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Susret članova HBK s redovničkim
provincijalima iz Hrvatske
Biskupi i provincijali raspravljali o primjeni
Konvencije za povjeravanje župa ustanovama
posvećenoga života i družbama apostolskoga
života

Nadbiskup Lajolo na svetkovinu
Duhova u zagrebačkoj prvostolnici
Moja nazočnost ovdje danas novi je znak onih
posebnih povijesnih veza ispunjenih dubokim
uzajamnim poštovanjem i djelatnom željom za
suradnjom što oduvijek veže Svetu Stolicu s
ovom zemljom, istaknuo je nadbiskup Lajolo, a
u propovijedi poručio: Europa koja bi željela
zanemariti vlastite kršćanske korijene,
zanemarila bi ono što je veliko i dobro, a što
su naši pređi primili od kršćanske vjere i što su
nam prenijeli

Potpisan sporazum između Vlade RH i
Zagrebačke nadbiskupije
Kardinal Bozanić i premijer Sanader potpisali
sporazum između Vlade RH i Zagrebačke
nadbiskupije o darovanju prostora vojarne
"Kralj Tomislav" za potrebe osnivanja
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Svetkovina Duhova u Vatikanu
Predstavnici crkvenih pokreta i zajednica iz
cijeloga svijeta slavili su svetkovinu Duhova s
Benediktom XVI. Više od 350.000 njih
sudjelovalo u molitvenom bdjenju, a oko
100.000 hodočasnika okupilo se na svečanoj
misi na kojoj je Papa osudio ravnodušnost,
mržnju i nasilje
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Nova uprava hrvatskih salezijanaca
Isusovcima Nagrada grada Zagreba
Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata
Premijer Sanader na Meterizama
Zagreb: Večer bl. Marije Terezije od sv. Josipa
Upoznajte Isusa da ga možete voljeti
Biskup Bogović s nastavnicima povijesti na Udbini
Krk: Predstavljen zbornik o biskupu Mahniću
Rijeka: "Papa među nama"
Reagiranje Udruge građana Pokret za život
Nadbiskup Lajolo posjetio Đakovačku i Srijemsku biskupiju
Nadbiskup Lajolo posjetio Vojni ordinarijat
U Dubrovniku otkrivene dvije spomen ploče na pohod Ivana Pavla II.
Nadbiskup Lajolo o vatikanskoj diplomaciji

Crkva u Hrvata
■
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Djeca iz Brezovice na susretu u Chomutovu
Sarajevo: Uvreda katolicima u sklopu obrazovnog sustava
Nadbiskup Vidović posjetio HKM Duesseldorf
Trideset i osmi susret HAS-a
Hrvatsko hodočašće u Neviges
Poslanica BK BiH obiteljima

Inozemne vijesti
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Papina poruka Svjetskom kongresu crkvenih pokreta i novih zajednica
Papa primio članove Generalnog tajništva Biskupske sinode
Završen II. svjetski kongres crkvenih pokreta i novih zajednica
Papa primio talijanske katoličke novinare
Vatikan: Završena međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije
Papa primio britanskog premijera
Sveta Stolica o iranskome nuklearnom pitanju
Novi ravnatelj vatikanske službe sigurnosti
Obitelj i ljudska prokreacija

Ljubav, duša misije
Poruka pape Benedikta XVI. u povodu 80.
svjetskog dana misija, 22. listopada 2006.

Prilog dokumenti
■ Posebna Petrova uloga u apostolskome zboru
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Nova uprava hrvatskih salezijanaca
Zagreb, 29.5.2006. (IKA) Hrvatska salezijanska
provincija od 29. svibnja ima
novo vodstvo. Provincijal je

don Ivan Marijanović, vikar
don Anto Stojić, ekonom don
Drago Škarica, a savjetnici don
Pejo Orkić, don Tihomir Šutalo

i don Milan Ivančević,
priopćilo je Tajništvo
Provincije.

Apostolsko vjerovanje pred pitanjima današnjice
U Rijeci predstavljena
knjiga ekumenskog
teologa Wolfarta
Pannenberga

Rijeka, 30.5.2006. (IKA) Knjiga uglednog ekumenskog
teologa Wolfarta Pannenberga
"Apostolsko vjerovanje pred
pitanjima današnjice" u izdanju
protestantskog Teološkog
fakulteta Matija Vlačić Ilirik u
Zagrebu predstavljena je 30.
svibnja u Velikoj dvorani
Teologije u Rijeci. Djelo su
predstavili dr. Lidija Matošević
sa zagrebačkog fakulteta i dr.
Marijan Jurčević, profesor na
riječkoj Teologiji.

www.ika.hr

Okupljene je pozdravio riječki
nadbiskup Ivan Devčić. S
obzirom da je Pannenberg ime
koje se citira, kancelar riječke
Teologije izrazio je
zadovoljstvo izlaskom njegove
knjige, dodajući kako je riječ o
univerzalnoj kršćanskoj temi
koja, već u samom naslovu
upućuje na povezanost. S
nadbiskupom se složio i
predstavnik Ekumenskog
odbora Grada Rijeke pastor
Giorgio Grlj, istaknuvši kako je
ta knjiga znak da je dijalog
uvijek moguć, a njeno
predstavljanje pridonosi boljem

razumijevanju.
"Apostolsko vjerovanje pred
pitanjima današnjice" daje novo
lice suvremene katoličke
teologije koja svoj identitet
gradi na dijalogu, rekla je dr.
Matošević. Riječ je o remekdjelu ekumenske teologije u
kojemu se ogledaju dometi i
rezultati onoga što se
desetljećima stvaralo: svijest da
je kršćanska poruka
jedinstvena. Kršćanstvo je
danas postiglo konsenzus,
unatoč brojnim raspravama
poput uloge žene u Crkvi, rekla
je dr. Matošević, dodajući kako
su izazovi kršćanske vjere
danas za neke poučak koji ne
dopire do njih.
U studioznom presjeku djela
Jurčević je knjigu ocijenio
laganom za čitanje, a autora,
Nijemca s poljskim korijenima,
realistom koji razmišlja, a ne
prati modne trendove. U knjizi
su sažeta sva Pannenbergova
djela i odiše njegovim vjerskim
stavovima. Djelo razrađuje
pitanja Isusa, Boga i Duha, a

ono što osobito dr. Jurčević
ističe jest autorovo izvlačenje
razlika između vjerovanja i
povjerenja. On postavlja pitanje
Vjerovati u Boga, te dovodi u
pitanje Što se misli kada se
kaže Bog, rekao je Jurčević.
Osim toga, smatra predavač,
autor ispituje i pitanje ateizma
te osobnog Boga. Ipak, ono što
osobito ističe jest
Pannenbergerovo ispitivanje
Apostolskog vjerovanja iz
današnjeg pogleda čovjeka i
svijeta. Napisana je za sve koji
preispituju svoje vjerovanje.
Autor ne dogmatizira svoje
mišljenje te je moguće s njime
se i ne slagati, zaključio je
Jurčević.
Djelo "Apostolsko vjerovanje
pred pitanjima današnjice"
namijenjeno je svakom
studentu Teologije, ali i široj
populaciji. Može se naručiti ili
kupiti na Teološkom fakultetu
Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu
ili preko njihovih Internet
stranica - www.tfmvi.hr.

