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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
Simpozij "Crkve i vjerske zajednice u
Hrvatskoj za napredak u turizmu"
Na dvodnevnom skupu u Zagrebu u
organizaciji Svjetske konferencije religija za
mir istaknuto kako postoje ogromni potencijali
za vjerski turizam u Hrvatskoj, ali i da takav
oblik turizma u našoj zemlji još uvijek nije
dovoljno prepoznat

135. obljetnica Prvog tabora Hrvata
zapadne Hrvatske
Obljetnica proslavljena euharistijskim slavljem
te znanstvenim skupom na kojemu su akademik
Petar Strčić i dr. Vesna Munić govorili o tom
povijesnom događaju na brdašcu sv. Mihovila
podno Kastva

Hrvatske karmelićanke na proglašenju
blaženom svoje utemeljiteljice
Nova je blaženica rođena u obitelji
protestantskog pastora, obratila se na
katoličku vjeru, osnovala novu družbu sestara
karmelićanki Božanskoga Srca Isusova, koje
od 1917. godine djeluju i u Hrvatskoj

Rim: Stav o životu, krepostima i glasu
svetosti o. Ante Antića
Službeni dokument Kongregacije za
proglašenje blaženih i svetih na 1289 stranica

Metropolit Kiril o odnosu
Ruskopravoslavne i Katoličke crkve
Dvije se Crkve u svemu slažu kad su u pitanju
moralne vrednote

Dan medija - nove web stranice
Na novoj web stranici www.dan-medija.net
nalaze se prigodni materijali i pomagala za
oblikovanje ovogodišnjega 40. svjetskog dana
društvenih komunikacija koji se u Crkvi slavi
28. svibnja
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Vodnjan: X. dječji festival duhovne glazbe "Iskrice"
Senj: Otvoren centar arhivske sabirne građe
Španjolski hodočasnici u Šibeniku
Izazovi župne kateheze
Varaždin: Sjećanje na dr. Jurja Križanića
Dan klasične gimnazije Ivana Pavla II.
Pokop don Mirka Matulića
Biskup Škvorčević i načelnik Paušić o gradnji crkve u Staroj Gradiški
Kardinal primio visokog predstavnika Schwarz-Schillinga
Rijeka: Vjernici su pozvani stvarati novu kulturu
Prvi susret novinara Gospićko-senjske biskupije
Virovitica: 10. obljetnica Zajednice bračnih susreta
30. obljetnica krunjenja veličke Gospe
Festival duhovne glazbe Krapinafest 2006.
Kardinal Bozanić primio veleposlanika Velike Britanije
Nin: Zavjetna svetkovina Gospe od Zečeva

Crkva u Hrvata
■ Tribina "Što je Hrvatima Bosna i Hercegovina?" i u Švicarskoj
■ Trideset i četvrto hodočašće Hrvata u Birnau

Inozemne vijesti
■
■
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■
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Ruski katolici na hodočašću u Rimu
Katolički komunikatori o filmu Da Vincijev kod
Da Vincijev kod - odraz suvremene religioznosti
Poruka patrijarha Aleksija II. papi Benediktu XVI.
Papa o vrijednosti demokracije
Austrijanci protiv rada nedjeljom
Sestre Majke Terezije započele djelovati u Kabulu
Kardinal Sepe imenovan napuljskim nadbiskupom

Prilog dokumenti
■ Uzašašće je objava Isusova božanstva
■ Isus se prilagođava čovjeku

Prilog prikazi
■ Tekstovi Ivana Merza na Internetu
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Vodnjan: X. dječji festival duhovne glazbe "Iskrice"
Na ovogodišnjem
jubilarnom festivalu
nastupila 23 zbora, 12
zborova iz župa, 2
dječja crkvena
zbora/Katoličke
udruge i 9 škola ukupno 530 djece

Vodnjan, 13.5.2006. (IKA) - U
Vodnjanu je 13. svibnja pod
geslom "Učitelj je tu i zove te Pustite dječicu k meni!" održan
X. dječji festival duhovne
glazbe "Iskrice". Festival je
započeo mimohodom svih
sudionika iz župne crkve Sv.
Blaža do Vodnjanske place. Na
početku susreta, uime porečkopulskog biskupa Ivana
Milovana, sve nazočne
pozdravio je vlč. Vilim Grbac,
te im čestitao na njihovu trudu
da što bolje predstavljaju svoje
župe i što svojim pjevanjem u
svojim župama čine da mise
budu puno ljepše. Posebno je
čestitao organizatorima na
posebnom danu, te je istaknuo
da je često lakše nešto osnovati,
nego održati na životu.

Na ovogodišnjem jubilarnom
festivalu nastupila su 23 zbora,
12 zborova iz župa, 2 dječja
crkvena zbora/Katoličke udruge
i 9 škola, odnosno ukupno 530
djece. Mladi su pjevači izvodili
23 poznate duhovne skladbe i
čak 19 novih pjesama, posebno
pisanih za "Iskrice". Od 42
skladbe, u kategoriji poznate
skladbe za školske i župne
zborove, prvo mjesto osvojio je
zbor pulske škole OŠ
Vidikovac, drugo mjesto
osvojio je zbor iz OŠ Poreč, a
treće su podijelili dječji župni
zbor Glasnici Kristovi župe
Krista Spasitelja, Veli Vrh i Sv.
Andrije Rabac.
U kategoriji nove skladbe-župa
prvo mjesto pripalo je
rabačkom zboru Sv. Andrija,
drugo su podijelili zborovi Sv.

Petra u Šumi i sv. Kuzme i
Damjana iz Fažane dok je treće
mjesto osvojio zbor Sv.
Barbare iz Raše.
U kategoriji nove skladbe-škole
prvo mjesto osvojio je zbor
Talijanske osnovne škole iz
Buja, drugo iz Sv. Lovreča
Pazenatičkog, a treće OŠ
Vidikovac iz Pule. Posebne
nagrade uručene su za tekst i
glazbu dječjem zboru Cvjetići
sv. Franje za pjesmu "Marijo
moli za nas". Nagrada za
najbolji aranžman pripala je
labinskom ogranku HKZ-a MI
za pjesmu "Ljubav".
Organizator X. jubilarnog
festivala bio je vodnjanski
ogranak HKZ-a MI, a
pokrovitelji Porečko-pulska
biskupija, Županija istarska i
Grad Vodnjan.

Đakovo: Seminar za animatore i suradnike župnih
karitativnih skupina

www.ika.hr

Tema seminara bila je
"Krsno i
ministerijalno
svećeništvo u radu i
razvoju Caritasa"

Đakovo, 13.5.2006. (IKA) Caritas Biskupije Đakovo u
suradnji s Biskupijskim
pastoralnim centrom priredio je
13. svibnja na Katoličkome
bogoslovnom fakultetu u
Đakovu cjelodnevni seminar za
animatore i suradnike
karitativnog djelovanja u
dekanatima i župama
Đakovačke i Srijemske
biskupije. Tema seminara
"Krsno i ministerijalno
svećeništvo u radu i razvoju
Caritasa" okupila je 103 župna
animatora Caritasa. Nakon
molitve i uvodne riječi
ravnatelja Caritasa Biskupije
Đakovo vlč. Ivice Rebića
uslijedila su predavanja.
Predavanje "Karitativno
djelovanje Družbe Milosrdnih

sestara sv. Križa" održala je
prof. s. Hijacinta Hoblaj,
članica Uprave provincijalnog
vodstva Hrvatske provincije
Milosrdnih sestara sv. Križa, a
predavanje "Redovnički
odgovor na karitativnu službu
Crkve" održao je o. Ilija Sudar
(SAC), župnik župe Sv. Vinka
Palottija u Vinkovcima.
Seminaristi su sudjelovali u
radu u skupinama te je
zaključeno kako je uloga
župnika u radu župnoga
Caritasa izrazito značajna, u
nekim situacijama i presudna.
Župnik mora biti upućen u rad
Caritasa i po mogućnosti
inicijator akcija na koje se
župljani u većini župa rado
odazivaju, posebice kada su

ciljane. U nekim župama
volonterstvo je razvijeno na
više područja pomoći dok,
primjerice, ima župa u kojima
ne postoji ni Caritas, a potrebe
su velike. Pojam regionalni
Caritas poznatiji je
animatorima iz većih gradova
jer tamo već postoje projekti
koji se provode na razini regije.
Jedan od zaključaka je i taj
kako su spoznaje o
karitativnom djelovanju
redovnica različite i ovise o
tome postoje li u dotičnoj
sredini redovničke ustanove te
kako većina animatora nije
upoznata s enciklikom pape
Benedikta XVI. "Deus Caritas
est".

Senj: Otvoren centar arhivske sabirne građe
Senj, 15.5.2006. (IKA) - U
zgradi MORH-a u Senju u
nazočnosti brojnih predstavnika
Ministarstva kulture i
Gospićko-senjske biskupije
otvoren je 15. svibnja novi
sabirni centar za prikupljanje
arhivske građe, koji će djelovati
u sklopu Državnog arhiva
Rijeka i pokrivati prostor
gradova Senja, Novog
Vinodolskog, Crikvenice i
općine Vinodolski. Uz
Gospićko-senjskog biskupa
Milu Bogovića otvaranju je
nazočio načelnik Odjela za
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arhive pri Ministarstvu kulture
RH mr. Branko Kaleb, ravnatelj
Hrvatskog državnog arhiva
Stjepan Čosić kao i ravnatelj
Državnog arhiva u Rijeci Goran
Crnković.
Uz nazočne dužnosnike iz
državnih arhivističkih ustanova
o značaju novog sabirnog
centra u Senju govorio je
biskup Bogović, povjesničar, i
sam dugo godina voditelj
biskupijskog arhiva u Senju. U
Senju je arhivska građa
nažalost bez povijesnog
kontinuiteta, jer je velik dio

uništen u II. svjetskom ratu,
tako da je građa iz prethodnih
razdoblja sačuvana tek u
tragovima. Ljudi iz Crkve
srećom su dio povijesnih
materijala sakrili u grobnicama,
a ono što se sada pokreće treba
imati viziju jasnog kontinuiteta
između jučer i danas. Bez
pisanih dokumenata tog
kontinuiteta nema, poručio je
biskup Bogović.
Novu zgradu arhivskog centra
blagoslovio je župnik i dekan
senjski preč. Mile Čančar.

Domovinske vijesti

Saborsko: Blagoslovljen obnovljeni župni stan
Saborsko, 16.5.2006. (IKA) Na blagdan sv. Ivana
Nepomuka 16. svibnja u
Saborskom, župi Ogulinskog
dekanata, svečano je
proslavljen nebeski zaštitnik
župe kao i Dan općine,
najjužnije i najviše u
Karlovačkoj županiji. Susret je
počeo molitvom i polaganjem
vijenca uz spomenik žrtvama iz
Domovinskog rata, a nastavljen

je blagoslovom obnovljenog
župnog stana. Blagoslov je
obavio generalni vikar
Gospićko-senjske biskupije
mons. mr. Tomislav Šporčić,
koji je predvodio i svečanu
koncelebriranu misu u župnoj
crkvi Sv. Ivana Nepomuka.
Suslavili su župnik i dekan
ogulinski mr. Tomislav Rogić,
mjesni župnik fra Slavko
Antunović i župnik Cetingrada

mons. Marijan Ožura. Mons.
Šporčić govorio je u
blagdanskoj propovijedi o
životu češkog mučenika i sveca
Ivana Nepomuka te istaknuo
mučeništvo kao temelj
opstojnosti Crkve. Preko
mučeništva ostvaruje se
zajedništvo vjernika, briga za
siromašne ali i liturgija, kao
najjača snaga koju dobiva
vjernik.

Stupnik: Blagdan sv. Ivana Nepomuka
čovjek pravednosti, zbog koje
je i podnio mučeništvo. Takav
čovjek, koji je živio u doba
kada ljudski život u rukama
moćnika nije vrijedio mnogo,
svojim je svetim životom,
vjerom i ljubavi spram istini i
pravednosti, dokazao da čovjek
svakog vremena može biti
uspravan i čist. Zato može biti
uzorom i nama, suvremenim
vjernicima, koji živimo u doba,
u kojem se istina i pravednost,
ne cijene previše, istaknuo je u
propovijedi biskup Culej,
pozvavši okupljeno vjerničko
mnoštvo da promisle o svom
životu, koliko je u njemu vjere,
ljubavi, istinoljubivosti i
pravednosti, te da svoj život
usklade s visokim kriterijima
koje je u svom životu postavio

sv. Ivan Nepomuk.
Blagdanske mise slavljene su u
7.30 te u 9.30 sati za školsku
djecu, koja za blagdan nisu
imala nastavu, a predvodio ih je
župnik Pavlović. Večernju misu
predslavio je kutinski župnik
Dragutin Papić. Za proslavu
župne svetkovine, vjernici
Stupnika, župe, koja se
spominje 1622. godine,
duhovno su se pripravili
devetnicom, a u župnoj crkvi
svaku je večer predvodio drugi
svećenik. Nakon krunice,
svibanjskih pobožnosti i
propovijedane mise, u staroj
župnoj crkvi župni zborovi iz
okolice kroz devet dana
priređivali su duhovne
koncerte.

www.ika.hr

Stupnik, 16.5.2006. (IKA) Više stotina vjernika Stupnika
kraj Zagreba i hodočasnika iz
okolnih župa svečanom
biskupskom misom proslavili
su 16. svibnja blagdan sv. Ivana
Nepomuka, nebeskog zaštitnika
te stare župe, koja ga časti više
od 250 godina, koliko je stara
župna crkva posvećena njemu u
čast. Poldanu koncelebriranu
službu Božju predvodio je
varaždinski biskup Marko
Culej, zajedno sa stupničkim
župnikom Vjekoslavom
Pavlovićem, župnikom i
dekanom svetonedjeljskim
Dragutinom Bubnjarom te
petoricom svećenika iz
dekanata.
Sv. Ivan Nepomuk, bio je
čovjek vjere, čovjek istine,

Slavonski Brod: Priznanja mons. Ivanu Šeši i
sestrama uršulinkama
Slavonski Brod, 16.5.2006.
(IKA) - U sklopu proslave
Dana grada i sv. Ivana
Nepomuka, 16. svibnja, na
svečanoj sjednici Grada
Slavonskog Broda od nekoliko
javnih priznanja, javna
priznanja pod nazivom Grb
grada dodijeljena su mons.
Ivanu Šeši i sestrama
uršulinkama.
Uršulinke u ovoj godini
proslavljaju 50. jubilej svoga
dolaska i djelovanja svoje
redovničke zajednice u
Slavonskom Brodu. Red sv.
Urušle utemeljila je Talijanka
sv. Angela Marci g. 1535. U
Slavonski Brod uršulinke su
došle 1957. i u grad koji je
teško stradao u II. svjetskom
ratu donijele su sliku Gospe od
Brze Pomoći. Svjedočile su o
njezinoj velikoj pomoći te su
im se u molitvi pridružile
brojne obitelji. Od 8. siječnja,
kada je u župnoj crkvi
postavljen kip Gospe od Brze
Pomoći, taj datum postaje
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blagdan župe, a crkva postaje
crkva Gospe od Brze Pomoći
kojoj zbog njezinih milosnih
uslišanja dolaze brojni vjernici
iz raznih krajeva svakog osmog
u mjesecu. Sestre od početka
katehiziraju u župnoj crkvi i
njezinim filijalama koje su
kasnije postale samostalne
župe. Danas zajednica okuplja
sedam redovnica koje rade u
nekoliko osnovnih škola,
gimnaziji, katehiziraju u župi,
vode zborove, animiraju
liturgijska slavlja, kao i razne
skupine u župi. Prema izričitoj
želji utemeljiteljice, nastoje
prepoznati potrebe Crkve i
vremena u kojem živimo, te
odgovoriti na njih u skladu s
mogućnostima.
Mons. Ivan Šešo rođen je 1939.
u Osijeku. Teološki studij
završio je na Visokoj
bogoslovnoj školi u Đakovu.
Za svećenika je zaređen 1962. u
Đakovu, od kada obavlja
službu župnog vikara u Osijeku
i župnika u Ivankovu, gdje

službu obilježava izgradnjom
velikog pastoralno-školskog
centra za 1100 djece. Po
završetku studija duhovnosti u
Rimu vraća se u Đakovo na
službu duhovnika bogoslova
Bogoslovnog sjemeništa i
profesorsku službu na Visokoj
bogoslovnoj školi i Teologiji.
Godine 1997. dolazi u
Slavonski Brod za ravnatelja
Centra za duhovne obnove
Đakovačke i Srijemske
biskupije u Marijinu domu u
Brodskom Vinogorju. Njegovo
temeljno djelovanje su susreti
pojedinaca i zajednički susreti
kao najizrazitiji oblik duhovne
pomoći onima u posebnoj
potrebi. Svojim djelovanjem u
Marijinu domu postao je
poznata i draga osoba mnoštvu
sugrađana vjernika, kao i ljudi
koji se nalaze u traženju svoje
vjere. Kapelanom Njegove
Svetosti, monsinjorom, postaje
2000. godine.

Proslava Dana grada
i sv. Ivana Nepomuka
u Slavonskom Brodu
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Gospić: Proslava sv. Ivana Nepomuka
Gospić, 16.5.2006. (IKA) - U
Gospiću je 16. svibnja
proslavljen blagdan suzaštitnika
katedralne župe Navještenja
BDM i grada Gospića sv. Ivana
Nepomuka. Večernju misu u
kapeli sv. Ivana Nepomuka
predvodio je gvardijan
franjevačkog samostana iz

Vukovara fra Zlatko Špehar, a
sudjelovale su i sestre
milosrdnice. Naime, pred točno
60 godina u Gospiću je ubijena
s. Žarka Ivasić o čijem je životu
i postupku prikupljanja
dokumentacije za proglašenje
službenice Božje svjedočila
č.m. Blaga Bunčuga. Dekan

Luketić darovao je svim
gostima krunice s grumenom
udbinske zemlje koje je
blagoslovio gvardijan Špehar
uz nakanu da svi neustrašivo
svjedoče Kristova načela, a
redovnicama da neumorno
mole za blagoslov hrvatskog
naroda i vrednovanja s. Žarke.

Proslava sv. Ivana Nepomuka u Omišu
Biskup Štambuk
pozvao vjernike da
kao sv. Ivan budu
svjedoci istine

www.ika.hr

Omiš, 16.5.2006. (IKA) Velikim ophodom praćenim
svečanom zvonjavom crkvenih
zvona koji je iz omiške župne
crkve Sv. Mihovila predvodio
hvarsko-bračko-viški biskup
Slobodan Štambuk, započela je
16. svibnja proslava blagdana
sv. Ivana Nepomuka, nebeskog
zaštitnika staroga grada Omiša.
U ophodu su sudjelovali
ovogodišnji krizmanici i
krizmanice, prvopričesnici i
djeca iz vrtića u narodnim
nošnjama poljičkoga kraja te
školska djeca, koja tog dana
nisu imala nastavu, zatim
gradski čelnici i uzvanici,
ministranti te petnaestak
svećenika, među kojima je
poljički dekan i gatski župnik
don Vladimir Đurderija nosio
moći zaštitnika. Pošavši
glavnom prometnicom na
Fošalu, ophod, u tijeku kojega
je don Alojzije Čondić govorio
o sv. Ivanu Nepomuku te
značenju njegova blagdana za
grad Omiš, zazivajući njegov
zagovor nad sve građane, vratio
se u prepunu župnu crkvu, u
kojoj je nastavljeno svečano
blagdansko bogoslužje.
Zajedno s omiškim župnikom i

dekanom don Ljubom
Bodrožićem, sužupnikom don
Ivanom Banićem, gatskim
župnikom i poljičkim dekanom
don Vladom Đuderijom, te
petnaestak svećenika, misu je
predvodio biskup Štambuk, a
pjesmom ju je pratio mješoviti
župni zbor pod ravnanjem prof.
Rozarije i uz orguljsku pratnju
s. Maksencije.
U propovijedi o sv. Ivanu
Nepomuku, mučeniku
ispovjedne tajne, koji je živio u
14. stoljeću za češkog kralja
Vjenceslava IV., biskup
Štambuk rekao je da je "Božji
čovjek, čovjek istine, velik
čovjek, koji je zavrijedio da se
takvim zove". Pozvao je
vjernike da po uzoru na svetog
omiškog zaštitnika i oni budu
ljudi vjere, karaktera, istine, te
da, poput njega, u svom životu
ostvaruju riječi psalmista "Ti
me, Gospodine zavede, i ja se
dadoh zavesti…", što znači,
rekao je biskup, da se i mi
dadnemo zavesti od Gospodina,
da nas Gospodin obuzme i vodi
kroz naš život. Istaknuo je
veličinu sv. Ivana Nepomuka,
koji je svoj život proveo služeći

istini, stvarnosti dobrote Božje,
shvaćajući evanđelje kao svoj
stil života. Poručio je omiškim
vjernicima da se ne ponose
samo svojim omiškim gusarima
i svojom slavnom prošlosti, već
da se upitaju koliko se oni svaki
ponose svojim kršćanskim
životom, koliko svoju vjeru
svjedoče u svakodnevnom
životu, u obitelji, na radnom
mjestu, u međusobnim
odnosima, osobito u ovom
društvu, koje je, u najmanju
ruku izazovno, u ovom društvu
u kojem istina nije baš previše
na cijeni. Napose je pozvao
mlade da "postanu ovisnici", ne
o alkoholu, ne o drogi, nego o
riječi Božjoj, o evanđelju, o
molitvi, da šire Božju riječ, da
šire istinu. Političarima je
poručio da budu pošteni,
istinoljubivi, da otvore oba oka,
da gledaju i vide, kako ne bi
pali pod lažne zavodnike, loše
utjecaje, da žive i djeluju po
istini, kako je živio i sv. Ivan
Nepomuk, koji, i kad je šutio,
glasno je govorio, i kad je
govorio, jasno je govorio.
Blagdan sv. Ivana Nepomuka
slavi se u Omišu kao Dan grada
još od 17. stoljeća.

Misa zahvalnica dubrovačkih maturanata
Na slavlju koje je
predvodio biskup
Puljić predstavljen
novi dušobrižnik za
studente na
Dubrovačkom
sveučilištu o. Miroslav
Čadek
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Dubrovnik, 17.5.2006. (IKA) Misa zahvalnica za maturante
dubrovačkih srednjih škola
slavljena je 17. svibnja u
dubrovačkoj katedrali.
Euharistijsko slavlje predvodio
je dubrovački biskup Želimir
Puljić u koncelebraciji s
ravnateljem Klasične gimnazije
Ruđera Boškovića don
Bernardom Plešeom, fra
Damirom Cvitićem i novim
dušobrižnikom za studente o.
Miroslavom Čadekom.
Biskup je u propovijedi
istaknuo uloge roditelja,
profesora, vjeroučitelja i
odgojitelja u procesu odrastanja
mladih ljudi. Kraj školske
godine jest prigoda zahvaliti
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najprije Bogu za dar života i
škole; za dar roditelja, učitelja,
vjeroučitelja i odgojitelja.
Roditeljima želimo zahvaliti,
jer su oni bili prvi i glavni naši
odgojitelji.
Na početku misnog slavlja
okupljene maturante uime
Vijeća za pastoral mladih
pozdravio je gimnazijski
vjeroučitelj dr. Stanko Lasić,
zaželjevši im uspješnu maturu
koja je pred njima i upis
željenog fakulteta. Prvo čitanje
čitala je profesorica Helena
Barišić iz Medicinske škole, a
molitve vjernika Pasko Tomaš,
Kristina Grdin, Ivica Glunčić,
Romana Čomić i Mirjana
Šakota. Pjevanje je animirao

Zbor mladih iz župe Rožat.
Prije Te Deuma, riječi zahvale
u ime maturanata generacije
2005/2006. uputila je učenica
Ekonomske škole Andrea
Fabijanović. Završnom
pjesmom "Zaveslaj na pučinu"
učenici su se prisjetili Susreta
hrvatske katoličke mladeži u
Šibeniku i potrebe putovanja s
Gospodinom u budućnost.
Na misi je vjernicima
predstavljen i dušobrižnik za
studente na Dubrovačkom
sveučilištu o. Miroslav Čadek,
koji će na jesen započeti
pastoralni rad s dubrovačkim
studentima.
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Španjolski hodočasnici u Šibeniku
Šibenik, 17.5.2006. (IKA) Dvjestotinjak bratima
bratovštine Sv. Jakova iz
španjolskog grada Luga
posjetili su 17. svibnja Šibenik i
katedralu Sv. Jakova.
Hodočasnike je u katedrali
primio šibenski biskup Ante
Ivas i gradonačelnica Nedjeljka
Klarić.
Španjolski hodočasnici u
Hrvatsku su došli potaknuti
hodočašćem vjernika Šibenske
biskupije u Santiago de
Compostelu u listopadu
protekle godine. Tom prigodom

Šibenik i Hrvatska predstavili
su se izložbom fotografija na
kojima su bili prikazani
lokaliteti hrvatske kulturne
baštine s UNESCO-vog popisa,
s naglaskom na šibensku
katedralu.

izložbom posjetili smo i
katedralu Sv. Jakova u
Šibeniku. Biskupu i
gradonačelnici darovao je lik
sv. Jakova izrađen u keramici, a
Španjolcima je darovan "Vodič
kroz šibensku katedralu".

O djelovanju bratovštine Sv.
Jakova iz Luga i o dolasku u
Hrvatsku voditelj udruge Angel
Trabada Gomez kazao je:
"Naša udruga stara je dvadeset
godina. Nastojimo obići sva
mjesta na svijetu gdje se štuje
Sv. Jakov. Unutar našeg
djelovanja, a potaknuti

"Kao što je nas Španjolska
lijepo primila i mi primamo
vas", rekao je biskup Ivas,
izražavajući dobrodošlicu
hodočasnicima. Gradonačelnica
Klarić Španjolcima je poručila
kako osim bogate povijesti i
kulturnih ljepota Šibenik ima za
pokazati i veliko ljudsko srce.

