranu dobro poznamo kao
vjetrove koji pušu s onih strana
otkud nam nikada ništa dobro
nije došlo. Zato nam kao i
uvijek ostaje pouzdana nada i
molitva nebeskoj Majci,
zaključio je biskup Jezerinac
Na kraju mise okupljenima se
obratio i Alojz Kovaček, vojni
kapelan 3. gardijske oklopno
mehanizirane brigade.
Liturgijsko pjevanje predvodio
je zbor Isusovačke klasične
gimnazije s pravom glasa iz
Osijeka pod vodstvom prof.
Zrinke Andrić. Milodari s
misnoga slavlja namijenjeni su
za obnovu i izgradnju svetišta
Gospe Ilačke. Euharistijskom
slavlju prethodio je svečani
ophod.

Djeca posjetila Caritasov dom za stare i nemoćne u
Ogulinu
Ogulin, 12.5.2006. (IKA) Uoči Majčina dana, po
višegodišnjoj tradiciji djeca iz
Dječjeg vrtića Bistrac iz
Ogulina posjetila su i
prigodnim programom se
predstavila štićenicima

16

17. svibnja 2006. broj 20/2006

Caritasovog doma za stare i
nemoćne Biskup Srećko
Badurina iz Ogulina. Djeca
predvođena ravnateljicom
vrtića Ivankom Turković te
trima odgajateljicama darovala
su štićenicima doma košaru

punu voća i sokova i niz
likovnih uradaka na temu
svojih baka.
Štićenici Caritasovog doma s
ravnateljicom Ručicom Salopek
darovali su djeci loptu i
sportske rekvizite.
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Split: Položen kamen temeljac za novu zgradu Klinike
za ženske bolesti i porode
Split, 12.5.2006. (IKA) - U
sklopu objekta Kliničke bolnice
Split, 12. svibnja položen je
kamen temeljac za novu zgradu
Klinike za ženske bolesti i
porode. Jadranku Kosor,
potpredsjednicu Vlade
Republike Hrvatske i ministricu
obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti,
i dr. Nevena Ljubičića, ministra
zdravstva i socijalne skrbi,
ispred Upravne zgrade KB Split
na Firulama dočekali su
splitsko-dalmatinski župan
Ante Sanader, splitski
gradonačelnik Zvonimir Puljić,
ravnatelj KB Split prof. dr.
Dujomir Marasović i bolnički

duhovnik mr. don Tomislav
Topčić.
Tekst na pleksiglasu ravnatelj
je predao ministrici Kosor da
ga pročita nazočnima, a nakon
toga su ga potpisali ministar
Ljubičić i ravnatelj Marasović.
Tekst je ministrica položila u
metalni tubus, u koji je ministar
ubacio kovanicu od pet kuna, a
ravnatelj zlatnik sv. Dujma i
Splita te je tubus položen u
kamen temeljac.
Blagoslivljajući kamen
temeljac, don Tomislav je
rekao: "Gospodine, ponizno
molimo tvoj blagoslov kamena

temeljca, na kojem će biti
izgrađena nova klinika za
ženske bolesti i porode.
Gospodine, tebi je znano da
ljudsko biće nikako ne može
biti razumski proizvod. Neka
ovaj blagoslov otvori nam oči
duha, kako bismo shvatili da
među trajne uljudbene vrednote
svakog ljudskog društva treba
ubrojiti zaštitu nerođenog
života i dostojanstva muškarca i
žene, na kojima se temelji
budućnost čovječanstva.
Molimo te Gospodine, neka
ova nova klinička zgrada za
ženske bolesti i porode, bude u
službi uljudbe života a ne
smrti".

Predstavljena knjiga fra Josipa Solde "Grimanijev
zakon"
Stijepo Obad sa Sveučilišta u
Zadru. Osim uvodnoga teksta
akademika Nikše Stančića,
knjiga ima četiri dijela: 1.
Agrarni odnosi u Mletačkoj
Dalmaciji u XVIII. stoljeću, 2.
Grimanijev zakon (talijanski
izvornik, hrvatski prijevod i
faksimil), 3. Odredbe i
primjena Zakona, 4. Francuska
okupacija Dalmacije i
dokidanje Zakona. Dodan je
sažetak na engleskom jeziku,
izvori i literatura, zemljovidi u
boji, kazalo imena i bilješka o
autoru uz višebojni tvrdi uvez.
Akademik Staničić, urednik i
priređivač izdanja, istaknuo je
da je Zakon konačno riješio u
ono doba vrlo nesređene prilike
u pitanjima vlasništva i
korištenja zemalja u Mletačkoj
Dalmaciji. Premda je Zakonik

doživio dva hrvatska izdanja i
jedan prijevod na srpski jezik,
ipak je tek ovo izdanje pravo
kritičko. Fra Josip je kao
istraživač i znanstvenik izvrsno
obavio povjereni mu zadatak i
objavljivanjem ove knjige
konačno je stavljena točka na
pitanje postanka i teksta
Zakona, njegove primjene i
posljedica za stanovništvo
Dalmacije sve do danas.
Ujedno je istaknuo da je fra
Josip uz višestruko djelovanje
kao svećenik, profesor,
odgojitelj i glazbenik u svojim
istraživačkim povijesnim
djelima dao osobiti doprinos
proučavanju pojedinih pitanja
iz hrvatske povijesti. Ljepoti
toga kulturnog doživljaja
doprinijela je klapa "Sinj"
izvodeći nekoliko melodija
koje je fra Josip volio.

Zakon za dalmatinske
krajine iz 1755/56.
godine

Nadbiskup je taj poziv
odgojiteljicama uputio i u
propovijedi u kojoj je istaknuo
Isusov primjer odnosa prema
djeci. Isus je sam rekao "ne
priječite malenima da dođu k
meni" čime ukazuje na važnost
i potrebu da se djeca odgajaju u
vjeri i već u ranoj životnoj dobi
upoznaju Isusa. "Roditelji u
tome imaju veliku ulogu, oni
mogu djeci priječiti da dođu do
Isusa ili ih približiti njemu",
rekao je nadbiskup.

S ciljem promicanja
vjerskog odgoja u
predškolskim
ustanovama u
katedrali Sv. Vida
nadbiskup Devčić
predvodio misu na
koju su posebno bila
pozvana djeca
predškolske dobi,
roditelji i odgajatelji
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Sinj, 12.5.2006. (IKA) - U
dvorani hotela "Alkar" u Sinju,
koju su ispunili prijatelji,
suradnici i poštovatelji fra
Josipa Solde predstavljena je
12. svibnja njegova posthumno
tiskana knjiga "Grimanijev
zakon. Zakon za dalmatinske
krajine iz 1755/56. godine".
Knjiga je objavljena u nizu
"Temeljni dokumenti hrvatske
povijesti" Zavoda za povijest
Filozofskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
Nakladnici su, uz spomenuti
Zavod, Golden marketing Tehnička knjiga i ogranak
Matice hrvatske u Sinju.
Voditelj programa bio je Marko
Duvnjak, ravnatelj Gimnazije
Dinka Šimunovića, a skup je
pozdravio fra Mirko Marić,
predsjednik Ogranka MH u
Sinju. O knjizi je govorio dr.

Djeca traže put k Isusu
Rijeka, 13.5.2006. (IKA) - S
ciljem promicanja vjerskog
odgoja u predškolskim
ustanovama 13. svibnja u
katedrali Sv. Vida riječki
nadbiskup Ivan Devčić
predvodio je euharistijsko
slavlje na koje su posebno bila
pozvana djeca predškolske
dobi, roditelji i odgajatelji.
Riječku katedralu okitilo je
mnoštvo dječjih glasova,
praćenih roditeljima i
odgojiteljima. Tom je
inicijativom Katehetski ured
Riječke nadbiskupije želio
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animirati roditelje i odgojitelje
u vjeri da se uključe u program
katoličkog odgoja u
predškolskim ustanovama.
Program vjerskog odgoja
provodi se u 13 vrtića što
obuhvaća trećinu predškolskih
ustanova Riječke nadbiskupije,
a njihov je broj u stalnom
porastu. Preporuka i poziv
Katehetskog ureda upućena je
odgojiteljicama koje rade u
vrtićima i aktivni su vjernici
kako bi se uključile u projekt
naobrazbe za provođenje
katoličkog vjerskog odgoja.
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Nadbiskupijsko natjecanje učenika srednjih škola
Učenici su se natjecali
iz građe za
predsinodske rasprave
Druge sinode
Zagrebačke
nadbiskupije

Zagreb, 13.5.2006. (IKA) Nadbiskupijsko natjecanje
učenika srednjih škola iz građe
za predsinodske rasprave Druge
sinode Zagrebačke
nadbiskupije održano je u
subotu 13. svibnja u
prostorijama Nadbiskupskog
duhovnog stola u Zagrebu.
Na natjecanju je sudjelovalo
šest ekipa koje su se za
nadbiskupijsko natjecanje
kvalificirale na
arhiđakonatskim natjecanjima:
Srednja škola - Sesvete,
Tehnička škola - Kutina,
Ekonomsko-turistička škola Karlovac, Srednja škola Ivana
Trnskog - Hrvatska Kostajnica,
Gimnazija Antuna Gustava
Matoša - Samobor i Srednja
škola - Zlatar.
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Program je započeo
zajedničkim pjevanjem himna
Druge sinode Zagrebačke
nadbiskupije nakon čega su sve
pozdravili generalni tajnik

Sinode dr. Tomislav Markić i
predstojnik Katehetskog ureda
dr. Josip Jakšić. Program
natjecanja vodio je dr. Josip
Šimunović, zamjenik
predstojnika Katehetskog
ureda.
Natjecanje se sastojalo od
pisanoga testa, koji su pisali svi
učenici pojedinačno, i tombole,
koja se rješavala ekipno. Građa
za natjecanje bila je prilično
obimna i zahtjevna, a
obuhvaćala je određene
materijale iz "Građe za
predsinodske rasprave u
zajednicama vjernika".
Najviše bodova osvojila je
ekipa Srednje škole Ivana
Trnskog iz Hrvatske
Kostajnice. Drugo mjesto
osvojila je ekipa Gimnazije
Antuna Gustava Matoša iz
Samobora, a treći su bili
natjecatelji iz Srednje škole
Zlatar. Sve su ekipe dobile
priznanje za sudjelovanje i

prigodne darove Katehetskog
ureda i Tajništva Druge sinode
Zagrebačke nadbiskupije.
Tri prvoplasirane ekipe dobile
su i posebne nagrade,
monografije "Sveti Otac Ivan
Pavao II. u pastirskom pohodu
Hrvatskoj 2.-4. X. 1998." i
"Sveti Otac Ivan Pavao II. u III.
pastirskom pohodu Hrvatskoj
5.-9. VI. 2003.". Usto ih je
Zagrebačka nadbiskupija za
pokazano znanje nagradila
višednevnim boravkom u
Domu sv. Martina u Malom
Lošinju.
Tijek natjecanja nadziralo je
nadbiskupijsko povjerenstvo
koje su činili: vjeroučiteljmentor i predsjednik
povjerenstva Leon Arsovski, s.
Karolina Mićanović (koja je
pripremila pismene testove i
tombolu) i svi vjeroučitelji
voditelji ekipa koje su
sudjelovale na natjecanju.

Susret Prijatelja Maloga Isusa
Na susretu se okupilo
oko tisuću Prijatelja
Maloga Isusa, najviše
djece i mladih

Ludbreg, 13.5.2006. (IKA) Deveti susret Prijatelja Maloga
Isusa, vanjskih suradnika
sestara Služavki Maloga Isusa,
za zagrebačku provinciju
održan je 13. svibnja u svetištu
Predragocjene Krvi Isusove u
Ludbregu. Susret, na kojem se
okupilo oko tisuću Prijatelja
Maloga Isusa, od kojih najviše
djece i mladih, započeo je
okupljanjem u župnoj crkvi
Presvetog Trojstva gdje je sve
sudionike pozdravio župnik
mons. Josip Đurkan te ukratko
prikazao povijest grada i samog
svetišta, a posebno je govorio o
događaju iz 1411. godine kad
se u tijeku mise vino na vidljiv
način pretvorilo u Isusovu krv.
Nakon što su riječi pozdrava
uputile glavarica zagrebačke
provincije sestara Služavki
Maloga Isusa s. Radoslava
Radek i s. Mirjam Dedić,
pročelnica Družbe za Prijatelje
Maloga Isusa, hodočasnici su
se pred relikvijama Presvete
Krvi Isusove i pred kipom
Maloga Isusa zadržali u molitvi
krunice Maloga Isusa.
Svečanu procesiju s kipom
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Maloga Isusa i relikvijama
Presvete Krvi od crkve
Presvetog Trojstva do zavjetne
kapele Hrvatskog sabora, kao i
euharistijsko slavlje predvodio
je o. Stjepan Fridl, DI, glavni
urednik Radio Marije, zajedno
s domaćim župnikom i
svećenicima koji su dopratili
pojedine skupine Prijatelja
Maloga Isusa. Pjevanje na misi
predvodili su PMI iz župe
Kloštar Podravski pod
vodstvom s. Viktorije
Predragović.
Nakon što je u propovijedi o.
Stjepan Fridl podsjetio na
ukazanja Majke Božje u Fatimi
na isti dan 1917. godine i na
njezinu ulogu u povijesti
spasenja, istaknuo je kako nam
je Ona darovala Isusa da nam
bude prijatelj. Svoje
prijateljstvo Isus je tijekom
zemaljskog života svjedočio na
više načina, sve do vrhunca položio je život za prijatelje. "A
što znači biti prijatelj Isusov?
Jesam li ja prijatelj Isusov?",
pitanja su koja je propovjednik
postavio svakome na
razmišljanje. O svom
prijateljstvu s Isusom u tijeku

propovijedi govorili su Mislav i
Katarina, djeca iz Voćina te
Kata, majka iz Vinkovaca. O.
Stjepan je na kraju propovijedi
pozvao sve na ljubav prema
Domovini i pravim
vrijednostima koje treba
sačuvati i predati budućim
naraštajima, te na
prepoznavanje i odbacivanje
zla - nemorala, psovke, ideja
protiv Boga - kojima nam
svijet, a posebno mediji, truju
djecu i mlade.
U poslijepodnevnom dijelu
susreta na prostoru ispred
zavjetne kapele Hrvatskog
sabora izvještajima o
djelovanju protekle godine,
pjesmama, recitacijama i
glazbeno-scenskim prikazima
predstavili su se Prijatelji
Maloga Isusa iz raznih župa,
nakon čega su predstavnici
svake skupine izvukli papiriće s
imenima župe za koju će moliti
u tijeku godine. Susret je
završio povratkom u župnu
crkvu, završnom riječi župnika,
Te Deumom te blagoslovom s
moćima Presvete Krvi Isusove.
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Biskup Mrzljak predvodio misu za žrtve Bleiburga i
križnoga puta
događalo.
Biskup Mrzljak izrazio je
zahvalnost našim
sunarodnjacima koji su živjeli u
slobodnom svijetu što su istinu
o strašnim zločinima svake
godine svjedočili upravo u
Bleiburgu. Također iskazao je
zahvalnost što ni ujedinjena
Europa ne može više šutjeti o
počinjenim zločinima te je
pozdravio Rezoluciju Vijeća
Europe o osudi komunističkih
zločina upućenu iz
Strassbourga 25. siječnja. U
rezoluciji se navodi da pad
totalitarističkih komunističkih
režima u srednjoj i istočnoj
Europi nije bio u svim
slučajevima popraćen
međunarodnom istragom
zločina koje su ti režimi
počinili. Dapače, počinitelji tih
zločina nisu izvedeni pred sud
međunarodne zajednice, kao što
je bio slučaj sa stravičnim
zločinima koje je počinio
nacizam. U rezoluciji se snažno
osuđuje masovno kršenje
ljudskih prava od strane
totalitarnih komunističkih
režima i izražava sućut,
razumijevanje i priznanje
žrtvama tih zločina. Također,
poziva se sve komunističke ili
post-komunističke partije da u
svojim zemljama, ako to dosad
nisu učinile, ponovno procjene
povijest komunizma i svoju
vlastitu prošlost, jasno se
distanciraju od zločina
počinjenih od strane totalitarnih
komunističkih režima i da ih
osude bez ikakvih nejasnoća. U
rezoluciji je izraženo uvjerenje
da je svjesnost o povijesnim
zbivanjima jedan od preduvjeta

da se izbjegnu slični zločini u
budućnost te da, dapače
moralna procjena i osuda
počinjenih zločina igraju važnu
ulogu u edukaciji mladih
naraštaja.
Biskup Mrzljak upozorio je da
jasne riječi ove europske
deklaracije u hrvatskoj javnosti
nisu odjeknule niti su izazvale
ikakve korake koji bi omogućili
da istina o tim prošlim
tragičnim događajima oslobodi
mnoge koji su još uvijek
zatočenici bilo kao žrtve bilo
kao dionici toga zločinačkog
poretka. Mnogi se pitaju zašto u
suvremenoj Hrvatskoj nema
snage niti političke volje da se
provedbom te deklaracije to
prošlo razdoblje prepusti
povijesti te da mi svjesni istine
o toj prošlosti možemo
neopterećeni ići naprijed,
prokomentirao je biskup
Mrzljak.