Isusovcima Nagrada grada Zagreba
Nagrada je
dodijeljena u "povodu
400 godina prisutnosti
u Zagrebu i za
nemjerljiv prinos
hrvatskoj znanosti,
povijesti i kulturi"

Zagreb, 31.5.2006. (IKA) Zagrebačka Gradska skupština
dodijelila je Nagradu grada
Zagreba Hrvatskoj pokrajini
Družbe Isusove. Nagrada je
dodijeljena u "povodu 400
godina prisutnosti u Zagrebu i
za nemjerljiv prinos hrvatskoj
znanosti, povijesti i kulturi".
"U pastoralnom djelovanju
ističu se vjerskim i
misionarskim radom,

doprinosom hrvatskoj
katehetskoj literaturi,
Apostolatu molitve, Zajednici
kršćanskog života temeljenim
na ignacijskoj duhovnosti i
humanom djelovanju posebno
preko Isusovačke službe za
izbjeglice. Svojim su
djelovanjem značajno utjecali
na društvene znanosti
etnologiju i lingvistiku, te
osobito na filozofiju i

prirodoznanstvena dostignuća.
Najznačajnija isusovačka
ustanova danas je Filozofski
fakultet Družbe Isusove u
Zagrebu, a osnivači su zaklade
Juraj Habdelić i Knjižnice Juraj
Habdelić", ističe se u
obrazloženju uz nagradu koje je
31. svibnja potpisala
predsjednica Gradske skupštine
mr. Tatjana Holjevac.

Mali Lošinj: Proslavljen blagdan Pohođenja Marijina
Vjernik ima
fantastičnu mogućnost
da donosi Boga u
svojim susretima,
poručio župnik
Bozanić
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Mali Lošinj, 31.5.2006. (IKA) Blagdan Pohođenja Marijina
tradicionalno su u srijedu 31.
svibnja proslavili vjernici
Maloga Lošinja. Svečano
misno slavlje u malološinjskoj
župnoj crkvi Rođenja Marijina
te svečani ophod s Marijinim
kipom predvodio je župnik
Malog Lošinja dr. Anton
Bozanić.
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U propovijedi je upozorio na
važnost međuljudskih odnosa,
istaknuvši kako čovjek koji u
sebi nosi Božje ozračje u
svojim susretima to prenosi na
druge ljude. Vjernik u svojim
susretima ima jednu fantastičnu
mogućnost da donosi Boga.
Onaj koji donosi Boga i Božju
riječ uvijek je blagoslovljen;

svaki njegov pohod jest pravi
blagoslov osobi kojoj dolazi. O
tome govori blagdan Marijina
pohođenja, koji poučava
kršćane da donose drugima u
pohod ono najdublje i
najvrednije što u sebi nose, a to
je Božje ozračje, poručio je
župnik Bozanić.
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Pastoral za novo lice Crkve

Knjiga stoga napušta
tradicionalistički mentalitet i
pastoralne stereotipe, u potrazi
za novim licem Crkve i novim
oblicima pastorala u koji je
potrebno sve više uključiti
vjernike. Suočavajući se sa
suvremenim težnjama za
slobodom i samoostvarenjem,
knjiga raspravlja o načinima
kako pomoći suvremenome
čovjeku da bolje shvati kako
mu autentična kršćanska vjera u
životu zapravo pomaže. Autor
želi uskladiti teoriju i praksu,
teologiju i konkretno crkveno
djelovanje. Stoga djelo ima i
pedagoški karakter kada iz
teoloških postavki i refleksiji o
onome što Crkva živi ukazuje
na kriterije i odgojne metode u
službi Crkve u svijetu, za što je
nužno sustavno planiranje i
programiranje. Knjiga je
namijenjena svima koji se bave
stručnim promišljanjem i
djelovanjem unutar Crkve,

svećenicima, studentima i svim
vjernicima koji žele pridonijeti
ostvarivanju pastoralnih
smjernica zadanih na Drugom
vatikanskom saboru, objasnio
je Šimunović.
Sastoji se od tri dijela te
uvodnog izlaganja i završnog
promišljanja. Na 533 stranice
dr. Šimunović sustavno je iznio
pastoralne smjernice koje,
uzimajući u obzir društvene
okolnosti, u pastoralno
djelovanje Crkve žele aktivnije
uključiti što veći broj vjernika.
Autor ističe potrebu tzv. nove
evangelizacije i govor koji
čovjeku otkriva novo lice
kršćanstva, s posebnim
odrazom na mlade i obitelji, te
vjernike laike, s posebnim
naglaskom na crti preobrazbe
društva.
Recenzent knjige dr. Emanuel
Hoško istaknuo je kako je
knjiga u svom polazištu
revolucionarna ili barem
pionirska, jer kao osnovicu
pastoralnog djelovanja Crkve
postavlja župnu zajednicu, a ne
uobičajene čimbenike;
svećenik/dušobrižnik je u njoj
najodgovorniji čimbenik, ali ne
i jedini. Hoško podsjeća da
autor pastoral temelji na
odrednicama Drugoga
vatikanskog koncila i uvažava
okolnosti suvremenog društva.
Autor je vrlo hrabro u naslovu
svog djela naznačio svoj cilj, a
to je hod prema pastoralu za
novo lice Crkve, što po
njegovom sudu traži najprije
teološko-pastoralna
promišljanja, a zatim novu
pastoralnu praksu župne
zajednice. Zacrtani program je i
ostvario: najprije je jasno
naznačio promjene kojima

podliježe suvremen čovjek i
suvremeno društvo te suvremen
vjernik/kršćanin; zatim je
naznačio ponekad zaboravljene
iskorake Drugog vatikanskog
koncila, a onda se odlučno
suočio s brojnim pitanjima
pastoralnog djelovanja.
Uime izdavača, Kršćanske
sadašnjosti, knjigu je predstavio
i ravnatelj dr. Adalbert Rebić.
Istaknuo je važnost katoličkog
izdavaštva i prijevoda
značajnih teoloških djela koja
omogućuju studijski i sustavni
pastoralni, teološki i katehetski
rad. Potaknut objavljenim
djelom dr. Šimunovića, kritički
se osvrnuo na, prema njegovim
riječima, nedovoljnu otvorenost
klerikalne Crkve za suradnju s
laicima u pastoralnom
djelovanju. Nažalost, danas
njihov uloga nije ni izdaleka
ostvarena, rekao je Rebić,
objasnivši kako dr. Šimunović
u svojoj knjizi daje veliku
važnost upravo suradnji laika i
svećenika u pastoralnom
djelovanju.

Dr. Milan Šimunović
u svojoj novoj knjizi
veliku važnost pridaje
suradnji laika i
svećenika u
pastoralnom
djelovanju

www.ika.hr

Rijeka, 31.5.2006. (IKA) Predstojnik Teologije u Rijeci
mons. dr. Milan Šimunović
predstavio je 31. svibnja u
dvorani Teologije svoju novu
knjigu "Pastoral za novo lice
crkve. Teološka promišljanja o
župnoj zajednici" u izdanju
Kršćanske sadašnjosti. Kako je
sam autor istaknuo na
predstavljanju, osnovni poticaj
za stvaranje tog djela bile su
smjernice Drugoga vatikanskog
sabora i želja Crkve da
odgovori izazovima
suvremenog svijeta. Svijet se
brzo mijenja i Crkva mora ići u
korak s tim promjenama,
nudeći nove iskorake. Nisam se
mirio s rascjepom vjere i
života, kojega su primijetili već
u doba Koncila, rekao je dr.
Šimunović.