Biskup Ivas primio
dvjestotinjak bratima
bratovštine Sv. Jakova
iz Luga

Biskup Ivas primio izaslanstvo Hrvatske seljačke
stranke
Na susretu se razgovaralo o
aktualnom društvenom trenutku
u Hrvatskoj. Josip Friščić
upoznao je biskupa Ivasa s
poteškoćama hrvatskih ribara.
Istaknuo je kako bi Republika
Hrvatska trebala proglasiti
zaštićeni ekološko ribolovni
pojas, jer to je osim
gospodarskoga i nacionalni
interes.

Bilo je riječi i o ulasku
Republike Hrvatske u Europsku
uniju. Zaključeno je kako
Hrvatska pripada Europi, jer je
nedjeljiv dio europske kulture.
Istaknuta je važnost obitelji i
loša demografska slika. Mladi
ljudi teško se odlučuju na brak,
što je posljedica mentaliteta
vremena i duhovnih kriza kod
mladog čovjeka.

Knjige o patnji i smislu patnje
Zagreb, 17.5.2006. (IKA) Četiri knjige o smislu patnje
koje je objavio Nakladni zavod
Globus u svojoj biblioteci
"Izazovi", predstavljene su u
četvrtak 17. svibnja u Tribini
grada Zagreba.
Knjigu autora Timothya
Radcliffa "Sedam posljednjih
Kristovih riječi" predstavio je
mr. Robert Šreter, ocijenivši je
kao "mali biser duhovnosti".
Autor knjige nekadašnji je
vrhovni učitelj dominikanskog
reda, koji duboko proživljava
svoju vjeru i stvarnost svijeta u
kojemu živimo, a poticaj za
knjigu dobio je pohodeći svoje
provincije diljem svijeta, gdje
se "susreo" s patnjom. Na
temelju "Sedam posljednjih
Kristovih riječi" piše kratke,
sažete meditacije u kojima
promišlja o Kristovoj muci na
križu i današnjem kršćaninu.
Knjiga će, prema Šreterovim
riječima, pomoći svima onima
koji žele produbiti svoju vjeru i
obraniti se od navale sveopćeg
relativizma.
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Knjigu Anselma Gruena
"Srednja životna dob"
predstavio je dr. Mijo Nikić. U
knjizi autor kroz dva poglavlja
"Ovladavanje srednjom
životnom dobi" i "Problem
srednje životne dobi" govori o
krizi koja zahvaća čovjeka u toj
dobi (od 35 godina nadalje) i
kako je prevladati. Temeljna
misao knjige je kako je kriza
srednje dobi poticaj za drugo
obraćenje, vrijeme u kojoj
osoba mora pogledati sebe i
otkriti svoju jedinstvenost.
Značajna je zbog svoje
interdisciplinarnosti, jer autor u
njoj ujedinjuje duhovnost i
psihološke elemente u čovjeku,
zaključio je dr. Nikić.
Knjiga Johannesa B.
Brantschena "Zašto dobri Bog
dopušta da patimo?" prvi put je
objavljena prije dvadeset
godina. Od tada do danas
doživjela je više izdanja i
prevedena je na više jezika jer
se, prema riječima
predstavljača dr. Nikole
Stankovića, na području patnje
nije ništa promijenilo. Autor

slikovito i poticajno piše o
najtežim ljudskim situacijama i
promatra ih očima smirena,
zdrava čovjeka. Dr. Stanković
je istaknuo kako knjiga pruža
poticaje za dublje promišljanje
o patnji te prikupljanje svjetla i
snage.

Razgovaralo se o
aktualnom
društvenom trenutku u
Hrvatskoj

www.ika.hr

Šibenik, 17.5.2006. (IKA) Šibenski biskup Ante Ivas
primio je 17. svibnja u
biskupskom dvoru u Šibeniku
izaslanstvo Hrvatske seljačke
stranke predvođeno
predsjednikom Josipom
Friščićem, saborskim
zastupnicima Božidarom
Pankretićem i Antom
Markovom.

O knjizi Emmanuela Mouniera
"Pisma o boli" govorio je
dramski umjetnik Rene
Medvešek. Knjiga donosi izbor
pisama i tekstova iz dnevnika
E. Mouniera, velikog
protagonista francuskog
katolištva 20. stoljeća. Na
promišljanje o boli autora je
potaknula teška bolest njegove
prvorođene kćeri. Najvažnije u
knjizi koja se može nazvati i
"Pismima o preobrazbi" je
autorovo svjedočanstvo kao
vjernika, kršćanina kako
prihvatiti ono što nas u životu
očekuje, zaključio je
Medvešek. Nazočnima su se
obratili i Tomislav Pušek,
direktor NZ "Globus" te dr.
Anto Gavrić, urednik biblioteke
"Izazovi".
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Rekolekcija svećenika Šibenske biskupije
Tema je bila obitelj i
pastoral obitelji

Šibenik, 17.5.2006. (IKA) Tema redovite mjesečne
rekolekcije svećenika Šibenske
biskupije 17. svibnja bila je
obitelj i pastoral obitelji.
Meditaciju i predavanje na
temu održao je o. Jure
Bosančić.
Govoreći o obitelji, upozorio je
da se danas olako govori o
novim obiteljskim modelima,

poput obitelji s jednim
roditeljem, činjeničnoj
zajednici i homoseksualnoj
obitelji. Novi modeli obitelji
nameću se kao vrijednost i
prikazuju se kao normalni. U
tome veliku ulogu igraju
mediji, koji promoviraju takav
stil i način življenja obitelji.
Potom je Bosančić govorio o
crnoj demografskoj slici

Hrvatske te je istaknuo
nerazrješivost bračne zajednice.
Crkva bi posebnu pozornost
trebala posvetiti očuvanju
brakova. Prihvaćanje evanđelja
i evanđeoskih vrednota, te
produbljivanje vjere kod svih
članova obitelji bitno pomaže u
uspješnom pastoralu obitelji,
zaključio je o. Jure Bosančić.

Dan Šibensko-kninske županije
Čovjek današnjice
treba poznavati svoje
vrednote, poručio
biskup Ivas

Šibenik, 17.5.2006. (IKA) Dan Šibensko-kninske županije
proslavljen je 17. svibnja
svečanom sjednicom
Županijske skupštine. Uz
župana Duju Stančića koji je
govorio o životu županije i
planovima budućeg rasta i
napretka, uzvanicima se obratio
šibenski biskup Ante Ivas.
Poručio je kako čovjek
današnjice treba poznavati
svoje vrednote, jer od njih se
živi. Mi imamo zadatak stajati

Kada se susretne Bog, priroda i
čovjek, rađa se kultura. Neka se
kao i u prošlosti rađa kultura s
kojom ćemo se ponositi. Naša
kultura znala je od kamena
iscijediti i ulje i vino. Iznjedrila
je velikane koji su obogatili
humanizam svijeta. Naša
kultura iznjedrila je i prvog

hrvatskog sveca Nikolu
Tavelića. Katedrala Sv. Jakova
simbol je naše kulture, jer smo
znali od škrtog kamena
napraviti živu zgradu. Imamo
sposobnosti i znanja za graditi
nove katedrale, poručio je
biskup.
Istog dana, a u povodu Dana
županije u Rogoznici je
otvorena nova zgrada osnovne
škole. Zgradu je blagoslovio
biskup Ivas, a vrpcu je
presjekao župan Stančić.

www.ika.hr

Zadar: Svećenička rekolekcija
Predavanje "Marija i
duhovni poziv" održao
župnik župe sv.
Jeronima u
Jasenicama don Elvis
Ražov

Zadar, 17.5.2006. (IKA) Svećenička rekolekcija
zadarskog prezbiterija održana
je 17. svibnja u dvorani
Nadbiskupskog sjemeništa
Zmajević u Zadru. Nakon
molitve krunice koju je u
sjemenišnoj kapeli predvodio
župnik Velog i Malog Iža
Andrzej Jan Stepien izlaganje
"Marija i duhovni poziv"
održao je župnik župe sv.
Jeronima u Jasenicama don
Elvis Ražov.
"Svaki trenutak njenog života
koji nam opisuje Sveto pismo u
direktnoj je ili indirektnoj vezi
s duhovnim pozivom. Ipak,
postoji nekoliko mjesta koja
direktno povezuju Mariju i
Isusove učenike, npr. na
početku u Kani Galilejskoj i na
kraju pod križem", rekao je don
Elvis na početku izlaganja. O
ulozi Marije u životu osoba s
duhovnim zvanjem govorio je
prema dokumentima
Učiteljstva. U dokumentima
mnogih papa posebno mjesto
zauzima molitva krunice. U
apostolskom pismu "Rosarium
Virginis Mariae", papa Ivan
Pavao II. kaže da su za
promicanje te molitve osobito
zaslužni Lav XIII., Ivan XXIII.
i Pavao VI.
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čvrsto na svojoj zemlji, tako
čvrsto da nas nitko ne otjera i
da nam ne pokupuje ono
najvrjednije što imamo.
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Predavač je iznio primjere koji
pokazuju koliko je snažna
molitva krunice koja odiše
evanđeoskom poniznošću i
zahtijeva poniznost duha. I Ivan
Pavao II. svoju je papinsku
službu stavio pod Marijinu
zaštitu, što se očituje i u geslu
"Totus Tuus": Sav tvoj,
Marijo!" Molitvu krunice
smatrao je čudesnom u svojoj
jednostavnosti i dubini i u njoj
na neki način vidi molitveni
komentar posljednjeg poglavlja
saborske konstitucije "Lumen
Gentium". Papa Benedikt XVI.
ističe meditativno značenje
molitve krunice, gdje
ponavljanje donosi mir duši, a
riječi, prije svega ime Marijino
i Kristovo, oslobađaju dušu i
daruju joj pogled na Boga.
Don Elvis govorio je o liku
Marije u povijesti spasenja.
Marijinu tjelesnom
Bogomajčinstvu prethodilo je
duhovno. Ona se prepušta
vodstvu Božje riječi u stavu
potpunog povjerenja, pa i kad
do kraja ne razumije, pitajući se
"kako će to biti".
"Služimo li se Božjom riječju
da bismo širili neku svoju
mudrost i mišljenje ili joj
služimo da nas ona poučava i
vodi kako bismo, kao Marija,

bili otvoreni rađanju Sina
Božjega u svijetu", upitao je
predavač, istaknuvši da je
crkvena duhovnost marijanska
duhovnost, jer Crkva nasljeduje
Mariju. Crkva smatra nužnim
poticati autentičnu marijansku
duhovnost u sjemeništima i
bogoslovijama, istaknuo je don
Elvis, govoreći o prednostima
marijanske formacije na
intelektualnoj, duhovnoj i
osobnoj razini svećenika.
"Marija je majka i učiteljica
duhovnog života. Budući da je
Majka, ona je eminentni
odgajatelj svećenika. Ona zna
kako oblikovati svećeničko srce
i sačuvati ga od opasnosti,
iscrpljenosti i obeshrabrenja.
Svojom majčinskom pomoću
bdije nad svećenikom da može
rasti u mudrosti i milosti pred
Bogom i ljudima. Da bi bio
vjerni sin, svećenik gledajući
na Mariju mora biti ponizan,
poslušan i častan služitelj koji
svjedoči svoju ljubav kroz
potpuno predanje Gospodinu i
Crkvi", istaknuo je don Elvis.
Opisao je Mariju kao
moliteljicu, primjer plodnosti i
poniznu službenicu, koja je
svećeniku primjer da se njegov
put, po uzoru na nju, sastoji u
uzdizanju do križa, a ne u
uzdizanju kroz karijeru u Crkvi.
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Izazovi župne kateheze

"Crkva se mora zamisliti nad
nekim činjenicama: nema one
prve evangelizacije u obitelji;
današnja evangelizacija ne vodi
k obraćenju; te nedostaje
globalno životno iskustvo. I
vjeronauk i kateheza trebali bi
ići u smjeru stvaranja novog
identiteta prihvaćanja Krista,
što se ne može bez radikalnog
iskustva. Školski vjeronauk i
župna kateheza trebali bi ići
pod ruku, a ne da se događa da
vjeronauk potisne katehezu.
Cilj vjeronauka je stjecanje
religioznih kompetencija,
upoznavanje onoga što se
vjeruje, tj. Onoga u koga se
vjeruje. Župna kateheza,
naprotiv, ne smije biti poput
vjeronauka, već mnogo
fleksibilnija, fluidnija već po
svojoj strukturi. Ona ne smije
biti sat predavanja, već susret,
proces koji daje život. Bitno je
da župna kateheza ne bude
izdvojena iz života župne
zajednice, niti se smije
prikazati kao uvjet za primanje
sakramenata pričesti i krizme.
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Mora biti nešto novoga što
potiče sudionike na djelotvornu
ljubav prema bližnjima i na
veći angažman u župi", smatra
prof. Šimunović.
Predavač je također istaknuo
kako se trebaju stvarati mali
krugovi u župi, jer ako župna
zajednica ne priprema vjernike
na svjedočenje, ne obavlja
dobro svoje poslanje, te se s
pravom Crkva danas mora
upitati koji model kršćanina
želi i koji model župne
zajednice. Pravi vjernik trebao
bi biti angažirani vjernik,
ustvrdio je predavač, navodeći
kako je jedan teolog izjavio da
je kršćanima zavladao nijemi
demon, te da se ne samo ne
trude produbiti svoju vjeru, već
je ne znaju niti predstaviti.
Presudno u ovom procesu
katehizacije treba biti stvaranje
iskustva vjere i bratskosestrinskog odnosa u župnoj
zajednici. I crkvena situacija i
suvremena teologija postavljaju
zahtjev da se deklerikalizira
pastoral, tj. da se dođe do toga
da župnik bude koordinator
među suradnicima laicima.
Zahtjev modernog vremena u
Europi je takav da se mora sve
više težiti za tim da se obraća
krštenike, a ne da se krštava
obraćenike, a za to je
najprikladnije sredstvo župna
kateheza, koja može biti
organizirana ili po dobnim
kategorijama (nikad kao razred)
ili po živim vjerničkim
krugovima. Svaka skupina bi
trebala imati ime, a susret
oblikovan tako da postaje
celebratio catechetica koja je
sastavljena od nekoliko
dijelova: molitvenog, poučnog,
razmjene iskustava i zadaća.
Svaka župa trebala bi stoga
imati bar prvopričesničku i
krizmaničku skupinu, a one
veće župe i druge dobne
skupine, ali u prvom redu
biblijsku i liturgijskomolitvenu. Ovakav rad će
neminovno zahtijevati
suradnike animatore, te se time
otvara prostor za iznimni laički
potencijal.
Kateheza mora voditi
obraćenju, a ne učenju, te bi
tako postala slavlje, a uopće
nije bitna dob kad se tko
krizma, nego je bitno da je
obraćenje sadržaj tog čina. Iz
svega rečenoga, razvidno je da
je bilo kakav pastoral bez
župne kateheze nemoguć,
zaključio je prof. Šimunović.

Nakon predavanja uslijedila je
živa rasprava koju je
koordinirao generalni vikar
mons. Ivan Ćubelić, a svoje
doprinose dali su i vikar za
zvanja don Jure Vrdoljak,
predstojnik Ureda za mlade don
Alojzije Čondić i župnik župe
Kraljica Mira u Makarskoj don
Ivan Čotić.
Radnom dijelu susreta
prethodio je molitveni, koji se
sastojao od euharistijskog
slavlja koje je pred Gospinom
špiljom predvodio splitskomakarski nadbiskup Marin
Barišić. Upućujući riječi
poticaja, nadbiskup je istaknuo
kako je taj susret na tragu
jeruzalemskog sabora o kojemu
govori prvo biblijsko misno
čitanje, potičući sve da traže
najbolje putove pastorala
Crkve. U evanđeoskom
odlomku Isus poučava
slojevito. Njegova riječ je djelo
i djelo je riječ. U prispodobi o
trsu i mladicama izlaže čitav
plan spasenja: Otac je
vinogradar, postoji trs, mladice,
Crkva i društvo. On sam je
pravi trs, a vjernici su mladice.
Mladice koje rastu na trsu, a ne
žele primati njegovu limfu,
suše se i odbacuju, jer je za njih
nemoguće opstati bez
povezanosti s Gospodinom. I
na svećenika se može
primijeniti ta prispodoba,
smatra nadbiskup. I njemu se
može dogoditi da na
svojevrstan način bude
odcijepljen od Gospodina
uslijed poteškoća, osamljenosti,
tereta, neuvažavanja,
neuspjeha. Međutim,
zahvaljujući milosti Božjoj
svećenik, a i svaki vjernik,
može se vratiti i ucijepiti na
Gospodina. Istodobno treba
znati da ima divljaka koje ne
donose plod, te je prijeko
potrebno da svatko vidi sebe je
li mladica s puno lišća i treba li
otkloniti zaperke da bi mogao
donositi ploda. Zakon milosti
daje nam mogućnost da grijeh
ne bude nepovratno odvajanje
od trsa. "Kao što se čiste
mladice da donesu roda, tako je
i svećenik, da bi donio plod,
potreban čišćenja, potreban je
egzorcizma koji se izvodi
riječju Božjom. Potreban je
svakodnevni egzorcizam, ne
onaj službeni, veliki, nego
svakodnevno čišćenje svijesti i
pameti. Čišćenje je kao
ponovno pokrštavanje, novi
dinamizam, druženje s njime,

Svećenički dan
svećenika Splitskomakarske
nadbiskupije u
Vepricu

www.ika.hr

Split, 17.5.2006. (IKA) - Župna
kateheza bila je tema
svećeničkog dana Splitskomakarske nadbiskupije 17.
svibnja u marijanskom svetištu
u Vepricu. Gost predavač bio je
prof. dr. Milan Šimunović,
predstojnik fakultetskog
područnog studija u Rijeci,
profesor pastoralne teologije,
religiozne pedagogike i
katehetike.
Prof. Šimunović ustvrdio je
kako se vjeronauk u školi dobro
uhodao, ali se još nije dovoljno
naglaska stavilo na župnu
katehezu, što se očituje u
teškoćama koje se susreću kod
djece i mladih od pričesti do
krizme, a i drugim dobnim
skupinama. Kao primarni cilj
trebalo bi oblikovati smjernice,
te je prijeko potrebno izraditi
novi plan župne kateheze,
smatra on. Nova teološka
promišljanja velikih teologa i
pastira Crkve svjedoče o tome
kako se nešto bitnoga ipak
mijenja, premda treba imati u
vidu da društveno okruženje
nije sklono kršćanima, jer je
Crkva izložena napasti
"pomračenja nade". Suvremena
evangelizacija i kateheza
susreće se s pomanjkanjem
religiozne osjetljivosti u
društvu i u obitelji gdje se više
ne događa religiozni odgoj, već
naprotiv događa se radikalni
otklon od vjere.

7

Domovinske vijesti
ulazeći u njegovu poruku i
osobu", istaknuo je nadbiskup.
Prispodoba također svjedoči da
trs sam od sebe ne donosi roda,
nego da rod donosi trs i
mladica, što je zajednički plod.

"Gospodin računa sa
suradnicima u rađanju ploda za
život svijeta", zaključio je
nadbiskup Barišić, potičući još
jednom svećenike, kojih se
okupilo više od 120, da budu

plodne mladice. Na susretu je
sudjelovao i umirovljeni
nadbiskup Ante Jurić, koji je taj
dan imao 84. rođendan, koji mu
je uime svećenika čestitao
nadbiskup Barišić.

Varaždin: Sjećanje na dr. Jurja Križanića
Predavanje prof. dr.
Ivana Goluba u
prigodi spomena na
360. obljetnicu
odlaska varaždinskog
župnika dr. Jurja
Križanića u misije u
Rusiju

www.ika.hr

Varaždin, 17.5.2006. (IKA) - U
prigodi spomena na 360.
obljetnicu odlaska
varaždinskog župnika dr. Jurja
Križanića, u misije u Rusiju, u
dvorani Biskupskog
ordinarijata u Varaždinu prof.
dr. Ivan Golub održao je 17.
svibnja predavanje o tom
svećeniku, učenom doktoru,
piscu, filozofu, skladatelju i
misionaru (1618-1683).
Okupljene na predavanju, među
kojima su bili i varaždinski
biskup Marko Culej,
varaždinski župnici preč. Mijo
Horvat i fra Zvonimir Bono
Šagi, nekadašnji župnik u
Nedelišću Pavao Markač i
redovnice uršulinke, pozdravio
je Stjepan Najman, župnik
varaždinske župe sv. Nikole,
odakle je Križanić nakon
službovanja u Nedelišću i
Varaždinu, otišao u misije u
Rusiju 1646. godine. Istaknuo
je kako je taj varaždinski
župnik bio veliki promicatelj
crkvenoga jedinstva i slavenske
sloge.
Zahvalivši biskupijskom
povjesničaru i voditelju Arhiva
vlč. mr. Damiru Bobovcu na
suradnji u pripremi predavanja,
prof. Golub kazao je da osjeća
da ovo nije samo predavanje,
nego i ispraćaj, odnosno
spomen na njegov ispraćaj.
Podsjetio je na njegovu
povezanost s rodnom grudom
zemlje koja se ugradila u njega
sa svim svojim obilježjima koja
je u to doba nosila. Iskustva
koja je stekao u svom zavičaju
pokraj Kupe, Ozlja, Dubovca i
Ribnika nosio je u sebi čitavog
života. To su bila iskustva
jezika u kraju u kojem se
stapaju različita hrvatska
narječja u jedan međudijalekt,
ali i gdje se u Crkvi koristio
staroslavenski jezik. Kasnije ga
je to potaknulo na razmišljanja
da se stvori jedan zajednički
jezik stvoren od jezika različitih
slavenskih naroda. Na njegovu
povezanost s narodom utjecalo
je i tadašnje vrijeme tuđinske
centralističke vlasti i obrane od
Turaka.
Podsjetio je kako je Križanić
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završio gimnaziju u Zagrebu,
nakon čega je filozofiju
studirao u Grazu, a bogosloviju
u Bologni i Rimu, gdje je i
doktorirao. Kao prvi ne-Grk u
Collegium graecum u Rimu
potanko je proučavao crkveni
raskol i rusku povijest. Sve je
više upoznavao i zanimao se za
slavenske narode, želeći ih uz
pomoć Rusije osloboditi
turskog jarma i germanskog
utjecaja. Njegov odlazak u
Rusiju upravo je potaknut
traženjem spasa za domovinu.
Nije bio potaknut idejom
panslavizma, nego željom da
pomogne svim slavenskim
narodima, pa tako i svom
hrvatskom. Tadašnjem Papi i
Kongregaciji za širenje vjere
istaknuo je u svom programu
da ne želi ići u Rusiju
propovijedati, nego utjecati na
carski dvor, jer je smatrao da
oni nisu raskolnici ili heretici,
nego zavedeni od grčkih
vjerskih zabluda pa ih je
potrebno prosvijetliti. Križanić
je htio promicati kulturu i
pridonijeti prosvjećenju te
nastojao da se istinom dođe do
sjedinjenja nakon vjerskog
razdora koji je smatrao
pogubnim za jedinstvo
slavenskih naroda. Bilo je to
doba Tridesetogodišnjeg rata i
prelaska vjernika na
protestantizam, pa se Rim
okrenuo Slavenima i misijskim
zemljama. Kada nisu uspjeli
diplomatskim i vojnim putem,
prihvaćen je put prosvjećivanja
koji je predložio mladi
Križanić.
Godine 1642. nakon
svećeničkog ređenja i završetka
studija vraća se u Hrvatsku,
gdje prima i titulu kanonika, ali
po svojoj želji sve do 1646.
godine službuje kao župnik u
Nedelišću i Varaždinu, ne
prestajući razmišljati o svojim
idejama i vizijama i čekajući
dopuštenje za odlazak u
Moskvu. Na ispraćaju 19.
svibnja 1646. godine starješine
i gradski oci slobodnoga
kraljevskoga grada Varaždina
darovali su povelju svom
cijenjenom župniku. Boravio je
u Moskvi i Carigradu, a zatim
se vratio 1652. u Rim te se

posvetio pisanju knjiga kojima
je odgovarao na slavenske
knjige o sporu s Katoličkom
crkvom. Zatim je ponovno
1660. došao u Moskvu, gdje
mu je car povjerio pisanje
gramatike za sve Slavene, te je
iduće godine zbog nekog
razloga, kojeg nikad nije do
kraja želio objasniti, od cara bio
prognan u Sibir, gdje je ipak
završio zajedničku gramatiku te
napisao trilogiju politike:
ekonomiku, vojnu vještinu i
političku mudrost. Želio je da
Rusija postane moćna država i
stupi u Europu uz Latine, te
zaštiti slavenske narode od
Germana i oslobodi tuđinske
vlasti. Nije zastupao stvaranje
sveruske države, nego se
zalagao za ustoličenje narodnih
vladara u svakoj zemlji i
narodu. Pisao je i teološka djela
smatrajući kako svrha svega ne
počiva samo na Bogu, nego
upravo na Isusu Kristu preko
kojeg je Bog postao čovjekom,
odnosno mjerilo i cilj svega je
zajednica ljudi koju je
utemeljio Krist, a to je Crkva.
Po smrti ruskog cara nakon 15
godina oslobođen je
zatočeništva u Sibiru, odlazi iz
Rusije 1677., te stupa u Red
dominikanaca kako bi nastavio
svoje djelo. Po odlasku iz
Litve, kada je kao kapelan s
poljskom vojskom krenuo
prema Rimu, smrtno je stradao
prilikom turske opsade pod
zidinama Beča.
Križanić je nosio veliku ljubav
prema svom narodu, domovini,
slavenskom jedinstvu, ali
prvenstveno prema Bogu, kojeg
je ljubio svim srcem i u svakom
trenutku te na toj ljubavi
temeljio čitavo svoje djelovanje
za čovječanstvo. Bio je, kako je
ostalo zapisano, izvoditelj bez
publike, virtuoz bez koncertne
dvorane, propovjednik bez
zajednice, zastupnik napretka
kojem se nitko nije priključio, a
njegova napisana ili izgovorena
riječ puna inteligencije i
obrazovanosti nije našla
razumijevanja. Nakon
predavanja prof. Golub
predvodio je spomen misu u
župnoj crkvi Sv. Nikole u
Varaždinu.