Mnogi su ovdje uzeli
križ neizvjesnosti i
krenuli na put na
kojem su mnogi bili
mučeni i ubijeni, a
preživjeli su u velikom
strahu šutjeli
desetljećima dok su
neki s tom tajnom
otišli u grob
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Bleiburg, 14.5.2006. (IKA) Spomendan bleiburškim
žrtvama i žrtvama križnoga
puta obilježen je pod
pokroviteljstvom Hrvatskog
sabora u nedjelju 14. svibnja na
Bleiburškom polju. Misu
zadušnicu za žrtve Bleiburga i
križnoga puta predvodio je
izaslanik Hrvatske biskupske
konferencije zagrebački
pomoćni biskup Josip Mrzljak.
"Okupljeni smo na ovome polju
koje nas podsjeća na velike
muke koje su ovdje mnogi naši
proživljavali u mjesecu svibnju
1945. godine. No, podsjeća nas
i na smrti koje su se nakon toga
događale, ali i na uskrsnuće, jer
su mnogi bili nevine žrtve i
duboku su vjeru nosili u sebi",
rekao je biskup. Prokomentirao
je i kako Bleiburško polje
podsjeća na prvu postaju
Isusova križnoga puta u kojoj
Pilat izgovara riječi "Ja ne
nalazim na njemu nikakve
krivice", no malo zatim na
povike rulje odgovara "Uzmite
ga vi i raspnite". Mnogi su
ovdje uzeli križ neizvjesnosti i
krenuli na put na kojem su
mnogi bili mučeni i ubijeni, a
preživjeli su u velikom strahu
šutjeli desetljećima dok su neki
s tom tajnom otišli u grob,
kazao je. Biskup Mrzljak
podsjetio je da je o tom
vremenu govorio i kardinal
Josip Bozanić na Macelju 5.
lipnja protekle godine. Tada je
kardinal kazao da bismo trebali
konačno hrabro i iskreno
zatvoriti tu stranicu povijesti,
bez mržnje i želje za bilo
kakvom osvetom, imenujući
pravim imenom sve ono što se

Na misi su bili nazočni
potpredsjednica Hrvatskog
sabora Đurđa Adlešić,
potpredsjednik Vlade Damir
Polančec, mr. Vladimir
Lončarević iz Ureda
predsjednika Republike,
hrvatski veleposlanik u Austriji
dr. Zoran Jašić, predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Martin Raguž, članovi
Počasnog Bleiburškog voda,
predstavnici udruga hrvatskih
branitelja te brojni vjernici.
Nakon mise molitveni nagovor
i prigodnu riječ u ime Islamske
zajednice u Hrvatskoj uputio je
imam Idriz Bešić.

Zbor "Sv. Cecilija" Janjevo gostovao u Vinkovcima
Vinkovci, 14.5.2006. (IKA) Grad Vinkovci i središnja
vinkovačka župa sv. Euzebija i
Poliona ugostili su 14. svibnja
Mješoviti pjevački zbor "Sv.
Cecilija" Janjevo iz Zagreba.
Janjevčani su animirali
liturgijsko pjevanje na
euharistijskom slavlju koje je
predvodio župnik i dekan
vinkovački mons. Tadija
Pranjić. Poželjevši im
dobrodošlicu, mons. Pranjić
prisjetio se 1990. godine, kad
su Vinkovčani za Hrvate na
Kosovu poslali konvoj
humanitarne pomoći. U
propovijedi je mons. Pranjić
rekao kako se može ostati
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povezan s Isusom ako se na
poseban način obdržavaju dvije
zapovijedi - ljubav prema Bogu
i ljubav prema bližnjemu. "Ako
čovjek ostane povezan s
Bogom poput loze i trsa on
opstaje. Blago čovjeku koji je
unatoč slabostima ostao
povezan s Bogom. On je
ostvario svoje poslanje i bio
loza koja je donijela ploda",
rekao je mons. Pranjić. Upravo
su Vinkovčani ta loza iz
evanđelja koji su s Isusom
povezani i po zakonu ljubavi
prema čovjeku kada su pomogli
Janjevčanima. O tome svjedoči
i Lazar Ivanović, predsjednik
Zbora. "Veza između Janjeva i

Vinkovaca postoji još puno
prije. Devedesete godine smo
iskusili velikodušnu pomoć
Vinkovčana koji su nam tada,
kada su nas svi zaboravili,
pomogli, poslavši humanitarnu
pomoć. Ta veza između
Janjevčana i Vinkovčana traje i
trajat će i ovo je za nas velika
radost što smo pjevali na misi",
rekao je. Pjevali su misu Matije
Tomca "Surrexit Dominus" na
hrvatskom jeziku, a nakon
misnoga slavlja održali su
kratak koncert. Voditelj i
dirigent je prof. Paško Đeldić, a
zbor je na orguljama pratio
prof. Ivan Bete.

Vinkovčani su 1990.
godine poslali
Hrvatima na Kosovu
konvoj humanitarne
pomoći
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Predstavljen album "Put do srca"
Koncert "Novog
svitanja" u kazalištu
"Vidra"

Zagreb, 14.5.2006. (IKA) - U
dvorani kazališta "Vidra" 14.
svibnja održan je promotivni
koncert albuma "Put do srca"
glazbene skupine Novo
svitanje. Pozdravnu riječ uputio
je pomoćni biskup zagrebački
Vlado Košić. O CD-u kao i
dosadašnjem radu glazbene
skupine "Novo svitanje"
govorio je glazbeni urednik
HKR-a Slavko Nedić. Istaknuo
je kako je skupina nastala na
čvrstim temeljima grupe
"Elektro Spiritus" koja je

objavila tri albuma, te
kombinacijom gospela i sacrorocka ostavila veliki trag na
hrvatskoj duhovnoj sceni.
Pjesme predstavljene na ovom
albumu su festivalske
uspješnice "Novog svitanja"
proizašle iz srca, a ono izašlo iz
srca lako nađe put do srca.
Nonet franjevaca
konventualaca kao gost na
albumu "Put do srca" u pjesmi
"Sveti Franjo" predstavio se i s
nekoliko pjesama s njihova
albuma "Bezgrešnoj u čast",

koji je bio ove godine
nominiran u kategoriji duhovne
glazbe za nagradu "Porin".
Dramski umjetnik Adam
Končić čitao je stihove
uglazbljene na albumu, a zbor
djece i mladih "Maksići" iz
župe sv. Maksimilijana Kolbea
s Bijenika pridružili su se
glazbenoj skupini "Novo
svitanje" na kraju koncerta.
Prihod od prodaje CDa u
nakladi "Laudata" namijenjen
je za humanitarne svrhe.

Komemoracija bleiburške tragedije i križnog puta
Minutom šutnje i
molitvom u Splitu
odana počast žrtvama
Bleiburga i križnog
puta

www.ika.hr

Split, 14.5.2006. (IKA) - Na
komemoraciji 61. obljetnice
bleiburškog stradanja i križnih
putova, koju je organizirala
Udruga veterana "Hrvatski
domobran" - Ogranak Split, u
ponedjeljak 15. svibnja ispred
spomen-križa palim
domobranima na gradskom
groblju Lovrinac u nazočnosti
najviših predstavnika udruga,
Grada i Županije predvođenih
splitsko-dalmatinskim županom
Antom Sanaderom, odali su
minutom šutnje i molitvom
počast žrtvama Bleiburga i

križnog puta, kao i poginulim
dragovoljcima Domovinskog
rata, te svim preminulim
članovima udruge. Ispred
spomen-križa položeni su
vijenci i upaljene svijeće.
Molitvu za sve stradale
predvodio je kanonik i župnik
katedrale Sv. Dujma don
Zdenko Bralić. Podsjetio je na
stradanja i patnje mučenika
blaiburškog križnog puta, na
svim njegovim bezbrojnim
tužnim postajama, pa i dugim
godinama prije i poslije toga
najtragičnijeg svibnja, citirajući

govor Đurđe Adlešić,
potpredsjednice Sabora na
Bleiburškom polju, koja je
istaknula da nije dovoljno samo
simbolično polagati vijence za
sjećanje na žrtve o kojima se 50
godina šutjelo, nego treba jasno
reći tko su bili egzekutori, a tko
žrtve. Misu zadušnicu za sve
stradale u Bleiburgu i na
križnom putu predvodio je 14.
svibnja u crkvi Svete Klare fra
Ivon Mandešić, koji je i sam
prošao križni put.

Predstavljena zbirka pjesama "Zahvala" pok. fra
Denisa Sačera
Bolest, boli i patnje
središnja su tema
njegovih stihova.
Ostao je željan
mnogočega, kako
govori u svojoj
posljednjoj pjesmi željan sna, željan
života, željan predaha
i odmora od bolova
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Zagreb, 14.5.2006. (IKA) - U
dvorani sv. Franje u sklopu
samostana franjevaca
konventualaca na Svetom Duhu
u Zagrebu u nedjelju 14.
svibnja predstavljena je zbirka
pjesama pok. fra Denisa Sačera.
Izdavač te knjige je Hrvatska
provincija sv. Jeronima
franjevaca konventualaca, a u
spomen na fra Denisa koji je
umro u 39. godini života 14.
studenoga 2005. godine. Knjigu
je ilustrirao Zvonimir Penava, a
uredio fra Ilija Miškić. Fra
Denis je izrazio želju da
njegove pjesme kao zbirka
ugledaju svjetlo dana samo
nekoliko tjedana prije smrti.
Urednik zbirke posebno
napominje simboliku: fra Denis
iza sebe ostavlja 39 pjesama,
umrijevši upravo u 39. godini
života. Bolest, boli i patnje
središnja su tema njegovih
stihova. Ostao je željan
mnogočega, kako govori u
svojoj posljednjoj pjesmi željan sna, željan života, željan
predaha i odmora od bolova.
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Knjigu su predstavili župnik
župe sv. Antuna Padovanskog
fra Žarko Relota, profesor na
Filozofskom fakultetu u
Zagrebu i ravnatelj
Dubrovačkih ljetnih igara Ivica
Prlender. Stihove iz zbirke
čitala je Željka Ogresta, a
program vodio fra Ivan Karlić.
Fra Denis Sačer rođen je 31.
srpnja 1967. u Vinkovcima.
Nakon završetka osnovne škole
u Vinkovcima i ulaska u
sjemenište franjevaca
konventualaca na Svetome
Duhu, polazi Interdijecezansku
srednju školu za spremanje
svećenika u Zagrebu gdje
maturira 1986. godine. U
novicijat franjevaca
konventualaca na Cresu ušao je
1. kolovoza 1986. godine gdje
je godinu dana kasnije na
blagdan Gospe od Anđela Porcijunkule 2. kolovoza 1987.
godine položio prve privremene
zavjete, nakon čega upisuje kao
redoviti student Katolički
bogoslovni fakultet gdje je
diplomirao 2. rujan 1994.

godine. Svečane zavjete
položio je na blagdan sv. Franje
1992. godine u crkvi Sv.
Antuna Padovanskog.
Po đakonskom ređenju
đakonski praktikum provodi u
župi sv. Josipa Radnika u
Sisku-Galdovo i u župi sv.
Antuna Padovanskog u
Zagrebu. Za svećenika ga je
zaredio kardinal Franjo Kuharić
26. lipnja 1994. u zagrebačkoj
katedrali. Od 28. lipnja 1994.
godine do 23. lipnja vršio je
službu župnog vikara u župi sv.
Antuna Padovanskoga u
Zagrebu. U tijeku boravka u
Zagrebu, vršio je službu
duhovnog asistenta franjevačke
mladeži, te vjeroučitelja u
osnovnim školama "Ivan
Cankar" i "Medvedgrad" i
katehete u župi. Službu župnog
vikara u župi Uznesenja BDM
u Molvama vršio je od 25.
lipnja 2002. do 19. listopada
2004. godine, nakon čega je do
smrti bio član samostana
Svetoga Duha u Zagrebu.
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Molitveni svibanj u Remetama
Zagreb, 14.5.2006. (IKA) - U
Velikoj dvorani karmelskog
samostana Majke Božje
Remetske u Zagrebu održan je
14. svibnja drugi susret pod
nazivom: "Molitveni svibanj u
Remetama".
Predavanje je bilo posvećeno
duhovnosti bl. Elizabete od
Presvetog Trojstva (18801906), a održao ga je dr. o.
Antonio Mario Čirko.
Blaženica je bila marijanska

duša. Od Blažene Djevice
prisvojila je najuzvišenije
nježnosti svoje duhovnosti. Za
svaki marijanski blagdan
redovito je obnavljala posvetu
Presvetoj Djevici. Ona otkriva
u Mariji savršen uzor
preobraženog sjedinjenja i želi
provesti svoj zemaljski život
kao Djevica: u šutnji i klanjanju
Riječi, sva izgubljena u
Presvetom Trojstvu. Blaženica
se je željela ujediniti s Marijom

u tom otajstvenom događaju
kako bi ljude dovela Trojstvu.
Na kraju života kada će biti
teško bolesna pronalazi
ohrabrenje u Mariji koja je pod
križem ostala snažna i
dostojanstvena. Nakon
predavanja uslijedio je
razgovor i agape, pjevana
Večernja molitva s
karmelićanima, molitva krunice
i litanije te večernja misa.

Dr. o Antonio Mario
Čirko održao
predavanje "Blažena
Djevica Marija u
životu Elizabete od
Presvetog Trojstva"

Zagreb, 15.5.2006. (IKA) - U
povodu Međunarodnoga dana
obitelji u ponedjeljak 15.
svibnja predstavnice Gradskog
ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje
Grada Zagreba Ljiljana Vrbić,
Zorana Uzelac i Andreja Ninić
posjetile su i darivale štićenike
Caritasovog Centra za radnu
terapiju i rehabilitaciju "Sv.
Vinko Paulski" u Oborovu i
kuće za smještaj djece i majki
na Savici-Šancima u Zagrebu.
Taj Ured obilježava Dan
obitelji svake godine na

drugačiji način. Ove godine
odlučili su darivati ustanove
koje se skrbe o djeci i njihovim
obiteljima. Budući da je
nemoguće darivati sve takve
ustanove na području Grada
Zagreba za darivanje su
odabrali malu Caritasovu kuću
na Savici-Šancima, koja pruža
obiteljski ugođaj, a u njoj su
smještena djeca do tri godine
starosti i majke koje se žele
brinuti za svoju djecu. Uz lijepe
i korisne darove - slikovnice,
plišane i didaktičke igračke zaželjeli su malim stanarima i

njihovim majkama sve najbolje
i da se što prije vrate u svoje
obitelji ili pronađu trajni dom u
kojem će moći sretno živjeti. U
kući je trenutno smješteno
šesnaestero djece, a s njima i tri
majke. Najmlađe dijete ima dva
mjeseca.
Stotinjak štićenika smještenih u
Centru "Sv. Vinka Paulskog" u
Oborovu imaju različite vrste
tjelesnih i mentalnih oštećenja,
od kojih su neka višestruka.
Darove je primilo tridesetak
štićenika kojima su igračke bile
primjerene njihovoj dobi.