Mons. Milan Šimunović
doktorirao je na Papinskom
salezijanskom sveučilištu u
Rimu 1977. godine. Na
Teologiji u Rijeci djeluje kao
izvanredni profesor na
katedrama pastoralne teologije,
religiozne pedagogije i
katehetike te je i aktualni
predstojnik Teologije. Dugi niz
godina bavio se proučavanjem
djelovanja Crkve u Hrvata,
osobito na odgojnom te
teološko-katehetskom i
pastoralnom području,
organizirajući u tom smjeru
stručne i znanstvene skupove i
sudjelujući na znanstvenim
skupovima u inozemstvu.

Vukovina proslavila blagdan Pohoda BDM
Vukovina, 31.5.2006. (IKA) Više stotina vjernika Vukovine
i okolnih turopoljskih župa,
sudjelovalo je 31. svibnja u
proslavi blagdana Pohoda
Blažene Djevice Marije,
nebeske zaštitnice župe
Vukovina, nedaleko od Velike
Gorice.
Središnje euharistijsko slavlje u
prepunoj baroknoj župnoj
crkvi, predslavio je
velikogorički župnik i dekan
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mons. Josip Frkin, s desetak
svećnika Velikogoričkoodranskog i okolnih dekanata.
Mise u 8 i u 18 sati predslavili
su župnik Đuro Sabolek i župni
vikar Zvonimir Rogina. U
staroj turopoljskoj župi, koja se
spominje 1334. godine u
Starom Čiču do 1799. godine,
blagdan Pohoda BDM, časti se
od davnine.

koju je Blažena Djevica Marija
imala u povijesti spasenja, te
istaknuo da je njezin potvrdni
odgovor Bogu, "neka mi bude
po Tvojoj riječi", bio presudan
za cijelu povijest čovječanstva.
Istaknuvši Marijinu
suspasiteljsku ulogu, mons.
Frkin poručio je da je ona pod
križem svoga Sina, postala i
naša majka kojoj se utječemo u
svim potrebama.

Misno slavlje
predvodio mons. Josip
Frkin

U propovijedi se mons. Frkin
spomenuo odlučujuće uloge
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Varaždinski Caritas na Trsatu
Varaždin, 31.5.2006. (IKA) Za djelatnike i volontere
Caritasa Varaždinske biskupije
u srijedu 31. svibnja, na
blagdan Pohoda Blažene
Djevice Marije, priređeno je
već tradicionalno godišnje
hodočašće. Hodočasnici, koje
su vodili predsjednik i ravnatelj
Biskupijskog Caritasa mons.
Ivan Godina i dipl. teolog Ante
Šola, posjetili su svetište Gospe
Trsatske u Rijeci, gdje je misu
predvodio preč. Blaž Horvat,
župnik i dekan iz Koprivnice,
zajedno s mons. Godinom i
Damirom Bobovcem,
voditeljem Arhiva Varaždinske

biskupije.
Pedesetak hodočasnika
pozdravio je gvardijan
Trsatskog samostana fra Lucije
Jagec, koji je ukratko podsjetio
na povijest toga najstarijeg
marijanskog svetišta u
Hrvatskoj. Na gostoprimstvu
zahvalio je mons. Godina, dok
je preč. Horvat u propovijedi
pozvao hodočasnike i sve
Caritasove djelatnike i
volontere da im primjer Majke
Božje i njezine neizmjerne
ljubavi, predanosti i poniznosti
bude uzor u pružanju ljubavi i
dobrote u svakidašnjem životu
te karitativnom djelovanju.

Nakon mise i osobnih
pobožnosti, hodočasnici su
objedovali u samostanskom
dvorištu te potom posjetili novu
zgradu Caritasa Riječke
nadbiskupije, koja je otvorena
prije dva mjeseca. Razgledali
su prostorije Biskupijskog
Caritasa te se upoznali s
osnovnim aktivnostima i
posebitostima u njihovom radu.
Po povratku za Varaždin
hodočasnici su posjetili i
Opatiju. I ovogodišnjem
hodočašću pridružili su se
pojedini djelatnici Varaždinske
biskupije, svećenici, laici i
redovnice.

Predstavljena "Razmatranja crkvenih otaca za
nedjelje i svetkovine"

www.ika.hr

Prijevod tekstova, rad
o. Martina Kirigina,
ustupljen je Verbumu
ljubaznošću priora
benediktinskog
samostana na
Ćokovcu o. Joze
Milanovića

Split, 1.6.2006. (IKA) Splitska nakladna kuća Verbum
predstavila je 1. lipnja novu
knjigu svoje biblioteke Klasici
katoličke kulture "Razmatranja
crkvenih otaca za nedjelje i
svetkovine". O knjizi su
govorili glavni urednik
Verbuma mr. Petar Balta i
direktor Miro Radalj. Djelo
sabire propovijedi i razmatranja
crkvenih otaca na temelju
pripadajućega evanđeoskog
teksta za svaku nedjelju i
svetkovinu kroz sve tri
liturgijske godine. Prijevod
tekstova rad je o. Martina
Kirigina, OSB, obnovitelja
benediktinskoga reda u
Hrvatskoj i iznimnog
poznavatelja otačke misli i

duhovnosti, a ustupljena je
Verbumu ljubaznošću o. Joze
Milanovića, priora
benediktinskog samostana na
Ćokovcu. Riječ je o
jedinstvenoj knjizi u kojoj na
490 stranica svetopisamske
tekstove tumače velikani koji
su oblikovali kršćansku
teologiju i misao, duhovni
autoriteti koji su tijekom
stoljeća nadahnjivali vjeru i
kulturu naše civilizacije:
Augustin, Ambrozije,
Atanazije, Bazilije, Bernard,
Ciprijan, Ćiril Aleksandrijski,
Grgur Nazijanski, Grgur
Nisenski, Hilarije, Irenej, Ivan
Zlatousti, Leon Veliki, Petar
Krizolog i mnogi drugi.
Njihove misli sabrane kroz

četiri poglavlja u knjizi
preživjele su stoljeća olujnih
promjena, uspona i padova
civilizacija i svjetonazora te su
i dan-danas pred nama žive i
svježe kao i onda kada su
zapisane, kazao je Radalj,
predstavljajući vrijedno blago i
siguran duhovni putokaz.
Uz tri poglavlja u kojima su
opisane liturgijske godine A, B
i C, knjiga sadrži i posebno
poglavlje Svetkovine kroz
godinu u kojemu se govori o
sv. Josipu, Navještenju
Gospodnjem ili Blagovijesti,
Rođenju sv. Ivana Krstitelja,
Sv. Petru i Pavlu, Uznesenju
BDM ili Velikoj Gospi, Svi,
Svetima i Bezgrješnom začeću
BDM.