Domovinske vijesti

Simpozij "Crkve i vjerske zajednice u Hrvatskoj za
napredak u turizmu"

vijesti news

Tajnik Odbora HBK za pastoral
turizma preč. Marijan Jelenić
bio je spriječen doći, ali je
pročitano njegovo izlaganje
"Shvaćanje Crkve o praksi
razvitka turizma u Hrvatskoj" u
kojemu je u nekoliko točaka
sažeo što je potrebno za
redimenzioniranje naše
turističke ponude sakralnom
baštinom i sadržajem. Preč.
Jelenić istaknuo je nužnost
izrade duhovnog vodiča za
Hrvatsku, u kojemu treba
navesti mjesta kamo su ljudi
stoljećima gravitirali u svojim
duhovnim potrebama: Mariju
Bistricu, Trsat, Sinj, Krasno i
ostala. Uz ostalo, spomenuo je
da turistima treba omogućiti
osnovne informacije o gradu ili
naselju koja su se stoljećima
zapravo razvijala oko sveca
zaštitnika. Sakralna je
arhitektura bogatstvo za sebe i
nezaobilazni čimbenik
evanđeoske ponude, naveo je
preč. Jelenić, pojasnivši da je
svaka, pa i najmanja crkva,
sažetak ljudske povijesti. Svaki
je dio inventara izazov
posjetiteljima, slike, kipovi,
oltari i njihovi donatori, kultna
vrijednost pojedinih predmeta,
sve je to poticajno, naveo je
dalje preč. Jelenić. Istaknuo je i
da su se u usmenoj tradiciji
svakog kraja sačuvale
poslovice, priče koje su davale
snagu naraštajima, osobito u
vjerskom i moralnom smislu, a
dragocjene su za svakog
posjetitelja nekog kraja, jer to
su bili usmeni katekizmi.
O razvitku turizma danas u
Hrvatskoj govorio je pomoćnik
ministra turizma za turističku
politiku i tržište Želimir
Kramarić. Spomenuo je da u
ukupnom broju registriranih
turista u Hrvatskoj 80% su
turisti iz zemalja Europske
unije, 15% su domaći, a 5%
otpada na treća tržišta, među
koja spadaju tržišta SAD, Kine,
Japana itd. Istaknuo je da je
2005. godina bila iznimno
uspješna turistička godina u
kojoj je ostvareno 51,5 milijuna
noćenja. Prema procjenama, od
inozemnih i domaćih turista
Hrvatska je protekle godine
zaradila oko 7,5 milijardi eura
od turizma i u turizmu. Za

usporedbu, naveo je da Japan
koji ima 127 milijuna
stanovnika ima svega pet
milijuna turista, a Hrvatska
koja ima 4,5 milijuna
stanovnika ima 10 milijuna
turista godišnje.
Govoreći o vjerskom turizmu u
Hrvatskoj naznačio je
marijanska svetišta, istaknuvši
da procjene govore da godišnje
Aljmaš posjeti 150.000 ljudi,
Mariju Bistricu oko pola
milijuna hodočasnika, Sinj
150.000 i Trsat oko 300.000.
Spomenuo je i da su tri posjeta
pape Ivana Pavla II. jako
pridonijela prepoznavanju
Hrvatske kao mirne i pouzdane
destinacije.
Sudionici simpozija iznijeli su i
više konkretnih prijedloga za
razvoj vjerskog turizma. Tako
je istaknuto da sakralne objekte
treba uvrstiti u regionalnu i
mjesnu turističku ponudu.
Predloženo je da župnici svim
hotelima pošalju raspored misa,
za što su osobito zanimanje
dosad pokazivali Talijani.
Jedan od prijedloga bio je i da
se u novim hotelima koji će se
graditi osigura i molitveni
prostor.
Na početku su sudionike
simpozija pozdravili
predsjednik Svjetske
konferencije religija za mir u
Republici Hrvatskoj biskup
Marko Culej, ministar kulture
Božo Biškupić, predstavnici
vjerskih zajednica i sponzora
simpozija, a povjerenik za
pastoral turizma Krčke
biskupije Nikola Radić prenio
je pozdrave predsjednika
Odbora za turizam HBK
biskupa Ivana Milovana.
U poslijepodnevnim satima
sudionici su posjetili
Trakošćan, nakon čega su obišli
Lepoglavu i Varaždin kroz koje
ih je proveo biskup Culej.

Na dvodnevnom skupu
u Zagrebu u
organizaciji Svjetske
konferencije religija
za mir istaknuto kako
postoje ogromni
potencijali za vjerski
turizam u Hrvatskoj,
ali i da takav oblik
turizma u našoj zemlji
još uvijek nije
dovoljno prepoznat

www.ika.hr

Zagreb, 18.5.2006. (IKA) "Crkve i vjerske zajednice u
Hrvatskoj za napredak u
turizmu" tema je dvodnevnoga
simpozija koji je 18. svibnja
započeo u Tribini grada
Zagreba, na kojemu je
istaknuto da postoje ogromni
potencijali za vjerski turizam u
Hrvatskoj, ali i da takav oblik
turizma u našoj zemlji još
uvijek nije dovoljno prepoznat.
Specifičnu i usku vezu religije i
turizma kroz povijest prikazao
je grof Georg Eltz. Spomenuo
je da su religiju neki autori
smatrali početnom točkom
turizma. Podsjetio je da je
kršćanski Zapad razvijao
glavna odredišta hodočašća od
kasnog srednjeg vijeka te da je
sam Jeruzalem i Sveta zemlja
bio omiljeno odredište
hodočašća. U Europi su
odredišta hodočašća kršćana sa
svih strana postali uglavnom
grobovi i ostaci grobnica
važnih svetaca, najprije Rim
gdje se nalaze grobovi apostola
sv. Petra i Pavla, potom
Santiago de Compostela gdje je
grob sv. Jakova. Spomenuo je i
druga mjesta štovanja svetaca
kao i neka koja su postala
popularna zbog spektakularnih
relikvija. Posebno je istaknuo
marijanska svetišta koja su do
današnjeg dana među najvećim
turističkim odredištima u
svijetu: Lurd u Francuskoj,
Fatima u Portugalu, Loreto u
Italiji, Čenstohova u Poljskoj,
Mariazell u Austriji, Marija
Bistrica u Hrvatskoj,
Međugorje u Hercegovini i
ostala. Istaknuo je da i blagdani
svetaca zaštitnika na mjesta
štovanja tradicionalno privlače
tisuće posjetitelja, navevši
primjere blagdana sv. Vlaha u
Dubrovniku i sv. Dujma u
Splitu.
Komentirajući kako općenite
statistike mogu podcrtati
turistički značaj hodočašća,
spomenuo je da Rim godišnje
posjeti oko pet milijuna
hodočasnika, uz napomenu da
nisu svi hodočasnici, jer su
ponekad tanke granice turizma i
hodočašćenja, a u Jubilarnoj
2000. godini došlo je oko 25
milijuna posjetitelja u Sveti
grad. Marijansko svetište Lurd
godišnje posjeti 6 milijuna
hodočasnika.

Simpozij organizira Svjetska
konferencija religija za mir u
Republici Hrvatskoj, a sponzori
su Ministarstvo mora, turizma,
prometa i razvitka, Ministarstvo
vanjskih poslova i europskih
integracija, Hrvatska turistička
zajednica, Turistička zajednica
grada Zagreba i Gradsko
poglavarstvo.

9

Domovinske vijesti

Dan klasične gimnazije Ivana Pavla II.
U školskim je
temeljima kamen koji
je za pohoda Zadru
2003. g. blagoslovio
Ivan Pavao II.

Zadar, 18.5.2006. (IKA) Klasična gimnazija Ivana Pavla
II. u Zadru proslavila je Dan
škole 18. svibnja, na rođendan
blagopokojnog pape Ivana
Pavla II. Njegovo ime nosi
godinu dana, otkako je nakon
gotovo tri stoljeća svog
postojanja blagoslovljena
novoizgrađena školska zgrada i
odvojena od zadarskog
Sjemeništa. U njenim je
temeljima kamen temeljac koji
je za pohoda Zadru 2003. g.
blagoslovio Ivan Pavao II.

www.ika.hr

U tijeku jutra u prostorijama
Gimnazije u sklopu programa
"Otvorena vrata škole" pod
vodstvom njenih nastavnika
održano je 11 kreativnopedagoških radionica iz
različitih nastavnih i
izvannastavnih područja:
literarna sekcija, glazbena,
likovna, fotografska, plesna,
engleski jezik i sl. Geslo toga
dijela proslave, "Otvorena vrata
škole", pohodom brojne
zadarske mladeži nadmašio je
očekivanja i nadbiskupskih
klasičara. Naime, i prije
početka održavanja radionica
brojni su učenici iz cijele
Zadarske županije, predvođeni
vjeroučiteljima, učiteljima i
pedagozima posjetili Klasičnu
gimnaziju, želeći sudjelovati u
prigodnom programu, upoznati
rad škole i uzveličati njihovu
svečanost.
Susret je obogaćen i
promocijom školskog časopisa
"Bolji svijet", koji se tako zove
po uzoru na geslo škole
"Izgrađujmo bolji svijet".
Navečer je u zadarskoj
Hrvatskoj kazališnoj kući
održana Svečana akademija

kojoj su nazočili učenici i
roditelji, nastavnici, vodstvo
škole te brojni zainteresirani.
Ilija Zovko, glumac splitskog
Hrvatskog narodnog kazališta
izveo je monodramu "Oprosti
mi Stipe", a prigodni glazbeni
program izveli su učenici škole
pod ravnanjem prof. Tomislava
Košte.
"Ponosni smo s imenom i
institucijom koja služi mladima
Zadarske nadbiskupije", rekao
je u obraćanju brojnim
uzvanicima zadarski nadbiskup
Ivan Prenđa za Klasičnu
gimnaziju Ivana Pavla II.
Izrazio je zadovoljstvo i
divljenje prikazom nastavnih i
izvannastavnih aktivnosti.
"Koliko aktivnosti u jednoj
godini i koraka naprijed!
Koliko zajedništva,
uzajamnosti i dijaloga s Bogom
i ljudima. To je naša radost i
ponos", rekao je nadbiskup,
ističući važnost davanja, jer se
svako davanje višestruko vraća.
"Koliko smo im davali da bi
oni mogli u svom mladenaštvu
rasti i napredovati. A zapravo
su oni nama puno darovali, mi
smo od njih puno primili",
rekao je nadbiskup, misleći na
ulaganje nadbiskupije u gradnju
nove školske zgrade, potporu
školskim projektima i na trud
odgojitelja u radu s mladima.
"U sjeni katedrale Sv. Stošije,
Sv. Donata i Zmajevićeva
sjemeništa toliko je dobra
učinjeno po mnogima. Koliko
se istinskog duhovnog znanja
prenijelo u ljude i to se sad
nastavlja u školi s imenom koje
je znak: Ivan Pavao II.", rekao
je nadbiskup Prenđa. Čovjek je
put Crkve. Sve što Crkva čini,

čini da bi mu bila blizu i raduje
se rastu ljudske zrelosti,
poručio je nadbiskup,
poželjevši svima blagoslovljen
daljnji put.
Škola bogate prošlosti nosi
atribute prihvatljiva, atraktivna
i zahtjevna. Osobit joj je
zadatak stvarati u školskoj
zajednici ambijent koji će biti
prožet duhom evanđeoske
slobode, rekao je ravnatelj
škole mons. Joso Kokić.
Katolička škola odgaja učenike
kako bi uspješno promicali
dobro zemaljske zajednice i
uzornim životom bili
spasonosni kvasac ljudskog
društva, istaknuo je mons.
Kokić u zahvalnosti učenicima,
roditeljima i djelatnicima škole,
te državnim vlastima i
nadbiskupiji na pružanju
materijalne i pedagoške pomoći
djelovanju škole. Klasična
gimnazija, najmlađa po svom
novom imenu, a najstarija
višestoljetnim postojanjem i
djelovanjem, odgaja mlade koji
postižu uspješne rezultate u
svim područjima školskog i
izvanškolskog kulturnog i
vjerskog rada.
Mons. Kokić pohvalio je
sudjelovanje velikog broja
učenika na ovogodišnjim
županijskim natjecanjima iz
pojedinih predmeta, od kojih je
4 sudjelovalo na državnim
natjecanjima iz matematike,
filozofije, zemljopisa i
povijesti. Upravo je učenik
Klasične gimnazije Ivana Pavla
II. Marko Karamarko osvojio
prvo mjesto na državnom
natjecanju iz povijesti.

Klasična gimnazija Ruđera Boškovića proslavila svoj
dan
Dubrovnik, 18.5.2006. (IKA) Klasična gimnazija Ruđera
Boškovića u Dubrovniku
proslavila je 18. svibnja Dan
škole, koji se slavi na rođendan
naslovnika gimnazije.
Prijepodne su se učenici i
profesori škole okupili u
sjemenišnoj kapeli na liturgiji
riječi, a zatim na kviznatjecanju u znanju iz svih
predmeta, te sportskim
natjecanjima u nogometu.
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Poslijepodne je u dvorani
samostana sv. Klare priređena
svečana akademija kojoj je
nazočio i dubrovački biskup
Želimir Puljić. Profesori škole
pripremili su s učenicima
prigodan program. Čitani su
izabrani tekstovi hrvatskih
latinista - Dubrovčana, te
odabrani ulomci iz svjetske
književnosti na grčkom,
talijanskom i njemačkom
jeziku. Predstavljen je rad
učenika "Volim hrvatski", s

kojim su učenici osvojili prvo
mjesto na natječaju Hrvatske
televizije. Gosti su također
pogledali kratki promotivni
film o životu u školi koji su
priredili učenici drugog
razreda.
Na završetku akademije riječi
zahvale uputio je ravnatelj
škole don Bernardo Pleše, a
ženska klapa "Fiolice"
otpjevala je nezaobilazni
"Gaudeamus".
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Pokop don Mirka Matulića
pjevali su misu i stare napjeve
koje je pokojnik za života rado
pjevao i želio čuti. Lijes su do
groblja uz mnoštvo vjernika,
pratili bratimi bratovštine Sv.
Roka iz Supetra.
Don Mirko rođen je u Dolu 30.
rujna 1916. Teologiju je završio
u Zagrebu. Za svećenika ga je
zaredio nadbiskup Alojzije
Stepinac 1944. godine. Kao
mladomisnik bio je kapelan u
Čučerju kraj Zagreba, a nakon
nekoliko mjeseci dolazi u svoju
biskupiju za kapelana svom
stricu don Jakovu Matuliću u
Dol. Od 1947. preuzima rodnu
župu gdje u dva navrata obavlja
župničku službu 30 godina.
Kao eskurent pastorizirao je
Splitsku i Škrip gdje je od
pojedinih komunista i partijskih
skupina doživljavao
neugodnosti, prijetnje i napade.
Za supetarskog župnika
imenovan je 23. travnja 1966.
godine. Vjernici ga pamte po
predanosti i zauzetosti za
povjerene duše. Posljednje
godine župnikovanja u Supetru
proživio je kao javni osuđenik
zbog navodnog ometanja
"štafete". Naime, redovito
zvonjenje 1. svibnja, uoči

blagdana sv. Viktora,
protumačeno je kao
"provokacija i izrugivanje"
takozvanoj Titovoj štafeti, koja
je u to vrijeme donijeta na
supetarsku rivu. Zbog toga je
don Mirko osuđen na mjesec
dana zatvora. Nakon podnijete
žalbe na tu presudu bivši
supetarski župnik nije dobio
pravomoćno rješenje.
Budući, da su ovakvi i slični
događaji negativno utjecali na
don Mirkovo zdravlje, godine
1981. premješten je u Splitsku,
a zatim u rodni Dol. Nakon
toga odlazi u mirovinu.
Godine 1994. obilježava svoj
zlatni jubilej, 50. obljetnicu
misništva, a umjesto svečanog
ručka uz svoj jubilej, kupio je
kalež za samostansku kapelu
sestara Družbe služavki Maloga
Isusa u Sutivanu, kao zahvalu
za brigu i skrb koje mu sestre
pružaju. Kruna don Mirkova
jubileja bilo je hodočašće u
Svetu zemlju.
Umro je 16. svibnja, u 90.
godini života, u samostanu
Služavki Maloga Isusa u
Sutivanu na otoku Braču.

Biskup Štambuk uime
dijeceze zahvalio don
Mirku za pet
desetljeća služenja u
dijeljenju Božjih tajni,
propovijedanju i
katehiziranju

Katolička književnost i Hrvatski katolički pokret
Zagreb, 18.5.2006. (IKA) - Na
književnoj večeri HKD-a sv.
Jeronima u Zagrebu 18. svibnja
dr. Vladimir Lončarević održao
je predavanje na temu:
"Književnost i Hrvatski
katolički pokret". Ravnatelj
Jeronimskoga društva prof.
Radovan Grgec u uvodnoj riječi
upozorio je da je područje
katoličke književnosti, za koju
neki misle da ju je bolje nazvati
književnošću kršćanskog
nadahnuća, kod nas još prilično
slabo istraženo. Premda su
gotovo svi hrvatski pisci od
Marulića do Šenoe kršćanski
usmjereni, u novije vrijeme
sekularizma i dekristijanizacije
nismo na tom području, barem
ne u prozi, dali velikih imena
poput Chestertona, Papinija,
Bernanosa ili Mauriaca, ali se
pod krovom Jeronimske palače
i dvorane od osnutka HKD-a
sv. Jeronima 1868. događala
važna kulturno-književna i
publicistička djelatnost s ciljem
narodnog prosvjećivanja, dok
se nije, 60-ih godina proteklog
stoljeća, premjestila u
boljestojeća i osiguranija
samostanska i kaptolska
kulturna žarišta. Nedavno
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održani Dani kršćanske kulture,
Dani pasionske baštine,
Marulićevi dani i slične
manifestacije izvukle su iz
zaborava neka prešućivana
imena iz tog razdoblja, a tom su
izvlačenju iz zaborava
pridonijeli također knjige i
članci mons. Drage Šimundže,
Jelčićeva "Povijest hrvatske
književnosti" (koju je nedavno
na talijanski preveo Ruggero
Cattaneo), a pogotovo knjige i
članci dr. Vladimira
Lončarevića, u kojima je,
između ostaloga, skrenuo
pozornost na literarnu
vrijednost djela istaknutih
predstavnika Hrvatskoga
katoličkog pokreta kao što su
bili književni kritičari Ljubomir
Maraković i Petar Grgec,
pjesnik Sudeta ili prozaik
Remeta.
Lončarević se pozabavio
upravo literarnim djelovanjem
u sklopu Hrvatskoga katoličkog
pokreta, djelovanjem o kojemu
svjedoči i nedavno ponovno
objavljena knjiga-anketa Petra
Grgeca "Na Goru Gospodnju",
o hrvatskoj katoličkoj
književnosti, iz 1935. godine.
Ono se zasnivalo na stavu da u

književnom djelu valja ostvariti
sklad između estetike i etike,
odnosno da ta dva područja
treba razlikovati radi njihova
jedinstva, a ne ih brkati. Takav
je stav, koji su zastupali,
primjerice, Petar Grgec i
Ljubomir Maraković, bio odveć
moderan za neke tadanje
katoličke kulturne djelatnike,
npr. za vlč. Matiju Manjarića,
koji je stoga spomenutu dvojicu
oštro kritizirao.
U daljnjem izlaganju predavač
se vratio I. katoličkom sastanku
1900. u Zagrebu, na kojem su
izloženi osnovni planovi i
načela u vezi s katoličkim
književnim stvaranjem u
modernističkom okružju. Ta je
načela nešto kasnije iznio i
biskup Mahnić u časopisu
"Hrvatska straža", koji se često
zamjenjuje s istoimenim
dnevnikom što je pod krovom
Jeronimske palače izlazio sve
do 1941., a u kojemu su uz dr.
Marija Matulića i dr. Janka
Šimraka surađivali
najistaknutiji katolički
književnici prije II. svjetskog
rata (Maraković, Grgec, M.
Ujević, I. Lendić, Đ. Sudeta, S.
Hrastovec, J. Korner, V.

Književna večer HKD
sv. Jeronima u svibnju

www.ika.hr

Dol, 18.5.2006. (IKA) - Pokop
don Mirka Matulića održan je
18. svibnja u Dolu na otoku
Braču. Hvarsko-bračko-viški
biskup Slobodan Štambuk
predvodio je misu zadušnicu te
istaknuo značenje svećeničkog
poziva, i kroz život pokojnog
don Mirka pokušao izreći kako
se svećeništvo svjedoči kroz
sveukupan i predan pastoralni
rad. Izrazio je pokojniku
zahvalnost uime čitave dijeceze
za pet desetljeća aktivnog
služenja koje se očitovalo u
dijeljenju Božjih tajni,
propovijedanju i katehiziranju.
Brački dekan don Andro Ursić
pri kraju mise oprostio se od
don Mirka i zahvalio mu za
njegov neumoran rad na njivi
Gospodnjoj, za njegovu ljubav i
istinski smisao za zajedništvo i
kolegijalnost. Dekan se
zahvalio pokojniku za njegovu
skromnost i ljudsko i kršćansko
poštovanje u pristupu
kolegama, redovnicama i svima
s kojima je dolazio u dodir.
Završni obred je održao župnik
domaćin don Ivica Matulić i
iznio osobna iskustva i susrete s
don Mirkom. Crkveni pjevači
iz Dola uz pratnju orgulja
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Deželić, J. Andrić, T. Smerdel,
Z. Remeta, S. Košutić, Š.
Jurkić, H. Bor, N. Jenko). Petar
Grgec uređivao je časopis
"Hrvatska prosvjeta" i almanah
"Selo i grad", u kojemu su se
prvi put javili neki seljaci i
radnici književnici, među njima
i neki kasniji "disidenti" (npr.
Miškina, Š. Balen). U

Andrićevoj "Obitelji" pisali su
K. Krstić, V. Rabadan, A.
Jakšić i neki drugi "domagojci"
(katoličko društvo "Domagoj",
osnovano 1906.), dok su se
križari okupljali uglavnom oko
"Hrvatske smotre" i "Nedjelje".

skori izlazak Hrvatske
književne enciklopedije, koja
će, prema njegovim
saznanjima, sadržavati i
natuknice o svim bitnim
književnim zbivanjima i
ličnostima u sklopu Hrvatskoga
katoličkog pokreta.

U raspravi nakon predavanja
dr. Lončarević upozorio je na

Slavonski Brod: Blagoslovljena obnovljena kapelica
sestara uršulinki

www.ika.hr

Slavonski Brod, 19.5.2006.
(IKA) - Đakovačko-srijemski
biskup Marin Srakić
blagoslovio je 19. svibnja
novoobnovljenu kapelu u
sklopu samostanske kuće
redovnica uršulinki u župi
Gospe Brze Pomoći u
Slavonskom Brodu. Zajedno sa
slavonskobrodskim dekanom
Stjepanom Belobrajdićem,
domaćim župnikom Ivanom
Lenićem i biskupovim tajnikom
Fabijanom Svalinom biskup je
predvodio euharistijsko slavlje.
Uz domaće redovnice nazočna
je bila s. Cecilija Kolarić,
provincijalna glavarica iz

Zagreba i arhitektica kapelice
Ana Marija Teskera.
Kristovim riječima: Ne
izabraste vi mene, nego ja
izabrah vas da idete i rod
donosite, biskup Srakić
posvijestio je u svojoj
propovijedi ljepotu i
radikalnost Božjeg poziva.
Krist vas je izabrao i očekuje
od vas čin povjerenja, koji traži
odricanje i hod naprijed. Isus ne
poziva onog tko više zna, ima
više sposobnosti, nego one koji
su spremni poput Petra jasno i
hrabro svjedočiti: Gospodine, ti
znaš da te ljubim. Samo tako u
poniznosti moći ćete služiti

bližnjima i ljubiti jedni druge.
Oltar kao simbol Krista
svećenika i žrtve središnje je
mjesto našeg okupljanja. Neka
ova kapelica i dalje bude
mjesto nadahnuća za vašu
zajednicu i za cijeli grad,
poručio je biskup Srakić.
Uršulinke ove godine
proslavljaju zlatni jubilej - 50.
obljetnicu svog dolaska i
djelovanja u Slavonskom
Brodu, a danas u samostanskoj
kući živi i djeluje sedam
redovnica.
Zahvalne riječi biskupu su
uputili župnik Lenić i kućna
glavarica s. Monika Zvonerek.

Biskup Škvorčević i načelnik Paušić o gradnji crkve
u Staroj Gradiški
U sklopu nove župne
crkve i spomen
prostor na sve koji su
nedužno osuđeni
tamnovali u
starogradiškom
zatvoru

Požega, 19.5.2006. (IKA) - U
Biskupskom domu u Požegi
biskup dr. Antun Škvorčević
primio je 18. svibnja načelnika
Općine Stara Gradiška
Velimira Paušića. Na susretu je
bio i starogradiški župnik Mijo
Lasović.
Biskup Škvorčević pozdravio je
novoizabranog načelnika
Općine Stara Gradiška
Velimira Paušića i izrazio
zadovoljstvo što je nakon više
od godinu dana konačno
konstituirana vlast u toj Općini
i time omogućeno da se može
nastaviti s nastojanjima oko
izgradnje tamošnje župne
crkve. Podsjetio je kako je
1948., po naredbi tadašnjih
komunističkih vlasti, srušena
župna crkva u Staroj Gradiški,

koju su morali rušiti i svećenici
koji su se tada nalazili u
starogradiškom zatvoru, te do
danas nije izgrađena nova.
Predstavio mu je idejni nacrt
nove župne crkve, koji
predviđa liturgijski prostor za
redovite župne potrebe i
spomen prostor na sve one koji
su nedužno osuđeni tamnovali
u starogradiškom zatvoru.
Istaknuo je kako je svoju
potporu u tom nastojanju dala i
Hrvatska biskupska
konferencija.
Načelnik Paušić prikazao je
poteškoće u kojima se nalazi
Općina Stara Gradiška, osobito
gospodarske, i nastojanja
sadašnjeg poglavarstva da učini
što je moguće da bi se ljudi

vratili i oživjeli to područje.
Posebna tema razgovora
biskupa Škvorčevića i
načelnika Paušića bilo je
pitanje lokacije u središtu Stare
Gradiške za novu župnu crkvu.
Biskup je za zahvalnošću
prihvatio prijedlog Općine da
dodjeli prikladno zemljište u
blizini naselja i samog
zatvorskog kompleksa.
Razmotrene su i poteškoće
glede toga zemljišta na kojem
se nalazi ruševna zgrada te
mogućnosti njihova rješenja.
Načelnik Paušić i ekonom
požeške biskupije Nikola Jušić
preuzeli su obvezu poduzeti sve
što je potrebno u rješavanju
toga pitanja.