Međunarodni dan obitelji u Rijeci
Rijeka, 15.5.2006. (IKA) Kada brani vrijednosti braka i
obitelji Crkva pomaže ljudima
da žive sada. Ne čini to radi
vječnosti, nego želi da im na
ovome svijetu bude bolje,
objasnio je dr. Marijan Jurčević
na proslavi Međunarodnog
dana obitelji 15. svibnja u
Nadbiskupskom ordinarijatu u
Rijeci. Međunarodni dan
obitelji bio je prilika za
promociju nove web stranice
Ureda za obitelj
(www.mojaobitelj.net) i ostalih
djelatnosti Ureda za obitelj
Riječke nadbiskupije.
Ovaj projekt obiteljskog
pastorala na Internetu
jedinstven je u Hrvatskoj te
ujedno novi sadržaj u programu
Ureda, sa željom da se i ovim
putem ostvari komunikacija sa
svima koji su zainteresirani za
programe koje Ured nudi. U
Uredu za obitelj prepoznali su
potrebu kvalitetne prisutnosti
na Internetu kako bi i na tom
interaktivnom mediju ponudili
sadržaje koji educiraju i
savjetuju obitelji te bili
dostupni onima koji žele
sudjelovati u nekom od
projekata.
Riječki nadbiskup Ivan Devčić
prisjetio se početaka osnivanja
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nadbiskupijskog Ureda za
obitelj te istaknuo poruke i
poticaj Ivana Pavla II. u
vrijeme njegova boravka u
Rijeci 2003. Papa je mnogo
govorio o obitelji i nadahnuo
nas, ostavio je mnoge poticaje
koji su urodili osnivanjem
Ureda. Istaknuo je i potrebu da
se svaki pojedinac, pogotovo
kršćanin, uključi u promicanje i
zaštitu obiteljskih vrijednosti.
Bitno je da ono što vjerujemo i
činimo, zaključio je nadbiskup.
Dr. Jurčević podsjetio je da je
događaj braka i obitelji danas u
ozbiljnoj krizi. Generacija koja
sada ulazi u brak ima težu
situaciju od onih prije. Nema
više gdje pronaći potporu,
"štake" kojima bi poduprli
vrijednost braka, rekao je.
Istaknuo je kako sve raširenija
postaju mišljenja koja ne
poštuju i ruše bračne
vrijednosti. Danas postaju
čudni oni koji brane brak i
obitelj. S raznih strana Crkvu
pozivaju da odustane od svoje
definicije braka, rekao je.
Obezvrjeđivanje pravog
značenja braka i obitelji
predstavlja veliku opasnost za
čovječanstvo. Eksperimentirajte
svugdje, samo ne na braku i
djeci, uputio je svoj apel dr.

Jurčević.
Predstojnik Ureda Ivan Nikolić
govorio je djelatnostima Ureda,
a suradnici i djelatnici
predstavili su svaku djelatnost
posebno. U organizaciji Ureda
za obitelj provodi se niz
projekata, prepoznatih i
podržanih od civilnih vlasti i
institucija, županijskih i
gradskih ureda za zdravstvo i
socijalnu skrb te Ministarstva
obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti,
u kojima se sudionicima pruža
potpora u izgrađivanju
kvalitetne i istinske bračne
veze. Većina je projekata
preventivnog sadržaja i
okupljaju parove u pripremi za
brak, susretima mladih bračnih
parova te na obiteljskim i
roditeljskim školama. U
organizaciji Ureda djeluje i
obiteljsko i bračno
savjetovalište koje pomaže
osobama u teškim situacijama
bračne krize.
Autor nove web stranice Ureda
za obitelj Pio Trdić istaknuo je
interaktivne osobine stranice
koje će omogućiti bolju
komunikaciju zajednici onih
koji sudjeluju u programima
Ureda.

Predstavljen u nas
jedinstven projekt
obiteljskog pastorala
na internetu. Putem
web stranice
www.mojaobitelj.net
pružaju se informacije
o programima koje
Ured nudi

www.ika.hr

Darivanje Caritasovih štićenika za Dan obitelji
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Priopćenje u povodu Susreta hrvatske katoličke
mladeži u Puli
U priopćenju Odbora
za medije
Organizacijskog
odbora SHKM-a
navodi se kako se ni
sami sudionici
euharistijskog slavlja
u pulskoj Areni nisu u
potpunosti pridržavali
zadanih termina koje
je protokol predvidio
te se pita zar HTV nije
mogao produžiti
prijenos bar do kraja
euharistije, obzirom
da je takva praksa
gotovo uobičajena
kod prijenosa npr.
sportskih događaja?

Pula, 16.5.2006. (IKA) - U
povodu izjava i napisa koji su
se posljednjih dana pojavili u
medijima, slijedom
djelomičnog televizijskog
prijenosa mise Susreta hrvatske
katoličke mladeži (SHKM) iz
Arene u Puli 29. travnja
priopćenjem se oglasio Odbor
za medije Organizacijskog
odbora SHKM-a u Puli. U
priopćenju se ističe:
U prvom razgovoru Odbora za
medije Organizacijskog odbora
SHKM s uredništvom
Programa religijske kulture
Hrvatske televizije, od strane
HTV-a načelno je dogovoreno
da izravni prijenos sv. mise
Susreta traje 90 minuta; Odbor
za medije OO SHKM smatrao
je da je ova minutaža u načelu
dovoljna za prijenos sv. mise.
Smatramo stoga da
odgovornost za nepotpuni

prijenos sv. mise, koji je
prekinut zbog probijanja
termina, snosi i Organizacijski
odbor SHKM. Moramo
napomenuti da se i sami
sudionici euharistijskog slavlja
nisu u potpunosti pridržavali
zadanih termina koje je
protokol predvidio.
Imajući u vidu važnost ovog
događaja, ali i televizijski
program koji je slijedio prijenos
mise, smatramo da je Hrvatska
televizija mogla posredstvom
Uredništva Programa religijske
kulture pokazati određenu
fleksibilnost, te prijenos
produžiti (barem do kraja
euharistije), obzirom da je
takva praksa gotovo uobičajena
kod prijenosa npr. sportskih
događaja.
Ostaje otvoreno pitanje zašto sa
strane HTV-a, s izuzetkom
informativnog programa, nije

bilo interesa da na sličan način
poprati i ostale sadržaje koji su
se mladima nudili na tom
Susretu. Unatoč dobroj suradnji
uspostavljenoj s ekipom koja je
realizirala prijenos iz Pule,
začuđuje što Uredništvo
Programa religijske kulture nije
uvidjelo važnost okupljanja
18.000 mladih te unutar
programa Hrvatske televizije
barem u okvirima Programa
religijske kulture tom sadržaju
dalo odgovarajuću pozornost.
90 minuta prijenosa nije malo,
ali obzirom na cjelokupni
sadržaj Susreta kao organizatori
možemo konstatirati da duh
susreta mladih nije na
odgovarajući način prenesen
gledateljima, kaže se u
priopćenju Odbora za medije
Organizacijskog odbora SHKM
u Puli koje je potpisao dr. Josip
Grbac.

www.ika.hr

Gimnazija Vukovar pobjednica II. državne
srednjoškolske vjeronaučne olimpijade
U Vukovaru se mladoj
generaciji Crkva na
poseban autentičan
način može predstaviti
kao mjesto dijaloga i
oprosta

Vukovar, 16.5.2006.
(IKA/BTU) - Ekipa Gimnazije
Vukovar u sastavu Katarina
Zarinkijević, Davor, Bilandžić,
Dario Bošnjak i Majda
Namačinski pod vodstvom
vjeroučiteljice Ane Mlinarić
pobjednica je Druge državne
srednjoškolske vjeronaučne
olimpijade koja je 15. i 16.
svibnja održana u Vukovaru.
Vjeroučenici iz Vukovara
osvojili su 128 bodova. Ista
ekipa bila je i prošlogodišnja
državna pobjednica ovoga
natjecanja te predstavnica
Đakovačke i Srijemske
biskupije na ovogodišnjem
natjecanju, budući da su 16.
ožujka na biskupijskom
natjecanju u Belom Manastiru
osvojili ponovno prvo mjesto.
Ujedno je Gimnazija Vukovar
bila i domaćin ovogodišnjega
državnog natjecanja iz
vjeronauka za srednje škole na
temu Crkva mjesto dijaloga i
oprosta.
Drugo mjesto zauzela je ekipa
Klasične gimnazije Don Frane
Bulić iz Splita sa 125 boda dok
treće mjesto dijele dvije ekipe s
ukupno 123 osvojena boda Srednja škola Ivanec iz Ivanca i
Gimnazija Pula.
Pomoćni đakovačko-srijemski
biskup Đuro Hranić uručio je
diplome prvonagrađenima,
drugoplasiranima Miroslav
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Klaić, predstojnik Zavoda za
školstvo Republike Hrvatske Podružnica Osijek, a
trećeplasiranima Ivan Marić,
ravnatelj Hrvatskoga
novčarskog zavoda te
Nedjeljko Pintarić, direktor
Glasa Koncila. Ekipama je
uručen i srebrnjak s likom pape
Ivana Pavla II. te drugi prigodni
darovi kako nagrađenima tako i
ostalim sudionicima.
Na natjecanju su sudjelovali
biskupijski pobjednici, odnosno
trinaest ekipa iz trinaest
gradova hrvatskih
nad/biskupija: Dubrovnika,
Splita, Hvara, Šibenika, Zadra,
Rijeke, Pule, Ogulina, Ivanca,
Zlatara, Virovitice i Vukovara.
U ponedjeljak 15. svibnja
nakon dolaska sudionika u
hotel Lav u poslijepodnevnim
satima natjecatelji su bili gosti
Muzeja Grada Vukovara i
ravnateljice Ruže Marić te župe
Sv. Filipa i Jakova gdje ih je
dočekao fra o. Ivica Jagodić,
domaći župnik. Pohodili su i
Ovčaru, a na Memorijalnom
groblju žrtava Domovinskoga
rata sudjelovali u Službi riječi.
U večernjim satima u
Pastoralnom centru sv. Bono
upriličena je Večer zajedništva.
Riječi pozdrava uputili su fra o.
Ivica Jagodić, prof. Josip Prpa,
ravnatelj Gimnazije Vukovar,

Tomislav Šota, gradonačelnik
Vukovara, Dalibor Adžić, viši
savjetnik za vjeronauk pri
Zavodu za školstvo. Potom se
svaka ekipa predstavila, a u
glazbenom dijelu programa
sudjelovali su TS KUD-a
Dunav pod ravnanjem prof.
Franje Viteka te solisti Edita
Horvat i Zoran Goman.
U utorak 16. svibnja u hotelu
Lav održano je natjecanje.
Nakon molitve nazočnima se
obratila dr. s. Lucila Zovak,
predstojnica Biskupijskog
katehetskog ureda Đakovačke i
Srijemske biskupije rekavši,
između ostaloga, kako je
Vukovar najzaslužnije mjesto
gdje se mladoj generaciji Crkva
na poseban autentičan način
može predstaviti kao mjesto
dijaloga i oprosta. Osobno sam
uvjerena da izvannastavnoj
školskoj aktivnosti kao što je
vjeronaučna olimpijada, vi
mladi prijatelji niste pristupili
da bi utrošili svoje slobodno
vrijeme, nego naprotiv, jer ste
vi poput mladih Vukovaraca iz
devedesetih istinski tražitelji
pravih vrijednosti na kojima se
isplati graditi vlastiti život i
stvarati budućnost, te da ste za
te vrijednosti spremni
doprinositi i žrtve. A nisu li
sposobnost dijaloga s drugima i
moć praštanja i neprijateljima
vrijednosti koje vi mladi
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žrtve imati smisla.
Pozdravno slovo uputio je i
Ivan Milanović Litre, savjetnik
ministra za prosvjetu i školstvo
RH koji je, govoreći o
ovogodišnjoj temi natjecanja
rekao, kako je osobno smatra
jako važnom i potrebnom.
Dijalog i oprost je teško
shvatiti, ali iziskuje nadljudsku
hrabrost da ih se izabere za
životno geslo. Ne samo
kršćanstvo, nego i druge
religije i svjetonazori pozivaju
na dijalog i oprost iz razloga što
imaju svoju ljekovitu
dimenziju. Dakle, one su
prvotno dar onome koji živi
dijalog i tko zna opraštati.
Premda je to teško, imamo
sreće što imamo svjedoke koji
su živjeli i žive i prakticiraju
dijalog i oprost među kojima je
papa Ivan Pavao II., koji je bio
svjedok dijaloga, svjedok
praštanja i oproštenja, rekao je
Milanović Litre. Istaknuo je
Papinu dimenziju znanstvenika
i čovjeka koji je ulagao u
znanje i nastavio: Vi ste
svjedoci ogromnih promjena
koje se događaju u odgojnoobrazovnom sustavu RH gdje
mi u jednom dokumentu koji
nosi naziv Plan razvoja sustava
odgoja i obrazovanja 2005.2010. želimo od Hrvatske i
mladih ljudi prvotno učiniti
ljude znanja. Međutim, znanje

samo po sebi ne znači da netko
ima i vrijednosni sustav. Zato
govorimo o odgoju i
obrazovanju. Nadam se da će
ova olimpijada pridonijeti
obrazovnoj dimenziji, dakle
oprosta i dijaloga , ali i
odgojnoj da znamo uistinu u
životi tako i živjeti. Dakle,
živjeti dijalog jer nadamo se
uskoro ulasku u EU koja ima
slogan "Jedinstvo u
različitosti", što znači drugi kao
bogatstvo, a ne drugi kao strah,
rekao je Milanović Litre.
Sudionike je pozdravio i
Miroslav Klaić, predstojnik
Zavoda za školstvo RH Podružnica Osijek izrazivši
zadovoljstvo što se natjecanje
održava u Vukovaru. Fra
Miroslav Stojić, predsjednik
Državnoga povjerenstva
vjeronaučnog natjecanja za
srednje škole otvorio je
srednjoškolsku vjeronaučnu
olimpijadu. Nakon pismenoga
dijela natjecanja euharistijsko
slavlje u crkvi Sv. Filipa i
Jakova predvodio je izaslanik
đakovačkoga i srijemskog
biskupa Marina Srakića dr.
Drago Tukara, biskupijski
povjerenik za pastoral mladih.
Program je ponovno nastavljen
u hotelu Lav, gdje je upriličeno
proglašenje pobjednika i
uručenje nagrada.
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prepoznajete i stavljate na vrlo
visoko mjesto na ljestvici
vrijednosti, rekla je s. Lucila.
Govoreći o blagopokojnom
papi Ivanu Pavlu II. koji je
svojim životom i djelom
svjedočio na najodličniji način
vrijednosti koje Crkva kao
zajednica Kristovih učenika
naviješta i pozvana je živjeti, a
to su dijalog i praštanje, s.
Lucila je rekla: Budući da je
Papa kroz sav svoj pontifikat na
osobit način računao na mlade i
u njih stavljao svoju nadu, neka
ovogodišnje vjeronaučno
natjecanje i produbljivanje
znanja o tako velikom čovjeku
kao što je bio papa Ivan Pavao
II. pobudi u svima nama želju i
volju nasljedovati njegov
primjer - da svi budemo
graditelji dijaloga, praštanja i
mira i vjerni učenici svega
onoga što nas je Papa učio.
Svoje obraćanje s. Lucila je
završila riječima: I nije
najvažnije kojim će redom u
završnici ovoga natjecanja biti
poredani gradovi iz kojih
dolazite i biskupije koje
predstavljate, nego da gradivo
koje ste učili postane i ostane
temelj na kojem ćete graditi
vlastiti život i na kojemu ćete
sutra kao graditelji i nositelji
ovoga naroda i mjesne Crkve
graditi njezinu budućnost. Tada
će i Vukovarske i sve druge

Hrvatski vojnici i policajci krenuli na hodočašće u
Lurd
Zagreb, 16.5.2006. (IKA) - Oko
1300 hrvatskih vojnika i
policajaca zajedno s
vatrogascima i predstavnicima
udruga proizišlih iz
Domovinskog rata, invalidima i
stradalnicima Domovinskog
rata te Hrvatima iz Australije
krenuli su 16. svibnja u
francusko svetište Lurd gdje
sudjeluje na 48. međunarodnom
vojnom hodočašću koje će se
ove godine održavati pod
geslom "Sačuvajte upaljene
svjetiljke".

Prije polaska na put
hodočasnici su sudjelovali na
svečanoj misi koju je u kapeli
Međubiskupijskog sjemeništa
na zagrebačkoj Šalati
predvodio vojni biskup Juraj
Jezerinac. On je upozorio da u
novije vrijeme sve više jačaju
pokušaji da se ugasi svjetlo
Evanđelja te da se pokušava
nametnuti neka nova
demokracija bez odgovornosti i
obveza. Međutim, kazao je, kad
bi kršćanska vjera, koja je bez

sumnje najveća moralna snaga,
bila istrgnuta iz svijeta, teško bi
bilo zamisliti razvoj svijeta i
pitanje je bi li mogao uopće i
postojati. Okupljenim
hodočasnicima kazao je da
vjera nije samo sustav znanja,
poruka, nego je to prije svega
susret s Isusom Kristom.
Izgraditi život u Kristu,
prihvaćajući njegovu riječ i
živeći njegove poruke to neka
bude naš program za treće
tisućljeće, poručio je biskup
Jezerinac.