Rijeka: Kulturna tribina "Što je Opus Dei?"
Rijeka, 1.6.2006. (IKA) Regionalni vikar prelature
Opus Dei za Hrvatsku Jorge
Ramos i urednica Redakcije
vjerskog programa Hrvatskog
katoličkog radija Tanja Popec
govorili su 1. lipnja u dvorani
Euroherza u Rijeci o prelaturi
Opus Dei na kulturnoj tribini
koju je organiziralo
Akademsko katoličko društvo
Jeronim.
Osvrnuvši se na činjenicu da je
veliko zanimanje za Opus Dei
potaknuto i popularizacijom
knjige i filma "Da Vincijev
kod", koji su prelaturu prikazali
u potpuno pogrešnom svjetlu,
Popec je izdvojila tri bitne teme
za kršćanstvo: tko je Isus Krist,
kojim izvorima o Isusu
vjerujemo, te što je Crkva koju
je Isus utemeljio na apostolu
Petru kao stijeni. Pozivajući se
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na mnogobrojne teologe koji su
reagirali proteklih dana na
netočnosti iznesene u
tvrdnjama Dana Browna,
zaključila je kako bi "iz svega
toga moglo proizići nešto
pozitivno, mogle bi nastati
brojne studijske skupine i
probuditi se zanimanje za vjeru.
Roman i film izazvali su to
zanimanje, a sada je
odgovornost na uvjerenim
katolicima i katoličkim
profesorima odgovoriti na
duhovnu glad naroda".
Jedan od najpoznatijih
ispovjednika u zagrebačkoj
katedrali, vlč. Ramos upoznao
je okupljene s poviješću
prelature u našoj zemlji. Sv.
Josemaria Escriva de Balaguer
osnovao ju je 1928., kao
osobnu prelaturu pod izravnom
jurisdikcijom Svete Stolice

priznao ju je papa Ivan Pavao
II. 1982., utemeljitelja je
kanonizirao 2002., a od 2003.
nazočna je u Hrvatskoj. Ova
prelatura pomaže običnim
ljudima živjeti svoj kršćanski
poziv u svakodnevnici, nudeći
im duhovnu potporu i
izobrazbu koje su im za to
potrebne, rekao je Ramos.
Glavna djelatnost prelature
sastoji se u davanju svojim
pripadnicima i drugim ljudima
duhovna sredstva kojima će
živjeti kao dobri katolici usred
svijeta, podsjetio je predavač,
dodavši kako Opus Dei
promiče svijest o univerzalnom
pozivu na svetost, osobito na
svetost koja se ostvaruje
običnim radom i u
svakodnevnim obvezama.
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Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata

Na početku euharistijskog
slavlja kardinala McCarricka,
kojem je ovo petnaesti posjet
Hrvatskoj, pozdravio je
kardinal Bozanić kazavši:
"Posebno nam je drago što je
danas među nama uzoriti
gospodin nadbiskup Theodore
McCarrick, kardinal iz
Washingtona. Svojom
nazočnošću među nama i ovom

je prigodom posvjedočio
dugogodišnje prijateljstvo s
hrvatskim narodom i Crkvom u
Hrvatskoj. Zahvaljujući mu što
je spremno prihvatio poziv da
pohodi zagrebačku Crkvu o
svetkovini Majke Božje od
Kamenitih vrata, radosni smo
što danas predvodi ovo
središnje euharistijsko slavlje u
čast naše Zaštitnice". U znak
zahvalnosti što je u Hrvatskoj
bio nazočan i 1998. godine
kada je papa Ivan Pavao II
proglasio blaženim kardinala
Alojzija Stepinca, kardinal
Bozanić darovao je kardinalu
McCarricku bistu bl. Alojzija
Stepinca.
Obraćajući se vjernicima,
kardinal Bozanić istaknuo je:
"Radujem se što i ove godine
mogu zajedno s vama
posvjedočiti ustrajni i
nepokolebljivi hod Crkve
zagrebačke koja se na današnju
svetkovinu Majke Božje od
Kamenitih vrata, zaštitnice
Zagreba ponovno okupila u
Stepinčevoj katedrali.
Okupljeni oko dragog lika
Majke Božje, koja svojom
ljubavlju bdije nad našim
gradom, zahvaljujemo Bogu što
nam po Mariji daje znak svoje
milosne prisutnosti među
nama". Pozvao je vjernike da se
u svojim molitvama spomenu
onih koji su ovih dana stradali u
potresu u Indoneziji, na otoku
Javi, a prikupljene milodare
kardinal je namijenio za
potrebe stradalih.
U propovijedi, koju je
pripremio na hrvatskom jeziku,
kardinal McCarrick istaknuo je:
"Počeci moje povezanosti s
Hrvatskom sežu u dane kada je

kardinal Šeper, prije oko
trideset i pet godina, posjetio
New York i kada sam ja bio
tajnik sl. Božjega, kardinala
Terencea Cooka" te se prisjetio
svog dugogodišnjeg
prijateljstva s pokojnim
kardinalom Franjom
Kuharićem i prijateljstva s
kardinalom Bozanićem. "Svoju
sam službu stavio pod zaštitu
Bogorodice Marije Kraljice, a u
mome biskupskom grbu
središnji je motiv jednostavna
kruna kao spomen na Nju kao
Kraljicu moga svećeništva i
moje biskupske službe, dok ona
danas u nebu kraljuje kao
Kraljica hrvatskog naroda, ma
gdje se on nalazio", kazao je
kardinal McCarrick
nastavljajući: "Neka Majka
Božja, koja se nalazi u
Kamenitim vratima grada i
poziva nas u zaštitu svoje
privržene brižnosti, uvijek stoji
na vratima naših srdaca i
poziva nas da hodimo s Isusom,
da svoje pouzdanje polažemo u
njegovu ljubav, a jednako tako
svoje živote, radosno, snažno i
velikodušno ugrađujemo u
služenje Njemu i u služenje
svojim bližnjima".
Po završetku svečane
euharistije oblikovana je
procesija u kojoj je pored
kardinala McCarricka, nuncija
Lozana, kardinala Bozanića i
ostalih nadbiskupa i biskupa,
sudjelovao veći broj svećenika,
redovnika i redovnica, crkvenih
udruga i naroda Božjeg.
Procesija je išla od zagrebačke
prvostolnice do Kamenitih
vrata gdje se iskazala
pobožnost Majci Božjoj od
Kamenitih vrata molitvom,
predanjem i pjesmom.

Slavlje predvodio
kardinal McCarrick Kardinal Bozanić
pozvao vjernike da se
u svojim molitvama
spomenu stradalih u
potresu u Indoneziji,
kojima je namijenio i
prikupljene milodare
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Zagreb, 1.6.2006. (IKA) Svetkovina Majke Božje od
Kamenitih vrata proslavljena je
31. svibnja godine, na Dan
grada Zagreba, svečanim
euharistijskim slavljem u
zagrebačkoj prvostolnici koje je
predvodio kardinal Theodore
Edgar McCarrick,
washingtonski nadbiskup.
Nakon svečane euharistije,
procesijom od katedrale do
Kamenitih vrata prenijela se
slika Majke Božje od
Kamenitih vrata u kojoj je
sudjelovao veći broj vjernika.
U koncelebraciji su bili
kardinal zagrebački nadbiskup
Josip Bozanić, apostolski
nuncij u RH nadbiskup
Francisco Javier Lozano,
nadbiskup metropolit splitskomakarski Marin Barišić,
nadbiskup metropolit riječki
Ivan Devčić, zadarski
nadbiskup Ivan Prenđa,
banjolučki biskup Franjo
Komarica, vojni ordinarij Juraj
Jezerinac, biskupi đakovačkosrijemski biskup Marin Srakić,
varaždinski Marko Culej,
pomoćni biskupi zagrebački
Josip Mrzljak, Vlado Košić i
Valentin Pozaić te đakovačkosrijemski Đuro Gašparović i
Đuro Hranić. Svečanosti je bio
nazočan i zagrebački
gradonačelnik Milan Bandić.