Kardinal primio visokog predstavnika
Schwarz-Schillinga
Zagreb, 19.5.2006. (IKA) Predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije zagrebački
nadbiskup kardinal Josip
Bozanić primio je 19. svibnja u
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Nadbiskupskom dvoru u
Zagrebu dr. Christiana
Schwarz-Schillinga, visokog
predstavnika Međunarodne
zajednice i specijalnog

predstavnika Europske unije u
Bosni i Hercegovini na njegovu
zamolbu, priopćio je Ured
zagrebačkog nadbiskupa za
odnose s javnošću.
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Simpozij "Crkve i vjerske zajednice u Hrvatskoj za
napredak u turizmu" (2)

Prof. dr. Vukonić istaknuo je
nekoliko specifičnosti vezanih
uz povijest turizma kroz
religijski aspekt. Kazao je kako
je kroz povijest, pa i danas,
utjecaj religije na hrvatski
turizam bio vrlo skroman,
ističući kako se ipak na samim
počecima turističkoga razvoja
na našem području dogodilo
nekoliko važnih stvari koje su
pokazale koliko Crkva može
utjecati na taj razvoj. Tako je
spomenuo da je godine 1876.
biskupski ordinarijat na Krku
naložio franjevcima na
Košljunu da vode evidenciju o
posjetiteljima što je kasnije
nagnalo i Sabor da od tadašnjeg
Ministarstva industrije zatraži
razmatranje i razradu sustava
evidencije turista na prostoru
Kraljevine Jugoslavije. Kao
drugi zanimljiv događaj iz
povijesti naveo je hodočašće
tristotinjak vjernika u Rim na
zlatnu misu pape Leona XIII.
koje je 1888. organizirao
biskup Juraj Strossmayer. U
nekim tekstovima o tome
hodočašću navedeno je kako su
ljudi zaradili na prolasku
putnika kroz njihov kraj, što
prvi put ističe kako je riječ o
pojavi od izuzetne ekonomske
važnosti.
Odgovarajući na pitanje zašto
kroz povijest u turističkom
aspektu vjerska odredišta nisu
doživjela bolju posjećenost te
bila poticaj za razvoj turizma
većega raspona, prof. dr.
Vukonić ponudio je četiri
ključna razloga: lokalni
karakter svetišta, slabo
gospodarsko stanje u Hrvatskoj,
lošu prometnu povezanost te
činjenicu da je Hrvatska u
vrijeme najvećih brojki na
turističkom području bila u
socijalističkom okruženju koje
nije bilo sklono vjeri i
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hodočašćima.
Kazao je i kako je u današnje
vrijeme u općem svjetskom
okruženju kultura postala jedan
od glavnih poticaja turističkih
kretanja, a budući da ona u sebi
implicira i sve ono što je
sakralno, jasno je da su sva ona
mjesta u svijetu koja su
akumulirala to nasljeđe postala
izuzetno atraktivna za turiste.
Dodao je i kako je svijet
pokazao da nije dovoljno samo
imati sakralne objekte ili ih
samo restaurirati, već je oko
njih potrebno stvoriti događaje.
Također je istaknuo kako su u
promotivnim turističkim
materijalima kojima se promiče
Hrvatska u svijetu potpuno
izostali opisi bilo kojega
vjerskog događaja koji bi
mogao biti povod dolasku
inozemnih turista. Na kraju je
izrazio nadu da će državni
organi koji se bave turizmom
shvatiti da je religijski aspekt
vrlo važan segment turizma.
Slijedilo je predavanje prof. dr.
Premerla "Vjera i kulturna
baština - višeznačne vrijednosti
turističke ponude" u kojemu se
osvrnuo na hodočašća kroz
povijest i njihovo golemo
značenje te je istaknuo kako je i
u sekularnom turizmu još u 19.
stoljeću jedno od glavnih
sadržaja bio upoznavanje
sakralnih spomenika. U
današnje vrijeme upozorio je
kako su pitanja o vjerskoj i
kulturnoj baštini ključni
elementi nove turističke
ponude, jer se sada bogata i
značajna baština nudi
uglavnom tek usputno,
neorganizirano ili isključivo u
organizaciji turističkih tvrtki,
pa je njena prava namjera često
i upitna. Kazao je kako su
sakralni spomenici bez pitanja
njihovih vlasnika, Crkava i
crkvenih organizacija,
uvrštavani u ponude i
promidžbu turizma pa je i
njihova ukupna vrijednost
neadekvatno istaknuta ili čak
pogrešno ili nikako naglašena.
"Gubitak je to i za marketinški
turizam i za društvenu
zajednicu u najširem smislu, jer
vrijednost je umjetničkih,
povijesnih spomenika,
materijalni zalog budućnosti,
ali i otvorena knjiga
prepoznavanja jednog naroda i
njegovoga povijesnog

prostora", rekao je,
napominjući kako su sakralni
spomenici prije svega vjerski
objekti, a potom i umjetničke
vrijednosti nacionalnog i općeg
značenja, zbog čega je potrebna
i posebna briga oko
organiziranog korištenja
sakralne baštine u turizmu. Pri
tome je istaknuo kako vjerski
objekt, spomenik vjerske i
kulturne baštine, nikada ne
smije postati usputni muzej,
već mora ostati u punom smislu
i prvenstveno vjerski objekt, a
ne u potpunosti i primarno
turistička atrakcija. Napomenuo
je kako to pretpostavlja i
značajan intelektualni i fizički
angažman oko pripreme i
planiranja organiziranja
vjerskih objekata u župama i
biskupijama u sustav i
programe turističkih
organizacija za grupne ili
individualne posjete crkvama
ili čak većim crkvenim
sklopovima uz stručna vodstva,
predavanja, publikacije te
uvijek istaknutu mogućnost
prisustva bogoslužju.
Nakon predavanja slijedila je
rasprava u kojoj su sudionici
izrazili nezadovoljstvo
činjenicom da nitko od
mjerodavnih iz turističke
zajednice, odnosno
ministarstva, nije prisustvovao
drugom danu simpozija.
Također je istaknut i
terminološki problem budući da
termin religijski ili vjerski
turizam nije prikladan.
Sudionici su kroz nekoliko
negativnih primjera istaknuli i
nužnost da sve što se u
turističkom vidu prezentira
treba biti na najvišoj razini
kvalitete, od brošura na stranim
jezicima, do školovanih
turističkih vodiča koji će moći
pružiti konkretnu i istinitu
informaciju.
Svoja iskustva iznijeli su i
predstavnici židovske
zajednice, u čije je ime izlagala
Jasminka Domaš, koja je
govorila kroz primjer
međunarodne židovske kulturne
manifestacije "Bejahad", nakon
čega je nekoliko prijedloga za
unapređenje turističke ponude
kroz aspekt evangeličke Crkve
iznijela svećenica te Crkve
Ljiljana Berić.

Skromni udio
vjerskoga u hrvatskoj
turističkoj ponudi Vjerski događaji
trebaju naći mjesta u
turističkoj ponudi
naše zemlje

www.ika.hr

Zagreb, 19.5.2006. (IKA) Posljednjega dana
dvodnevnoga simpozija "Crkve
i vjerske zajednice u Hrvatskoj
za napredak u turizmu" koji je
18. i 19. svibnja održan u
Tribini grada Zagreba
predavanja su održali prof. dr.
Boris Vukonić te prof. dr.
Tomislav Premerl, nakon čega
je slijedila rasprava i kraći
okrugli stol na kojemu su
predstavnici Crkava i vjerskih
zajednica iznijeli svoja iskustva
na tome području.
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Split: "Iluminati i Sionski priorat"
Verbum predstavio
novu knjigu iz
biblioteke "Tempus"
Massima Introvigne
"Iluminati i Sionski
priorat" (Istina o
tajnim društvima iz
romana "Da Vincijev
kod" i "Anđeli i
demoni")

www.ika.hr

Split, 19.5.2006. (IKA) Splitska nakladna kuća Verbum
novinarima je pred početak
prikazivanja u kinima
američkog trilera u režiji Rona
Howarda "Da Vincijev kod"
predstavila 19. svibnja novu
knjigu iz biblioteke "Tempus"
Massima Introvigne "Iluminati
i Sionski priorat" (Istina o
tajnim društvima iz romana
"Da Vincijev kod" i "Anđeli i
demoni").
Svjetski uspjeh romana Dana
Browna "Da Vincijev kod" i
"Anđeli i demoni" svratio je
pozornost na tajna društva
Iluminati i Sionski priorat.
Međutim, na temelju tih
romana o tim tajnim društvima
počelo se pisati sasvim
neobjektivno i
neargumentirano. "Dok jedni
tvrde kako su ona dio velike
teorije zavjere, drugi misle da
ona zapravo nikada nisu ni
postojala. O njima se objavljuju
brojni uradci nastali kao plod
senzacionalističkoga pristupa.
Stoga se mnogi pitaju: Jesu li

doista postojala ta tajna
društva? Postoje li i danas?
Jesu li i koliko utjecajna? Koje
skrivene tajne čuvaju? Jesu li
ona doista nasljednici
templara? Na koji način su
povezana s masonerijom?",
kazao je direktor Verbuma
Miro Radalj.
Massimo Introvigne (1955)
poznati je sociolog
međunarodna ugleda, ravnatelj
znanstvene ustanove CESNUR
(Centro Studi sulle Nuove
Religioni) i član Odjela za
sociologiju religije
Talijanskoga sociološkog
društva. Autor je više od
četrdeset knjiga i stotinu
znanstvenih članaka s područja
tajnih društava i religioznih
pokreta, objavljenih u dvanaest
različitih zemalja. Bio je glavni
autor i urednik
monumentalnoga projekta
Enciklopedija religija u Italiji,
koja je objavljena 2001. godine.
Nakon proučavanja brojnih
bitnih dokumenata i razgovora
s ključnim uključenim osobama

poznati stručnjak za tajna
društva i nove religiozne
pokrete u knjizi "Iluminati i
Sionski priorat" odgovara na
sva ta pitanja te čitateljima na
200 stranica knjige nudi stvarnu
istinu o tajnim društvima kroz
dva poglavlja: Iluminati i
Sionski priorat, otkrivajući
brojne pojedinosti o njihovoj
povijesti i o proturječjima koja
ih prate. Riječ je o prvoklasnom
istraživačkom radu nastalom na
osnovu brojnih autentičnih
dokumenta i primarnih izvora.
Zahvaljujući toj stručnoj studiji,
prvi put na hrvatskom jeziku
bivaju dostupnima autentični
podaci o povijesnim
okolnostima nastanka svakog
od tih društava, o biografijama
njihovih osnivača, o razvoju
društava, ključnim spisima,
kontroverzama itd. Akribijski
dorađena te lišena svakog
ideološkog zaključivanja i
prosuđivanja, knjiga nudi
povijesne činjenice i
argumente.

Susreti animatora i voditelja predsinodskih rasprava
u Zagrebačkoj nadbiskupiji
Zagrebačkim
susretima predsjedao
je biskupski vikar za
grad Zagreb dr. Josip
Oslić, a susretom u
Popovači zagrebački
pomoćni biskup Vlado
Košić
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Zagreb, 19.5.2006. (IKA) Ovaj tjedan održana su u
Zagrebačkoj nadbiskupiji četiri
susreta animatora i voditelja
predsinodskih rasprava u tri
zagrebačka dekanata:
Kustošijskom, Resničkom i
Maksimirsko-trnjanskom te u
Čazmansko-moslavačkom
arhiđakonatu. Zagrebačkim
susretima predsjedao je
biskupski vikar za grad Zagreb
dr. Josip Oslić, a susretom u
Popovači zagrebački pomoćni
biskup Vlado Košić.
Svaki susret započeo je
pjevanjem Himna Sinode, a
završio Molitvom za Sinodu.
Prisutne je zatim pozdravio
dekan domaćin te predsjedatelj
susreta. Potom je tajnik
pripremnog razdoblja Sinode
dr. Tomislav Markić
sudionicima prikazao
dosadašnje rezultate i dojmove
s predsinodskih rasprava u
župama i drugim zajednicama
vjernika, posebno se osvrnuvši
na način vođenja rasprava te
pisanje i slanje zapisnika u
Tajništvo.
Nakon prvog dijela susreta
animatori iz različitih župa
iznosili su svoja iskustva o
susretima, što je bio uvod i
poticaj za zajedničku raspravu.

24. svibnja 2006. broj 21/2006

U župi Špansko u Kustošijskom
dekanatu govorili su animatori
Melani Trbušić (župa Stenjevec
II), otac i sin Siniša i Domagoj
Mihović (župa Podsused) te
Diana Samrdžić iz župe
domaćina. Istaknuli su važnost
održavanja rasprava u manjim
skupinama, kako bi svatko
mogao doći do izražaja, kao i
potrebu najavljivanja tema
rasprava na nedjeljnim misama,
kako bi se župljani za njih
mogli pripremiti i promisliti ih
u svrhu što konstruktivnijih
susreta. Istaknuli su kako su
predsinodski susreti ujedno
poticaj na druženje između
samih župljana i stvaranje
zajedništva. Isto tako, prilika su
da se nešto novo nauči ili
obnovi naučeno, ali i da se uoče
problemi u konkretnoj župi i na
njih pokuša zajednički pronaći
rješenje. U župi bl. Alojzija
Kažotića u Zagrebu na susretu
Resničkog dekanata govorile su
Kristina Kramarić (župa
Vukomerec), Matilda Budimir
(župa Kozari Bok) i Vesna
Pičman (župa bl. Augustin
Kažotić). Istaknule su vrlo
pozitivne reakcije sudionika
predsinodskih susreta u
njihovim župama, jer imaju
osjećaj važnosti i da svojim

sudjelovanjem pridonose
nečem važnom. Ljudi imaju
potrebu razgovarati o vjeri,
razmijeniti iskustva, otvoriti se
jedni drugima. Na susretu
animatora Maksimirskotrnjanskog dekanata u
zagrebačkoj župi sv. Petra
govorili su svećenik Miriam
Šuvak (župa Sv. obitelji),
Tomislav Filić (župa sv.
Jeronima) i Petra Lešković
(župa sv. Petra). Oni su, uz ono
što je već rečeno i u ostalim
dekanatima, poseban naglasak
stavili na učinke ovih rasprava
u oživljavanju župa. Na
posljednjem ovotjednom
susretu u Popovači svoje su
dojmove iznijeli Goran Majer
(župa Štefanje), Josipa
Hlevnjak (župa Ivanić Grad),
Vinka Jelić (župa Čazma) i
Melita Pavlić (župa Popovača).
Njihova su se iskustva
poklopila s iskustvima
zagrebačkih dekanata, što samo
govori o tome da je
predsinodske susrete moguće
održati u svim župama i
krajevima Zagrebačke
nadbiskupije, bez obzira na
veličinu župe.
.
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Požeški maturanti na misi zahvalnici
Požega, 19.5.2006. (IKA) Maturanti šest požeških
srednjih škola zajedno sa
svojim ravnateljima,
vjeroučiteljima te nastavnicima
sudjelovali su 19. svibnja na
misi zahvalnici u drevnoj
požeškoj crkvi Sv. Lovre, koja
je kroz svoju povijest upravo
okupljala mlade. Predvoditelj
mise generalni vikar biskupije
mons. Josip Krpeljević kazao je
da treba reći hvala ne samo za
školsku godinu koja je pri
kraju, nego i za cjelokupno

obrazovanje i odgoj kroz koji
su mladi prošli u tijeku ove tri
ili četiri srednjoškolske godine.
To hvala treba reći ne samo
svojim profesorima, učiteljima i
roditeljima, nego i Bogu.
Izrazio je nadu da će
ovogodišnji maturanti biti
ponosni na sve ono što su do
sada i što sada čine i kada iza
sebe budu imali mnogo
obljetnica mature. Ne treba
zaboraviti, dodao je, da nas je
Isus Krist sve posalo da
donosimo rod zbog toga znanja

i vještine koje budete stekli
nemojte zadržati za sebe, nego
stavite na raspolaganje
drugima, jer to će vam donijeti
sreću. Isto tako je Isus Krist
umro za sve nas, kako bi svima
nama osigurao život vječni.
Ako s njime budete povezani u
prijateljstvu koje on svakome
od nas nudi, onda ne treba
sumnjati ni u vašu budućnost
kao ni u budućnost naše
domovine, rekao je mons.
Krpeljević.

Rijeka: Vjernici su pozvani stvarati novu kulturu
vjeroučitelja, okupljeni su
nakon predavanja dr.
Mrakovčića istaknuli važne
teme u programu pastorala za
duhovna zvanja. Mrakovčić je
objasnio kako je dokument
podijeljen u četiri cjeline:
zvanja u Europi danas,
teologija zvanja, pastoral
zvanja, pedagogija zvanja.
Trinitarna teologija temelj je
pastoralnog djelovanja u
pozivanju mladih da odgovore
Kristu i oduševe se s njime. Za
to je, međutim potrebno stvarati
pogodno ozračje koje vodi k
pravilnom vrednovanju
životnih prioriteta i prihvaćanju
odgovornosti. Dokument u
prvome dijelu analizira
društvenu situaciju u Europi
danas, u kojoj su postoje mnoge
različite, pa i suprotne, ponude
bez točno određene hijerarhije
vrijednosti. Riječ je o kulturi
koja ne uspijeva polučiti
suglasnost oko vrednota

sposobnih osmisliti život nego
ih sve stavlja na istu razinu,
rekao je Mrakovčić i dodao
kako se u takvom relativizmu
sve svodi na izbor zanimanja,
materijalnu sigurnost i
osjetilno-osjećajno
zadovoljstvo. Takva se kultura
protivi svećeničkom pozivu, jer
mlade odvlači od odgovornosti
i nameće im materijalističke
vrijednosti. Mladi su obasuti
informacijama, ali im nedostaje
formacija. Boje se svoje
budućnosti i tjeskobni su pred
konačnim obvezama.
Mrakovčić je istaknuo kako se
u stvaranje nove kulture moraju
uključiti svi vjernici i ponuditi
mladima istinske duhovne
vrijednosti, kako bi zahvalno
odgovorili za dar života. To će
mladima otvoriti pogled u novi
životni smisao, zaključio je
predavač.

Tribina u cilju
promocije pastorala
duhovnih zvanja

www.ika.hr

Rijeka, 19.5.2006. (IKA) - U
cilju promicanja pastorala
duhovnih zvanja Povjerenstvo
za duhovna zvanja Riječke
nadbiskupije organiziralo je 19.
svibnja u dvorani
Nadbiskupskog ordinarijata
tribinu na koju su posebno bili
pozvani vjeroučitelji. Izlaganje
o dokumentu vatikanske
Kongregacije za katolički odgoj
"Nova zvanja za novu Europu"
objavljenom 1998. godine
održao je dr. Božidar
Mrakovčić, vicerektor
bogoslovnog sjemeništa "Ivan
Pavao II." u Rijeci. Sljedeća
pastoralna godina u Riječkoj će
metropoliji, u povodu proslave
200. obljetnice osnutka
bogoslovnog sjemeništa u
Senju, biti proglašena Godinom
duhovnih zvanja te se tim
susretom željelo promišljati o
sadržajima pastoralnog
programa u promociji duhovnih
zvanja. Unatoč slabom odazivu

Slavonski Brod: Sjećanje na 306 poginule djece
Slavonski Brod, 19.5.2006.
(IKA) - U povodu sjećanja na
306 djece poginule u tijeku
Domovinskog rata, u
Slavonskom Brodu je 19.
svibnja pod nazivom "Mali
križ-velika žrtva" upriličen
susret Zajednica Udruga

hrvatskih stradalnika iz
Domovinskog rata. Nakon
polaganja vijenaca i svijeća na
gradskom groblju mnogobrojni
članovi Udruga sudjelovali su
na misi zadušnici koju je u
franjevačkoj crkvi Presvetog
Trojstva predvodio fra Egidije

Biber.
Susret je nastavljen prigodnim
programom u KKD Ivana Brlić
Mažuranić, a nakon toga
polaganjem vijenaca i svijeće
kod spomenika "Djevojčica"
podignutom na spomen
poginule djece.

Hodočašće Zajednice molitvenih vijenaca u Mariju
Bistricu
Marija Bistrica, 20.5.2006.
(IKA) - U svetište Majke Božje
Bistričke hodočastila je 20.
svibnja Zajednica molitvenih
vijenaca Kraljice obitelji da bi
pred čudotvornim crnim kipom
izrekla svoje molitve i zatražila
zagovor za hrvatske obitelji.
Polusatni koncert crkvenog
pjevačkog zbora iz Mrkoplja

vijesti news

uveo je sudionike u središnje
misno slavlje koje je predvodio
mons. Josip Frkin, župnik Župe
Marijina navještenja iz Velike
Gorice, u koncelebraciji s
upraviteljem svetišta Zlatkom
Korenom i o. Đurom
Filipovićem, karmelićaninom iz
Remeta, koji je održao
propovijed. U molitvi vjernika

članovi vijenaca spomenuli su
se svih obitelji, poginulih
branitelja, svećenika, redovnika
i redovnica te svojih pokojnih
članova. Vjernicima se obratio i
mons. Frkin, izrazivši
zadovoljstvo što se u
nacionalnom svetištu oko
Marijina lika okupio "vijenac
živog cvijeća".
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Peta škola animatora Splitsko-makarske nadbiskupije
Tema je bila
"Duhovna dimenzija
animatora"

Split, 20.5.2006. (IKA) "Duhovna dimenzija
animatora" bila je tema pete
Škole za animatore koja je
održana od 19. do 20. svibnja u
marijanskom svetištu u
Vepricu, a priredio ju je Ured
za pastoral mladeži Splitskomakarske nadbiskupije.
Program su predvodili
animatori instruktori iz Ureda
HBK zajedno s animatorima iz
salezijanske župe Marije
Pomoćnice na Kmanu u Splitu.
Voditelji škole toga posljednjeg
susreta prije specijalizacije koja
će se održati u srpnju, postavili
su mladim župnim
suradnicima-animatorima
pitanja: koliko je snažna moja
duhovnost u ovom trenutku,
koji mi smisao nosi ovaj život i
kako ja danas mogu biti sličan

Isusu? Kroz različite radionice,
riječju i djelom, mladi
animatori pokazali su ozbiljnost
shvaćanja životnoga i
kršćanskog poziva te svoje
uloge u suvremenoj obnovi
mjesne Crkve. Prolazeći
"stazom" svojega života
posvjedočili su da su im
temeljni stupovi: vjera, Riječ
Božja, sakramenti, Crkva i
Blažena Djevica Marija, te da
život shvaćaju kao Božji poziv
i poslanje. Neki su od njih već
iskoristili ono što su naučili te u
suradnji sa svojim župnicima
oživjeli svoje župne zajednice.
U tijeku programa škole
animatori-instruktori predočili
su mlađim kolegama kako na
djelotvoran način s liturgijskom
skupinom animirati misu

počevši od uvoda u misu,
pokajničkoga čina, čitanja,
pjevanja, prinosa darova,
molitve vjernike te zahvale
nakon pričesti. U tom su duhu
mladi animatori prvoga dana
animirali klanjanje pred
Presvetim Oltarskim
Sakramentom, a drugoga dana
u skladu s tim podukama
pripremili su pokorničko
bogoslužje te animirali misu
koju je predvodio don Mladen
Delić, župni vikar župe Marije
Pomoćnice na Kmanu.
Na završetku programa petoga i
ujedno posljednjega susreta za
tu skupinu animatora, od kojih
se dobar dio prijavio na
sedmodnevnu specijalizaciju na
otoku Prviću, riječ zahvale
uputio je povjerenik za mlade
dr. don Alojzije Čondić.

Prvi susret novinara Gospićko-senjske biskupije

www.ika.hr

Središnje predavanje
o temi "Mediji i etika:
odgovornost u
izvješćivanju" održao
je don Anton Šuljić

Slunj, 20.5.2006. (IKA) - U
Slunju je 20. svibnja održan
prvi susret novinara crkvenih i
svjetovnih medija s prostora
Gospićko-senjske biskupije.
Susret je okupio dvadeset
novinara iz Gospića, Slunja,
Ogulina i Otočca, a središnje
predavanje "Mediji i etika:
odgovornost u izvješćivanju"
održao je don Anton Šuljić,
ravnatelj IKA-e.
Susret u Slunju organizirao je
predstojnik Odbora za medije
biskupijskog pastoralnog vijeća
Gospićko-senjske biskupije
mons. Mile Pecić, koji je na
početku sudionike susreta
upoznao s poviješću župne
crkve Presvetog Trojstva.
Predstavljajući gosta, ukazao je
da mediji u sklopu globalizacije
imaju moć biti u službi istine,

ali i manipulacije. Prof. Šuljić
okarakterizirao je novinarstvo
kao tvrd posao koji traži cijelog
čovjeka, gdje ne bi trebalo biti
kompromiserstva. Idealnog
novinara opisao je kao osobu
koja mora uočavati najvažnije
pojave u društvu, razlučivati
bitno od nebitnoga i izražavati
to razumljivim riječima
precizno i brzo. Zatim je
podsjetio na niz crkvenih
dokumenata s težištem na
Communio et progressio kao
Magnu chartu crkvenog nauka
o sredstvima priopćavanja.
Novinar u crkvi svoje
djelovanje treba temeljiti na
ljudskoj spoznaji i djelovanju
na jasnoj određenosti što je
dobro, a što istinito te to
omeđio kroz četiri polazišta.
Novinar treba, zaključio je prof.

Šuljić, poštovati dostojanstvo
ljudske osobe, ne ustezati se
pridonositi kulturi i širenju
evanđeoskih vrednota,
zauzimati se za istinu i težiti
dijalogu. Etičke norme poput
solidarnosti, supsidijarnosti i
evanđeoskog postulata ljubavi
ostaju trajnim izazovom i
danas.
Sudionicima skupa obratio se
uime Gospićko-senjskog
biskupa njegov tajnik fra
Draženko Tomić, istaknuvši
kako je taj susret u sklopu
godišnjih pastoralnih aktivnosti
biskupije u kojoj se posebno
vrednuje Nedjelja - Dan
Gospodnji. Susretu je nazočio i
generalni vikar Gospićkosenjske biskupije mons. mr.
Tomislav Šporčić.