48. međunarodno
vojno hodočašće pod
geslom "Sačuvajte
upaljene svjetiljke"

Sjednica Komisije HBK Justitia et pax
Zagreb, 16.5.2006. (IKA) Komisija HBK Justitia et pax
održala je 16. svibnja svoju
sjednicu u prostorijama
Tajništva HBK u Zagrebu.
Članovi komisije raspravljali su
na temelju zaključaka
proljetnog zasjedanja HBK o
približavanju Hrvatske
europskim integracijama te
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doprinosu Crkve tim
procesima.

skupu u Belfastu na temu
"Iskustvo u procesu pomirenja"
u Sjevernoj Irskoj od 22. do 26.
rujna ove godine.

sudjelovanje na godišnjem

socijalnog nauka Crkve.

Na temelju zaključaka
proljetnog zasjedanja
HBK raspravljalo se o
Osim toga razmotrili su pitanje
približavanju
sudjelovanja članova naše
Hrvatske europskim
komisije u međunarodnim
Komisija je raspravljala i o
forumima Europskih
mogućnosti zapošljavanja jedne integracijama te
doprinosu Crkve tim
konferencija komisija Justitia et stručne osobe za potrebe rada
pax. S tim u vezi dogovoreno je komisije i Centra za promicanje procesima
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Glina proslavila blagdan sv. Ivana Nepomuka
Glina, 16.5.2006. (IKA) - Više
stotina vjernika Gline, četvrtu
je godinu blagdan sv. Ivana
Nepomuka, nebeskog zaštitnika
svoje stare župe ustanovljene
1800. godine s negda starom
istoimenom župnom crkvom iz
1830. godine, proslavilo 16.
svibnja u novoj župnoj crkvi,
sagrađenoj iz temelja 2002.
godine. Svečanu koncelebraciju

sa župnikom Alfredom
Kolićem i župnim vikarom
Miroslavom Lesičarom te
petnaest svećenika Glinskopetrinjskog dekanata, među
kojima je bio veći broj
nekadašnjih župnika i župnih
vikara, predslavio je pomoćni
zagrebački biskup Josip
Mrzljak, koji je u propovijedi
uz blagdan svetoga češkog

mučenika ispovjedne tajne iz
14. stoljeća, govorio što znači
biti svet, te istaknuo da svetost
nije privilegija pojedinaca,
nego poziv svakome vjerniku.
Stara glinska župna crkva
spaljena je do temelja u srbočetničkom zaposjednuću
Banovine i Gline.

Počela obnova crkve Sv. Antuna Padovanskoga u
Starome Petrovom Selu
Župna crkva je
izgrađena i posvećena
1777. godine
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Staro Petrovo Selo, 16.5.2006.
(IKA) - U župi sv. Antuna
Padovanskog u Starome
Petrovom Selu počela je
obnova župne crkve,
spomenika kulture prve
kategorije. Odobrenje za
obnovu dali su Požeška
biskupija i Konzervatorski
odjel iz Osijeka, a projektnu
dokumentaciju pripremio je
Studio URBOS iz Osijeka i
glavni projektant Milko Puncer.
Župna crkva izgrađena je 1777.
godine i te godine je i
posvećena. Sama župa
utemeljena je 1766. godine.

17. svibnja 2006. broj 20/2006

Obnova će se odvijati u
etapama kroz četiri do pet
godina. U ovoj godini, prema
riječima župnika Antuna
Prpića, planira se obnoviti
građu i limariju tornja i
ožbukati ga. Posljednja njegova
obnova bila je prije više od 100
godina. Za taj posao bit će
potrebno oko 450.000 kuna. U
financiranju će sudjelovati
Ministarstvo kulture RH s
kojim je potpisan ugovor na
iznos od 100.000 kuna za ovu
godinu, potom općina Staro
Petrovo Selo, Požeška
biskupija, župa, a od županije

Brodsko-posavske, prema
župnikovim riječima, odgovor
očekuju već osam mjeseci.
Nadaju se, kako je istaknuo, i
pomoći sponzora i donatora.
Sljedeće godine uslijedit će
obnova krovišta, potom u
sljedećoj etapi žbukanje, pa
obnova prozora-vitraja. U
mnogim selima crkve su jedini
spomenici kulture. A u župi
Staro Petrovo Selo obnova
crkve počela je uoči 230.
obljetnice od posvete crkve,
koju će obilježiti sljedeće
godine.
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Započinje postupak za proglašenje blaženim o. Alekse
Benigara

Sluga Božji Aleksa Benigar
rodio se u Zagrebu 28. siječnja
1893. godine u obitelji roditelja

Ivana Benigara i Julijane
Dolinar. U Red ga je primio
časni sluga Božji Vendelin
Vošnjak 17. rujna 1907.
godine, franjevačko je Pravilo
zavjetovao 4. ožujka 1909.
godine, a za svećenika je
zaređen 30. lipnja 1915.
godine.
Najprije je obnašao službu
magistra studenata, a 1920.
godine poslan je u Rim gdje je
studirao na Papinskom
orijentalnom institutu što ga je
1917. godine osnovao papa
Benedikt XV. Nakon što je
postigao magisterij u crkvenim
orijentalnim znanostima, bio je
zbog svoga krhkoga zdravlja
1923. godine prisiljen vratiti se
u domovinu. Kad se oporavio,
1929. godine, postigao je
doktorat orijentalnih znanosti.
Iste je godine otputovao kao
misionar u Kinu, gdje će ostati
do 1954. godine, razvijajući
ondje intenzivnu i uzornu
pastoralnu djelatnost osobito za
duhovnu i kulturalnu formaciju
mladih kandidata za Red Manje
braće i za svećeničku službu.
Nakon što je prognan iz Kine
23. siječnja 1954. godine,
generalni ministar Reda manje
braće fra Augustin Sepinski

pozvao ga je u Rim i dodijelio
mu službu duhovnika braće
studenata u Međunarodnome
kolegiju Antonianum.
Istodobno je bio ispovjednik
različitim zajednicama
redovnica u Rimu, ispovjednik
u bazilici Sv. Antuna i u
Lateranskoj patrijarhalnoj
bazilici, traženi voditelj
duhovnih vježbi, vođa različitih
posvećenih i svećeničkih duša,
sve je duhovno izgrađivao
svojom velikodušnom
raspoloživošću i uvjerljivim
svjedočenjem franjevačkoga
života.
Usnuo je u miru u Gospodinu
okružen širokim i uvjerljivim
glasom svetosti u predvečerje
svetkovine Svih Svetih 1.
studenoga 1988. godine, u
blagovaonici Međunarodnoga
kolegija u Rimu te je primljen u
društvo svetih kojima je
postupcima za proglašenje
svetima pružio kompetentnost
savjetnika i čije je kreposti
nasljedovao radosnom
vjernošću.
Njegovi su posmrtni ostaci
preneseni u Hrvatsku 7.
studenoga 1988. godine i
počivaju na groblju Mirogoj u
Zagrebu.

U Rimu će 9. lipnja
biti ustoličeno
crkveno sudište
kojemu je povjeren
zadatak dijecezanskog
ispitivanja o životu,
krepostima i glasu
svetosti sluge Božjega
franjevca o. Alekse
Benigara, člana
Hrvatske franjevačke
provincije sv. Ćirila i
Metoda

dragocjen, što je očito iz
primjera bl. Ivana Merza.
Nakon mise djeca i mladi
okupili su se pred slikom bl.
Ivana Merza, moleći litanije
njemu u čast i za njegovo
proglašenje svetim.

Nakon mise djeca i
mladi okupili su se
pred slikom bl. Ivana
Merza

www.ika.hr

Rim, 9.5.2006. (IKA) - U
Dvorani pomirenja Apostolske
palače u Lateranu kardinal
Camillo Ruini, generalni vikar
Svetog Oca za Rimsku
biskupiju, ustoličit će 9. svibnja
crkveno sudište kojemu će biti
povjeren zadatak dijecezanskog
ispitivanja o životu, krepostima
i glasu svetosti sluge Božjega
franjevca o. Alekse Benigara,
zavjetovanoga svećenika Reda
manje braće, člana Provincije
sv. Ćirila i Metoda u Hrvatskoj.
Tim činom postupak za
proglašenje blaženim i svetim
toga uzornog franjevca,
neustrašivog svjedoka
evanđelja i vjernoga služitelja
Crkve, započet 25. ožujka
1995. godine, ulazi u
preliminarnu fazu koja je
obilježena prikupljanjem
usmenih svjedočanstava i
dokumenata o svetosti života
sluge Božjega, a to će sve biti
predmetom susljednih
ispitivanja što će ih poduzeti
nadležna tijela rimske
Kongregacije za proglašavanje
svetaca.

Spomendan bl. Ivana Merza u Subotici
Subotica, 10.5.2006. (IKA) Spomendan bl. Ivana Merza
svečano je 10. svibnja
proslavljen u subotičkoj župi
sv. Roka misnim slavljem koje
je predvodio domaći župnik
preč. Andrija Anišić. U
propovijedi je župnik Anišić u
kratkim crtama vjernike

podsjetio na životni put i djelo
bl. Ivana Merza, posebno
osvijetlivši njegov apostolat.
Istaknuo je kako se ponekad
pogrešno misli da je apostolat
stvar svećenika, redovnika i
redovnica, nadodavši kako je
apostolat Kristovih vjernika
laika također važan i može biti

Proslava spomendana bl. Ivana Merza u Banjoj Luci
Banja Luka, 10.5.2006.
(IKA/KTA) - U rodnome gradu
bl. Ivana Merza u srijedu 10.
svibnja u katedrali Sv.
Bonaventure svečanom je
misom proslavljen spomendan
blaženika. Misu je predvodio
domaći biskup Franjo
Komarica uz koncelebraciju
tridesetak svećenika, uglavnom
iz Banjolučke biskupije, a više
ih je došlo sa skupinama
hodočasnika iz Vrhbosanske i
Zagrebačke nadbiskupije.
Isticali su se hodočasnici u
narodnim nošnjama iz Bugojna
i Osekova kod Popovače.
Biskup Komarica izrazio je
hodočasnicima dobrodošlicu i
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radost što bl. Ivan Merz i na
ovaj način povezuje i vjernike
laike preko granica biskupija i
država, spomenuvši kako je
nazočna i skupina laika iz
Italije te više njih iz Austrije. U
propovijedi je biskup istaknuo
Kristov poziv svim vjernicima
da budu sol zemlje i svjetlo
svijeta te da u bl. Ivanu mogu
naći izvrstan uzor prihvaćanja i
ostvarenja te Božje riječi.
Za proslavu spomendana
banjolučki su se vjernici u
katedrali pripravljali
trodnevnicom. Trećeg dana, u
utorak 9. svibnja, mješovita
skupina Pro musica iz katedrale
u Mostaru pjevala je u tijeku

večernje mise, a nakon mise
izvela koncert duhovnih
skladbi. Mladi su pjevači, pod
ravnanjem voditelja don
Dragana Filipovića, oduševili
slušatelje. Uz duhovne motete
Palestrine, Mozarta, Haendela i
Odaka izveli su i nekoliko
modernih duhovnih skladbi. Na
kraju je i biskup Komarica
zahvalio don Draganu
Filipoviću i pjevačima,
pohvalivši njihovu spremnost
da na tako lijepi način uveličaju
proslavu spomendana te izrazio
svoju radost što skupina Pro
musica redovito sudjeluje u
nedjeljnom pjevanju na misama
za mlade u Mostaru.

Za proslavu
spomendana bl.
Merza banjolučki su
se vjernici u katedrali
pripravljali
trodnevnicom
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Kardinal Puljić o izjavi efendije Cerića
Nigdje ni na koji
način nisam govorio
na negativan način o
muslimanima, ali
jesam govorio o nekim
novim strujama koje
nisu u duhu naših
muslimana u Bosni i
Hercegovini i koji
nisu u duhu kulture u
ovoj zemlji, istaknuo
je kardinal Puljić u
svom komentaru na
neutemeljene izjave ef.
Cerića objavljene u
Dnevnom avazu

Sarajevo, 11.5.2006.
(IKA/KTA) - Dnevni avaz u
broju od četvrtka 11. svibnja
prenosi izjavu reis-ul-uleme dr.
Mustafe ef. Cerića u kojoj citira
navodnu izjavu vrhbosanskog
nadbiskupa kardinala Vinka
Puljića da su katolici u
Sarajevu izloženi strahu i
prijetnjama od strane
muslimana. Prema tvrdnjama
ef. Cerića kardinal je te riječi
izgovorio tijekom svog
nedavnog posjeta SAD-u. Reisul-ulema je navodne
kardinalove tvrdnje
okarakterizirao kao nemoralne,
neprihvatljive, neistinite te je
istaknuo kako će svakako
preispitati svoj odnos prema
Katoličkoj crkvi zbog tih
izjava.
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Na molbu novinara Katoličke
tiskovne agencije Biskupske
konferencije BiH da komentira
izjave ef. Cerića, kardinal
Puljić je odgovorio: "Ne
razumijem ovakav stil govora u
javnosti. Na predavanju
održanom tijekom mog pohoda
Americi bio je gospodin Finci i
ambasadorica Turković, a
postoji i snimka toga

predavanja koju mogu dobiti
svi koji to žele. U tom
predavanju nema ni jedne riječi
u ovom duhu. Ono što sam
govorio o nejednakopravnosti u
zakonskim rješenjima, to mogu
argumentirati. Nigdje ni na koji
način nisam govorio na
negativan način o
muslimanima, ali jesam
govorio o nekim novim
strujama koje nisu u duhu naših
muslimana u BiH i koji nisu u
duhu kulture u ovoj zemlji.
Također sam govorio o
statistici, odnosno o tome da se
gotovo prepolovio broj katolika
u BiH i to je istina. Pa valjda
smijem govoriti o stvarnosti
koju živimo. Žao mi je da je
došlo do takve reakcije ili zbog
neprovjerenih informacija ili
zbog nekih smišljenih akcija
kojima se želi usmjeriti stvari
drugim tokovima", istaknuo je
kardinal Puljić.
Osvrćući se na riječi ef. Cerića
da će preispitati svoj odnos
prema Katoličkoj crkvi,
kardinal Puljić je odgovorio:
"Bez obzira kako tko reagirao,
nama valja trijezne glave
pristupiti stvarnosti i nama
valja zajedno ovdje živjeti.

Zato je pametnije da sami
nađemo put suradnje, a ne da
nas netko drugi tome uči. Ne
živimo mi od jučer na ovim
prostorima kao različiti".
Prema saznanjima KTA BK
BiH, ni jedna agencija nije
prenijela niti objavila vijest da
je kardinal Puljić tijekom
nedavnog pohoda Sjedinjenim
Američkim Državama govorio
o strahu katolika od muslimana
u Sarajevu. Agencije u BiH su
uglavnom preuzele i prenijele
vijest agencije Hina u kojoj, u
vezi s islamom, piše: Puljić je
govoreći u USIP-u upozorio na
opasnost pokušaja nametanja
radikalnog islama muslimanima
u BiH koji dolazi iz drugih
islamskih zemalja. On je rekao
kako su radikalne verzije
islama poput vehabizma
protivne tradicionalnoj kulturi
bosanskohercegovačkih
muslimana i da donose
probleme jer su huškačke i
isključive prema drugim
vjerama. Bilo bi vrlo opasno da
se nastavi taj proces
radikalizacije u BiH, prenijela
je Hina kardinalove riječi.

Kardinal Puljić nije primio veleposlanika Kuznetsova
Sarajevo, 11.5.2006.
(IKA/KTA) - U broju od 5.
svibnja najtiražniji sarajevski
dnevnik Dnevni avaz prenio je
vijest u kojoj se, pozivajući se
na navodnu vijest koju je
objavila agencija Fena, kaže:
Nadbiskup vrhbosanski
kardinal Vinko Puljić primio je
jučer u svojoj rezidenciji
Vadima Kuznetsova, zamjenika
i višeg savjetnika visokog
predstavnika u BiH. U
spomenutoj vijesti se dalje
navodi da je povod susretu

pismo kardinala Puljića
visokom predstavniku o
učestalim provokacijama i
napadima na katolike u
Sarajevu i nekim drugima
mjestima. Dnevni avaz navodi
riječi kardinala Puljića da će se,
ako počinitelji budu pronađeni i
kažnjeni, vratiti povjerenje te
da je potrebno stvarati
pozitivniju medijsku klimu i u
javnosti pokazati da je zakon
jednako vrijedan za sve.
Katolička tiskovna agencija
Biskupske konferencije BiH,

pozivajući se na informacije iz
Ureda Visokog predstavnika u
BiH, prenosi kako je misija
veleposlanika Vadima
Kuznetzova u Bosni i
Hercegovini završena 30.
kolovoza 2004. godine. Uz to
KTA podsjeća kako je kardinal
Puljić je od 27. travnja do 10.
svibnja ove godine boravio u
SAD-u te nikako nije mogao 4.
svibnja u svojoj rezidenciji
primiti bilo koga pa ni
ambasadora Kuznetsova koji je
davno završio svoj mandat.