Misa zadušnica kod splitskih franjevaca uz 15.
obljetnicu 114. brigade HV-a
Split, 1.6.2006. (IKA) Polaganjem vijenca te
paljenjem svijeća pred
središnjim križem na splitskom
groblju Lovrinac, a zatim
misom zadušnicom za sve
poginule hrvatske branitelje,
koju je u župnoj i samostanskoj
crkvi Marijina Uznesenja uz
franjevački samostan Sv. Ante
na Poljudu predvodio župnik i
gvardijan fra Frano Delić,
Udruga hrvatskih branitelja dobrovoljaca, 1. lipnja
obilježila je petnaestu
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obljetnicu osnivanja 114.
brigade "škorpiona", prve
pričuvne brigade HV-a u
Hrvatskoj.
Uz članove obitelji, rodbinu,
prijatelje i preživjele suborce,
nazočni su bili i predstavnici
Grada i Županije te četiri
slavna zapovjednika 114.
brigade. Nakon razgledavanja
umjetničke izložbe pripadnika
brigade u velikoj dvorani Doma
HV-a održana je svečanost na
kojoj su nazočne pozdravili

gradonačelnici Splita, Trogira i
Solina te splitsko-dalmatinski
župan Ante Sanader, također i
prvi zapovjednik postrojbe
brigadir Ante Čatlak te brigadni
general Slaven Zdilar. Počast je
poginulim braniteljima odana i
pred spomen-obilježjem u
Perivoju hrvatskih mučenika u
krugu "škvera" - splitskog
brodogradilišta, gdje se čuva
legendarni oklopni vlak, koji je
služio u Domovinskom ratu.
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Susret članova HBK s redovničkim provincijalima iz
Hrvatske
Biskupi i provincijali
raspravljali o
primjeni Konvencije
za povjeravanje župa
ustanovama
posvećenoga života i
družbama
apostolskoga života
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Zagreb, 1.6.2006. (IKA) - Pod
predsjedanjem kardinala Josipa
Bozanića, zagrebačkog
nadbiskupa i predsjednika
HBK, u četvrtak 1. lipnja
održan je u Tajništvu HBK u
Zagrebu susret članova
Hrvatske biskupske
konferencije s redovničkim
provincijalima iz Hrvatske,
priopćeno je iz Tajništva
Hrvatske biskupske
konferencije.
U uvodnoj riječi kardinal
Bozanić istaknuo je da je taj,
već tradicionalni susret, vrlo
jasan znak unutarcrkvenog
dinamizma i nastojanja, pri
čemu redovništvo svojim
specifičnim poslanjem na
poseban način obogaćuje
Crkvu. Kardinal Bozanić
pozdravio je apostolskoga
nuncija u RH nadbiskupa
Francisca Javiera Lozana, čija
prisutnost označava trajnu i
čvrstu povezanost Crkve u
Hrvatskoj sa Svetim Ocem u
Rimu. Posebno je pozdravio
novoizabrane provincijale, koji
su prvi put sudjelovali na
takvom susretu.
Skup je pozdravio i o. Iko
Mateljan OP, predsjednik

Hrvatske konferencije viših
redovničkih poglavara,
istaknuvši da se u povjerenju i
ustrajnom nastojanju izgrađuju
pravi crkveni odnosi koji daju
obilat rod poput pšenice iz
evanđeoske prispodobe o
sijaču.
Biskupi i provincijali
raspravljali su o primjeni
Konvencije za povjeravanje
župa ustanovama posvećenoga
života i družbama apostolskoga
života koja je usvojena prije
godinu dana. Konstatirano je da
će primjena Konvencije, što je
u skladu s crkvenim
zakonodavstvom, pomoći da se
iznađu što bolja rješenja u
pastoralu onih župa koje su
povjerene ili se povjeravaju
redovnicima. U tom kontekstu
razgovaralo se i o aktualnim
pitanjima cjelokupnoga
pastorala koji traži sve više
zauzetih i svjedočki spremnih
svećenika.
Drugo važno područje o kojem
su razgovarali biskupi i
provincijali bilo je pitanje brige
za duhovna zvanja. Ističući
snažnu eklezijalnu dimenziju
toga pitanja i njezinu važnost
za život i djelovanje Crkve,

konstatirano je da se tom
pitanju posvećuje sve više
pozornosti kako u redovničkim
zajednicama tako i u
biskupijama, ali i na
zajedničkom planu. Odlučeno
je da će Vijeće HBK za
sjemeništa i duhovna zvanja
zajedno s odborima Hrvatske
konferencije viših redovničkih
poglavara i Hrvatske unije viših
redovničkih poglavarica za
duhovna zvanja, zajednički
programirati promicanje
duhovnih zvanja u našoj Crkvi.
Istodobno će se slično
poduzimati u biskupijama,
imajući u vidu specifičnost
karizmi pojedine redovničke
zajednice.
Susret je završio zajedničkim
objedom u Tajništvu HBK.
Nakon objeda članovi HBK
održali su kratak susret na
kojem se razgovaralo o
konkretnim točkama
predstojećeg pohoda ad limina
koji će se održati od 3. do 10.
srpnja ove godine u Rimu,
ističe se u priopćenju sa susreta
članova HBK s redovničkim
provincijalima iz Hrvatske koje
je uputilo Tajništvo HBK.

Premijer Sanader na Meterizama
Premijer čestitao
šibenskoj župi Sv.
Jeronima četrdesetu
obljetnicu i završetak
radova na župnoj
crkvi i pastoralom
centru

Šibenik, 2.6.2006. (IKA) Premijer Republike Hrvatske
dr. Ivo Sanader i skupina
visokih državnih dužnosnika
posjetili su 2. lipnja šibensku
gradsku župu Sv. Jeronima Meterize. Razlog dolaska
visoke delegacije je spomenik
papi Ivanu Pavlu II., rad
akademskog kipara Aleksandra
Ale Guberine, koji je 2. travnja
postavljen u perivoju župne
crkve. Premijer tog dana zbog
obveza, kako ističe župnik
Meteriza fra Ivan Maletić, nije
mogao otkriti spomenik te je

ovom posjetom ispunio
obećanje i posjetio župu u
godini kada se obilježava
četrdeseta obljetnica njezina
postojanja. Premijera je uz
župnika i brojne vjernike,
dočekao i šibenski biskup Ante
Ivas. Nakon pozdravnih govora
premijeru Sanaderu uručen je
brončani odljev kipa pape Ivana
Pavla II.
Premijer je čestitao župi
Meterize na četrdesetoj
obljetnici i na završetku radova
na župnoj crkvi i pastoralom
centru. Istaknuo je važnost

pape Ivana Pavla II. u
suvremenom svijetu. On je bio
mirotvorac i pomogao je da se
komunistička diktatura makne s
europske pozornice, istaknuo je
dr. Sanader, koji u živom
sjećanju nosi posljednji susret s
Ivanom Pavlom II. Hrvati su
uvijek cijenili Papino
prijateljstvo koje je pokazivao
prema Hrvatskoj. Riječ je o
velikanu suvremenog svijeta i
očekujemo da će Sveta Stolica
uskoro u svojim regularnim
postupcima to potvrditi,
zaključio je dr. Sanader.