Virovitica: 10. obljetnica Zajednice bračnih susreta
U prigodi 30.
obljetnice postojanja
Zajednice bračnih
susreta u svijetu i u
Hrvatskoj
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Virovitica, 20.5.2006. (IKA) U Dvorani sv. Franje
franjevačkog samostana u
Virovitici Zajednica bračnih
susreta proslavila je 20. svibnja
10. obljetnicu svog postojanja u
župama grada Virovitice.
Obljetnica je proslavljena
duhovnom obnovom,
euharistijom i druženjem s
parovima gostima iz Zagreba,
Bjelovara i Daruvara, a u
prigodi 30. obljetnice
postojanja Zajednice bračnih
susreta u svijetu i u Hrvatskoj.
Voditelji, bračni par DragicaNina i Zvonko Rakhel ukratko
su prikazali povijest virovitičke
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Zajednice u kojoj je u tijeku
deset godina postojanja
originalni vikend prošlo 47
bračnih parova, devet parova
duboki vikend, te se zahvalili
dosadašnjim voditeljima
Zajednice i svima koji i dalje
pridonose rastu njezinih
članova u vjeri i životu u
ljubavi i dijalogu. Članovi
Zajednice poručili su da je
bračni par koji se voli i
potpomaže slika cijele
Zajednice i poticaj ostalim
bračnim parovima, svećenicima
i redovnicama da otvore svoja
srca novim iskustvima koje
Zajednica proživljava u tijeku

originalnih vikenda. Uz
redovitu duhovnu obnovu i
misu koju je predvodio
isusovac o. Pero Sabolić,
članovi virovitičke Zajednice
bračnih susreta priredili su i
prigodnu izložbu fotografija o
životu Zajednice kroz
euharistiju, vikende, hodočašća
i redovita druženja. Župnik
župe sv. Roka u Virovitici fra
Robert Perišić zahvalio je
članovima Zajednice za
sudjelovanje u životu župe, a
osobito za svjedočanstvo
bračnog i obiteljskog
zajedništva.
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Stručni skup vjeroučitelja Varaždinske biskupije
Varaždin, 20.5.2006. (IKA) Posljednji biskupijski stručni
skup vjeroučitelja Varaždinske
biskupije u ovoj školskoj godini
prema godišnjem planu
Katehetskog ureda održan je u
subotu 20. svibnja i to prvi put
u novoj multimedijalnoj
dvorani biskupijskog
Pastoralnog centra u Varaždinu.
O temi HNOS i vjeronauk
izlaganje je održala dr. Ružica
Razum, profesorica na KBF-u i
Katehetskom institutu u
Zagrebu. Zbog aktualnosti
tematike na susret su uz
vjeroučitelje u osnovnim, bili
pozvani i vjeroučitelji u
srednjim školama. Pozdravnu
riječ svima je uputio vlč.
Damjan Koren, predstojnik
biskupijskog Katehetskog
ureda, prenijevši pozdrave
varaždinskog biskupa Marka
Culeja, te zaželjevši da im

izlaganje o ovoj aktualnoj i
zahtjevnoj temi urodi
plodovima u njihovu radu.
Kazao je kako je u razgovorima
s ravnateljima i vjeroučiteljima
u proteklim mjesecima uvidio
da su izrazito podijeljeni
stavovi u uvođenju HNOS-a u
škole, te je napomenuo kako
ono traži pozorno upoznavanje
tematike, zahtjevniji rad i
promjenu dosadašnjeg
katehetskog rada. Pozvao je
vjeroučitelje da budu otvoreni
upoznavanju i prihvaćanju
pozitivnih vrijednosti HNOS-a,
koji ih očekuje od predstojeće
školske godine.
Predstojnik Koren uz veliki
zasluženi pljesak prisutnih
čestitao je predstavnicima
biskupije, sudionicima
završnice vjeronaučnih
olimpijada, osnovnoškolcima iz
Svetog Ilije s mentoricom s.

Danijelom Topolovec i
srednjoškolcima iz Ivanca sa s.
Mirjanom Juranović, na
osvojenim trećim mjestima na
državnom natjecanju u
Dubrovniku i Vukovaru. Iznio
je najnovije informacije iz rada
Katehetskog ureda te pozvao
vjeroučitelje da se odazovu
ovogodišnjoj Ljetnoj
katehetskoj školi, koja će
također biti posvećena HNOSu.
Dr. Razum govorila je o
Hrvatskom nacionalnom
obrazovnom standardu kao
cjelovitom pristupu odgojnoobrazovnom sustavu, koji
uključuje ciljeve, sadržaje i
metode poučavanja. Nakon
izlaganja i rasprave,
vjeroučitelji su se okupili na
druženju u prostorijama
obližnjega Svećeničkog doma.

O temi HNOS i
vjeronauk izlaganje je
održala dr. Ružica
Razum, profesorica na
KBF-u i Katehetskom
institutu u Zagrebu

Sveti bude put, istina i život. U
tome traže zagovor sv.
Augustina, zaštitnika njihove
župe te veličke Gospe kako bi
ostali dobri ljudi koji će služiti
Bogu i svome narodu.
Požeški biskup poručio im je da
ih Isus želi uključiti u ono
bogatstvo života koje je on
svojom ljubavlju na križu
ostvario i svojom pobjedom u
svome uskrsnuću osigurao.
Dodao je da krunu na glavi
Gospe od utjehe čine vjernici
koji su dolazili ovdje moliti
kako bili još više Isusovi, a ta
kruna s današnjim
krizmanicima postaje još
sjajnija. Čestitajući
krizmanicima na daru Duha
Svetoga biskup ih je podsjetio
da imaju prijatelja koji je
pobjednik života te da surađuju
s njima u svome životu,
nadahnjuju se na njegovu Duhu
i povjeravaju se Njegovoj majci
Mariji.

Lik Gospe od Utjehe
vjernici te
blagopokojni kardinal
Franjo Kuharić prije
30 godina okrunili
krunom koja je resi i
danas

Velika, 21.5.2006. (IKA) Svečanim euharistijskim
slavljem, koje je 21. svibnja u
perivoju Gospe od utjehe u
Velikoj predvodio požeški
biskup Antun Škvorčević,
proslavljena je 30. obljetnica
krunjenja veličke Gospe od
utjehe, kojoj se stoljećima
utječu tamošnji vjernici.
Lik Gospe od Utjehe vjernici i
blagopokojni kardinal Franjo
Kuharić prije 30 godina
okrunili su krunom koja je resi i
danas. Tako se spominjemo i
uključujemo u stoljeća i
stoljeća štovanja majke
tješiteljice kojoj je ovaj vjerni
puk upućivao svoje molitve i
potrebe kao posrednici milosti i
spasenja te uzoru naše vjere,
rekao je u pozdravnom govoru
velički župnik Josip Klarić.
Vjernici Požeštine, ali i šire, u
velikom broju hodočaste
veličkoj Gospi za blagdan
Velike Gospe, kojemu prethodi
trodnevnica koja završava

večernjom procesijom sa
svijećama i njezinim kipom.
Završnom slavlju 30. obljetnice
krunjenja Gospe od utjehe
također je prethodila
trodnevnica koju je vodio preč.
Mato Lešić, župnik iz
Đakovačke i Srijemske
biskupije.
Uz slavlje obljetnice požeški
biskup uz kojeg su
koncelebrirali kaptolački dekan
preč. Vladimir Virag, biskupski
vikar za pastoral i domaći
župnik preč. Josip Klarić,
kancelar biskupije vlč. Ivica
Žuljević, vetovački župnik
Tomo Mrnjac te vlč. Mario
Katić podijelio je ujedno i
sakrament potvrde mladima
veličke župe. Mi smo ratna
generacija rođena 1991./1992.
godine, kazao je predstavnik
potvrđenika Ivan Dvoraček,
dodajući da u njihovu rodnom
listu piše da su rođeni u
slobodnoj Republici Hrvatskoj.
Primanjem sakramenta potvrde,
dodao je, oni žele da im Duh
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30. obljetnica krunjenja veličke Gospe

Koncert skupine Fides u Slavonskom Brodu
Slavonski Brod, 21.5.2006.
(IKA) - Humanitarni koncert
skupine Fides iz Zagreba
održan je u nedjelju 21. svibnja
u KKD Ivana Brlić Mažuranić
u Slavonskom Brodu. Koncert
su organizirali članovi
zajednice Novo srce u svrhu
pomoći mladoj djevojci Kristini
Terihaj, koja je trenutno na
operaciji u Njemačkoj.
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Ono što svi možemo učiniti
jedni za druge naša je molitva,
a lijepa pjesma dvostruka je
molitva, rekao je u pozdravnim
riječima duhovnik zajednice
mons. Ivan Šešo. Gotovo dva
sata mnogobrojni su slušatelji
imali priliku uživati u
izvedbama starijih i najnovijih
duhovnih pjesama skupine
Fides, koja treći puta

humanitarno nastupa u
Slavonskom Brodu. Zahvalne
riječi članovima skupine, kao i
nazočnim slušateljima uputio je
Bartol Pešorda, voditelj
zajednice. Svojim odazivom
Brođani su ponovno pokazali
spremnost na odricanje kako bi
pomogli svojoj sumještanki, te
je prikupljeno 22.000 kuna.
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135. obljetnica Prvog tabora Hrvata zapadne Hrvatske
Obljetnica
proslavljena
euharistijskim
slavljem te
znanstvenim skupom
na kojemu su
akademik Petar Strčić
i dr. Vesna Munić
govorili o tom
povijesnom događaju
na brdašcu sv.
Mihovila podno
Kastva

www.ika.hr

Kastav, 21.5.2006. (IKA) - 135.
obljetnica Prvog tabora Hrvata
Kastavštine, Istre, Kvarnerskog
primorja i otoka održanog na
brdašcu sv. Mihovila podno
Kastva proslavljena je 21.
svibnja euharistijskim slavljem
koje je pred kapelicom Sv.
Mihovila predvodio generalni
vikar Riječke nadbiskupije
mons. Emil Svažić te
znanstvenim skupom na
kojemu su akademik Petar
Strčić i dr. Vesna Munić
govorili o tom povijesnom
događaju. Proslava je okupila
brojne ugledne uzvanike,
između ostalih, sudjelovali su
predsjednik Vlade RH Ivo
Sanader i predstavnici Vlade,
primorsko-goranski dožupan
Luka Denona te istarski župan
Ivan Jakovčić.
Nakon pozdrava domaćina i
organizatora, kastavskog
gradonačelnika Deana Jurčića i
načelnika Općine Matulji
Brune Frlana proslava je
nastavljena euharistijskim
slavljem u kojem je mons.
Svažić, ističući Kristovu
zapovijed ljubavi prema Bogu i
čovjeku, podsjetio je da ona
podrazumijeva i odgovornost
prema domovini. "Učiniti
domovinu sretnim domom za
sve nas, dug je koji osjećamo
prema našim precima koji su
tome težili", poručio je Svažić.

Prije 135 godina 10.000 Hrvata
okupilo se kod kapelice Sv.
Mihovila pod geslom "Složimo
se", odlučni da ustraju u
očuvanju hrvatskog identiteta,
materinjeg jezika i
gospodarsko-političkih
uvjerenja. Premda organizirano
pod izlikom gospodarskog
skupa, prvo masovno političko
i nacionalno okupljanje Hrvata
u zapadnoj Hrvatskoj udarilo je
snažne temelje očuvanja
nacionalnog identiteta ljudi
toga kraja.
Premijer Sanader u govoru
nakon mise istaknuo je kako je
okupljanje Hrvata na tome
mjestu prije 135 godina
nagovijestilo ono što mi danas
uživamo - cjelovitu Hrvatsku,
slobodnu i suverenu. Istaknuo
je nužnost očuvanja
nacionalnog identiteta u
željnim europskim
integracijama. Pristupanje EU
neizostavno je u perspektivi
bolje budućnosti Hrvatskog
naroda, no ta Unija mora se
temeljiti na raznolikosti
nacionalnih identiteta. Ne
moramo se bojati gubitka svog
nacionalnog identiteta, poručio
je premijer i pozvao sve
političke opcije na ujedinjene
oko vitalnih nacionalnih pitanja
kako bi u EU zaista očuvali
suverenost. Akademik Strčić
objasnio je povijesne okolnosti

toga događaja. Tabor je
postavio temelje hrvatstva na
kojima je izgrađena i današnja
Hrvatska. Između Italije i
Habsburške monarhije Hrvati
Istre, Kvarnera i sjevernog
primorja odolijevali su svim
pokušajima zatiranja hrvatskog
identiteta. Sudionici Tabora
ponijeli su u svoje domove
iznimne poticaje i pokrenuli
mnoge inicijative kojima se
očuvala i izgrađivala hrvatska
kultura. Skupu su se obratili i
župan Jakovčić te dožupan
Denona, istaknuvši izraženi
nacionalni identitet ljudi toga
kraja, Istre i Primorja, koji se
ponekad, ničim opravdano,
dovodi u pitanje. Istaknuli su
kako aktualni prijedlozi
decentralizacije državnog
ustroja nikako ne umanjuju
pripadnost Hrvatskoj i
odgovornost za stvaranje
moderne, cjelovite i snažne
Hrvatske. Geslo "Složimo se",
pod kojim su se okupili Hrvati
prije 135 godina i danas poziva
na zamjeničko djelovanje za
dobrobit Hrvatske. Proslava je
održana u organizaciji Grada
Kastva i Općine Matulji te uz
pomoć Udruge sv. Mihovila i
kastavskog župnika Franje
Jurčevića na čiju je inicijativu
kapelica obnovljena i stavljena
pod zaštitu spomenika kulture.

Zadar: 30. obljetnica zajednice "Bračnih susreta"
Duhovnu obnovu za
članove zajednice
predvodili su mons.
Josip Frkin, voditelj
zajednice Bračnih
susreta na
nacionalnoj razini, i
bračni par iz Zagreba
Anđelka i Marijan
Mađerčić
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Zadar, 21.5.2006. (IKA) Regionalna proslava 30.
obljetnice zajednice Bračnih
susreta za Zadarsku
nadbiskupiju održana je 21.
svibnja u župi Bezgrešnog
začeća BDM na Puntamici u
Zadru. Duhovnu obnovu za
članove zajednice predvodili su
mons. Josip Frkin, voditelj
zajednice na nacionalnoj razini,
i bračni par iz Zagreba Anđelka
i Marijan Mađerčić. Susret je
završen misnim slavljem koje
je u župnoj crkvi predvodio
zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa. U pripravi za središnju
proslavu 30 godina postojanja
zajednice Bračnih susreta u
Hrvatskoj, koja će se održati
17. lipnja u Zagrebu, mons.
Frkin i odgovorni iz zajednice
pohode hrvatske regije u
kojima je djelatna ta zajednica.
U dvadesetak regija program
zajednice pohodilo je više od
tisuću parova. "Potrebno je
slušati da bih te volio, voljeti da
bih te razumio" istaknuto je u

24. svibnja 2006. broj 21/2006

praktičnom promišljanju teme o
uočavanju karakternih razlika
supružnika i kvalitetnog
upravljanja njima. Razlike se
mogu premostiti dijalogom, a
potiču radoznalost, još bolje
upoznavanje i unose svježinu u
brak. "Perite jedno drugom
noge, a ne mozak" na takvu
ljubav služenja, po uzoru na
Učitelja, potiče zajednica, koja
za održavanja svojih vikend
susreta razvija poboljšanje
komunikacije, produbljivanje
vjere i ljubav prema bračnim
parovima. Mons. Frkin govorio
je o temi Isusa i učenika na
putu za Emaus. Isus je stalno s
nama na putu, premda ga
ponekad ne prepoznajemo,
rekao je. Istaknuo je da je
zajednica dvosmjernog učinka:
utvrđuje sakrament ženidbe, ali
i sv. reda. "Bračni susreti nisu
samo za bračne parove, oni u
sebi nose i poruku sakramentu
svećeničkog reda. Dok parovi
razmišljaju o svom odnosu,
dotle svećenik razmišlja o svom

odnosu koji je na zemlji izabrao
kao ljubav, a to je Crkva,
koliko joj posvećuje vrijeme.
To je korjenita obnova i
njegove veze s Crkvom", rekao
je mons. Frkin. "Bog nas uči
ljubavi koja uvijek ponovno
pokušava i nikad se ne umara.
Ne čekaj biti ljubljen, nego
ljubi prvi", poručio je
nadbiskup Prenđa na misi u
tijeku koje su parovi obnovili
svoju bračnu ljubav i vjernost.
Poželio je da raznolikost
karaktera bude prihvaćena, jer
je to zalog plodne
komplementarnosti u bračnoj
ljubavi koja rađa zahvalnošću i
uzdarjem, a odražava se na
obitelj, Crkvu i cijelo društvo.
Uz nazočnost članova zadarske
zajednice Bračnih susreta,
susretu su nazočili i njihovi
voditelji don Josip Lenkić i don
Emil Bilaver, te mons. Šime
Perić i don Milivoj Bolobanić,
dosadašnji povjerenici te
zajednice za Zadarsku
nadbiskupiju.
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Festival duhovne glazbe Krapinafest 2006.
uprizorenje misterija o
marijanskom svetištu Trški Vrh
"Troja vrata nebeska" u
izvođenju Dramske skupine
Srednje škole Krapina
"Kajbumščaki".
Izvođači su se u Krapini počeli
okupljati u ranim popodnevnim
satima. Nakon tonske probe i
druženja u Pučkom otvorenom
učilištu krenuli su ulicama
Krapine do crkve Sv. Katarine,
gdje je uslijedilo svečano misno
slavlje za sve njih i posjetitelje
festivala. Uz koncelebraciju
više gostujućih svećenika, misu
je predvodio fra Ivan Damiš,
duhovni asistent banda "Bolji
svijet", franjevac u Krapini,
dok je misu glazbom uzveličala
skupina "Nebeski grad" iz
Zagreba.
10. festival duhovne glazbe
Krapinafest 2006. započeo je u
Festivalskoj dvorani
pozdravom fra Željka
Železnjaka, provincijalnog
ministra Hrvatske franjevačke
provincije sv. Ćirila i Metoda,
te krapinskog župnika Josipa
Šestaka. Obojica su istaknuli
radost zbog uspješnog
kontinuiteta održavanja
festivala, te su izrazili svoju
daljnju potporu. Glazbeni dio
započeli su domaćini, skupina
"Bolji svijet", a ukupno je
nastupilo 18 izvođača iz čitave
Hrvatske i iz BiH, što iz
kajkavske regije, središnje
Hrvatske, Istre, Rijeke,
Šibenika, Zadra, te iz Bosanske
posavine.
Nastupili su: Bolji svijet,
Veronika Jambrek, Ivica
Pepelko, Renata Kos i Kajda,
Marija Nalis, Ivana Trogrlić i

Kikići, Laudantes, Magnificat,
Pax, Danijela Sisgoreo Morsan,
Neda Perdija i Marijini anđeli,
Podvinčani, Željka Marinović,
Aledory, Ante i Domagoj,
Novo svitanje i Nonet
franjevaca konventualaca,
Nebeski grad, Stjepan Srpak i
Davor Terzić. Uslijedila je
završna riječ o. Petra Antuna
Kinderića te zajednička pjesma
svih izvođača koji su zdušno i
uz veliku podršku prepune
Festivalske dvorane u Krapini
otpjevali "Kriste u Tvoje ime".
Organizatori ovogodišnjeg
Krapinafesta bili su Franjevački
samostan Krapina, Franjevački
svjetovni red Krapina, Pjevački
zbor Bolji svijet i Udruga
Kajscena. Suorganizatori su bili
Pučko otvoreno učilište
Krapina, Društvo prijatelja
grada Krapine i Turistička
zajednica grada Krapine.
Koncert je izravno prenosio
Radio Kaj. Osim Radija Kaj
medijski pokrovitelji bili su
Hrvatski katolički radio,
Radiopostaja Mir Međugorje,
Radio Marija, Radio Zabok,
Glas Koncila, List mladih MI,
Brat Franjo, Katolici na
internetu, Duhovna scena;
Regionalni tjednik i VTV
televizija. Kako je istaknuo
ravnatelj festivala Ivan Benc,
festival je proslavivši 10.
obljetnicu održavanja uspio u
svojem cilju promocije
duhovne glazbe, što ga
obavezuje i na organizaciju
sljedećih festivala, a uskoro će
se raspisati i natječaj za
Krapinafest 2007.

Ovogodišnji festival
bio je 10. jubilarni, a
nastupilo je 18
izvođača iz republika
Hrvatske i Bosne i
Hercegovine
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Krapina, 21.5.2006. (IKA) - U
Krapini je 20. i 21. svibnja
održan Festival duhovne glazbe
Krapinafest. Ovogodišnji
festival bio je 10. jubilarni, a u
tijeku dva dana u Krapini je
održano više priredbi. U subotu
je u Maloj dvorani Pučkoga
otvorenog učilišta otvorena
izložba fotografija i plakata
"10. godina festivala", na kojoj
se vidjelo kako su mladi iz
nekadašnje Franjevačke
mladeži Krapina i Zbora
mladih, a sadašnjeg Zbora Bolji
svijet pokazali kako je
izgledalo druženje uz duhovnu
glazbu od 1997. do ove godine.
Na samom otvorenju nazočne
je kao domaćin pozdravio o.
Petar Antun Kinderić, gvardijan
franjevačkog samostana u
Krapini, koji je izložio povijest
moderne duhovne glazbe u
krapinskoj franjevačkoj crkvi
od 1971. godine. Krapinski
gradonačelnik Josip Horvat u
obećao je i dalje podupirati
festival, a samu izložbu otvorila
je županica KZŽ dr. Vlasta
Hubicki. Izložba se nadalje
može pogledati u
Franjevačkom samostanu u
Krapini. Nakon otvorenja
izložbe istaknuti glazbenik iz
Rovinja Davor Terzić održao je
promociju svojega novog
albuma. Album nosi naziv "Put
povratka", a uz Terzića
nastupila je i njegova supruga
Vesna s recitacijom svojih
autorskih pjesama, rovinjska
glazbenica Patrizia Sfettina i
Stepinčeva mladež iz
Koprivnice. Nakon nedjeljne
mise u franjevačkom
samostanu uslijedilo je

Brašno namjesto za "norijadu" u Caritasovu kuhinju
Rijeka, 22.5.2006. (IKA) Maturanti Prve riječke hrvatske
gimnazije kraj svojeg
srednjoškolskog školovanja
odlučili su obilježiti
humanitarnom akcijom. U
organizaciji molitvenokaritativne zajednice Agape u
kojoj se učenici okupljaju izvan
obvezne nastave, u gimnaziji je
22. svibnja predstavljena
inicijativa sakupljanja brašna,
ali i ostalih namirnica i odjeće
za riječki Caritas. U svom
proglasu učenici ističu kako se
posljednji dan nastave
maturanata tradicionalno
proslavlja bacanjem brašna, no
ove godine to brašno neće
završiti na ulici nego u
Caritasovoj kuhinji. Voljeli
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bismo da na posljednji dan
škole donesete kilogram ili dva
brašna u školsku knjižnicu, a
mi ćemo ga odnijeti u kuhinju
za beskućnike i siromašne gdje
će oni jesti svježi kruh i
zahvaljivati vama koji ste im to
omogućili. Radost u duši zbog
dobra koje ćete učiniti bit će
vam trajno zapisana, a potvrdit
ćete da osim puno znanja imate
i plemenito srce, ističe se u
proglasu članova zajednice
Agape. Zajednica koja redovito
okuplja dvadesetak učenika pod
vodstvom vjeroučitelja
Miroslava Radića, u Prvoj
riječkoj gimnaziji djeluje već
osmu godinu. Pod geslom "Što
ste učinili jednom od moje
najmanje braće meni ste

učinili" učenici potvrđuju
radost sudjelovanja u
humanitarnim akcijama,
posjetu domova starih i
bolesnih, karitativnim
inicijativama, molitvenim
susretima, ekumenskom i
međureligijskom dijalogu.
Potporu zajednici i
zadovoljstvo njenim
aktivnostima potvrdila je i
ravnateljica gimnazije Neda
Tolj-Kramarić. Djelatnica
nadbiskupijskog Caritasa
Slađana Tuftan ovom je
prilikom izrazila zahvalnost za
svu dosadašnju pomoć koju su
učenici ove škole pružili
Caritasu te ih potaknula na
daljnje humanitarno djelovanje.

Humanitarna akcija
maturanata Prve
riječke hrvatske
gimnazije
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Kardinal Bozanić primio veleposlanika Velike
Britanije
Kardinal Bozanić i
veleposlanik Ramsden
izmijenili su mišljenja
o više europskih tema

Zagreb, 22.5.2006. (IKA) Predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije zagrebački
nadbiskup kardinal Josip
Bozanić primio je 22. svibnja

veleposlanika Velike Britanije
u Republici Hrvatskoj Johna
Ramsdena na njegov prijedlog.
U otvorenom razgovoru
kardinal Bozanić i veleposlanik

Ramsden izmijenili su
mišljenja o više europskih
tema, priopćeno je iz Ureda
zagrebačkog nadbiskupa za
odnose s javnošću.

Nin: Zavjetna svetkovina Gospe od Zečeva
"Želim da ovo
hodočasničko mjesto
postane trajno mjesto
molitve za duhovna
zvanja u Zadarskoj
nadbiskupiji",
istaknuo je nadbiskup
Prenđa

Nin, 22.5.2006. (IKA) Zavjetna svetkovina Gospe od
Zečeva u Ninu, središnjem
marijanskom svetištu Zadarske
nadbiskupije, proslavlja se 22.
svibnja misnim slavljima i
zavjetnim pohodom Ninu tisuća
vjernika iz cijele nadbiskupije.
Središnje jutarnje misno slavlje
nakon kojeg je kroz mjesto bio
ophod s čudotvornim kipom
Gospe od Zečeva predvodio je
zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa.

www.ika.hr

"Marijina je veličina u tome što
je poslužila Kristu da dođe do
ljudi. Trebao je poniznu
potporu svoje majke da odraste,
trebao ju je pod križem dok je
završavao djelo otkupljenja. Mi
znamo koliko nam treba pomoć
i podrška Majke Kristove",
rekao je nadbiskup Prenđa u
svetištu Gospe od Zečeva, čijeg
smo štovanja baštinici od 14. st.