Obljetnica mučeničke smrti vlč. Lukende i s. Cecilije
12. svibnja 1995. vlč.
Filip Lukenda i s.
Cecilija Grgić
pronađeni su spaljeni
u župnom uredu
pastoralnog centra u
Presnačama
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Presnače, 12.5.2006.
(IKA/KTA) - Banjolučki
biskup Franjo Komarica
predvodio je 12. svibnja u
zajedništvu s desetoricom
svećenika misu u župi i
biskupijskom svetištu Sv.
Terezije od Djeteta Isusa u
Presnačama, u povodu 11.
obljetnice mučeničke smrti
presnačkog župnika Filipa
Lukende i katehistice s. Cecilije
Grgić. Oni su 12. svibnja 1995.
pronađeni su spaljeni u župnom
uredu tamošnjeg pastoralnog
centra, kada je crkva
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miniranjem srušena, a
pastoralni centar spaljen.
U propovijedi biskup Komarica
je najprije govorio o liku sv.
Leopolda Mandića, čiji se
spomendan toga dana slavio, a
zatim istaknuo: Na današnji dan
prije jedanaest godina na
ovome mjestu je osvanulo
užasno ružno lice Zloduha, koji
je ognjem i mačem posijao
smrt, oduzeo pravo na istinu,
dobrotu, ljubav i život. Na
današnji dan je ponovno, po tko
zna koji put sam Krist umro u
ovom kraju, u ovom gradu -

ubijen u liku svoga vjernog
sluge svećenika i ovdašnjeg
župnika, graditelja ovog
svetišta vlč. Filipa Lukende.
Umro je - ubijen od mržnje, i u
liku svoje vjerne službenice,
redovnice Cecilije Grgić,
katehistice i voditeljice
crkvenog pjevanja u župi i
svetištu. Biskup Komarica
pozvao je nazočne da zahvale
Bogu za dar i tih njegovih
vjernih sljedbenika. Nakon
mise nazočni su pošli u
spomen-sobu u kojoj su se
zadržali u osobnoj molitvi.

Crkva u Hrvata

Dr. Stjepan Baloban o općem dobru kao cilju i
zahtjevu trenutka
situaciji u prvi plan izbijaju
idoli koji sve više zarobljuju
čovjeka; novac koji teži kupiti
ne samo stvari nego i ljude;
uspjeh koji se traži po svaku
cijenu na stranicama novina i
preko televizijskih i
radioprijamnika. Sve je to velik
razlog za zabrinutost, ističe dr.
Baloban, jer se čovjek sve više
zatvara u sebe, u svoj privatni a
nerijetko i egoistični život, a
druge ljude gleda isključivo
kroz vlastiti interes, postupno
gubeći smisao za druge i ono
što je svima zajedničko, osobito
"zajedničko dobro". Je li se u
Hrvatskoj izgubio smisao za
opće dobro, pita se dr. Baloban,
budući da trenutačna
društveno-gospodarska
situacija u Hrvatskoj pokazuje
da je u velikoj opasnosti opće
dobro. Zbog čega nakon
demokratskih promjena godine
1990. i nakon teških žrtava, ali i
pobjede u Domovinskom ratu,
u Hrvatskoj u cjelokupnom
životu nije došlo do željenih
promjena nabolje, zbog čega u
Hrvatskoj bez većih
suprotstavljanja javnosti glavne
poteze u političkom i
društvenom životu "iz drugoga

plana" vuku uglavnom strani
gospodarski i medijski
"moćnici", samo su neka od
pitanja koje postavlja dr.
Baloban u svojoj kolumni.
Pritom dodaje kako je prijeko
potrebno u Hrvatskoj otvoriti
ozbiljnu raspravu o tome što je
opće dobro za gospodarski i
svekoliki društveni razvoj
hrvatskoga naroda i hrvatske
države. O općem se dobru mora
postići svehrvatski,
nadstranački i
nadsvjetonazorski konsenzus.
Hrvatski građani imaju pravo,
poput drugih građana europskih
zemalja, doznati zbog čega
hrvatska vlast i politička elita
ne donose novi zakon o
ograničenju rada nedjeljom,
zbog čega se vrši trajni pritisak
da se Hrvatsku skrene s puta
prema Europskoj uniji i zbog
čega se posljednjih godina,
"gotovo organizirano", u
medijima ruši povjerenje u
temeljne institucije društvenog
i vjerskog života kako bi se
moglo lakše manipulirati
hrvatskim građanima,
zaključuje dr. Baloban.

O općem se dobru
mora postići
svehrvatski,
nadstranački i
nadsvjetonazorski
konsenzus, ističe dr.
Baloban u kolumni
kršćanske obiteljske
revije Kana
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Zagreb, 12.5.2006. (IKA) "Opće dobro kao cilj i zahtjev
trenutka" naslov je kolumne dr.
Stjepana Balobana objavljene u
najnovijem svibanjskom broju
kršćanske obiteljske revije
"Kana", a u kojoj se osvrće na
pitanje općega odnosno
zajedničkoga dobra, koje je
trajni izvor nadahnuća i snage
pojedinaca, skupina i cijeloga
naroda. No, pojam opće dobro
u Hrvatskoj, ubraja se u one
pojmove koji se često
upotrebljavaju, ali se i različito
shvaćaju i tumače, upozorava
dr. Baloban, dodajući kako mu
prijeti opasnost od
"zloupotrebe" u korist
pojedinca, neke skupine ili
stranke. Tumačeći nadalje sam
pojam općega dobra i
vrijednosti koje ono
pretpostavlja, dr. Baloban
upozorava na to kako živimo u
vremenu velikih i brzih
društvenih i životnih promjena
koje imaju kao posljedicu
tipične bolesti našega vremena:
rezignaciju, fatalizam, strah od
toga da ću pogriješiti,
pragmatizam, brzinu i
brzopletost u donošenju odluka
i unutarnji nemir. U takvoj

Bač: Dan mladih Subotičke biskupije
Bač, 13.5.2006. (IKA) - Više
od tri stotine mladih Subotičke
biskupije okupilo se u subotu
13. svibnja u drevnom Baču, na
tradicionalnom Danu mladih krizmanika, srednjoškolaca te
studenata i mladih radnika,
održanom pod geslom "Tvoja
riječ nozi je mojoj svjetiljka".
Na početku susreta mlade je
uime organizatora pozdravio
župnik subotičke župe sv. Roka
preč. Andrija Anišić,
podsjetivši ih kako su u Bač
došli kako bi bolje upoznali
Isusa čitajući Božju riječ i
razmišljajući o njoj.
Mladima se obratio i gvardijan
bačkoga franjevačkog
samostana o. Josip Špehar, koji
im je u kratkim crtama prikazao
povijest crkve u kojoj se nalaze,
ističući da je to najstarija crkva
na području biskupije, budući
da potječe iz 12 stoljeća.
Nakon toga mladi iz pojedinih
župa predstavili su svoje
vjeronaučne zajednice.
Uslijedilo je predavanje
duhovnog pomoćnika
novosadske župe Imena
Marijina vlč. Josipa Štefkovića,

vijesti news

koji je iscrpno prikazao poruku
pape Benedikta XVI. za
ovogodišnji Svjetski dan
mladih pod naslovom: "Božja
riječ nozi je mojoj svjetiljka i
svjetlo mojoj stazi". Vlč.
Štefković potaknuo je mlade da
budu oprezni i da dobro paze
kakvim će "naočalama"
promatrati svijet oko sebe i
ponude koje im taj svijet nudi.
Nakon predavanja mladi su se
podijeli u desetak radnih
skupina u kojima su dva sata
razgovarali o temama koje
mladima za razmišljanje nudi
Papina poruka i njeno
tumačenje. Grupu krizmanika,
koji su bili u posebnoj skupini,
animirao je subotički katedralni
župnik mons. Stjepan Beretić.
Potaknuo ih je da budu radosni
i ponosni što su katolici te da
taj svoj ponos i svoju vjeru
odvažno posvjedoče ovoga ljeta
kada se budu upisivali u srednje
škole, i to tako što će se upisati
na katolički vjeronauk u
školama.
Poslijepodnevni dio programa
započeo je izvješćem iz radnih
skupina. Vrhunac susreta

mladih bilo je euharistijsko
slavlje koje je u ime odsutnog
subotičkog biskupa predvodio
mons. Beretić zajedno s desetak
svećenika. Na početku mise
okupljene svećenike i mlade
pozdravio je bački dekan
Marijan Dej. U propovijedi
mons. Beretić potaknuo je
mlade da se često i čistim
srcem pričešćuju jer "čovjek
poslije pričesti postaje
božanskim čovjekom", rekao je
i nadodao kako nas osim toga
pričest povezuje s Presvetom
Bogorodicom. Govoreći potom
o Božjoj riječi, potaknuo je
mlade da ju što više slušaju, jer
"sagradimo li s Bogom kuću
svoga života na stijeni Isusu, i
sami ćemo postati svjetlo po
onome koji u našoj duši prebiva
i ispunit ćemo njegovu
zapovijed". Potaknuo je mlade
da budu radosni svjedoci
Isusovi i na radost svakome
čovjeku.
Pjevanje je tijekom cijeloga
susreta kao i na misi predvodio
VIS mladih "Ruah" iz Selenče
pod ravnanjem Kristine
Ralbovsky.

Mons. Stjepan Beretić
potaknuo krizmanike
da budu radosni i
ponosni što su katolici
te da taj svoj ponos i
svoju vjeru odvažno
posvjedoče ovoga
ljeta kada se budu
upisivali u srednje
škole i to tako što će
se upisati na katolički
vjeronauk u školama
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Susret liturgijskih zborova Vrhbosanske nadbiskupije
Sudjelovalo 17
zborova s više od 500
pjevača iz cijele
nadbiskupije

Sarajevo, 13.5.2006.
(IKA/KTA) - U sarajevskoj je
prvostolnici 13. svibnja održan
IV. susret liturgijskih zborova
Vrhbosanske nadbiskupije.
Sudjelovalo je 17 zborova s
više od 500 pjevača iz cijele
nadbiskupije. Susret je počeo
misnim slavljem koju je uime
kardinala Vinka Puljića
predvodio kanonik preč. Ante
Meštrović. Svake godine
zborovi dobiju zadaću za misu
naučiti popijevke, kao i novu
pučku misu, čime se župne
zajednice obogaćuju.
Zborovima je ravnao regens

chori vlč. Marko Stanušić, a za
orguljama je bio bogoslov Josip
Marić. Nakon mise i podijele
zahvalnica uslijedio je nastup
zborova s dirigentomvoditeljem. Nastupili su zbor
bogoslova Vrhbosanske
katoličke bogoslovije Stjepan
Hadrović, zbor Sv. Cecilija
župe sv. Petra i Pavla iz
Kaknja, zbor župe Presveto
Trojstvo iz Novog Travnika,
zbor župe sv. Leopolda
Mandića iz Maglaja, zbor
Gromiljački biseri župe Imena
Marijina iz Gromiljaka, zbor
župe sv. Ante iz Bugojna, zbor

župe sv. Josipa iz Zenice, zbor
župe Marija pomoćnica iz
Globarice, zbor Angelus župe
Uznesenja BDM iz Dolca, zbor
župe sv. Ante iz Busovače,
zbor župe sv. Ante iz Žepča,
zbor župe sv. Ivana Krstitelja iz
Lug-Brankovića, zbor župe
Uzašašća Gospodinova iz
Novog Travnika, zbor Sv.
Katarine iz župe Uznesenja
BDM, Kreševo, zbor župe
Uznesenja BDM iz Osova, zbor
Mirjam župe Uznesenja
Marijina iz Tolise te Katedralni
mješoviti zbor Josip Stadler iz
Sarajeva.

Hrasno: Godišnji susret iseljenih vjernika
Misno slavlje u
svetištu Kraljice Mira
predvodio biskup
Perić

www.ika.hr

Hrasno, 14.5.2006. (IKA) Više tisuća hodočasnika
Mostarsko-duvanjske i
Trebinjsko-mrkanske biskupije,
ali i Dubrovačke biskupije te
Splitsko-makarske nadbiskupije
okupilo se 14. svibnja na
misnom slavlju u svetištu
Kraljice Mira u Hrasnu. To je
tradicionalni susret, koji se
jednom godišnje priređuje u
svetištu druge nedjelje u
svibnju. Na misnom slavlju
nazočio je i predsjednik
predsjedništava BiH Ivo Miro
Jović i visoki državni
dužnosnici BiH i Hrvatske.

Misno slavlje u koncelebraciji
30-tak svećenika predvodio je
mostarsko-duvanjski biskup
Ratko Perić. Slavlje je počelo
pjevanjem litanija, ophodom do
brda Gradine gdje se nalazi kip
Kraljice Mira, prigodom čega
je izmoljena posvetna molitva
Gospi, te su blagoslovljena
vozila i vozači. Po povratku s
Gradine u molitvi su se zadržali
kraj spomenika 465 poginulih i
nestalih iz župe Hrasno u tijeku
II. svjetskog rata koji je
podignut 1991. Spomenik je
napravljen u obliku križa i
otvorenog groba sa sedam

ploča koje predstavljaju sedam
sakramenata. S obzirom da je
ovom prigodom za svećenika
zaređen don Marijo Pavlović iz
Svitave, biskup Perić u
propovijedi je govorio o
svećeničkom i redovničkom
pozivu, te zahvalio svima bez
čijih molitvi, postova i žrtve ne
bi bilo svećeničkih zvanja,
napose blagopokojnom mons.
Stjepanu Batinoviću. Nakon
misnog slavlja održan je i
kulturno-zabavni program na
kojem su nastupili brojni
izvođači i KUD-ovi susjednih
hercegovačkih župa.

Muelheim: Proslavljeno Leopoldovo i Majčin dan
Završnoj proslavi
prethodila je
dvodnevna duhovna
obnova
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Muelheim/Duisburg,
14.5.2006. (IKA) - Svečano
euharistijsko slavlje u povodu
blagdana sv. Leopolda Bogdana
Mandića, zaštitnika Hrvatske
katoličke misije (HKM)
Muelheim a.d. Ruhr
(Oberhausen i Bottrop),
slavljeno je u nedjelju 14.
svibnja u crkvi Sv. Alberta
Velikoga u Muelheim-Styrmu.
Misno slavlje predvodio je
voditelj HKM Essen Stjepan
Penić zajedno s domaćinom,
voditeljem HKM Muelheim
a.d. Ruhr i HKM Duisburg o.
Vidanom Miškovićem.
Vlč. Penić u propovijedi je
podsjetio na život i djelovanje
sveca hrvatskoga podrijetla sv.
Leopolda Mandića. Pritom je
istaknuo kako je uloga svetaca
da svjedoče svojim životom za
Isusa Krista. Sv. Leopold
Mandić je svetac naših dana, iz
naše domovine, za koju smo
vezani i vjerom i krvlju; svetac
kojega poznajemo i kojega
častimo, a koji je svoj život
uglavnom proveo u Italiji. On
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je nama koji smo u inozemstvu
vrlo sličan, s njim se možemo
identificirati. Mogli bismo reći
da je on bio isto "gastarbajter"
koji je napustio domovinu i
otišao u tuđinu, čitavo vrijeme
tamo živio i neprestano se želio
vratiti u domovinu, kazao je
vlč. Penić, dodavši kako je sv.
Leopold u Crkvi 40 godina
vršio najtežu i najvažniju
službu, a to je ispovijedanje i to
u talijanskom gradu Padovi.
"Može nam biti primjer i u
vjeri, u štovanju Majke Božje,
ljubavi prema vlastitoj majci,
ali i u ljubavi prema domovini.
Kada danas slavimo blagdan
ove župe, valja posvijestiti
kako je župa kao jedna obitelj u
kojoj smo duhovno povezani.
Stoga je važno njegovati to i
vjersko i nacionalno
zajedništvo. Potrebna je sloga i
jedinstvo. Ne treba gledati ono
što nas razdvaja već ono što nas
povezuje", istaknuo je Penić.
Na kraju je o. Vidan zahvalio
svima na sudjelovanju u
proslavi, koja se nastavila u

vrtu misije uz domaće
specijalitete. Misno slavlje
uveličali su mladi iz misijske
skupine "Aurora" i misijski
mješoviti zbor.
Završnoj proslavi prethodila je
dvodnevna duhovna obnova.
Misno slavlje u petak 12.
svibnja predvodio je i
propovijedao Marko Bralić,
župnik njemačke župe u
Oberhausenu. Euharistijsko
slavlje u subotu 13. svibnja
predvodio je Vinko Delinac,
voditelj HKM Bochum. Toga je
dana ujedno održana svečana
akademija u čast triju majki:
zemaljske majke, majke
Domovine i Majke Marije. U
programu su nastupili mladi
Hrvatske škole, skupina mladih
iz misije "Aurora", misijski
mješoviti zbor i tamburaška
skupina. Sličan je program uz
sudjelovanje mladih iz misije
održan 7. svibnja i u HKM
Duisburg u dvorani
"Josephhaus" u Duisburgu.