Bagalovići: Prvo duhovsko bdjenje mladih
Splitsko-makarske nadbiskupije
Bagalovići, 2.6.2006. (IKA) - U
župnoj crkvi Gospe Karmelske
u Bagalovićima u večernjim
satima 2. lipnja održano je
duhovsko bdjenje mladih župa
Neretvanskog dekanata. To je
bilo prvo bdjenje mladih u
Splitsko-makarskoj
nadbiskupiji koje će se u
organizaciji Vijeća za pastoral
mladih nadbiskupije 3. lipnja
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održati po svim dekanatima.
Molitveno bdjenje održano je
pod geslom koje je dao papa
Benedikt XVI. "Riječ tvoja
nozi je mojoj svjetiljka i
svjetlost mojoj stazi". Za tu
prigodu izrađeni su prigodni
plakati i molitveni sadržaji koje
su animirali čitači župe sv.
Nikole biskupa iz Metkovića.
Pjevao je župni zbor

Bagalovića, kojemu se uz
gitaru pridružio župnik don
Nikola Bodrožić. Na
molitvenom bdjenju uz
neretvanskog dekana Stipu
Jerkovića sudjelovali su i ostali
župnici dekanata, a predvoditelj
je bio povjerenik za mlade
Neretvanskog dekanata župni
vikar župe sv. Nikole don Mate
Škaričić.
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Biskup Culej blagoslovio prostorije Ureda za medije
Varaždinske biskupije

Riječ je o najnovijem
biskupijskom uredu u kojem će
djelovati istoimeno
povjerenstvo, a sastoji se od
multifunkcionalnih prostorija,
poput suvremeno opremljenog
studija i režije za pripremu
audio i video materijala za
potrebe elektronskih medija i
druge namjene. Svečanost
otvorenja i blagoslova okupila
je svećenike i laike - djelatnike
i suradnike Biskupskog
ordinarijata, biskupijskih ureda
i ustanova, te članove i
suradnike novoutemeljenog
povjerenstva, među kojima su
vjeroučitelji i mladi animatori
iz raznih krajeva Varaždinske
biskupije.
Sve je pozdravio vlč. mr.
Krunoslav Novak, voditelj
Ureda za pastoral i

evangelizaciju u medijima, koji
je istaknuo kako je ovogodišnji
40. jubilarni Svjetski dan
sredstava društvenih
komunikacija, koji je obilježen
protekle nedjelje, za
Varaždinsku biskupiju izuzetno
poseban, jer je započelo
djelovanje novog povjerenstva i
ureda u biskupiji. Podsjetio je
da je u svojoj poruci uz Svjetski
dan medija papa Benedikt XVI.
želio posvijestiti kako su mediji
mreža komunikacije, suradnje i
dijaloga. Zaželio je stoga da
novi ured bude mjesto
uzajamne komunikacije i
suradnje, koja će se pronositi
diljem biskupije vjernicima,
kao i onima koji to još nisu
postali.
Uoči blagoslova prostorija,
biskup Culej izrazio je želju da
sve ono što će se u ovim
novouređenim prostorima
rađati i o čemu će se govoriti,
doprije i do srca ljudi, a ne
samo do njihovih ušiju.
Kazavši kako je Isus došao na
ovaj svijet navijestiti Radosnu
vijest, biskup je istaknuo da je
Njegova riječ nalazila mjesta u
ljudskim srcima, mrtve budila

na život, donosila mir u ljudske
duše, mirila jedne s drugima, te
pokazivala put prema Očevom
domu. Isus je želio da ono što
On naviješta, bude sačuvano i
preneseno onima koji dolaze
poslije Njega, te je stoga i
svojim učenicima zapovjedio
da idu po svem svijetu i
propovijedaju Evanđelje
svakom stvorenju, podsjetio je
biskup, dodavši da danas
Kristova riječ i evanđelje do
ljudi dopiru i putem sredstava
društvene komunikacije. Da je
Crkva uistinu svjesna značaja i
važnosti medija u naviještanju,
pastoralu i evangelizaciji,
pokazuje i najnoviji dokument
Hrvatske biskupske
konferencije "Crkva i mediji",
istaknuo je biskup Culej,
dodavši kako današnji mediji
imaju zadaću zauzimati se za
istinu i dobrotu, a ne prenositi
senzacije. Zahvalio je svima
koji su pridonijeli otvorenju
novog ureda te je blagoslovio
novouređene prostorije i sve
one koji će u njima djelovati i
javnosti prenositi Kristovu
ljubav i dobrotu.

Riječ je o najnovijem
biskupijskom uredu u
kojem će djelovati
istoimeno
povjerenstvo, a sastoji
se od
multifunkcionalnih
prostorija, poput
suvremeno
opremljenog studija i
režije za pripremu
audio i video
materijala za potrebe
elektronskih medija i
druge namjene
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Varaždin, 2.6.2006. (IKA) Novouređene prostorije Ureda
za pastoral i evangelizaciju u
medijima Varaždinske
biskupije u biskupijskom
Pastoralnom centru u
Varaždinu blagoslovio je 2.
lipnja varaždinski biskup
Marko Culej.

"Mysterium paschale"- večer gregorijanskih napjeva
Đakovo, 2.6.2006. (IKA/BTU)
- Uoči svetkovine Duhova, u
petak 2. lipnja, u đakovačkoj
katedrali svoj prvi nastup imao
je novoosnovani Katedralni
muški komorni zbor pod
ravnanjem katedralnoga
zborovođe Ivana Andrića.
Večernji koncert, oblikovan je
kao duhovno skazanje glazbena meditacija, pod
nazivom "Mysterium paschale",
donoseći napjeve iz bogatoga
repertorija gregorijanskoga
korala.
Sadržajno podijeljen u tri
ciklusa, program je obuhvatio
cjelokupno pashalno otajstvo muku, smrt i uskrsnuće
Kristovo, te svetkovinu
Uzašašća Gospodinova i
Duhove - Pedesetnicu. Prvu
cjelinu činili su napjevi i himni
korizmenoga vremena: introitus
Exurge, quare obdormis
Domine, himan Gloria, laus et
honor, graduale Christus factus
est, napjev Ave verum Corpus i
Kyrie, eleison iz XI. mise Orbis
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factor. Svečani zapjev Alleluia.
Lapis revolutus est s
galikanskim, ambrozijanskim i
gregorijanskim versovima
svečano je uveo u drugi dio
koncerta. Sveto trodnevlje
obuhvaćeno je sekvencijom
Victimae pashali, zatim
napjevom Cantate Domino i
himnom iz slavlja Večernje
uskrsnoga vremena Ad regias
Agni dapes. U ozračje
svetkovine Uzašašća i
Pedesetnice uveli su: introitus
Viri Galilaei i sekvencija Veni
Sancte Spiritus, zatim kantik O
filii et filiae te, na samom kraju
programa marijanska antifona
Regina coeli.
Bogatstvo i ljepota melodija, te
dubina i izvanredna sadržajnost
liturgijskih tekstova pružili su
publici ne samo glazbeni
užitak, nego i duhovni doživljaj
velikih vazmanih otajstava.
Time je ostvarena ideja
prireditelja koncerta da
program ne bude samo koncert,

nego i svojevrsna meditacija
pashalnog otajstva.
Gregorijanski koral, zapravo, i
jest ispjevana molitva, koja
potiče i uzdiže dušu k Bogu,
duboko prožeta
jednostavnošću. Bogatstvo
svete glazbe valja uvijek
nanovo otkrivati i prenositi na
nove generacije, istakao je
biskup Marin Srakić na kraju
programa, dok je uime svih
nazočnih čestitao desetorici
pjevača na uloženom trudu i
postignutom uspjehu,
ohrabrujući ih da nastave
ljepotom zvuka i posebno
izražajnom snagom
gregorijanskoga korala
obogaćivati srca svih onih koji
ih budu slušali.
Uvodno biblijsko razmišljanje
prije koncerta izrekao je mons.
Luka Marijanović, profesor
biblijskih znanosti na
Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Đakovu.