Za svog je ukazanja pastirici
Jeleni uputila poziv na molitvu,
pokoru i obraćenje.
"Obratite se od grijeha psovke,
nevjere, nepoštivanja Dana
Gospodnjeg, ubijanja nerođenih
života, nepoštivanja starijih i
slabih u društvu", poručio je
nadbiskup, poželjevši da
vjerujemo Bogu, po uzoru na
Mariju koja mu je cijelim
svojim bićem rekla "Neka mi
bude po riječi tvojoj". Marija
kroz sva vremena uči Crkvu
svoga Sina kako će je slijediti u
vjernosti njemu. U Božjem je
planu od vijeka bila graditeljica
novog svijeta i novog čovjeka.
Odmah je shvatila da Krista
treba otkriti i ponijeti drugima.
Zato odlazi Elizabeti", rekao je
zadarski nadbiskup, istaknuvši
da nas Gospa tako trajno uči
kako najprije svoj život staviti
u službu Kristu, te daje primjer

vjernicima kako Evanđelje
nositi ususret ljudima.
Zajedno s tridesetak svećenika
nadbiskup je osobito potaknuo
na molitvu za duhovna zvanja.
"To služenje uvijek je bilo
služenje Evanđelju. To je bilo
služenje čovjeku da nađe Boga,
da svoj život podigne do visine
najviše ljudskosti i vjernosti.
To je služenje bilo na korist
obitelji, naroda, Crkve",
poručio je nadbiskup Prenđa,
poželjevši da prepoznamo one
koje Gospodin odabire i poziva.
"Želim da ovo hodočasničko
mjesto postane trajno mjesto
molitve za duhovna zvanja u
Zadarskoj nadbiskupiji",
istaknuo je nadbiskup,
pozivajući i na molitvu za
ustrajnost već posvećenih
osoba.

Split: Blagdan sv. Rite
Split, 22.5.2006. (IKA) - Don
Mirko Mihalj predslavio je
svečanu misu na blagdan sv.
Rite, 22. svibnja, u crkvi Sv.
Duha u Splitu, u kojoj se nalazi
jedini svetičin kip u Dalmaciji.
"Rita, za koju se ne bi ni čulo,
koju danas ne bi slavili da nije
prihvatila onaj nauk, ovu istinu

koju smo čuli u evanđelju. Kad
doživite nevolje teškoće, zlo,
onda postoji nešto što je jače od
svega toga. Mogla je zdvajati,
mogla je poslije ubojstva svoga
supruga, sama s djecom
proklinjati, vikati, ali se ona
povjerila Gospodinu, njemu je
povjerila svoju djecu i one koji

su joj ubili supruga. Tako je
postala redovnica i majka
mnogim drugim osobama koji
su trebali ljubavi i potpore, te
im je ulijevala Duha
Branitelja", istaknuo je
propovjednik.

Misa u povodu Dana županije i 110. obljetnice smrti
Ante Starčevića
Gospić, 23.5.2006. (IKA) - U
katedrali Navještenja BDM u
Gospiću slavljena je 23. svibnja
svečana misa u povodu Dana
Ličko-senjske županije i 110.
obljetnice smrti Oca domovine
Ante Starčevića. Misu je
predslavio gospićko-senjski
biskup Mile Bogović, a nazočili
su joj i čelnici grada Gospića i
Ličko-senjske županije na čelu
sa županom Milanom
Jurkovićem.
U propovijedi je biskup
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Bogović istaknuo kako je
"Ličko-senjska županija uzela
za svoj dan datum kada je
rođen Ante Starčević, jer se
smatra da je on u svom životu
donio plodove za nas koji
živimo 110 godina nakon
njegove smrti. Ova županija
ima bogato prirodno i povijesno
nasljeđe, kako unutar Hrvatske
tako i u okviru postojećih
eurointegracijskih procesa".
Ukazao je na potrebu čuvanja
vlastitog dobra i otvorenosti za

dobro svoje okoline kao i za
napuštanje vlastitog zla i zla
svoje okoline. To su temelji
evanđeoske integracije i
globalizacije, zaključio je na
kraju biskup Bogović, koji je
kasnije nazočio svečanoj
sjednici županijskog
poglavarstva koja je održana
nakon što je u rodnom mjestu
Ante Starčevića u Velikom
Žitniku otkrivena bista Ocu
domovine.
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Susret trajne formacije svećenika Zagrebačke
nadbiskupije
osjećaj sveprisutnosti, ali bez
izravne uključenosti,
proizvodnja javnog mnijenja,
niveliranje važnih i nevažnih
događaja, informacijsko
predoziranje, senzacionalizam,
konflikti itd. Za razliku od
jezika medija navještaj
Kristove radosne vijesti
uključuje stav slušanja i
osluškivanja koji vodi prema
susretu s Bogom te poticaj i
poziv na sudjelovanje i
pospješivanje istinske i prave
komunikacije.

kritičko promišljanje o
medijima, a s druge strane o
neizbježnoj potrebi suradnje s
društvenim medijima te osobito
podizanje kvalitete postojećih
crkvenih medija. Osobito su se
osvrnuli na mogućnosti
medijskog rada u župi, ističući
pritom velike mogućnosti
Interneta kao novog sredstva
komunikacije, koji je u
koncepciju medija unio veliku
promjenu, jer je od
konzumenata korisnike medija
pretvorio u protagoniste.

Predavač na susretu bio je dr.
Jerko Valković, profesor na
Riječkoj teologiji. Istaknuo je
kako svijet medija pomaže
Crkvi da se predstavi svijetu,
olakšava dijalog unutar nje
same te pomaže upoznavanju i
približavanju mentalitetu
suvremenog čovjeka. Naše
vrijeme obilježeno je
prijelazom iz vjekovne kulture
knjige u novu medijsku kulturu
koju, kako je upozorio dr.
Valković, karakteriziraju

Uslijedio je rad po skupinama u
kojima su svećenici pokušali
odgovoriti na pitanje kakvu
sliku čovjeka predstavljaju
današnji mediji, razgovarali su i
o osobnim iskustvima o
utjecaju medijske kulture u
navještaju te o tome kako se
Crkva predstavlja našim
medijima.
U završnoj raspravi istaknuta je
važnost izgradnje s jedne strane
kritičkog stava i odgoja za

Susretu se pridružio pomoćni
zagrebački biskup Vlado Košić
koji je mladim svećenicima
govorio o svojem iskustvu dok
je bio na čelu Odbora HBK za
sredstva društvenih
komunikacija. U stanci susreta
novigradski župnik Filip Vicić
upoznao je sudionike
konzervatorskim radovima u
župnoj crkvi Uznesenja
Blažene Djevice Marije.

Biskup Hranić primio veleposlanicu Kraljevine
Norveške
Đakovo, 24.5.2006.
(IKA/BTU) - Pomoćni
đakovački i srijemski biskup dr.
Đuro Hranić primio je u srijedu
24. svibnja u Biskupskom
domu u Đakovu u kratki posjet
Elisabeth Walaas,
veleposlanicu Kraljevine
Norveške u Republici
Hrvatskoj. Veleposlanica
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Walaas gošća je hrvatskog
festivala kršćanske glazbe i
ekumenskoga festivala
kršćanske kulture Kristfest
2006. koji se od 22. do 27.
svibnja održava u Osijeku.
Nazočit će koncertu najboljega
europskog gospel zbora Oslo
Gospel choir čije troškove
gostovanja većim dijelom

pokriva norveško
veleposlanstvo.
Biskup Hranić je zahvalio
veleposlanici na angažmanu
oko koncerta i upoznao je s
poviješću Đakovačke i
Srijemske biskupije i
trenutačnom situacijom. Posjet
je završio pohodom đakovačkoj
katedrali-bazilici Sv. Petra.

Dr. Jerko Valković o
"Navještaju radosne
vijesti u svijetu
medija"

www.ika.hr

Zagreb, 23.5.2006. (IKA) Susret trajne formacije druge
skupine mladih svećenika
Zagrebačke nadbiskupije
održan je 22. i 23. svibnja u
Pastoralnom centru sv. Vinka
Paulskoga u Novigradu na
Dobri. Glavna tema susreta bila
je "Navještaj radosne vijesti u
svijetu medija" u povodu
Svjetskog dana sredstava
društvene komunikacije koji se
u Katoličkoj crkvi proslavlja
28. svibnja.
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Hrvatske karmelićanke na proglašenju blaženom svoje
utemeljiteljice
Nova je blaženica
rođena u obitelji
protestantskog
pastora, obratila se
na katoličku vjeru,
osnovala novu družbu
sestara karmelićanki
Božanskoga Srca
Isusova, koje od 1917.
godine djeluju i u
Hrvatskoj

Zagreb-Roermond, 13.5.2006.
(IKA) - Utemeljiteljica Družbe
sestara karmelićanki
Božanskoga Srca Isusova s.
Marija Terezija od sv. Josipa,
Anna-Maria Tauscher,
proglašena je blaženom u
subotu 13. svibnja u
Roermondu u Nizozemskoj.
Nakon pokretanja postupka za
proglašenje blaženom i svetom
godine 1953. i dovršenja toga
postupka u tijeku pontifikata
Ivana Pavla II., po nalogu pape
Benedikta XVI. kardinal
Adrianus Simonis, nadbiskup
Utrechta, predvodio je svečano
euharistijsko slavlje proglašenja
blaženom, na kojemu su, među
ostalima, sudjelovale i hrvatske
karmelićanke te brojni vjernici
iz republika Hrvatske i Bosne i
Hercegovine.

www.ika.hr

Na misi proglašenja blaženom
kardinal Simonis u propovijedi
je govorio o pozivu na svetost
svih kršćana i u tom je pogledu
istaknuo kreposti nove
blaženice: "Svetost pripada
životnom pozivu svakoga od
nas. Majka Marija Terezija,
zahvaljujući Božjoj milosti i
njezinu kršćanskom odgoju,
bila je od mladosti uvjerena u
to. Ali, ona se godinama borila
s pitanjem u odnosu na Božju
volju u konkretnom životu.
Pronalaženje njezina
konkretnog životnog stava od
početka je bilo povezano s
trpljenjem. Bilo je to za nju
mučno životno traženje.
Najprije traženje istine, koju je
napokon našla u katoličkoj
vjeri. Ali isto tako traženje
konkretnog ostvarenja svoje
čežnje za redovničkim životom
i radikalnim predanjem Kristu i

njegovu evanđelju. Nakon
mnogih unutarnji borbi i
kušnja, našla je svoje životno
zvanje u duhovnosti karmela".
Potaknuta biografijom sv.
Terezije Avilske i ona je, poput
Edith Stein, rekla: "To je
istina", istaknuo je kardinal
Simonis.
Anna-Maria Tauscher rođena je
19. lipnja 1855. godine u
Sandowu, blizu Frankfurta na
Odri. Kći je protestantskoga
pastora, a odmalena je bila
upućivana u karitativno
djelovanje, što joj je posebno
prenijela majka. U 33. godini
života, točnije 30. listopada
1888. godine, prešla je na
katoličku vjeru u katedrali u
Koelnu. Taj će se datum
ubuduće uzimati kao
spomendan nove blaženice.
Godine 1891. osnovala je prvi
dom za siročad u Berlinu, a to
je ujedno i godina osnutka
družbe karmelićanki BSI. Za
života je osnovala brojne
samostane i domove za
nezbrinutu djecu kao i staračke
domove, što je karizma
karmelićanski BSI i danas. U
tijeku života osnovala je brojne
samostane u Europi, te u
Americi i Kanadi, a u Hrvatsku
svoje sestre dovodi 1917.
godine. Na poziv nadbiskupa
Antuna Bauera karmelićanke
BSI dolaze najprije na Ksaver,
a dvije godine kasnije sestre su
već u Hrvatskome Leskovcu, a
potom i na zagrebačkome
Vrhovcu, gdje se i danas nalazi
njihova provincijalna kuća.
Danas u republikama Hrvatskoj
i BiH postoji deset samostana
karmelićanki BSI, a provincija
trenutno okuplja više od stotinu
sestara. Osim brige za

napuštenu djecu i starce,
karizma karmelićanki BSI, uz
molitvu, kućne su misije i briga
za siromahe kao i katehizacija
mladih te rad s roditeljima.
Na hodočašće u Nizozemsku,
gdje se u Sittardu nalazi kuća
matica i grob nove blaženice, iz
republika Hrvatske i BiH
krenulo je pet autobusa u
kojima je bilo šezdesetak
redovnica, stotinjak vjernika
laika, pedesetak mladih i
četrdesetak djece iz domova
koje vode karmelićanke BSI. U
duhu karmelske pobožnosti i
radosnog slavlja, na kojemu su
sudjelovale i sestre iz svih
provincija svijeta, njih oko tri
stotine, sestre i ostali sudionici
pohodili su grob nove blaženice
te se na njemu molile, pjevale i
zahvaljivale Bogu. Na misi
proglašenja blaženom, među
ostalima, bila je nazočna i
Maria Pieters-Maas iz Heerlena
koja je po zagovoru bl. Marije
Terezije od sv. Josipa ozdravila
od neizlječive bolesti nogu.
Hrvatska skupina hodočasnika
bila je najbrojnija, kao što je
najbrojnija i hrvatska provincija
karmelićanki BSI.
Hrvatska proslava nove
karmelske blaženice bit će u
četvrtak 1. lipnja u Duhovnome
centru bl. Marije Terezije od
sv. Josipa na zagrebačkom
Vrhovcu 29. Program počinje u
18. sati, a u njemu sudjeluju
pomoćni zagrebački biskup
Valentin Pozaić, o. Jure
Zečević, karmelićanke BSI te
djeca iz njihovih domova.
Voditelj programa je don Anton
Šuljić.

Subotica: Odabrani natjecatelji za HosanaFest 2006.
Prvi Festival
hrvatskih duhovnih
pjesama u Subotici
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Subotica, 17.5.2006. (IKA) Organizacijski odbor
HosanaFesta 2006. u Subotici
otvorio je od 1. ožujka do 1.
svibnja natječaj za svoj prvi
Festival hrvatskih duhovnih
pjesama. Za natječaj se tražilo
15 skladbi, te je Stručno
povjerenstvo, nakon što je
razmotrio prispjele pjesme,
donijelo odluku da su sljedeći
vokalno instrumentalni sastavi i
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kantautori izborili pravo
sudjelovanja na festivalu: VIS
Antunići iz Sombora, VIS
Angelus iz Korčule, Marije
Jaramazović iz Subotice, Agika
Toth iz Subotice, Ivana
Bošnjak iz Tavankuta, VIS
Amos iz Sombora, VIS Proroci
iz Subotice, VIS Apostoli mira
iz Madžareva kod Novog
Marofa, VIS Varadin iz
Petrovaradina, VIS Riječ iz

Podstrane kod Splita, VIS
Rafael iz Splita, VIS Kefa iz
Zagreba, VIS Vox iz Semeljaca
kod Đakova, Lidija Horvat iz
Subotice te Marija Stantić iz
Subotice.
Stručno povjerenstvo skladbe je
dobilo pod šiframa, te tako nije
moglo znati tko je autor i
izvođač pojedinih skladbi.
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Skup prekida šutnje i počast stradalim Hrvatima na
Radimlji kod Stoca
Radimlja, 18.5.2006. (IKA) Mostarsko-duvanjski biskup
Ratko Perić predvodio je 18.
svibnja komemorativno misno
slavlje na Radimlji kod Stoca u
čast deset tisuća hrvatskih
mučenika s tih prostora. Uime
Matice hrvatske Stolac,
organizatora manifestacije
Stolačko kulturno proljeće, čiji
je prvi dan posvećen spomenu
na Bleiburške žrtve i žrtve
križnih putova, prije početka
misnog slavlja pred više tisuća
vjernika, brojnih svećenika i
predstavnika državnih vlasti, o
stradanjima Hrvata govorili su
predsjednik MH Stolac dr.
Mladen Bošković, dr. Ivo Lučić
i dr. Zdravko Dizdar.
Vijence na spomen obilježje
koje je protekle godine

podignuto svim žrtvama,
položili su predsjednik
predsjedništva BiH Ivo Miro
Jović, hercegovački
gradonačelnici i predstavnici
Općina. Biskup Perić u
propovijedi je istaknuo kako su
"nabujale strasti mržnje,
počinitelje ovih stravičnih
zločina i genocida nad
hrvatskim narodom do te mjere
su zavele, da protiv svakog
ljudskog dostojanstava,
narodnog i međunarodnog
prava počine tolike zločine; a
na ljudskom sudu za ovaj
genocid idiotizama i mraka za
60 godina nitko nije odgovarao.
Sustavne su nam se neistine na
sve načine nametale, a lašci
zasjeli na prijestolje vlasti s
kojega su desetljećima

upravljali i sudili, ne po istini i
pravdi Boga velikoga, nego
metodom čovjekoubojice od
početka, i oca laži". Istaknuo je
kako se tom komemorativnom
misom želi obuhvatiti sve
nevine žrtve, kao i oproštenje
za sve ubojice, krive suce,
lažne svjedoke, mrzitelje i
izdajnike; za koje je i sam Isus
na svom kalvarijskom oltaru u
svojoj jedinstvenoj žrtvi molio:
"Oče, oprosti im je ne znaju što
čine", poručivši tako vjernicima
da su progonjeni i raspeti jači
od raspiratelja ako su uz Krista.
Tko ne oprosti neće se ni njemu
oprostiti i nije oproštenje
slabost već snaga Božja u
nama, poručio je biskup.

Tko ne oprosti neće se
ni njemu oprostiti i
nije oproštenje slabost
već snaga Božja u
nama, istaknuo je
biskup Perić.

Švicarska, 20.5.2006.
(IKA/KTA) - Prvi put tribine
"Što je Hrvatima Bosna i
Hercegovina?" prelaze granice
Hrvatske i istinu o stanju
Hrvata u BiH šire i u dijaspori.
U Švicarskoj živi između
90.000 i 100.000 Hrvata.
Premda se nužno moraju
integrirati u švicarsko društvo,
ne zaboravljaju svoju
domovinu, što je dokazao i
odaziv posjetitelja tribina.
Prva u niz tribina održana je u
dvorani župe sv. Vendelina u
Dullikenu. Uz vrhbosanskog
nadbiskupa kardinala Vinka
Puljića, koji se nalazio u
pastoralnom posjetu vjernicima
koji žive i rade u Švicarskoj, te
banjolučkog biskupa Franju
Komaricu, na tribini su govorili
urednik Katoličkog tjednika
don Ivo Balukčić, urednica
Redakcije vjerskog programa
HKR-a Tanja Popec i
kolumnist Katoličkog tjednika
Ivica Relković. Tribinu je
vodio kolumnist KT-a i novinar
HTV-a Mario Raguž. Među
brojnim Hrvatima tribinu je
pratio i hrvatski veleposlanik u
Švicarskoj Mladen Andrlić.
Hrvatima u BiH proteklog
desetljeća nanesene su teške
nepravde, najprije u ratu, a
onda i u Daytonskom miru.
Voljom europskih moćnika
oduzet im je teritorij, ali i
dostojanstvo. I danas se krše
temeljna ljudska prava: na
povratak, škole, medije. Otima
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im se duhovna i nacionalna
baština, istaknuo je Balukčić na
tribini. Iznio je niz podataka
koji dokazuju nepravde nad
hrvatskim narodom u BiH koji,
premda konstitutivan, nerijetko
nema ni prava manjine. Želeći
uputiti krik za opstanak
hrvatskoj naciji, Katolički
tjednik u suradnji s HKR-om iz
Zagreba krajem protekle godine
pokrenuo je te tribine.
Zašto je jedan medij iz
Hrvatske prihvatio suradnju u
tim tribinama pojasnila je
Popec: Polazište našoj suradnji
je čvrsti povijesni temelj o
jedinstvu hrvatskog naroda,
jedinstvu Crkve u Hrvata, bez
obzira što živimo u dvije
zemlje. Mi nismo samo
izvjestitelji, naša uloga nije
samo informirati slušatelje, već
ih i formirati kako bi znali
donijeti vlastito mišljenje na
temelju činjenica, a ne iz
novinskih naslova ili
novinarskih nagađanja.
Govoreći o svijesti hrvatskog
zajedništva, Relković je
istaknuo veliki problem Hrvata,
krizu zajedništva. Podsjetio je
da tu krizu prevladavamo samo
u ratnim situacijama, a danas
nam se potpuna istina o ratu
prešućuje ili iskrivljuje. Želimo
li opstati, intenzivno moramo
raditi na svijesti o našem
jedinstvu kako bismo prevladali
krizu našeg zajedništva. Za to
nam je potrebna istina o našoj
povijesti, ratu koji nam je
nametnut i budućnosti u kojoj

smo upućeni jedni na druge,
zaključio je Relković.
Premda Hrvati u Švicarskoj
žive u tuđini, imaju pravo znati
istinu o sebi i svojima. Istinu
moramo poznavati kako bismo
se znali opredijeliti: za pravdu i
praštanje ili protiv toga, rekao
je biskup Komarica govoreći o
temi "Nepravde ovozemaljskih
moćnika prema Katoličkoj
crkvi u Hrvata". Prema
njegovim riječima, moćnici
ovoga svijeta poigrali su se
uloge gospodara života i
nanijeli tešku nepravdu našem
narodu u BiH. Premda ove
tribine kasne desetak godina,
nastavio je biskup Komarica,
njima pokušavamo upaliti
svjetlo, jer ne smijemo
proklinjati tamu. Moramo
svjedočiti istinu o neuništivoj
ljubavi prema životu koja se
očituje u vašoj bogolikosti.
Tko je ratovao u BiH? Znamo
tko je platio - Hrvati. A danas
sudionici tadašnje
međunarodne politike priznaju
da "posao" i nisu najbolje
odradili, rekao je kardinal
Puljić, iznoseći svoja iskustva
sa susreta s mnogim
političarima koji su, kao "treća
strana", sudjelovali u ratu na
teritoriju BiH. Ali, kad čovjeka
svi napuste, ostaje mu Bog koji
ga nikad ne napušta. I zato
danas mogu svjedočiti kako
sam u ratu doživio posebno
iskustvo molitve koja hrabri,
nastavio je svoje svjedočanstvo

Hrvatski svjetski
kongres i Hrvatske
katoličke misije
Solothurn i Wallis
Vaud domaćini tribina
na kojima su uz
kardinala Vinka
Puljića i biskupa
Franju Komaricu
govorili don Ivo
Balukčić, Tanja Popec
i Ivica Relković
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Tribina "Što je Hrvatima Bosna i Hercegovina?" i u
Švicarskoj
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kardinal, ističući kako su još u
tijeku rata mislili o budućnosti
u miru te su tako 1994. godine
otvoriti Katolički školski centar
u Sarajevu, koji danas osim
katolika pohađaju i ostali. Kao
ulaganje u budućnost u vrijeme
kad su na grad padale granate,
započela je i obnova Sjemeništa
i Bogoslovije. Svećenici su
čuvari duše našega naroda i u
domovini i u inozemstvu.
Ponosan sam na svoje
svećenike koji su nakon rata
hrabro odlazili u razrušene župe
kako bi ljudima bili sigurnost i
poticaj na povratak, rekao je
kardinal Puljić. Ulaganje u
mlade ljude nastavljeno je
otvaranjem KŠC-a i u drugim
gradovima u BiH, a hrvatski

jezik i kultura na poseban način
čuvaju se kroz Katolički
tjednik, jedini tjednik u BiH na
hrvatskom jeziku. Uz ove,
postoje i mnogi drugi planovi
koji će potaknuti opstanak
Hrvata u BiH, no najveći plan
nam je postići jednakopravnost
Hrvata s druga dva
konstitutivna naroda, rekao je
kardinal Puljić.
Premda je broj Hrvata koji se
okupljaju u hrvatske katoličke
misije sve manji, čemu uvelike
pridonosi i njihova integracija u
švicarsko društvo i župe, ali i
smjena generacija, misionari
strpljivo rade s njima bez
obzira što se misije protežu i na
više od 200 kilometara. U
takvim okolnostima vrlo je

bitno čuvati obitelj i zato je
kardinal Puljić poručio:
Hrvatski narod spasit će
majčinsko srce. Čuvajte svoje
obitelji i ne zaboravite svojih
ognjišta.
Nakon Dullikena, tribina je 20.
svibnja održana i u Glisu, u
Hrvatskoj katoličkoj misiji
Wallis Vaud koju vodi fra
Vladimir Ereš. Na njoj nije
sudjelovao biskup Komarica,
jer je toga dana na
međunarodnom skupu u
Ramsau u Austriji držao
predavanje na temu
"Dramatična situacija Katoličke
Crkve u BiH - opasnosti,
izazovi, zadaće i nade".