Inozemne vijesti

Papa: Samo je brak između muškarca i žene istinsko
dobro za čovječanstvo
dva glavna čimbenika koji
označavaju naučavanje Ivana
Pavla II. o obitelji, a koji polaze
od proročke i uvijek aktualne
enciklike Pavla VI. Humanae
vitae. Prvi je čimbenik taj da su
brak i obitelj ukorijenjeni u
najintimnijoj jezgri istine o
čovjeku i njegovoj sudbini.
Sveto pismo pokazuje da je
poziv na ljubav dio one istinske
slike Božje koju je Stvoritelj
želio utisnuti u svoje stvorenje,
pozvavši ga da mu postane
sličnim u mjeri u kojoj je
otvoreno za ljubav. Razlika u
spolu koja obilježava tijelo
muškarca i žene nije, dakle,
jednostavna biološka činjenica,
nego ona ima puno dublje
značenje - ona izražava onaj
oblik ljubavi kojom muškarac i
žena, postajući samo jedno
tijelo, mogu ostvariti istinsko
zajedništvo osoba, otvoreno za
prijenos života, te tako
sudjeluju s Bogom u stvaranju
novih ljudskih bića, istaknuo je
Sveti Otac. Drugi čimbenik,
koji označava novost u
naučavanju Ivana Pavla II. o
ljudskoj ljubavi njegov je
izvoran način tumačenja
Božjega nauma. U Kristu,
punini Očeve objave ljubavi,
očituje se također puna istina o

pozivu čovjeka na ljubav, koja
se u potpunosti može pronaći
samo u iskrenome
samodarivanju, kazao je Papa
te podsjetio da je u svojoj
enciklici "Bog je ljubav" želio
istaknuti kako se upravo putem
ljubavi rasvjetljuje kršćanska
slika Boga, te slika čovjeka i
njegova puta. Ljudska je ljubav
povlašteni put koji je Bog
izabrao kako bi se objavio
čovjeku, i u toj ga ljubavi
poziva na zajedništvo u
trojstvenom životu. To nam
također omogućuje nadvladati
individualno poimanje ljubavi,
koje je danas tako rašireno.
Istinska se ljubav preobražava u
svjetlo koje vodi cijeli život
prema svojoj punini, stvarajući
društvo u kojemu čovjek može
živjeti. Zajedništvo života i
ljubavi, koje znači brak,
pokazuje se tako kao istinsko
dobro za društvo. Stoga je
danas posebno važno
izbjegavati zamjene s drugim
vrstama zajednica koje se
temelje na krhkoj i nestalnoj
ljubavi. Samo čvrsta stijena
potpune i neopozive ljubavi
između muškarca i žene može
biti temelj za izgradnju društva
koje će postati dom za sve
ljude, rekao je Papa.

Danas je posebno
važno izbjegavati
zamjene s drugim
vrstama zajednica
koje se temelje na
krhkoj i nestalnoj
ljubavi. Samo čvrsta
stijena potpune i
neopozive ljubavi
između muškarca i
žene može biti temelj
za izgradnju društva
koje će postati dom za
sve ljude, rekao je
Papa

www.ika.hr

Vatikan, 11.5.2006. (IKA) Samo je brak između muškarca
i žene istinsko dobro za
čovječanstvo. Stoga valja
izbjegavati zamjenu s drugim
vrstama zajednice, istaknuo je
to papa Benedikt XVI. primivši
u četvrtak 11. svibnja u
audijenciju sudionike skupa
koji se ovih dana održava u
Rimu, a koji je organizirao
Papinski institut Ivan Pavao II.
za proučavanje braka i obitelji.
Institut je prije 25 godina
utemeljio upravo papa Wojtyla.
U subotu se navršava 25 godina
od atentata na Ivana Pavla II.
na Trgu Sv. Petra. Bio je 13.
svibnja 1981. godine, liturgijski
spomen Gospe Fatimske. Toga
je dana papa Wojtyla trebao,
tijekom opće audijencije, dati
dvije važne obavijesti, kako bi
u središte pozornosti stavio
uvijek žurna obiteljska pitanja.
Trebao je, naime, najaviti
ustanovljenje Papinskoga vijeća
za obitelj i Papinskoga instituta
za proučavanje braka i obitelji.
Međutim, atentat ga je u tome
spriječio. Papa Benedikt XVI. s
ganućem se prisjetio tog
događaja, uz koji je vezano
ustanovljenje tih dvaju
papinskih tijela. Obraćajući se
sudionicima skupa, istaknuo je

Papa primio u audijenciju predsjednika Venezuele
Vatikan, 11.5.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. izrazio je
11. svibnja venezuelanskome
predsjedniku Hugi Chavezu
zabrinutost za neka bitna
pitanja u odnosima Crkve i
države. Bio je to prvi susret
Svetog Oca s predsjednikom
Chavezom, kojega je Ivan
Pavao II. u tijeku svoga
pontifikata primio dva put.
Borba protiv siromaštva,
uklanjanje nejednakosti, borba
protiv društvene
marginalizacije glavne su teme
razgovora predsjednika
Chaveza, koji je stigao u
Vatikan sa željom da se
prevladaju teškoće u odnosima
između Crkve i njegove države.
Susret s Papom trajao je 35
minuta, izvijestio je ravnatelj
Tiskovnoga ureda Svete Stolice
Joaquin Navarro-Valls.
Predsjednik je Benediktu XVI.
pojasnio nacrte društvenih
promjena u svojoj zemlji, a
Sveti Otac upozorio je na teme
koje su mu posebno na srcu.
Prije svega istaknuo je slobodu
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Svete Stolice u imenovanju
biskupa i poželio da katoličko
sveučilište "Sveta Ruža
Limska" uzmogne uvijek čuvati
svoj katolički identitet. Papa je
potom izrazio zabrinutost za
nacrt reforme obrazovanja koja
ne predviđa vjeronauk u
školama; zahtijevao da nacrti
javnoga zdravstva, kao
temeljnu točku zadrže zaštitu
života od samoga njegova
početka, i na kraju istaknuo
potrebu neovisnosti katoličkih
medija. S obzirom na napetosti
u odnosima između Crkve i
države nastale u tijeku
predsjedništva Huge Chaveza,
promatrači ističu kako je papa
Benedikt XVI., primivši u
audijenciju novoga
venezuelanskoga veleposlanika
pri Svetoj Stolici u kolovozu
2005., potvrdio da Crkva, koja
ne može prestati promicati i
braniti dostojanstvo ljudske
osobe i njezinoga integriteta,
kao i otvorenosti prema Božjoj
nadnaravnosti, traži da može
raspolagati, neophodnim

prostorom i potrebnim
sredstvima kako bi vršila svoje
poslanje i humanitarnu službu:
iz toga proizlazi prikladnost
uspostavljanja plodne suradnje
na dobrobit svih između države
i Crkve. Venezuelanski
veleposlanik pri Svetoj Stolici
Ivan Guillermo Rincon
Urdaneta kazao je za Radio
Vatikan kako je uvjeren da
neke prijašnje teškoće, oprečne
nekim vladinim mjerama, mogu
i trebaju biti riješene. S
duhovnoga gledišta, a i zbog
toga što su 85%
venezuelanskoga stanovništva
katolici, za nas je veoma važno
da Sveti Otac dade svoj
blagoslov venezuelanskome
narodu. Vladu zanima raditi s
Crkvom u brojnim područjima
u koja je pastoral već godinama
uključen poput zaštite
domorodaca, materinstva, te
poglavito siromašne populacije
na zdravstvenoj razini, u
školstvu i odgoju, istaknuo je
veleposlanik.

Sveti Otac izrazio
zabrinutost za neka
bitna pitanja u
odnosima Crkve i
države
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U Brazilu ubijen katolički svećenik
Sao Paulo, 12.5.2006. (IKA) U brazilskoj saveznoj državi
Minas Gerais ubijen je katolički
župnik Jose Carlos Cearense
(44). Mjesne novine javljaju
kako je župnik ubijen u svom
stanu početkom tjedna te da se
pokušao suprotstaviti napadaču.
Ukradeni su svećenikov

mobitel, DVD-player i
novčanik. Ubojstvo je duboko
potreslo zajednicu te su na neko
vrijeme bile zatvorene
ustanove, škole i trgovine.
Cearense je za svećenika
zaređen u Sao Paulu, gdje je i
služio pet godina, a posebno se
zauzeo u socijalnim projektima

za pomoć djeci i mladima.
U Brazilu se godišnje izvrši
više od 50.000 ubojstva, a česti
su napadi na duhovnike. U
ožujku je ubijen talijanski
misionar, a crkveni službenici
česta su meta otmičara.

Skupština Papinskih misijskih djela
Nacionalne ravnatelje
Papinskih misijskih
djela primio i papa
Benedikt XVI. koji je
istaknuo kako
prisutnost PMD-a u
svim dijelovima
svijeta njeguje duh
sveopćeg poslanja
Crkve te kako u
njihovu radu postoji
naslijeđe Crkve prvih
vremena

www.ika.hr

Rim, 12.5.2006. (IKA/KTA) U konferencijskom centru Pala
Cavicchi u Ciampinu u Rimu
održana je od 4. do 12. svibnja
opća godišnja skupština
Papinskih misijskih djela
(PMD). Na skupštini je
sudjelovalo 114 nacionalnih
ravnatelja PMD iz cijeloga
svijeta. Iz Republike Hrvatske
sudjelovao je nacionalni
ravnatelj vlč. Milan Špehar, a iz
Bosne i Hercegovine nacionalni
ravnatelj vlč. Tomo Knežević.
Skupština je započela 4. svibnja
uvodnim nagovorom prefekta
Kongregacije za evangelizaciju
naroda kardinala Crescenzia
Sepea, koji je prema važećim
Statutima predsjednik
Vrhovnog odbora PMD.
Kardinal Sepe, nakon pozdrava
i dobrodošlice pristiglim
nacionalnim ravnateljima
PMD, zahvalio je za sve što
čine u zemljama iz kojih dolaze
i koje predstavljaju. U duhu
teme prvog dijela ovogodišnje
skupštine "Pluralnost kultura i
religija" iznio je stav Crkve te
nazočne pozvao da sudjeluju u
građenju mostova i u davanju
doprinosa na dobro svakog
čovjeka.
Prvi dio skupštine od 4. do 6.
svibnja, kao i uvijek do sada
bio je posvećen Danima
pastorala. U središtu zanimanja
nazočnih nacionalnih ravnatelja
PMD bila je međukulturalna
inkulturacija. Pritom su se
sudionici bavili pluralnošću
kultura i religija, te razmišljali
o razvoju teologije i praktične
misijske djelatnosti. U nekoliko
zasjedanja tom se
problematikom pozabavio
svojim predavanjem i u
diskusiji svećenik biskupije
Port-Louis iz Mauricijusa Jean
Claude Veder. Na temelju
velikog znanja i bogatog
iskustava u zemlji iz koje
dolazi dva dana bio je s
nacionalnim ravnateljima
PMD. Obradio je temu
"Međukulturalna inkulturacija
kao hod misijske teologije i
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prakse".
U ponedjeljak 8. svibnja u
ranim jutarnjim satima
nacionalni ravnatelji PMD-a
slavili su misno slavlje u
bazilici Sv. Petra apostola.
Misnom je slavlju predsjedao
predsjednik PMD-a i podtajnik
Kongregacije za evangelizaciju
naroda nadbiskup Henryk
Hoser SAC, a pjevao je zbor
sestara Kolegija Foyer Pavla
VI. Za sve nazočne to je bio
veliki događaj ovogodišnje
skupštine. Zatim su se svi
uputili u posjetu jednom dijelu
kolegija koje financiraju PMD.
Prvo su pohodili međunarodni
Kolegij Foyer Pavla VI.
Papa Benedikt XVI. u
podnevnim satima primio je u
audijenciju nacionalne
ravnatelje PMD-a koje je
predvodio kardinal Sepe. Papa
je istaknuo kako prisutnost
papinskih misijskih djela u
svim dijelovima svijeta njeguje
duh sveopćeg poslanja Crkve.
U radu PMD-a postoji naslijeđe
Crkve prvih vremena. Od
svojega postanka, naime, prva
kršćanska zajednica koristila se
prikupljanjem milodara kako bi
poduprla braću u vjeri. Od
polovice 19. stoljeća četiri
grane PMD čine to isto,
omogućujući pojedinim
Crkvama njihov nastanak i
jačanje. Papa je istaknuo
povijesnu nit koja je misijski
rad Djela za širenje vjere, Djela
svetoga Petra apostola, Djela
svetoga djetinjstva i Misijske
zajednice svećenika, redovnika
i redovnica, vremenom učinila
jedinstvenom ustanovom pod
Papinim okriljem. Istaknuvši
posebnu vezu papinskih
misijskih djela s Petrovom
stolicom, Papa je govorio o
intenzivnom radu na
upotpunjavanju, slijedom
kojega je ta ustanova dobila
novi Statut, a potom se osvrnuo
na važnost evangelizacije koju
vrši ta papinska ustanova. To je
služba koja, prema Papinim
riječima, odgovara na žurnu

pastoralnu potrebu koju
osjećaju sve mjesne Crkve.
Posao koji su posljednjih
desetljeća obavile četiri grane
PMD pobudio je kod
kršćanskoga naroda buđenje
vjere i ljubavi, sjedinjeno s
velikom željom za
naviještanjem. Zahvaljujući
također misijskoj animaciji
koju provodite u župama i
biskupijama, molitva i
konkretna potpora misijama
danas osjećaju se kao sastavni
dijelovi života svakoga
kršćanina, kazao je Papa.
Potaknuo je nacionalne
ravnatelje PMD na promicanje
svake inicijative u skladu s
nakanama i u jedinstvu
evangelizacijskoga djelovanja.
Na taj način vaše djelovanje
neće nikada biti svedeno na
čistu organizatorsku
djelotvornost, ili pak biti
vezano u posebne interese bilo
koje vrste, nego će se uvijek
pokazati kao izraz božanske
ljubavi. Sama činjenica da
dolazite iz različitih biskupija i
iz cijeloga svijeta čini još
očiglednijom da su PMD,
premda su Papina djela, također
djela cijeloga episkopata i
čitavoga Božjeg naroda,
poručio je na kraju Papa
nacionalnim ravnateljima
PMD.
U popodnevnim satima
nacionalni ravnatelji PMD
posjetili su međunarodni
Kolegij Sv. Pavla u kojemu je u
tijeku filozofskoga-teološkoga
studija i specijalizacije na
rimskim učilištima stanovalo i
mnogo svećenika Crkve u
Hrvata. I danas jedan broj naših
svećenika na specijalizaciji u
Rimu stanuje u jednom od tih
rimskih kolegija. Danas u
kolegijima Sv. Petra i Sv. Pavla
u Rimu stanuje 336 svećenika,
a u Kolegiju Foyer Pavla VI. 76
redovnica. Tako je Djelo sv.
Petra apostola u tijeku 2005.
godine, osim spomenutih
rimskih kolegija za svećenike i
redovnice na studiju i
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specijalizaciji u Rimu, dalo
materijalnu potporu za odgoj
domaćeg klera za 81.200
sjemeništarca i bogoslova u 930
sjemeništa i bogoslovija
zemalja pod Kongregacijom za
evangelizaciju naroda. Istu
potporu u istim zemljama dobili
su i 3503 novaka i 6431
novakinje.
U drugom dijelu ovogodišnje
skupštine od 8. do 12. svibnja,
koji je otvorio i njime ravnao
predsjednik PMD-a nadbiskup
Hoser, generalni tajnici sva
četiri generalna tajništva PMD
podnijeli su skupštini izvješće o
svome cjelokupnom radu u

tijeku 2005. godine: za Djelo za
širenje vjere o. Fernando
Galbiati, PIME, za Djelo svetog
djetinjstva o. Patrick Byrne,
SVD, za Djelo sv. Petra
apostola mons. Jan Dumon i za
Misijsku zajednicu svećenika,
redovnika i redovnica o. Vito
Del Prete, PIME. Isto tako,
skupštinu su izvijestili o
pristiglim sredstvima iz
cijeloga svijeta za 2005. godinu
prikupljenim na Misijsku
nedjelju, na Dan Djela svetog
djetinjstva, na Dan Djela sv.
Petra apostola. Izvijestili su i o
pristiglim zamolbama iz
cijeloga svijeta poglavito iz
zemalja koje su pod

Kongregacijom za
evangelizaciju naroda.
Najznačajniji dio pristigle
potpore solidarnosti katolika
svijeta, posebno Misijske
nedjelje 2005., dobit će
kandidirani projekti Crkve u
raznim dijelovima Afrike, Azije
i Južne Amerike koji su teško
pogođeni građanskim ratovima,
prirodnim katastrofama, raznim
bolestima i siromaštvom. Želja
je da mjesna Crkva i uz potporu
PMD još kvalitetnije nastavi sa
započetom evangelizacijom.
Sljedeća opća godišnja
skupština bit će u Rimu od 3.
do 11. svibnja 2007. godine.