U đakovačkoj
katedrali prvi nastup
novoosnovanog
Katedralnog muškog
komornog zbora pod
ravnanjem
katedralnoga
zborovođe Ivana
Andrića
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Zagreb: Večer bl. Marije Terezije od sv. Josipa
"Osim brige za
napuštenu djecu i
starije, karizma
obuhvaća brigu i za
siromahe, za
katehizaciju, za
misije, i brigu za
roditelje. Na svoj
način nalazi se u
cijelom tijeku ljudskog
života - kao kultura
života", istaknuo je
biskup Pozaić

Zagreb, 2.6.2006. (IKA) - Na
zagrebačkome Vrhovcu
održana je u četvrtak 1. lipnja
Večer bl. Marije Terezije od sv.
Josipa, osnivateljice Družbe
sestara karmelićanki
Božanskoga Srca Isusova, a u
povodu njenog proglašena
blaženom 13. svibnja u
nizozemskome gradu
Roermundu. Na prigodnoj
akademiji sudjelovali su
pomoćni zagrebački biskup
Valentin Pozaić, o. dr. Jure
Zečević, provincijalna
poglavarica sestara
karmelićanki BSI s. Anastazija
Veić, zbor sestara i djece iz
njihovih domova te don Anton
Šuljić.

www.ika.hr

Pozdravljajući brojne goste i
prijatelje Karmela, među
kojima su bili i dr. Mato
Zovkić, prof. Marijan Jakubin,
kao i brojni župnici župa u
kojima djeluju sestre
karmelićanke te sestre raznih
redova, s. Anastazija zadržala
se na pojedinim naglascima iz
života njihove blažene
utemeljiteljice, istaknuvši
osobito njen trnovit put
obraćenja od protestantizma na
katolištvo te nastavak prema
redovništvu. Prikazala je
također ukratko dolazak
karmelićanki BSI u Hrvatsku,
kamo dolaze 1917. na poziv
nadbiskupa Antuna Bauera i
gdje se osobito brinu za
napuštenu djecu, te za starce i
bolesne. Istaknuvši potom
karizmu Majke Marije Terezije
od sv. Josipa, koju je
prepoznala opća Crkva,
provincijalna je poglavarica
rekla: "Nedavna beatifikacija
naše utemeljiteljice potvrda je
Crkve o njezinu djelu i
poslanju. To je vrhunac koji

jedna redovnička zajednica
može doživjeti. Dar poziva koji
je dobila za ostvarenje Karmela
BSI postupno je dozrijevao u
njezinu srcu, Crkva je u svome
krilu promatrala, postupno
odobravala i prihvaćala
odjelotvorenje njezina pothvata
te je u potpunosti priznala novu
mladicu Karmela na drevnom
panju karmelskoga reda kao
samostalnu kongregaciju".
Dr. Pozaić potom je održao
predavanje o temi "Blažena
Majka Marija Terezija od sv.
Josipa zaštitnica i
promicateljica života" u kojemu
se osobito zadržao na činjenici
da vjera u Boga promiče i štiti
život. Nasuprot kulture smrti
vjernici, dokazuje to i nova
blaženica, promiču kulturu
života. Iznijevši teološke vidike
i suvremeno crkveno učenje o
bioetičkoj problematici, biskup
Pozaić rekao je kako "napadaji
na život i razaranje života
vrebaju ne samo na početku i
na kraju života, nego i u samom
svetištu života, u obitelji".
Ustvrdivši kako iza bio-etike
stoji bio-politika, odnosno
političari koji donose zakone
kojima potvrđuju ili pak niječu
vrednote, predavač je rekao
kako danas živimo u svijetu
velikih proturječja. "Korijen tih
proturječja nalazi se u
egoističkom, izopačenom
shvaćanju slobode, daleko od
istine, a u zaboravu solidarnosti
i altruizma, služenja drugome:
jači imaju pravo nad slabijima.
U takvim okolnostima obrana
ljudskog dostojanstva i života,
svakog pojedinca, postaje novi
izazov i novo poslanje: Život
biraj", rekao je biskup. U tom
je kontekstu podsjetio na
značenje bl. Marije Terezije od
sv. Josipa i njezina djela koje je

dokaz kako vjera u zaštiti i
promicanju života ne čeka, već
djeluje. "Za života osnovala je
brojne samostane i domove za
nezbrinutu djecu, kao i staračke
domove, a što se o onda
odrazilo kao karizma - naročito
poslanje od nje osnovane
redovničke družbe. Osim brige
za napuštenu djecu i starije,
karizma obuhvaća brigu i za
siromahe, za katehizaciju, za
misije, i brigu za roditelje. Na
svoj način nalazi se u cijelom
tijeku ljudskog života - kao
kultura života", zaključio je
biskup Pozaić.
U povodu proslave izdan je i
zbornik radova o Majci Mariji
Tereziji od sv. Josipa, odnosno
o temama koje se povezuju s
njenim životom i karizmom,
koji je predstavio o. dr. Jure
Zečević, karmelićanin i
profesor na KBF-u u Zagrebu.
Radovi su pripremljeni još prije
petnaestak godina, kada se
trebao održati simpozij
posvećen sada već blaženoj
osnivateljici, no zbog ratnih je
prilika otkazan, a radovi su
sada skupljeni u zbornik te su
mu pridodani novi prinosi,
rekao je dr. Zečević, koji je
potom ukratko predstavio
pojedine radove raznih autora,
poput o. dr. Atanazija Matanića
i dr. Zovkića.
Program se odvijao uz skladnu
pjesmu sestarskoga zbora
kojemu su se priključila i djeca
iz njihovih domova, a djeca su
na kraju izvela i prigodni recital
posvećen novoj karmelskoj
blaženici. Slavlje je održano
pod geslom osnivateljice:
"Boga u svima gledati, Boga u
svima ljubiti, Bogu i svima
služiti", a osobitost susreta bila
je i u tome što je održan pred
moćnikom nove blaženice.

Škola u Kalinovcu dobila ime Ivana Lackovića Croate
Misno slavlje
predvodio preč.
Mladen Gorupić, a
koncelebrirali su prof.
dr. Matija Berljak i
prof. emeritus dr. Ivan
Golub, Lackovićevi
prijatelji
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Kalinovac, 2.6.2006. (IKA) Osnovna škola u Kalinovcu
proslavila je 2. lipnja svoj dan i
dobila ime Ivana Lackovića
Croate. Slavlje je započelo
misom koju je u župnoj crkvi
Sv. Luke za Ivana Lackovića i
za sve učitelje i učenike 175
godina stare osnovne škole u
Kalinovcu predvodio župnik i
dekan preč. Mladen Gorupić, a
koncelebrirali su prof. dr.
Matija Berljak i prof. emeritus
dr. Ivan Golub, Lackovićevi
prijatelji. Na školi je otkriven
reljef s likom Ivana Lackovića
Croate i spomen-ploča, a