Trideset i četvrto hodočašće Hrvata u Birnau
Hodočašće je
organizirala Hrvatska
katolička misija
Singen, misno slavlje
predvodio biskup
Bogović
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Birnau, 21.5.2006. (IKA) - Na
trideset i četvrtom zavjetnom
hodočašću Majci Božjoj u
cistercitsko svetište u Birnau na
Bodenskom jezeru okupilo se u
nedjelju 21. svibnja oko tisuću
Hrvata iz Singena, Konstanza,
Freiburga i Bad Soeckingena.
Hodočašće je organizirala
Hrvatska katolička misija
Singen, koja je ujedno u sklopu
hodočašća priredila i završnu
proslavu 35. obljetnice
djelovanja te organizirala
slavlje sakramenta potvrde.
Misno slavlje predvodio je
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović uz koncelebraciju
voditelja HKM Singen fra
Dinka Grbavca i voditelja
HKM Freiburg fra Alojzija
Duvnjaka. Misi je pribivala i
saborska zastupnica,
predsjednica Odbora
Hrvatskoga sabora za
useljeništvo Zdenka BabićPetričević. Sve je na početku
pozdravio prior cistercitskog
samostana o. Hubert Nivart,
istaknuvši kako je poznato da
su Hrvati katolici posebno
odani Majci Božjoj, što
potvrđuju i ta hodočašća.
Potom je pozdravnu riječ
uputio o. Grbavac, kazavši
kako se hodočašće Hrvata u
Birnau obnavlja nakon osam
godina, te kako će se ubuduće
nastojati hodočastiti svake
godine. Biskup Bogović u
propovijedi je podsjetio na
Velikoga papu Ivana Pavla II.
koji je gledao što prenosimo iz
onoga prethodnoga tisućljeća u
ovo novo, te kako se
zaprepastio kad je vidio koliko
prenosimo mržnje i
neprijateljstva u novo
tisućljeće. "Uplašio se i počeo
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je razmišljati kako izići iz toga i
što staviti na prvo mjesto, koje
uzore da nas izvuku u bolju
budućnost. Potom je došao do
spoznaje da je najveće blago u
onima koji poput Isusa Krista
znaju nositi križ za druge, za
njih se založiti, pa ako treba za
njih i umrijeti. Papa je pozvao
cijeli svijet neka popiše svoje
mučenike, da im oni budu
uzori. Važno je u životu uzeti
prave uzore, one koji su znali
živjeti i umrijeti za druge, a ne
one koji su znali ubijati i
maltretirati druge. I mi smo se
Hrvati odazvali tome pozivu, i
mi smo potražili način kako se
okrenuti jedni prema drugima i
da u svome narodu ne tražimo
samo one koji su pogriješili,
nego da pronađemo one
velikane koji su doista zaslužili
da imamo to što imamo; koji su
svoje živote i svoj rad uložili da
nama bude bolje. Takve treba
častiti i hvaliti", kazao je
biskup Bogović, podsjetivši
kako je u tom smislu pokrenut i
projekt crkve Hrvatskih
mučenika na Udbini, crkve
hrvatskog zajedništva i svih
onih koji su znali i život svoj
darovati za svoj narod i obitelj.
"Drugi žele da mi odbacimo
sebe, da prezremo sami sebe,
da napustimo svoj ponos kao da
nismo uopće vrijedni. Papa
Ivan Pavao II. kad je pogledao
naš narod, zadivio se tolikoj
dobroti koja je u njemu, ali koja
često puta nije organizirana.
Govorio nam je također da
trebamo što prije ući u Europu,
ali ne kao prosjaci koji molimo
a ništa ne dajemo. Vidio je
bogatstvo naše hrvatske duše
koja može pridonijeti da
sadašnja Europa sačuva

kršćansku dušu", istaknuo je
biskup Bogović, dodavši kako i
mi sami moramo vjerovati da
toga ima u nama i bolje se
organizirati.
Dvadeset i šestero mladih,
uglavnom iz HKM Singen,
primilo je sakrament potvrde
koji im je podijelio biskup
Bogović. U znak zahvale
predstavnici potvrđenika
predali su mu bijelu i crvenu
ružu kao znak čistoće i žrtve.
Misno slavlje uveličao je
mješoviti zbor HKM Singen uz
orguljašku pratnju s. Mihovile
Tenžera, koja djeluje u Hegneu.
Slavlje je nastavljeno u dvorani
"Jahnhalle" u Stockachu.
Nazočnima se obratila i
zastupnica Babić-Petričević.
Posebno je istaknula u prošlosti
i sadašnjosti snagu i
organiziranost Hrvata u
izvandomovinstvu na čelu sa
svojim hrvatskim katoličkim
misijama, koje su bile i ostale
hrvatski stožer. U znak zahvale
za organiziranje slavlja
Grbavcu je predala hrvatski
barjak i knjigu "Hrvatski
sabor". Biskup Bogović, kao
predstavnik Hrvatske biskupske
konferencije, posebno je izrazio
zahvalnost hrvatskim
redovnicima koji su djelovali
na području HKM Singen.
Zatim je održan duhovno
kulturni program, a u
zabavnom dijelu nastupila je
skupina "Dupli M" iz Ulma. U
subotu 20. svibnja u HKM Bern
i HKM Basel u Švicarskoj
biskup Bogović također je
podijelio sakrament potvrde. U
Bernu je sakramentu pristupilo
98-ero mladih, a u Baselu 36ero.

Crkva u Hrvata

Rim: Stav o životu, krepostima i glasu svetosti o.
Ante Antića
Rim, 24.5.2006. (IKA) - U
Rimu je tiskan "Positio super
vita, virtutibus e fama
sanctitatis" - "Stav o životu,
krepostima i glasu svetosti" o.
Ante Antića, službeni
dokument Kongregacije za
proglašenje blaženih i svetih, u
dva volumena od ukupno 1289
stranica. Prvi dio od 697
stranica sastoji se od uvodne
Relacije o. Cristofora Bovea
(XII); Informatio (92);
Priznanje valjanosti
biskupijskog postupka od
strane kongregacije (1) i
Procesualna svjedočanstva u

biskupijskom procesu (592).
Drugi dio od 571 stranice
sastoji se od Relacije o
neobjavljenim pisanim djelima
sluge Božjega (68 str.) o. Ante
Antića koju je napisao fra Božo
Lovrić; Relacija povijesne
komisije koju je napisala s.
Marija Asumpta Strukar sa
suradnicima (68);
Izvanprocesualna
svjedočanstva (62); Deklaraciju
De non cultu (1) i
Dokumentirani životopis (372).

Božjem o. Anti Antiću u
procesu beatifikacije biti
povjerena komisiji konzultora,
koji će je proučiti i donijeti
svoje mišljenje te ga predati
pročelniku kongregacije. On će
je zajedno s kardinalskom
komisijom pregledati i predati
Svetom Ocu, koji onda
određuje datum proglašenja
Dekreta o krepostima. Kroz to
vrijeme na isti način treba biti
proučena kauza o čudu, koja se
također nalazi pri Kongregaciji
u Rimu. Na kraju rasprave
proglašava se dekret o čudu.

Službeni dokument
Kongregacije za
proglašenje blaženih i
svetih na 1289
stranica

Ta će dokumentacija o sluzi

Papin pozdrav hrvatskim hodočasnicima
riječima: "Pozdravljam vjernike
iz Splita i iz Hrvatske katoličke
misije iz Duesseldorfa!
Predragi, o blagdanu Uzašašća
podsjetimo se da smo na zemlji

zapravo hodočasnici na putu
prema Nebeskoj Domovini,
gdje je Gospodin otišao
pripraviti nam mjesto. Hvaljen
Isus i Marija!"

www.ika.hr

Vatikan, 24.5.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. pozdravio
je 24. svibnja hrvatske
hodočasnike okupljene na
općoj audijenciji u Vatikanu
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Belgijski biskupi o problemu azilanata
Crkva suosjeća s
problemima azilanata,
ali rješenje je na
političarima

Mechelen, 17.5.2006.
(IKA/CNS) - Belgijski biskupi
izjavili su da suosjećaju s
ilegalnim useljenicima i
tražiteljima azila koji su
sklonište pronašli u crkvama,
no njihov problem mogu riješiti
samo političari. "Riječ je
ponajprije o pitanju humanosti
koje se poziva na savjest. Sve
što biskupi mogu učiniti jest
pridružiti se tom apelu na

savjest odgovornih", istaknuli
su belgijski biskupi u izjavi za
javnost koju prenosi američka
katolička novinska agencija
CNS.
Reguliranje položaja ljudi koji
su bez dokumenata je političko
pitanje koje traži politički
odgovor, ali to je istodobno i
ljudska drama i tiče se svakog
stanovnika Belgije, napisali su
biskupi. Ilegalni imigranti i

tražitelji azila, nezadovoljni
sporim rješavanjem njihova
problema, potražili su sklonište
u crkvama, džamijama i ostalim
vjerskim objektima. Biskupi su
upozorili kako vjerski objekti
nisu bili "najprikladniji prostor
za prosvjed azilanata", međutim
"katolici ne smiju ostati nijemi
ili, još gore, ravnodušni" prema
problemu tih ljudi.

Ruski katolici na hodočašću u Rimu
Rim, 18.5.2006. (IKA) - U
tijeku je najveće povijesno
hodočašće ruskih katolika u
Rim: 150 hodočasnika
predvođenih nadbiskupom
Tadeuszom Kondrusiewiczom
prvi put će se zaustaviti na
grobu sv. Petra, moliti za
njegova nasljednika, a 17.
svibnja bili su na općoj

audijenciji. Ruski katolici sa
sobom su donijeli zbirku raznih
svjedočanstava u korist
beatifikacije Ivana Pavla II.,
koju će predati mons.
Slawomiru Oderu, postulatoru
beatifikacije. Popodne su
posjetili Orijentalni zavod u
Rimu, gdje je održano
predavanje o Friedrichu

Josepfu Haassu, koji je kao
liječnik-katolik proveo cijeli
život u Rusiji liječeći bolesne,
siromašne i deportirane u Sibir.
U zavodu je predstavljena
njegova biografija pod
naslovom "Sveti liječnik iz
Moskve", koju je napisao
isusovac o. Germano Marani.

Katolički komunikatori o filmu Da Vincijev kod
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Mnogi su kršćani,
kaže se u priopćenju
SIGNIS-a, izrazili
zabrinutost zbog tog
filma, no to ne samo
da nije filmsko remekdjelo već je puko
sredstvo zabave za
široke mase

Rim, 18.5.2006. (IKA) Mnogo buke ni za što, tim je
riječima Svjetska katolička
udruga za komunikaciju
(SIGNIS) koja okuplja članove
iz 140 zemalja, opisala film
Rona Howarda Da Vincijev
kod, snimljen po romanu Dan
Browna, koji je 17. svibnja
premijerno prikazan za
novinare u Cannesu uoči
svečanog otvorenja 59.
filmskog festivala. Mnogi su

kršćani, kaže se u priopćenju
SIGNIS-a, izrazili zabrinutost
zbog tog filma, no to ne samo
da nije filmsko remek-djelo već
je puko sredstvo zabave za
široke mase. Ako je roman,
nastavlja se u priopćenju,
pokušao uvjeriti čitatelje da
povjeruju u neutemeljene
pretpostavke i nastrane teorije,
film se više nastoji svima
svidjeti i nikoga ne ozlojediti.
Zato su scenaristi ublažili

najkontroverznije tvrdnje tog
romana o Crkvi, Isusovu
božanstvu, ulozi Marije
Magdalene pa čak i Opusa Dei.
Medijski bum koji je pratio
objavljivanje romana pokazao
je kako promidžbena kampanja
ima golem utjecaj na javnost.
Nadamo se da će se Crkva znati
okoristiti tim fenomenom da
objasni teološke temelje vjere i
kršćanske nade, ističe se u
priopćenju SIGNIS-a.

Da Vincijev kod - odraz suvremene religioznosti
Taj je roman oličenje
je suvremenog
čovjeka koji
religioznost živi na
subjektivan način, te
iz "samoposluge
duhovnosti" uzima
ono što smatra
korisnim, rečeno je na
skupu posvećenom
romanu Dana Browna
u Rimu

Rim, 18.5.2006. (IKA) - Da
Vincijev kod nije samo roman.
Postao je bestseller zato što
odražava, poput kulturnog
termometra, suvremenu
religioznost koju treba bolje
proučiti, izjavio je to Andreu
Rocha Scarpetta s Papinskog
sveučilišta Regina Apostolorum
u tijeku skupa posvećenog
romanu Dana Browna i New
Ageu održanom na sveučilištu
Angelicum u Rimu. Taj roman,
uporište pokreta New Age,
oličenje je suvremenog čovjeka
koji religioznost živi na
subjektivan način, te iz

"samoposluge duhovnosti"
uzima ono što smatra korisnim.
Takav način življenja
duhovnosti potiskuje
pretpostavljene hijerarhije i
institucije te koristi
"vlastoručnu" religiju. Uz to
tekst naznačuje put jedne
"transreligijske" vjere, vjere
koja, naime, prevladava razlike
između priznatih religija, a
zatim sve pojednostavljuje i
sažima i pritom iz svake
preuzima ono što koristi
vlastitoj subjektivnosti, rekao je
predavač.

Bernardo Estrada, profesor na
Sveučilištu Svetog Križa,
primijetio je kako se ono što je
taj literarni i kinematografski
fenomen izazvao može
usporediti sa sukobom koji su u
drugom stoljeću izazvali
gnostici. Povezujući to
povijesno iskustvo s New
Ageom, Estrada je dodao: I ono
je bilo neki oblik sinkretizma
kojim se stvarnost
pojednostavljivala u jednoj
manihejskoj viziji. Jučer, baš
kao i danas, tvrdi se da se
čovjek sam otkupljuje, sam
rađa na novi život.

Papa primio poljskog premijera
Vatikan, 18.5.2006. (IKA) Samo nekoliko dana uoči svoga
posjeta Poljskoj, i na sam
rođendan pape Ivana Pavla II.,
papa Benedikt XVI. primio je
18. svibnja u audijenciju
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poljskog premijera Kazimierza
Marcinkiewicza. Kako prenosi
austrijska agencija Kathpress,
na susretu je bilo riječi o
posljednjim pojedinostima
posjeta Benedikta XVI.

Poljskoj, koji će od 25. do 28.
svibnja posjetiti Varšavu,
Čenstohovu, Krakov, Kalwariju
Zebrzydowsku i Auschwitz.
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Poruka patrijarha Aleksija II. papi Benediktu XVI.
Vatikan, 18.5.2006. (IKA) Metropolit Kiril, voditelj
vanjskih poslova Moskovskog
patrijarhata, predao je 18.
svibnja u Vatikanu papi
Benediktu XVI. osobnu poruku
ruskopravoslavnog patrijarha
Aleksija II.

Nakon desetljeća napetosti,
odnosi Vatikana i Moskovskog
patrijarhata u posljednje dvije
godine su se znatno poboljšali.
Metropolit Kiril također je
uime Moskovskog patrijarhata
sudjelovao na svečanosti
uvođenja u službu novoga Pape

u travnju protekle godine.
Metropolit boravi u Rimu u
povodu posvete prve
ruskopravoslavne crkve u
Vječnom Gradu, prenosi
austrijska katolička agencija
Kathpress.

Papa primio voditelja
vanjskih poslova
Moskovskog
patrijarhata
metropolita Kirila

Papa o vrijednosti demokracije
sudjelovanje puka, u poštivanju
tradicija svakoga naroda i
stalnoj skrbi za očuvanje
njegova identiteta, upozorio je
Papa te dodao kako je isto tako
žurno potreban veliki, trajni i
zajednički napor u promicanju
društvene pravde. Demokracija
će biti u potpunosti ostvarena
samo onda kada će svaka osoba
i svaki narod imati pristup
primarnim dobrima i to kroz
poredak unutarnjih i
međunarodnih odnosa koji
svakome jamči mogućnost za
sudjelovanje. Te je riječi Papa
popratio pozivom kršćanima na
promicanje istinske
solidarnosti. Uostalom, prava
društvena pravda moći će se
dati samo u vidiku istinske
solidarnosti, koja uvijek
obvezuje na život i djelovanje
jednih za druge, a nikada protiv
ili na štetu drugih. Na koji
način učiniti sve to konkretnim
u kontekstu današnjega svijeta,
veliki je izazov kršćana laika,
istaknuo je Papa.
Papa se osvrnuo i na ime
zaklade - Centesimus Annus,

koje podsjeća na posljednju
veliku socijalnu encikliku Ivana
Pavla II., kojom je papa
Wojtyla sažeo stotinu godina
učiteljstva Crkve na
društvenome području. Na
kraju je Papa potaknuo članove
zaklade da se zauzmu kako bi
na različitim kulturnim
područjima u suvremenom
svijetu socijalni nauk Crkve na
jasan način obavljao svoju
zadaću u širenju evanđelja.
Zakladu Centesimus Annus pro
Pontificie utemeljio je Ivan
Pavao II. 1993. godine, a za cilj
svojega djelovanja postavila je
suradnju u proučavanju i
širenju kršćanskoga socijalnog
nauka, kako je on prikazan
posebice u enciklici
"Centesimus Annus". Zaklada,
između ostaloga, promiče
prikupljanje sredstava za
potporu aktivnosti Apostolske
stolice, te podupire pothvate u
razvijanju nazočnosti i
djelovanja Katoličke crkve na
raznim društvenim područjima.

Govor članovima
Zaklade Centesimus
Annus pro Pontifice
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Vatikan, 19.5.2006. (IKA) Svrha demokratskih institucija
ne smije biti upravljanje vlašću,
već promicanje društvene
pravde, upozorio je papa
Benedikt XVI., ističući
vrednotu demokracije, koja je
bila središnja tema govora
održanog 19. svibnja članovima
Zaklade Centesimus Annus pro
Pontifice. Unatoč sporosti
kojom ponekad napreduje,
demokracija ostaje najvrjednije
povijesno sredstvo, ako se
pravilno koristi, za odgovorno
raspolaganje vlastitom
budućnošću na način dostojan
čovjeka. Sveti Otac iskoristio je
taj susret da bi istaknuo
izvanrednu vrednotu
demokracije kao poretka za
humani suživot, no nije
propustio upozoriti na kritične
točke svakoga demokratskog
sustava.
Na prvome mjestu potrebne su
odgovarajuće, vjerodostojne i
pouzdane institucije, čija svrha
nije samo čisto upravljanje
javnom vlašću, nego koje su
sposobne promicati

Metropolit Kiril o odnosu Ruskopravoslavne i
Katoličke crkve
Rim, 20.5.2006. (IKA) Katolička i Ruska pravoslavna
crkva spremne su zajednički
raditi kako bi u Europi očuvale
moralne kršćanske vrednote,
kazao je metropolit Kiril,
predsjednik Odjela za vanjske
poslove Ruske pravoslavne
crkve na susretu s novinarima
nakon blagoslova prve
ruskopravoslavne crkve u Rimu
posvećene Katarini
Aleksandrijskoj.
Papa Benedikt XVI. 18. svibnja
primio je u audijenciju
metropolita Kirila i s njim
razgovarao o obitelji,
problematikama vezanima uz
obranu života, o bioetici, te o
kršćanskim odgovorima na
pitanja koja postavlja današnja
znanost. Osvrnuvši se na susret

vijesti news

s Papom, metropolit je istaknuo
kako se dvije Crkve slažu u
pitanjima ljudskoga morala.
"Govorili smo o zajedničkoj
volji traženja i očuvanja
moralnih kršćanskih vrednota u
Europi. Kad se dogodi neki
teroristički čin, cijeli se svijet
trese i pita kako se to moglo
dogoditi. Ali, ako se uništi
sustav moralnih vrednota, što
onda može čovjeka odvratiti od
terorizma? To može samo
unutarnji nadzor, koji je
vlastitost čovjeka", rekao je
metropolit i dodao kako je
veoma zadovoljan što se dvije
Crkve u svemu slažu kad su u
pitanju moralne vrednote.
Govoreći o teološkim
pitanjima, prenosi Radio
Vatikan, rekao je kako ona

potječu iz srednjega vijeka. O
tim pitanjima također treba
raspravljati. Kao što vam je
poznato, sad će se obnoviti
teološki dijalog između
Katoličke i Pravoslavne crkve,
a ljudi suvremenoga svijeta od
nas traže da odgovorimo na
pitanja koja se odnose i na njih,
s kojima se i oni sučeljavaju,
rekao je metropolit novinarima.
Zato naša zajednička poruka
svijetu i cijeloj Europi treba biti
jedinstvena, istaknuo je
metropolit. Na upit što misli o
papi Benediktu XVI., kazao je
kako ga se je veoma dojmila
Papina disciplina u razmišljanju
i govoru. Papa je stvarno
teolog, apsolutno samostalan i
veoma jak, zaključio je
metropolit Kiril.

Dvije se Crkve u
svemu slažu kad su u
pitanju moralne
vrednote
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Austrijanci protiv rada nedjeljom
Graz, 20.5.2006. (IKA) - Jasno
"ne“ radu trgovina nedjeljom
dano je u anketi koju je u
Štajerskoj provela Gospodarska
komora, prenosi "Savez za
neradnu nedjelju". 93%

sudionika ankete izjavilo je da
rad trgovina nedjeljom nije
potreban, a 90% ih je
odgovorilo da ne treba
produžavati radno vrijeme
trgovina. Slična je anketa

provedna i u Beču, gdje se 86%
ispitanika izjasnilo da nema
potreba za kupovinom
nedjeljom.

Sestre Majke Terezije započele djelovati u Kabulu
Kabul, 20.5.2006. (IKA) Četiri sestre Majke Terezije
započele su djelovati među
siromašnima u Kabulu. Nakon
što su godinu dana čekale
dozvolu za ulazak u

Afganistan, stigle su u travnju u
Kabul, a 9. svibnja o. Giuseppe
Moretti, voditelj missio sui
iuris u Afganistanu, blagoslovio
je njihovu kuću.
U razgovoru za agenciju

AsiaNews o. Moretti je rekao
kako do sada "njihova
prisutnost nije pobudila
nikakvo suprotstavljanje
većinskog muslimanskog
stanovništva".

Kardinal Sepe imenovan napuljskim nadbiskupom
Novim prefektom
Kongregacije za
evangelizaciju naroda
imenovan je kardinal
Ivan Dias
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Vatikan, 20.5.2006. (IKA) Prihvativši ostavku nadbiskupa
metropolita Napulja kardinala
Michelea Giordana zbog dobne
granice, papa Benedikt XVI.
imenovao je 20. svibnja na
njegovo mjesto kardinala
Crescenzija Sepea dosadašnjeg
prefekta Kongregacije za
evangelizaciju naroda. Novim
prefektom Kongregacije
imenovan je kardinal Ivan Dias,
nadbiskup Bombaya u Indiji.
Kardinal Sepe rođen je 1943.
godine u Cainaru (Caserta), za
svećenika je zaređen 1967.
godine. Nakon postdiplomskih
studija u Rimu, 1972. godine
ulazi u diplomatsku službu
Svete Stolice. Za tajnika

Kongregacije za kler imenovan
je 2. travnja 1992., a za biskupa
ga je zaredio papa Ivan Pavao
II. 26. travnja 1992. Imenovan
je 3. studenog 1997. za
generalnog tajnika odbora za
organizaciju Velikog jubileja
2000. Imenovan je kardinalom
na konzistoriju 21. veljače
2001., a na dosadašnje mjesto
prefekta Kongregacije za
evangelizaciju naroda
imenovan je 9. travnja 2001.
Kardinal Sepe je član
Kongregacije za nauk vjere i
Kongregacije za kler, kao i više
Papinskih vijeća.
Kardinal Ivan Dias rođen je
1936. godine u Mumbaiju, za
svećenika zaređen 1958.

godine. Završivši studije u
Rimu, 1964. godine priprema
posjet pape Pavla VI. Indiji u
prigodi međunarodnoga
Euharistijskog kongresa. Od
1965. do 1982. godine proveo
je u diplomatskoj službi Svete
Stolice. Papa Ivan Pavao II.
imenuje ga nadbiskupom i redi
ga u bazilici Sv. Petra 1982.
Bio je pronuncij i nuncij u više
zemalja, a u studenome 1996.
Papa ga imenuje nadbiskupom
u Bombayu. Imenovan je
kardinalom na konzistoriju 21.
veljače 2001., član je
Kongregacije za nauk vjere,
Kongregacije za bogoštovlje i
disciplinu sakramenata, kao i
više Papinskih vijeća.

Papa o važnosti obitelji
Primanje novoga
španjolskog
veleposlanika pri
Svetoj Stolici
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Vatikan, 20.5.2006. (IKA) - Bit
ću u Valenciji kako bih
uzveličao ljepotu obitelji
temeljene na braku, rekao je
papa Benedikt XVI. primivši
novoga španjolskog
veleposlanika pri Svetoj Stolici
Francisca Vazqueza Vazqueza i
koristeći tu prigodu kako bi se
osvrnuo na sljedeći Svjetski
susret obitelji u srpnju u
Španjolskoj. Kako prenosi
Radio Vatikan, Papa je osim
toga ponovno istaknuo
neotuđivo pravo svake osobe na
slobodno ispovijedanje vlastite
vjere, a posebno se osvrnuo i na
poučavanje katoličke vjere u
španjolskim državnim školama.
Crkva bezuvjetno ističe prvotno
pravo na život, od začeća do
prirodne smrti, istaknuo je Papa
u govoru u kojemu je posebno
istaknuo obitelj koju ne mogu
istisnuti ili zasjeniti drugi oblici
zajednice ili razne ustanove.

24. svibnja 2006. broj 21/2006

Spomenuvši sljedeći Svjetski
susret obitelji i svoje
sudjelovanje u njegovu
obilježavanju, Papa je izrazio
želju da taj događaj za njega
bude prigoda kako bi uzveličao
ljepotu i plodnost obitelji
temeljene na braku, prema
njezinome najvišem pozivu i
nezaobilaznoj društvenoj
vrijednosti. Crkva, osim toga,
rekao je nadalje Papa, insistira
na neotuđivome pravu ljudi na
ispovijedanje, bez bilo kakvih
zapreka, kako javno tako i
privatno, vlastite vjere.
Osvrnuvši se, pak, na pravo
roditelja na izbor odgoja djece,
sukladnoga vlastitim
vrednotama i vjerovanjima, bez
diskriminacije ili, izričitoga ili
skrivenoga, isključivanja, Papa
je izrazio zadovoljstvo zbog
velikoga zanimanja za
poučavanje katoličke vjere u
španjolskim državnim školama.