Potrebno je braniti obitelj temeljenu na braku
valja često ići protiv struje, u
odnosu na kulturu koja
prevladava, a to pak iziskuje
strpljenje, napor, žrtvu i
neprestano traženje
međusobnoga razumijevanja.
Papa je bračne parove pozvao
da nadvladaju teškoće i ostanu
vjerni svojemu pozivu,
pribjegavajući Božjoj potpori
molitvom i ustrajnim
pristupanjem sakramentima,
poglavito euharistiji. Potom je
ponovno istaknuo dužno
poštovanje prema ljudskome
embriju, koji bi se uvijek trebao
roditi iz čina ljubavi i prema
kojemu se treba odnositi kao
prema osobi. Napredak
znanosti i tehnike na području
bioetike, istaknuo je Papa,
pretvaraju se u opasnost kada
čovjek izgubi osjećaj za svoje
granice, i praktički želi zauzeti
mjesto Boga Stvoritelja.
Citirajući potom svoju
encikliku "Bog je ljubav", Sveti
Otac kazao je kako "eros",
sveden samo na seksualni čin,
postaje roba, jednostavna
"stvar" koja se može kupiti i
prodati, i štoviše, i čovjek tada
postaje roba. U stvari, nalazimo
se pred oblikom ponižavanja
ljudskoga tijela. Međutim,
zahvaljujući Bogu brojni,
poglavito među mladima,
otkrivaju vrednotu čistoće, koja

se sve više pokazuje sigurnim
jamstvom istinske ljubavi. A
danas je više nego ikada
potrebno da kršćanske obitelji
znaju, hrabrom dosljednošću,
posvjedočiti da je rađanje plod
ljubavi. Takvo će
svjedočanstvo potaknuti
također političare i
zakonodavce na očuvanje prava
obitelji. Poznato je, naime,
kako se sve više traže pravna
rješenja za takozvane
"činjenične zajednice" koje,
premda odbijaju bračne obveze,
traže jednaka prava. Osim toga,
ponekad se čak želi postići
nova definicija braka, kako bi
se ozakonile istospolne
zajednice, dajući im također
pravo na usvajanje djece,
upozorio je Papa te na koncu
spomenuo i takozvanu
"demografsku zimu" koja
pogađa velike dijelove svijeta, s
postupnim starenjem
pučanstva.
Na završetku govora, Papa je
pozvao sve biskupijske
zajednice da sa svojim
izaslanstvima sudjeluju na V.
svjetskom susretu obitelji, koji
će se održati u srpnju u
Valenciji, u Španjolskoj, i na
kojemu će, kako je potvrdio
Joaquin Navarro Valls,
ravnatelj Tiskovnoga ureda
Svete Stolice, 8. i 9. srpnja
Sveti Otac osobno sudjelovati.

Susret Pape i
sudionika opće
skupštine Papinskoga
vijeća za obitelj

međunarodna zajednica
načinila je pritisak na sudansku
Vladu da potpiše taj sporazum.
Stanovnici Darfura traže od
Ujedinjenih naroda da pošalje
svoje snage u to područje i
zaštiti ih od provladine milicije
te osigura provođenje mirovnog
sporazuma, rekao je o. Loro.

Stanovnici traže da
UN-ove trupe jamče
sporazum

www.ika.hr

Vatikan, 13.5.2006. (IKA) Potrebno je braniti obitelj
temeljenu na braku, jer je ona
stožer društva, a to je važno za
vjernike i za one koji ne
vjeruju, kazao je papa Benedikt
XVI., susrevši se 13. svibnja u
Vatikanu sa sudionicima opće
skupštine Papinskoga vijeća za
obitelj, koje ovih dana slavi 25
godina postojanja. Osnovao ga
je Ivan Pavao II., 9. svibnja
1981. godine.
Obitelj temeljena na braku
baština je čovječanstva i
temeljna društvena ustanova;
ona je važna životna stanica i
stožer društva, a to se odnosi i
na vjernike i na one koji ne
vjeruju. Ona je stvarnost koju
sve države trebaju najviše
poštivati, istaknuo je Sveti
Otac, te dodao kako se danas,
nasuprot širenju nekih
dvosmislenih poimanja
čovjeka, slobode i ljudske
ljubavi, ne smijemo umoriti
prikazujući istinu o ustanovi
obitelji onako kako ju je Bog
želio od samoga stvaranja.
Nažalost, kazao je nadalje
Papa, raste broj rastava i
razvoda koji prekidaju
obiteljski sklad i stvaraju
nemalo problema djeci,
nedužnim žrtvama u tim
situacijama. Danas je naročito u
opasnosti stabilnost obitelji;
stoga, kako bi ju se obranilo,

Sudan: Crkva o mirovnom sporazumu
Khartoum, 14.5.2006. (IKA) Crkveni krugovi u Sudanu
pozdravili su mirovni sporazum
ali i dalje strahuju hoće li se
sporazum poštivati na terenu.
"Mirovni sporazum smatramo
uspjehom i nadamo se da će
donijeti mir i pozitivan razvoj u
regiji", istaknuo je u razgovoru
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za engleski katolički tjednik
"The Tablet" generalni tajnik
Sudanske biskupske
konferencije o. Peter Loro. O.
Loro upozorio je da strahuje da
će taj sporazum ostati bez
učinka jer ga je Vlada potpisala
samo s jednom od tri
pobunjeničke skupine, a
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Dvije nove blaženice
Roermond, 14.5.2006. (IKA) U katedrali nizozemskoga
grada Roermonda, nadbiskup
Utrechta kardinal Adriano
Simonis predvodio je 13.
svibnja beatifikaciju Marije
Terezije od sv. Josipa,
utemeljiteljice Kongregacije
sestara karmelićanki
Božanskoga Srca Isusova. U
Napulju je 14. svibnja kardinal
Jose Saraiva Martins, pročelnik
Zbora za proglašenje svetih,
proglasio blaženom Mariju od

Muke našega Gospodina Isusa
Krista, redovnicu Kongregacije
sestara križarica i klanjateljica
euharistiji. Krsnim imenom
Maria Grazia Tarallo bila je
žena molitve i svoje je žrtve
prikazivala za posvećenje
svećenika.
Marija Terezija od svetoga
Josipa, protestantkinja obraćena
na katoličku vjeru, svoj je život
posvetila napuštenoj djeci,
starijim osobama, iseljenicima i
beskućnicima. Prvu kuću za

prihvat otvorila je u Berlinu, a
potom su uslijedile druge, u
raznim dijelovima svijeta.
Današnje ljude ona podsjeća na
nužni prihvat djece Crkve koji
su se izgubili s pravoga puta, te
traže utjehu. Često je stoga
govorila: "Svaka karmelićanka
Božanskoga Srca Isusova treba,
kao anđeo utjehe i mira, sići s
visina Karmela do ljudi punih
boli i bez mira".

Proslava 150. obljetnice organizacije "Oeuvre de
lOrient"
Katolička udruga koja
pomaže kršćanima na
Bliskom istoku

www.ika.hr

Pariz, 15.5.2006. (IKA) Francuski predsjednik Jacques
Chirac nazvao je ulogu kršćana
na Bliskome istoku važnijom
nego ikada. Ti su kršćani most
prema Europi i za dijalog među
kulturama, rekao je Chirac 15.
svibnja na proslavi 150.
obljetnice organizacije "Oeuvre
de lOrient" u Parizu. Ta je
katolička organizacija
utemeljena 1856. godine kako
bi se pomagalo kršćanima na
Orijentu, a posebno ulaže u
zdravstvene programe i
programe za obrazovanje.
Prema mišljenju francuskog

predsjednika, suživot različitih
kultura preduvjet je mira i
blagostanja na Bliskom istoku.
Chirac je pozvao i sve države s
toga područja da bude osjetljive
za vjersku slobodu svojih
građana.
Na proslavi su sudjelovali i
maronitski antiohijski patrijarh
kardinal Nasrallah Pierre Sfeir i
latinski jeruzalemski patrijarh
Michel Sabbah. Tom prigodom
patrijarh Sabbah je u razgovoru
s francuskim novinarima
osudio najavljeno smanjenje
pomoći Palestincima. "Uvijek

je nepravedno kad se bojkotira
cijeli jedan narod", rekao je
patrijarh, dodajući da se ne
smije izjednačavati narod i
njegova vlast. Hamas je
pobijedio na izborima koje je
pratila međunarodna zajednica
koja je i propisala pravila za te
izbore, podsjetio je patrijarh.
Međunarodna zajednica je
javno ili potajno pristala uz
pritisak pod kojim živi
palestinski narod već 50
godina, rekao je jeruzalemski
patrijarh dodajući da je stoga
obveza te zajednice pomagati
narodu u nevolji.

Mladima treba ohrabrenje i potpora
Papin govor
bugarskom
veleposlaniku

Vatikan, 16.5.2006. (IKA/CNS)
- Ako se mladim Europljanima
dade ohrabrenje i potpora, oni
bi svojim idealizmom i
duhovnim vrijednostima mogli
pomoći u obnovi Europe,
istaknuo je papa Benedikt XVI.
primajući 13. svibnja novoga
bugarskog veleposlanika pri
Svetoj Stolici Valentina

Vasileva Bozhilova. Nažalost,
mladi ljudi često teško
pronalaze svoje mjesto u
društvu koje je previše
usmjereno na materijalna dobra
i na pojedinačno traženje
blagostanja, rekao je Papa,
poručujući veleposlaniku da
mladi ljudi trebaju potporu
kako bi sačuvali svoje duhovne

i moralne vrijednosti u svome
osobnom razvoju i na taj način
pomogli u izgradnji
pravednijeg i boljeg svijeta.
Papa je pozvao Bugare da za
dobrobit Europe ostanu vjerni
svojim duhovnim i kulturnim
vrijednostima u tijeku priprave
za ulazak u Europsku uniju
2007. godine.

London: Crkve zajednički protiv Da Vincijeva koda
Svim gledateljima
filma dijelit će se
kartice s činjenicama i
izmišljenim tvrdnjama
u filmu
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London, 16.5.2006. (IKA/CNS)
- Crkve u Velikoj Britaniji
dijelit će kartice - slične lutriji posjetiteljima kino-dvorana
kako bi ih upoznali s
činjenicama i izmišljenim
tvrdnjama u filmu "Da Vincijev
kod". "Christian Enquiry
Agency" tiskala je 270 tisuća
kartica koje će početi dijeliti
19. svibnja u predvorjima svih
britanskih kino-dvorana u
kojima će se prikazivati
kontraverzni film. Pomoću tih
kartica gledatelji će moći otkriti
koje su tvrdnje u filmu o Isusu

17. svibnja 2006. broj 20/2006

točne, a koje nisu. Uz tvrdnju,
npr. "brak Isusa i Marije
Magdalene je povijesna
činjenica" stoji "pogrešno" i
"istinito" a gledatelj će
ostrugati polje ispod odgovora
koji smatra točnim. Ako je
točno odgovorio, u ostruganom
polju pojavit će se oznaka za
točni odgovor. Projekt, u
kojemu sudjeluje i Katolička
crkva, stoji oko 20 tisuća funti,
a dio je velike kršćanske
kampanje u Velikoj Britaniji da
se iskoristi veliko zanimanje za
kršćanske teme koje je

pokrenuo roman i film "Da
Vincijev kod".
Katolička crkva u Velikoj
Britaniji pokrenula je i vlastitu
Internet stranicu posvećenu "Da
Vincijevu kodu" na adresi
www.life4seekers.co.uk. Na
stranici se nalazi i kviz o Mariji
Magdaleni i prelature Opus
Dei, a postoji i natječaj
temeljen na radnji filma.
Pobjednik nagradnog natječaja
dobiva ekskluzivni susret s
nekim od vodećih članova
Opus Dei u sjedištu ogranka
prelature u Londonu.

Inozemne vijesti

Crkva protiv alkohola u prometu
New Delhi, 16.5.2006. (IKA) S geslom "Alkohol u prometu
je grijeh" Katolička crkva u
Indiji započinje u saveznoj
državni Kerala kampanju protiv
alkoholiziranih vozača. Osoba
koja pije, a zatim sjeda za
upravljač automobila čini

grijeh, istaknuo je veliki
nadbiskup Ernakulama kardinal
Varkey Vithayathil u
pastoralnom pismu vjernicima.
Protekle godine u Kerali u
prometu je stradalo više od 30
tisuća osoba, a uzrok mnogih
nesreća bila je alkoholiziranost

vozača, upozorio je kardinal,
dodajući da u toj državi živi
samo 3% stanovnika Indije, no
u Kerali se događa 12% od svih
prometnih nesreća na
indijskome teritoriju.

Crkva u Indiji pokreće
kampanju "Alkohol u
prometu je grijeh"

Jaimea Galimbertija di Vietrija.
Biskup Galimberti ima 65
godina, studirao je u domovini,
a potom na Papinskome
sveučilištu Gregoriana u Rimu,
gdje je magistrirao iz
dogmatske teologije. Trenutno
je predsjednik Urugvajske
biskupske konferencije, a bio je
također član Zbora za kler i
savjetnik u Papinskome vijeću
za dijalog s onima koji ne
vjeruju.

Kardinal McCarrick
dao ostavku zbog
navršene dobi

Imenovan novi nadbiskup u Washingtonu
kojemu je doktorirao teologiju.
Nakon svećeničkoga ređenja
bio je, između ostaloga, tajnik
tadašnjega biskupa Johan
Wrighta, rektor sjemeništa u
Pittsburghu, te izaslanik na XI.
redovnom vijeću glavnoga
tajništva Biskupske sinode.
Sveti Otac, osim toga, prihvatio
je ostavku isusovca biskupa
Daniela Gila Zorrille iz
urugvajske biskupije Salto, te
na njegovo mjesto imenovao
dosadašnjega biskupa San
Josea de Mayo, mons. Pabla
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Vatikan, 17.5.2006. (IKA) Primivši zahtjev kardinala
Theodora E. McCarricka,
washingtonskoga nadbiskupa,
papa Benedikt XVI. je
prihvatio njegovu ostavku
podnesenu zbog navršene dobi,
te na njegovo mjesto imenovao
mons. Donalda W. Wuerla,
dosadašnjega biskupa
Pittsburgha. Mons. Wuerl ima
65 godina, a studirao je na
Papinskome sveučilištu
Gregoriana i Papinskome
sveučilištu svetoga Tome, na
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Ukazanja u Fatimi
Papin nagovor uz
molitvu Kraljice neba
u nedjelju 14. svibnja
2006.