Ta činjenica pokazuje kako
narod priznaje važnost toga
predmeta za rast i osobni i
kulturni odgoj mladeži.
Višestoljetni diplomatski
odnosi između Španjolske i
Svete Stolice pokazuju stalnu
povezanost španjolskoga
naroda s katoličkom vjerom,
istaknuo je nadalje Papa. Na
kraju je podsjetio kako je kao
kardinal više puta posjetio
Španjolsku, u kojoj je vidio
obilje umjetničkih djela koja
pokazuju kako je ta zemlja
duboko prožeta kršćanskim
vrednotama. Ako se zaborave
ideali i vjera, koji su oblikovali
tu baštinu, gubi se veliki dio
njezinoga značenja, kazao je
Sveti Otac te spomenuvši
posebnu vezu koja Španjolsku
povezuje s apostolom Jakovom,
istaknuo koliko je žurno
promicati i održati živima
kršćanske korijene Europe.
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Kapucini - četvrti red u svijetu po broju braće
Rim, 23.5.2006. (IKA) - Prema
statistici kapucinskog Reda,
ažuriranoj 31. prosinca 2005.,
čiji će podaci biti objavljeni
sredinom lipnja u sljedećem
broju Analectae, sveukupan
broj braće u svijetu iznosi
10.793. Od tog broja
postulanata je 729, novaka
434, braće s privremenim
zavjetima 1832, s doživotnim
zavjetima 8.961, trajnih đakona

8, biskupa 86, a kuća u svijetu
1614. Prema statističkim
pokazateljima, kapucinski je
red četvrti po brojnosti nakon
isusovaca, franjevaca i
salezijanaca. Provincija s
najvećim brojem braće je Rio
Grande do Sul u Brazilu, s 377
redovnika, slijedi indijska
provincija Karnataka s 366,
Venecija s 363 člana,
Lombardija s 354, te indijska

provincija Sv. Josipa u Kerali,
koja broji 348 redovnika.
Provincija s najmanjim brojem
braće je Austrija, 30, i središnja
Kanada s 22 kapucina. Italija
ostaje zemlja s najvećim
brojem kapucinskih redovnika 2561, a najveći broj novaka je u
Indiji - 110, u Brazilu 67 te u
Italiji 66.

Sveukupan broj braće
u svijetu iznosi
10.793, a najveća je
provincija Rio Grande
do Sul

Mladi Talijani na susretu s Papom u Krakovu
boravka u Poljskoj, mladi će
posjetiti koncentracijski logor
Auschwitz-Birkenau, te
Wadowice - rodno mjesto pape
Ivana Pavla II.
Susret-bdjenje pape Benedikta
XVI. i mladih održat će se 27.
svibnja u večernjim satima u
krakovskom parku Blonie, gdje
će sljedeći dan Papa predslaviti
misno slavlje. Bdjenje se
temelji na enciklici "Deus
caritas est". Susretu Pape i

mladih bit će nazočni i mladi iz
susjednih zemalja.
Za taj susret poljska mladež je
pokrenula nacionalni projekt
"Ne hvala - neću uzeti drogu".
Mladi su pozvani na
apstinenciju od droge, a izjave
o tome će u obliku knjige biti
predane Papi. Dolasku Svetog
Oca prethodit će koncert
"Čvrsti u vjeri - pjevamo za
Tebe, Sveti Oče".

Za taj susret poljska
mladež pokrenula
nacionalni projekt
"Ne hvala - neću uzeti
drogu"

Poštanska marka u povodu Papina posjeta
Varšava, 23.5.2006. (IKA) Poljska pošta će 25. svibnja u
povodu pastirskog pohoda pape
Benedikta XVI. izdati prigodnu

poštansku marku u nakladi od
milijun primjeraka i nominalne
vrijednosti 1,3 zlota. Autor
marke je Janusz Wysocki.

Izdanje marke, prati i prigodna
omotnica.

Autor marke je Janusz
Wysocki

drugih. Kontemplacija
probodenoga boka
osposobljava nas da se
povjerimo Njegovoj
spasenjskoj i milosrdnoj ljubavi
te nas istodobno osnažuje u
želji da sudjelujemo u Njegovu
djelu spasenja. Osim toga,
ističe Papa, iskustvo ljubavi
doživljene u štovanju
probodenoga Otkupiteljeva
boka štiti nas od opasnosti
povlačenja u sebe, te
osposobljuje za život za druge.
Odgovor na zapovijed ljubavi
je moguć samo iz iskustva da
nas je Bog obdario tom
ljubavlju. Ljubav koja se
očituje u otajstvu Križa, i
obnavlja u slavljenju
Euharistije, bitna je kako bismo
postali osobe sposobne ljubiti i
darivati se, postajući tako
sredstvo u Kristovim rukama.
Samo tako možemo biti
vjerodostojni navjestitelji
njegove ljubavi, zaključio je
Papa u pismu poglavaru Družbe
Isusove.

Poruka u prigodi
pedesete obljetnice
enciklike "Haurietis
Acquas"

Papino pismo poglavaru Družbe Isusove
Vatikan, 24.5.2006. (IKA) - U
susretu s osobom postaje se
kršćanin, a u odnosu s Kristom
možemo uistinu upoznati tko je
Bog, ističe papa Benedikt XVI.
u pismu vrhovnome poglavaru
Družbe Isusove o. Peteru
Hansu Kolvenbachu u povodu
pedesete obljetnice enciklike
Pija XII. "Haurietis Acquas",
kojom se promiče pobožnost
Presvetoga Srca Isusova.
Sveti Otac istaknuo je kako je
Družba Isusova uvijek bila
aktivna u promicanju te
temeljne pobožnosti. Gledajući
Kristovo trpljenje, poglavito u
njegovoj smrti možemo na
jasniji način upoznati
bezgraničnu ljubav koju Bog
očituje prema nama, stoji u
Papinu pismu koje je
usredotočeno na otajstvo Božje
ljubavi. Osvrćući se na štovanje
i pobožnost Presvetome Srcu,
Papa ističe kako je moguće biti
kršćanin samo upravljajući
pogled na Križ našega

vijesti news

Otkupitelja. Potiče vjernike da
kušaju Božju ljubav upirući
pogled prema Srcu Isusa Krista,
ističući kako nas štovanje Božje
ljubavi, koja je u središtu
enciklike Haurietis Acquas,
stalno treba podsjećati da je
Isus dragovoljno na sebe uzeo
naše patnje. Kada obavljamo tu
pobožnost, ne samo da
priznajemo sa zahvalnošću
Božju ljubav, nego joj se
otvaramo i ona nas
preobražava. Otajstvo Božje
ljubavi nije sadržaj samo
štovanja i pobožnosti prema
Srcu Isusovu, nego svake prave
duhovnosti i kršćanske
pobožnosti. Tko u dubini srca
prihvaća ljubav Božju, ta ga
ljubav preobražava. Kad je
jednom doživljena Ljubav
Božja, čovjek je živi kao poziv
na koji treba odgovoriti.
Upravo nam pogled upravljen
prema Gospodinu koji je na
sebe uzeo naše slabosti i naše
bolesti pomaže da postanemo
pozorniji na trpljenje i potrebe

www.ika.hr

Krakov, 23.5.2006. (IKA) Krakovski nadbiskup kardinal
Stanislaw Dziwisz pozvao je
stotinu mladih talijanskih
katolika da se pridruže svojim
vršnjacima na susretu pape
Benedikta XVI. i mladih koji će
se održati 27. svibnja u parku
Blonie. Skupinu, koju čine
mladi iz talijanskih biskupija, te
zajednica i pokreta organizirao
je Centar Ivan Pavao II. u
suradnji s Nacionalnim uredom
za pastoral mladih. U tijeku
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Uzašašće je objava Isusova božanstva
Papin nagovor uz
molitvu Kraljice neba
u nedjelju 21. svibnja
2006.

Draga braćo i sestre!

www.ika.hr

Knjiga Djela apostolskih
izvještava nas kako se Isus,
nakon svoga uskrsnuća, kroz
četrdeset dana ukazivao
učenicima, da bi na koncu bio
"uzdignut njima naočigled" (Dj
1,9). To je Uzašašće, blagdan
što ćemo ga proslaviti 25.
svibnja, premda se u nekim
krajevima taj blagdan prenosi
na sljedeću nedjelju. Dvostruko
je značenje ove posljednje
Kristove geste. Ponajprije,
uzlazeći prema gore, On
nesumnjivo objavljuje svoje
božanstvo: vraća se onamo
odakle je došao, to jest Bogu,
nakon što je dovršio svoje
poslanje na zemlji. Usto, Krist
uzlazi na nebo s onom
ljudskošću koju je prihvatio i
koju je uskrisio od mrtvih: ta je
ljudskost naša, preobražena,
pobožanstvnjena, postala
vječna. Uzašašće, stoga,
objavljuje "najuzvišeniji poziv"
(Gaudium et spes, 22) svake
osobe: ona je pozvana na vječni
život u Kraljevstvu Božjem,
Kraljevstvu ljubavi, svjetla i
mira.
O blagdanu Uzašašća slavi se
Svjetski dan društvenih
komunikacija, kako je to htio
II. vatikanski sabor, te je ovo
već četrdeseti put da se
obilježava. Ove mu je godine

tema: "Mediji: mreža
komunikacija, zajedništva i
suradnje". Crkva s pozornošću
prati medije, budući da oni
predstavljaju važno sredstvo
širenja Evanđelja i promicanja
solidarnosti među narodima,
privlačeći pozornost na velike
probleme što ih još uvijek
duboko obilježavaju. Upravo se
danas, na primjer, inicijativom
"Svijet u hodu protiv gladi"
(Walk the World), što ju je
započeo Svjetski prehrambeni
program Ujedinjenih naroda,
želi senzibilizirati vlade i javno
mnijenje na potrebu konkretnog
i žurnog djelovanja čime bi se
svima, a osobito djeci,
zajamčila "sloboda od gladi".
Molitvom sam blizak ovoj
manifestaciji, koja se održava u
Rimu i ostalim gradovima u
oko 100 zemalja. Živo se
nadam da će se, zahvaljujući
doprinosu sviju, moći
nadvladati zlo gladi koje još
uvijek pogađa čovječanstvo, te
tako dovodi u opasnost životnu
nadu milijuna osoba. Mislim
ovdje ponajprije na tešku i
dramatičnu situaciju u Darfuru,
u Sudanu, gdje i dalje traju
velike teškoće u zadovoljenju i
osnovnih prehrambenih potreba
stanovništva.
Uobičajenom molitvom
Kraljice neba povjeravamo
danas Blaženoj Djevici Mariji

posebice našu braću pogođenu
zlom gladi, sve one koji im
nastoje pomoći te one koji
putem sredstava društvenog
komuniciranja pridonose
jačanju veza solidarnosti i mira
među narodima. Molimo usto
Bogorodicu da učini plodnim
apostolsko putovanje u Poljsku
što ću ga, ako Bog da, poduzeti
od sljedećeg četvrtka do
nedjelje u spomen ljubljenoga
Ivana Pavla II.
Nakon molitve Kraljice neba:
Dok traju posljednje pripreme
za moje apostolsko putovanje u
Poljsku, u mome je srcu i u
mojoj molitvi prisutan i važan
događaj od subote 3. lipnja.
Riječ je o duhovskom bdjenju,
kad ću imati radost da se na
Trgu Sv. Petra sastanem s
brojnim članovima više od
stotinu crkvenih pokreta i novih
zajednica iz čitavoga svijeta.
Dobro znam što za Crkvu znači
njihovo bogatstvo na području
odgoja, obrazovanja i misija,
što ga je toliko cijenio,
podržavao i ohrabrivao
ljubljeni papa Ivan Pavao II.
Zajedno ćemo proslaviti prvu
večernju svetkovine Duhova
zazivajući, puni pouzdanja,
Duha Svetoga, da on ispuni
srca vjernika te svima bude
navještena poruka ljubavi
Krista, Spasitelja svijeta.

Isus se prilagođava čovjeku
Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 24. svibnja
2006.
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Draga braćo i sestre, Petar je
već duže vrijeme - kao što smo
to napomenuli i u prošloj
katehezi - s ostalom
jedanaestoricom slijedio Isusa
dijeleći i njegovu sudbinu.
Polako i bez teškoća bio je
uveden u način razmišljanja
svoga Učitelja: slušao je
njegove riječi, promatrao način
ponašanja, divio se njegovim
čudima. U njemu je zasigurno
poseban zanos potaklo
umnažanje kruhova, koje je
započelo Isusovim razgovorom
s Filipom i Andrijom, bratom
Petrovim, koji je privukao
Isusovu pozornost na dječaka
koji je kod sebe imao pet
kruhova i dvije ribe. Ovih pet
kruhova čudesno su nahranili
mnoštvo; apostoli - a među
njima i Petar - imali su potom
zadatak, nakon dijeljenja kruha
i vina, sakupiti obilne ostatke:
dvanaest košara kruha (usp. Iv
6,12-13). Nakon toga, kad je
narod htio Isusa zakraljiti,
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Učitelj se povukao na goru,
sasvim sam. Dan kasnije, Isus
je na drugoj obali jezera, u
sinagogi u Kafarnaumu,
protumačio čudo - ne u smislu
kraljevanja nad Izraelom na
način kako se to mnoštvo
nadalo, već u smislu darivanja
sebe sama: "Kruh koji ću ja dati
tijelo je moje - za život svijeta"
(Iv 6,51). Isus navješćuje križ, a
s križem i euharistijski kruh njegov sasvim novi način
kraljevanja.
Možemo razumjeti da su ove
Učiteljeve riječi, kao i njegovo
ponašanje općenito, mogli biti
teško shvatljivi narodu, pa i
njegovim učenicima. Bila je to
"tvrda besjeda", koja je
stavljala na kušnju njihovu
vjeru (Iv 6,60). Mnogi su se
učenici povukli. Možemo
zamisliti da su Isusove riječi
bile teške i za Petra, koji se kod
Cezareje Filipove usprotivio
proroštvu križa. Pa ipak, kad je

Isus pitao Dvanaestoricu: "Da
možda i vi ne kanite otići?",
Petar mu, pokrenut Duhom
Svetim, u ime svih odgovara
velikodušnim pokretom srca:
"Gospodine, kome da idemo?
Ti imaš riječi života vječnoga! I
mi vjerujemo i znamo: ti si
Svetac Božji" (usp. Iv 6,66-69).
Ovdje, kao i u Cezareji, Petar
svojim riječima započinje
ispovijest kristološke vjere
Crkve te postaje
glasnogovornikom i ostalih
apostola. To ne znači da je on
već bio razumio otajstvo Krista
u svoj njegovoj dubini.
Njegova vjera bila je još uvijek
na počecima, vjera u razvoju.
Do prave punine vjere doći će
tek po iskustvu vazmenih
događaja. No, ipak je to već
bila vjera, otvorena višoj
stvarnosti - otvorena ponajprije
stoga što nije bila vjera u nešto,
nego vjera u Nekoga: u Njega,
Krista.

Prilog dokumenti

Jednoga proljetnog jutra ovo će
mu poslanje povjeriti uskrsli
Isus. Susret će se dogoditi na
obalama Tiberijadskog jezera.
Evanđelist Ivan izvješćuje nas o
razgovoru koji se tom prilikom
odvija između Isusa i Petra. U
njemu se nazire vrlo važna igra
riječi. Na grčkom glagol "fileo"
izriče prijateljsku ljubav,
nježnu ali ne sveobuhvatnu,
dok glagol "agapao" izriče
ljubav bez zadrške, potpunu i
bezuvjetnu. Isus prvi put pita
Petra: "Šimune... ljubiš li me
(agapas me)?" (Iv 21,15). Prije
iskustva izdaje apostol bi
zasigurno bio odgovorio:
"Ljubim te (agapo se)". Sad,
nakon što je upoznao gorku
tugu nevjere, tragediju vlastite
slabosti, kaže samo:
"Gospodine, volim te (filo se)",

vijesti news

to jest "volim te svojom
slabašnom ljubavlju". Krist
nastavlja: "Šimune, ljubiš li
me?". A Petar ponavlja
odgovor o svojoj poniznoj
ljubavi: "Kyrie, filo se",
"Gospodine, volim te koliko mi
je to moguće". Treći put Isus
pita Šimuna: "Fileis me?",
"voliš li me?" Šimun shvaća da
je Isusu dovoljna njegova jadna
ljubav, jedina za koju je
sposoban, pa ipak je žalostan
što mu je Isus to morao reći.
Stoga mu odgovara:
"Gospodine, ti sve znaš! Tebi je
poznato da te volim (filo se)".
Trebalo bi ovdje reći da se Isus
prilagodio Petru, a ne Petar
Isusu! Upravo ta božanska
prilagodba daje nadu učeniku,
koji je upoznao patnju nevjere.
Odatle se rađa povjerenje koje
ga osposobljava za
nasljedovanje sve do kraja: "To
mu reče nagovješćujući
kakvom će smrću proslaviti
Boga. Rekavši to doda: Idi za
mnom!" (Iv 21,19).
Od toga dana Petar je "išao" za
Učiteljem s jasnom sviješću o
svojoj krhkosti; no ta ga svijest
nije obeshrabrila. On je zapravo
znao da može računati na
prisutnost Uskrsloga uz sebe.
Od prostodušnog poleta
početnoga prianjanja, preko
bolnog iskustva odricanja i
plača obraćenja, Petar je došao
do toga da se s pouzdanja preda
onom Isusu koji se prilagodio
njegovoj malenoj sposobnosti
za ljubav. Bio je to dugačak
hod koji ga je učinio
vjerodostojnim svjedokom, jer
je uvijek bio otvoren djelovanju
Duha Isusova. Sam će se Petar
označiti kao "svjedok Kristovih
patnja, a zato i zajedničar slave
koja se ima očitovati" (1 Pt

5,1). Kad bude pisao ove riječi,
bit će već starac, upravljen
prema koncu svoga života što
će ga zapečatiti mučeništvom.
Tada će biti u stanju opisati
istinsku radost i naznačiti
odakle je se može zahvatiti:
izvor je Krist u kojega se
vjeruje i kojega se ljubi. Stoga
će napisati kršćanima svoje
zajednice: "Njega vi ljubite
iako ga ne vidjeste; u njega,
iako ga još ne gledate, vjerujete
te klikćete od radosti neizrecive
i proslavljene što postigoste
svrhu svoje vjere: spasenje
duša" (1 Pt 1,8-9).
Poziv na molitvu za apostolsko
putovanje:
Sutra se zapućujem u Poljsku,
domovinu ljubljenoga pape
Ivana Pavla II. Proći ću
mjestima njegova života i
svećeničkog i biskupskog
služenja. Zahvaljujem
Gospodinu za mogućnost koja
mi se pruža da ostvarim želju
što sam je već dugo nosio u
srcu.
Draga braćo i sestre, pozivam
vas da me pratite molitvom na
ovom apostolskom putovanju,
koje poduzimam s velikom
nadom te ga povjeravam
Blaženoj Djevici, toliko
čašćenoj u Poljskoj. Neka ona
vodi moje korake kako bih
mogao utvrditi u vjeri ljubljenu
poljsku katoličku zajednicu te
je ohrabriti da se, jasnim
evangelizatorskim djelovanjem,
suoči s izazovima sadašnjega
vremena. Neka Marija čitavom
tome narodu postigne
obnovljeno proljeće vjere i
građanskoga napretka, u
stalnom čuvanju živog sjećanja
na moga velikoga prethodnika.
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Nagla velikodušnost ne
izbavlja, međutim, Petra od
opasnosti povezanih s ljudskom
slabošću. On je poletno slijedio
Isusa, prevladao je iskušenje
vjere, predajući se Njemu. Ipak,
približava se trenutak u kojem
će i on popustiti strahu i pasti:
izdat će Učitelja (usp. Mk
14,66-72). Škola vjere nije
trijumfalna povorka, nego hod
obilježen patnjom i ljubavlju,
kušnjama i vjernošću što je
valja svakoga dana obnavljati.
Petar koji je bio obećao
apsolutnu vjernost, poznaje
gorčinu i poniženje odricanja:
preuzetnost se na svoju štetu
uči poniznosti. I Petar mora
naučiti kako biti ništa! Kad
konačno njegova maska padne,
te on shvati istinu o svome
slabom srcu grešnika i vjernika,
izbija iz njega oslobađajući
pokajnički plač. Nakon toga
plača on je već spreman za
svoje poslanje.
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Prilog prikazi

Dan medija - nove web stranice
Na novoj web stranici
www.dan-medija.net
nalaze se prigodni
materijali i pomagala
za oblikovanje
ovogodišnjega 40.
svjetskog dana
društvenih
komunikacija koji se u
Crkvi slavi 28. svibnja

Zagreb, 18.5.2006. (IKA) Odbor HBK za sredstva
društvenih komunikacija u
prigodi ovogodišnjega 40.
svjetskog dana društvenih
komunikacija, kojega opća
Crkva redovito slavi 7.
vazmene nedjelje, koja ove
godine pada 28. svibnja,
priredio je više pomagala koja
će našoj javnosti i posebice
pastoralnim djelatnicima,
pomoći u oblikovanju
prigodnih slavlja i susreta.
Osim redovitoga plakata,
kojega je Odbor izrađivao i
prijašnjih godina, ove se godine
umjesto prigodne knjižice,
pokreće web stranica na kojoj

se mogu naći prigodni
materijali, dostupni u svako
vrijeme.
Na adresi: www.dan-medija.net
tako se mogu naći obavijesti o
ovogodišnjim susretima, kakav
je i onaj predviđen za srijedu
24. svibnja. Na tom će susretu
sudjelovati predsjednik HBK
zagrebački nadbiskup kardinal
Josip Bozanić i predsjednik
Odbora HBK za sredstva
društvene komunikacije riječki
nadbiskup Ivan Devčić, članovi
Odbora i crkveni komunikatori
te glavni urednici i resorni
novinari najvažnijih hrvatskih
društvenih medija.

Osim toga na web stranici se
nalazi i aktualna poruka pape
Benedikta XVI. za Svjetski dan
društvenih komunikacija, zatim
raspored i glavne teme novoga
dokumenta HBK Crkva i mediji
kao i posve pastoralni prilozi
poput prijedloga za homiliju,
molitva vjernih i kratka
meditacija. Na istoj stranici
nalaze se i prijedlozi za
vjeronaučne jedinice o odnosu
Crkve i medija za osnovne i
srednje škole, kao i razni prilozi
i materijali o toj problematici.
Web stranicu izradili su
djelatnici Glasa Koncila.

List za mlade "Agape"
List mladih župe sv.
Filipa i Jakova u
Vukovaru

www.ika.hr

Mladi župe sv. Filipa i Jakova u
Vukovaru u povodu proslave
zaštitnika župe pokrenuli su list
"Agape". Cilj lista je upoznati
mlade s događanjima u župi i
privući ih da se aktivno uključe
u rad nekih od njih. Želja je
uredništva da sadržajno bude
privlačan mladima, s
aktualnostima iz života mladih
župe sv. Filipa i Jakova,
temama vezanim uz glazbu,
sport, zdravstveni kutak i dr.

U prvom broju predstavljeni su
apostoli sv. Filip i Jakov, kratka
povijest crkve posvećene tim
apostolima u Vukovaru te
kratak osvrt na povijest samog
grada Vukovara u povodu
njegova dana.
Dio tekstova posvećen je
vjeronaučnoj olimpijadi za
srednjoškolce (Vukovar, 15. i
16. svibanj), najavi Bonofesta,
te najvažnijim događanjima u
župi.

U listu se može naći i
"medicinski kutak“, te zabavni
kutak i nagradan igra.
Uredništvo lista može se
kontaktirati e-mailom:
agapevu@net.hr ili na adresu
Samostanska 5, pp. 16, 32000
Vukovar, a o listu se može
čitati i na webu župe
www.filipjakov-vu.com i
agapevu.blog.hr. (ika-mb/sp)

Tekstovi Ivana Merza na Internetu
Sakupljeni svi tekstovi
koje je blaženik
objavio u tijeku života
u raznim časopisima i
publikacijama

Za treći blagdan bl. Ivana
Merza, koji je proslavljen 10.
svibnja, Postulatura za njegovu
kanonizaciju postavila je na
njegovu web stranicu sve
tekstove koje je taj blaženik
objavio u tijeku svoga života u
raznim časopisima i
publikacijama. Nakon
liturgijskih tekstova sada je
cijeli književni opus što ga je
bl. Ivan Merz za života objavio
u tisku prikupljen na jednom

mjestu i dostupan široj javnosti.
Riječ je o člancima, esejima,
studijama kao i o posebnim
publikacijama u obliku brošura
i manjih knjižica. Tekstovi bl.
Merza svrstani su prema
tematici u nekoliko skupina.
Osim liturgijske skupine koja je
po broju tekstova najveća,
slijede teme: Književna kritika,
Katoličke organizacija,
Katolička akcija, Papa-Rim,

Lurd, Kršćanski moral,
Tjelovježba, Razno. Ukupno
ima 180 bibliografskih jedinica
na više od 1300 stranica teksta.
Veći dio blaženikove pisane
ostavštine još je u rukopisu i
uskoro će i on biti dostupan na
njegov web stranici.
Tekstovi bl. Ivana Merza mogu
se pronaći na adresi:
http://www.ivanmerz.hr/sabran
a-djela/bibliografija.htm. (ikabn/sp)

Novo izdanje Pjesmarice vlč. Antuna Prpića
U drugom izdanju
pjesmarice sabrano je
198 hrvatskih vjerskih
pučkih pjesama
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Još kao kapelan u Daruvaru
(1975-1977) vlč Antun Prpić
uočio je, kako sam kaže, kako
ne pjevaju svi vjernici u tijeku
mise. Ne zato što ne bi htjeli,
već zato što zapravo ne znaju
riječi pjesama. Tako dok
crkveni zbor pjeva, jedni
pobožno šute, a drugi mole.
Ponukan i porukom Drugoga
vatikanskog sabora, koji među
ostalim govori: "Neka se
brižljivo njeguje pučko
pjevanje", odlučio je sabrati u
jednu malu pjesmaricu, tada
rađenu ciklostilom, 129
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hrvatskih vjerskih pučkih
pjesama. I sada, nakon 30
godina, vjernici Daruvara još
uvijek koriste tu Pjesmaricu.
Dolaskom za župnika u
Špansko u Zagreb uočio je isti
problem. Tako je 1997. godine
izdao pjesmaricu pod naslovom
"Pučka vjerska pjesmarica".
Ona sadrži 223 pjesme, a
tiskana je u 1500 primjeraka i
nalazi se u crkvama Zagrebačke
nadbiskupije. Dolaskom u župu
Staro Petrovo Selo odlučio se
na drugo izdanje "Pučke
vjerske pjesmarice", gotovo

identične onom prvom.
Izostavljene su neke pjesme
koje se rijetko pjevaju, a pri
kraju pjesmarice nalaze se i
duhovne šansone od kojih su
neke prihvaćene u Crkvi, a
neke se ne pjevaju u tijeku
bogoslužja već prilikom
odlaska na hodočašća. U
pjesmarici se nalazi i red mise.
U drugom izdanju pjesmarice
sabrano je 198 hrvatskih
vjerskih pučkih pjesama. (ikaih/sa)