Ove, pete vazmene nedjelje,
liturgija stavlja pred nas
odlomak iz Evanđelja po Ivanu
u kojem Isus, govoreći na
Posljednjoj večeri, upozorava
svoje učenike da ostanu
sjedinjeni s njime kao loza s
trsom. Riječ je o doista
znakovitoj usporedbi, jer
osobito uspješno izriče
činjenicu da je kršćanski život
otajstvo zajedništva s Isusom:
"Tko ostaje u meni i ja u
njemu, taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete
učiniti ništa" (Iv 15,5). Tajna
duhovne plodnosti nalazi se u
zajedništvu s Bogom,
zajedništvu koje se ponajprije
ostvaruje u euharistiji, uz koju
povezujemo i riječ "pričest",
kao znak zajedništva. Rado
ističem to otajstvo jedinstva i
ljubavi u ovo doba godine, u
kojem mnoge župne zajednice
slave prvu pričest djece. Svoj

djeci koja se ovih tjedana prvi
put susreću s euharistijskim
Isusom upućujem poseban
pozdrav, želeći im da postanu
loze Trsa koji je Isus, te da
rastu kao njegovi učenici.
Siguran način kako ostati
sjedinjeni s Kristom, kao loza s
trsom, utjecanje je zagovoru
Marijinu. Nju smo jučer, 13.
svibnja, posebno častili
spominjući se ukazanja u
Fatimi, gdje se 1917. godine
više puta ukazala pred troje
djece. Bili su to pastiri:
Francesco, Hijacinta i Lucija.
Poruka što im je povjerila,
zajedno s onom iz Lurda, bila
je snažan poziv na molitvu i na
obraćenje; poruka doista
proročka ako se ima na umu 20.
stoljeće izudarano neviđenim
razaranjima, izazvanim
ratovima i totalitarnim
režimima, kao i raširenim

progonima Crkve. Usto, 13.
svibnja 1981. - prije 25 godina
- sluga Božji Ivan Pavao II.
osjetio je da je bio čudesno
spašen od smrti pokretom
"majčinske ruke", kako je on
sam to izrekao, te je čitav
njegov pontifikat bio obilježen
onim što je Djevica navijestila
u Fatimi. Ako nije nedostajalo
briga i patnji, ako još uvijek
ostaju razlozi za zabrinutost
oko budućnosti čovječanstva,
utjeha je ono što je "Bijela
Gospa" obećala pastirima: "Na
koncu će pobijediti moje
Bezgrešno Srce".
S ovom sviješću obratimo se
sada pouzdano Blaženoj
Djevici Mariji, zahvaljujući joj
za njezin trajan zagovor i
moleći je da nastavi bdjeti nad
hodom Crkve i čovječanstva, a
osobito nad obiteljima,
majkama i djecom.

Petar, ribar pozvan da lovi ljude

www.ika.hr

Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 17. svibnja
2006.
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Draga braćo i sestre,
nastavljajući nakanu da potanje
prikažemo apostolsku službu,
dosad smo ocrtali teološku
sliku u koju se ta služba
smješta, stavljajući u središte
pozornosti ponajprije značenje
služenja crkvenoj zajednici.
Sada želimo ući u izravni dodir
s osobnostima pojedinih
apostola, ispitujući njihove
profile onako kako su opisani u
Novom zavjetu.
Nakon Isusa, Petar je
najpoznatiji i najčešće
spominjani lik u novozavjetnim
spisima: spominje se 154 puta s
nadimkom Petros, "kamen",
"stijena", što je grčki prijevod
aramejskog imena Kefa što mu
ga je dao sam Isus. To je ime
potvrđeno 9 puta ponajprije u
Pavlovim poslanicama. Tome
valja dodati često ime Simon
(Šimun; 75 puta), a riječ je o
grčkom obliku izvorno
hebrejskog imena Simeon (2
puta: Dj 15,14; 2 Pt 1,1). Sin
Ivanov (usp. Iv 1,42) ili, u
aramjeskom obliku, bar-Jona,
sin Jonin (usp. Mt 16,17).
Šimun je bio iz Betsaide (usp.
Iv 1,44), gradića istočno od
Galilejskog jezera, iz kojega je
bio i Filip, te, naravno, Andrija,
Šimunov brat. U govoru mu se
osjećao galilejski naglasak. I on
je, poput svoga brata, bio ribar:
s obitelji Zebedejevom, koji je
bio otac Jakovljev i Ivanov,
bavio se ribarenjem na
Genezaretskom jezeru (usp. Lk
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5,10). Stoga je morao uživati
određenu ekonomsku
samostalnost. Bio je pokretan i
iskrenim religioznim
zanimanjem koje ga je potaklo
da se zajedno s bratom zaputi
sve do Judeje kako bi mogao
pratiti propovijedanje Ivana
Krstitelja (Iv 1,35-42).
Bio je židovski vjernik, pun
povjerenja u djelatnu Božju
prisutnost u povijesti njegova
naroda, ali i ožalošćen, jer nije
vidio njegovo moćno
djelovanje u događajima
kojima je, u svoje doba, bio
svjedokom. Bio je oženjen, a
njegova je punica, koju je Isus
jednom ozdravio, živjela je u
Kafarnaumu, u kući u kojoj je i
Šimun boravio kada se nalazio
u gradu (usp. Mt 8,14-15; Mk
1,29-31; Lk 4,38-39).
Arheološka iskapanja
posljednjih desetljeća
omogućila su da ispod
osmerokutnog mozaika male
bizantske crkve svjetlo dana
ugledaju tragovi drevne crkve
uređene unutar te kuće, što
potvrđuju i grafiti sa zazivima
upućenim Petru. Evanđelja nas
izvješćuju da je Petar bio među
prva četiri učenika
Nazarećanina (usp. Lk 5,1-11),
kojima valja dodati i petoga,
prema običaju da svaki rabin
mora imati pet učenika (usp. Lk
5,27: poziv Levija). Kada Isus
napravi prijelaz od pet na
dvanaest učenika (usp. Lk 9,1-

6), postat će jasna i novost
njegova poslanja: On je došao
okupiti eshatološki Izrael,
simboliziran brojem dvanaest,
što je bio i broj izraelskih
plemena.
Šimun se u Evanđeljima
predstavlja odlučnim i naglim
karakterom; spreman je i silom
braniti svoje stavove (dovoljno
je sjetiti se njegova korištenja
mača: usp. Iv 8,10-11). U isto
vrijeme zna biti prostodušan i
plašljiv, pa ipak iskren, sve do
najiskrenijeg kajanja (usp. Mt
26,75). Evanđelja nam
omogućuju da ukorak slijedimo
njegov duhovni put. Početna je
točka poziv što ga prima od
Isusa. Do njega dolazi jednog
običnog dana dok se Petar
bavio svojim ribarskim poslom.
Isus se nalazi uz Genezaretsko
jezero, a mnoštvo se tiska oko
njega kako bi ga slušalo.
Brojnost slušatelja stvara
nepriliku. Učitelj uz obalu
ugleda dvije barke; ribari su bili
sišli i sada peru mreže. On
zatraži da se popne na barku,
onu Šimunovu, te ga moli da se
malo udalje od obale. Sjednuvši
na to improvizirano sjedalokatedru, Isus počne iz barke
poučavati mnoštvo (usp. Lk
5,1-3). Kad je dorekao, kaže
Šimunu: "Izvezi na pučinu i
bacite mreže za lov". Petar
odgovara: "Učitelju, svu smo se
noć trudili i ništa ne ulovismo,
ali na tvoju riječ bacit ću
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Drugi značajan trenutak u
svome duhovnom hodu Petar
doživljava u blizini Cezareje
Filipove, kad Isus učenicima
postavlja ovo pitanje: "Što
govore ljudi, tko sam ja?" (Mk
8,27). Isus se međutim ne
zadovoljava odgovorom
utemeljenom na onome što se
priča. Od onih koji su prihvatili
da budu s njime osobno
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povezani očekuje i osobno
stajalište. Stoga dodaje: "A vi,
što vi kažete, tko sam ja?" (Mk
8,29). Petar je taj koji odgovara
uime ostalih: "Ti si Krist" (Mk
8,29), to jest Mesija. Ovaj
Petrov odgovor, koji ne dolazi
"od tijela i krvi", nego mu je
darovan od Oca koji je na
nebesima (usp. Mt 16,17), nosi
u sebi kao u zametku buduću
ispovijest vjere Crkve. Unatoč
tome, Petar još nije bio razumio
duboki sadržaj mesijanskoga
poslanja Isusova. To potvrđuje
nakon kratkog vremena, kad
pokazuje da je Mesija kojeg
slijedi u svojim snovima,
prilično drugačiji od onoga iz
Božjega nauma. Pred
navještajem muke on je
sablažnjen i buni se, izazivajući
snažan Isusov odgovor (usp.
Mki 8,32-33). Petar želi Mesiju
kao "božanskoga čovjeka", koji
će ostvariti očekivanja naroda,
namećući svima svoju moć.
Isus se pak predstavlja kao
"čovjekoliki Bog", koji
preokreće iščekivanja mnoštva
poduzimajući put poniznosti i
trpljenja. To je veliki izbor: dati
prednost vlastitim očekivanjima
odbacujući Isusa ili prihvatiti

Isusa u istinitosti njegova
poslanja te odstraniti pretjerano
ljudska očekivanja. Petar budući da je nagao - ne susteže
se, pa vodi Isusa na stranu kako
bi mu se suprotstavio. Isusov
odgovor ruši sva njegova lažna
očekivanja, dok ga poziva na
obraćenje i nasljedovanje:
"Nosi se od mene, sotono, jer ti
nije na pameti što je Božje,
nego što je ljudsko" (Mk 8,33).
Petar je tako naučio što znači
doista slijediti Isusa. To je
njegov drugi poziv, sličan
onom Abrahamovu u Post 22,
nakon onoga iz Post 12: "Hoće
li tko za mnom, neka se
odrekne samoga sebe, neka
uzme svoj križ i neka ide za
mnom. Tko hoće život svoj
spasiti, izgubit će ga; a tko
izgubi život svoj poradi mene i
evanđelja, spasit će ga (Mk
8,34-35). To je zahtjevan zakon
nasljedovanja: treba se znati
odreći, ako je to potrebno, i
čitavoga svijeta, kako bi se
spasio vlastiti život, vlastita
duša (usp. Mk 8,36-37).
Premda teška srca, Petar
prihvaća poziv i nastavlja svoj
hod stopama Učiteljevim.
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mreže" (Lk 5,4-5). Isus nije bio
stručnjak u ribarstvu: pa ipak
Šimun ribar ima povjerenja u
toga rabina, koji mu ne daje
odgovore, nego ga poziva na
predanje. Njegova reakcija pred
čudesnim ulovom obilježena je
čuđenjem i strahom: "Idi od
mene! Grešan sam čovjek,
Gospodine!" (Lk 5,8). Isus
odgovara pozivajući ga da ima
povjerenja te se otvori za novi
plan koji nadilazi svaki njegov
naum: "Ne boj se! Odsada ćeš
loviti ljude" (Lk 5,10). Petar
dozvoljava da bude uključen u
tu veliku avanturu: velikodušan
je, priznaje svoja ograničenja,
ali vjeruje u onoga koji ga
poziva te slijedi san svoga srca.
Kaže "da", i postaje učenikom
Isusovim.
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"Duševne i tjelesne patnje svete Terezije od Djeteta
Isusa"
U nakladi Glasa Koncila
Knjiga Augustina
objavljena je najnovija knjiga
Zdravka Kordića u
nakladi Glasa Koncila fra Augustina Kordića

"Duševne i tjelesne patnje svete
Terezije od Djeteta Isusa".
Promišljanja najnovije
Kordićeve knjige nadahnuta su
autorovim bogatim iskustvom
proučavanja i poznavanja
života i duhovnosti "najveće
svetice modernih vremena" svete Male Terezije od Djeteta
Isusa.
Prvotno zamišljeno kao
istoimeno predavanje za
simpozij u prigodi proslave

100. obljetnice smrti sv.
Terezije, djelo sažeto ali
cjelovito ujedinjuje ono što je
dosad o Tereziji napisano,
prikazujući i neke okolnosti
njezinih duševnih i tjelesnih
patnji te izjave svjedoka u
procesu za njezinu
kanonizaciju.
Pokušavajući ući u tajnu
Terezijinih duševnih i tjelesnih
patnji, Kordić nastoji
čitateljima približiti lik svete
Terezije ocrtavajući je kao
"učiteljicu patnje" koja je po
svojoj kušnji vjere veoma

bliska današnjem čovjeku: i
vjerniku i nevjerniku. S jedne
strane ona je vjernicima primjer
kako u svom životu treba
uvijek izabirati Boga i kako se
treba odnositi prema onima koji
nemaju vjere, a s druge strane
bliska je i nevjernicima jer se
svrstava s njima za isti stol i
iskreno moli za njihovo
spasenje. Njezina tjelesna
patnja, posebno ona u
posljednjim trenucima života,
uči sve velike patnike kako se u
patnji živi od ljubavi, vjere i
povjerenja u Boga. (ika-gk/kj)

Crkva i mediji
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Radovi s Teološkopastoralnog tjedna
održanog protekle
godine na Teologiji u
Rijeci objavljeni u
Riječkome teološkom
časopisu

U Riječkome teološkom
časopisu (br. 1(27) 2006.)
objavljena su izlaganja i
priopćenja s XXXVII.
Teološko-pastoralnog tjedna
posvećenog temi "Crkva i
mediji" održanog protekle
godine na Teologiji u Rijeci.
Na Teološko-pastoralnom
tjednu održana su izlaganja:
Crkva i svijet medija: put od
nepovjerenja do poziva na
dijalog (mons. Ivan Devčić);
Medijska manipulacija - stalni
izazov etičkom promišljanju
(Jerko Valković); Novinarstvo
pred zahtjevom istine (Danijel

Labaš); Etika u medijima: tko
je pozvan na odgovorno
djelovanje? (Stjepan Malović),
Mediji u službi izgradnje
unutarcrkvenoga javnog
mnijenja (Emanuel Hoško);
Evangelizacija i mediji: novi
izazovi i nove mogućnosti
(Milan Šimunović); Mediji
komuniciranja u katehezi
(Anton Peranić); Medijski
ustroj Crkve ili kako se
medijski predstavljamo?
(Anton Šuljić); Pad naklade
crkvenih tiskovina – očekivani
"trend" ili urgentni poziv na
premišljanje? (Ivan Miklenić),
Prisutnost Crkve na televiziji

(Tonči Trstenjak), Crkva na
hrvatskom medijskom
"forumu": ravnopravni sudionik
i sugovornik!? (Vladimir
Rončević) i Crkva, društvo i
odgoj za djelovanje u medijima
(Josip Grbac).

vjernički život.

svoje mišljenje izrekli su u
uvodnim tekstovima kardinal
Vinko Puljić te mons. Vladimir
Stanković, koji je zajedno s fra
Augustinom Kordićem i
priredio ovo posthumno
izdanje. "Ne smijemo
zaboraviti likove koji su
ostavili svjedočanstvo borbe i
vjernosti Bogu. To je utkano
duboko u našu povijest Crkve u
hrvatskom narodu. Neda je
silno voljela Crkvu, hrvatsku
grudu i svoj narod. Tako je
divno slijedila primjer bl. Ivana
Merza!", piše kardinal Puljić, a
bila je povezana i s Božjim
slugom fra Antom Antićem,
čija je pisma vjerno čuvala i
koja su konačno ugledala
svjetlo dana u ovoj vrijednoj
knjizi. (ika-mp/kj)

U Riječkome teološkom
časopisu objavljeno je i više
rasprava i članaka te prikaza i
recenzija knjiga.
Časopis objavljuje Katolički
bogoslovni fakultet Sveučilišta
u Zagrebu - Teologija u Rijeci.
(ika-kj)

Obična neobičnost
"Pregršt uspomena"
liječnice Nede Hrčko,
zabilježenih u
svojevrsne dnevnike,
koji su ujedno
autobiografija i zbirka
korespondencije te
svjedočanstvo
autoričine žive vjere
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"Obična neobičnost" naslov je
knjige liječnice Nede Hrčko
objavljene u nakladi Kršćanske
sadašnjosti. Duhovnici su
ostavili neizbrisiv trag u životu
autorice ove knjige. Liječnica
Neda Hrčko svoje dnevničke
bilješke počela je zapisivati
1947., a knjiga donosi dio tih
dnevnika, do 1951. godine.
Najprije piše redovito, svaki
dan, a s povećavanjem broja
poslova i obveza njeno pisanje
postaje sve rjeđe. Piše o svome
duhovnom životu, ali i o
događajima i o pojavama u
društvu i u svijetu. Čitatelj iz
njenih dnevnika lako može
iščitati rast i razvoje jedne
vjerničke duše u vremenu
posve protivnom vjeri i
vjernicima te tako naći poticaj,
hranu i snagu za vlastiti

17. svibnja 2006. broj 20/2006

Drugi dio knjige je životopis
"Obična neobičnost", koji
donosi obiteljsko rodoslovlje,
prikaz života roditelja i braće,
te potom i vlastita života,
studija i djelovanja. Autorica
piše i o duhovnom vodstvu i o
svojim duhovnicima: fra Anti
Antiću, o. Ivanu Kozelju,
kardinalu Franji Šeperu i o
drugim svećenicima.
Autobiografija završava
liječničinim bolestima i
životnim križevima koje nosi s
Kristom, da bi potom ušla u
novoosnovani karmel na Stupu
u Sarajevu, ali bolest i smrt su
je spriječile da postane
karmelićankom.
O osebujnom autoričinu životu