7 . lipnja 2006. broj 23/2006

učenici su unatoč kiše izveli
recital. Zatim je u školskoj
knjižnici, koju je Ivan Lacković
obogatio darom knjiga iz svoje
knjižnice, među njima i nekih
iz 17. stoljeća, predstavljena
knjiga Milorada Kovačevića
"Ivan Lacković Croata Uspravan čovjek", objavljena
za tu prigodu. U nastavku
svečanosti sve je pozdravila
ravnateljica škole Mirjana
Bazijanec te izvijestila o
uspješnom radu škole kroz
proteklu školsku godinu.
Učenici su izveli recital, ples,
pjesme i igrokaz. Na kraju je

dr. Golub istaknuo kako je Ivan
Lacković iz te pučke škole
otišao u svijet i njime pronosio
svoj zavičaj na svojim slikama.
Danas se vratio u školu iz koje
je otišao i nikad više neće otići
iz nje, jer od danas ona nosi
njegovo ime. Prof. Golub
prisjetio se kako mu je Ivan
Lacković pripovijedao da ga je
učitelj u pučkoj školi oštro
ukorio kako ne zna crtati.
Poslije će Lackovića znalac
naivnog slikarstva Jackowsky,
proglasiti najboljim crtačem
naive na svijetu.
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Kardinal Bozanić posvetio crkvu u Hrastelnici
Galdovo, 3.6.2006. (IKA) Zagrebački nadbiskup kardinal
Josip Bozanić posvetio je 3.
lipnja filijalnu crkvu Sv. Ilije u
Hrastelnici, u župi sv. Josipa
Radnika Sisak - Galdovo. Na
svečanom misnom slavlju
koncelebriralo je petnaestak
svećenika uz sudjelovanje
mnoštva župljana, koji su
svojim prilozima sagradili
crkvu. Kardinal im je zahvalio,
istaknuvši kako je taj Božji
dom znak trajanja onih koji su
prije 310 godina u Hrastelnici
podignuli prvu drvenu crkvicu
posvećenu sv. Iliji, kao znak

svoje pripadnosti Bogu i Crkvi.
Posebno je na zauzimanju
zahvalio upravitelju župe sv.
Josipa Radnika fra Anđelku
Sesaru. U propovijedi je
kardinal pozvao vjernike da i u
novu crkvu dolaze tražiti mir,
jer ga samo Bog daje
čovjekovu srcu, da bi ga čovjek
onda mogao širiti i u svojoj
sredini. Osvrnuvši se na
nepovoljne gospodarske prilike
u kojima je građena crkva, u
čiji su oltar ugrađene moći sv.
Marka Križevčanina, dar
Zagrebačke nadbiskupije,
kardinal Bozanić upozorio je

kako se kršćani u Hrvatskoj
danas suočavaju s dva
suprotstavljena nastojanja, od
kojih jedno tvrdi da su
siromašni, a drugo im nudi sve
i svašta za kupovinu i
potrošnju. Uporno se ubija nada
i volja koja traži žrtvu da bi se
moglo živjeti. Zato je u ovom
vremenu potrebno posebno
gajiti nadu u trajanje, posebno
promicati život, jer u životu s
Bogom i u Bogu trajemo,
poručio je zagrebački
nadbiskup.

Danas se uporno
ubija nada i volja koja
traži žrtvu da bi se
moglo živjeti i zato je
potrebno posebno
gajiti nadu u trajanje i
promicati život,
poručio je kardinal
Bozanić

ga ne poznajte. Cjelodnevni
susret krizmanika započeo je
sportskim događanjima u
jutarnjim satima. Slijedili su
duhovni sadržaji, kateheza i
ispovijed te susret s
nadbiskupom i euharistijsko
slavlje koje je predvodio don
Ante Zovko. Druženje i
zajedništvo krizmanika
završeni su scensko-glazbenim
nastupima. Natjecanjem u
izvođenju kršćanskih modernih
i tradicionalnih pjesama
krizmanici su glazbom i
smijehom pokazali svoje
talente i potvrdili radost
susreta.

Nadbiskupijski susret
krizmanika u Rijeci

Rijeka, 3.6.2006. (IKA) Ovogodišnji krizmanici Riječke
nadbiskupije, njih 700 iz
gotovo svih župa, sudjelovali
su na susretu "Krizmanijada" 3.
lipnja u župi Marije Pomoćnice
u Rijeci. U organizaciji
Katehetskog ureda Riječke
nadbiskupije i Hrvatskog
katoličkog zbora "Mi" prvi put
okupili su se krizmanici iz župa
Nadbiskupije sa željom da im
sakrament krizme zaista
postane početak odgovornog
svjedočenja vjere.
Nemojte da vam krizma bude
sakrament izlaska iz Crkve. Taj
sakrament je ulaz, označuje tek
početak pravog vjerničkog
života, ohrabrio je mlade

osnovnoškolce vjeroučitelj
Marin Miletić. Poručio im je da
budu ponosni na svoju vjeru, ne
srame se Krista u kojega
vjeruju te potaknu i druge oko
sebe, posebno roditelje i
članove obitelji da zaista žive i
svjedoče vjeru. Krizmanicima
se obratio i riječki nadbiskup
Ivan Devčić te im istaknuo
važnost življenja i stalnog rasta
u vjeri. Preporučio im je čitanje
i upoznavanja životopisa
svetaca koji im mogu biti uzori
i nadahnuće u vjerskom životu.
Važno je da stalno upoznajete
svoju vjeru. Ne možete voljeti
nekoga koga ne poznajete,
istaknuo je nadbiskup i poručio
im: Ne možete voljeti Isusa ako

www.ika.hr

Upoznajte Isusa da ga možete voljeti

Biskup Bogović s nastavnicima povijesti na Udbini
Udbina, 3.6.2006. (IKA) - Na
Udbini je 3. lipnja održano
međužupanijsko stručno vijeće
nastavnika povijesti osnovnih i
srednjih škola Ličko-senjske i
Primorsko-goranske županije,
kojem su domaćini bili
gospićko-senjski biskup dr.
Mile Bogović i voditeljica
Županijskog stručnog vijeća
Ličko-senjske županije prof.
Mara Krznarić.
U osnovnoj školi Kralja
Tomislava okupilo se oko 60

nastavnika povijesti osnovnih i
srednjih škola Ličko-senjske i
Primorsko-goranske županije,
koje je pozdravio ravnatelj
prof. Mirko Dragičević.
Predavanje "Srednjovjekovne
crkvene baštine i Crkve
hrvatskih mučenika na Udbini"
održao je biskup Bogović, autor
zamisli o gradnji Crkve
hrvatskih mučenika na Udbini,
ujedno ugledni crkveni
povjesničar. Drugo predavanje
na temu "Srednjovjekovne

politike, društvene povijesti i
spomeničke baštine Like i
Krbave" održao je ravnatelj
Hrvatskog instituta za povijest
dr. Milan Kruhek. O Krbavskoj
bitki i njezinim posljedicama
govorio je mr. Željko Holjevac.
Sudionici susreta zatim su pod
vodstvom biskupa Bogovića
pohodili u terenskom dijelu
ostatke drevne krbavske
katedrale Sv. Jakova, kao i
temelje nove Crkve hrvatskih
mučenika.

Međužupanijsko
stručno vijeće
nastavnika povijesti
osnovnih i srednjih
škola Ličko-senjske i
Primorsko-goranske
županije

Nova Gradiška: Godišnja skupština Hrvatske katoličke
udruge medicinskih sestara i tehničara
Nova Gradiška, 3.6.2006.
(IKA) - Članovi Hrvatske
katoličke udruge medicinskih
sestara i tehničara Požeške
biskupije, ogranak Nova
Gradiška, u subotu 3. lipnja
održali su godišnju skupštinu u
prostoru vjeronaučne dvorane

vijesti news

novogradiške župe Bezgrješnog
začeća Blažene Djevice Marije.
Skupština je počela molitvom
koju je vodio novogradiški
kapelan Dario Šimić, ujedno i
duhovni savjetnik Udruge. O
radu u proteklih godinu dana
govorila je Dragica Kvočić,

viša medicinska sestra i
predsjednica Udruge.
Hrvatska katolička udruga
medicinskih sestara i tehničara
Požeške biskupije, ogranak
Nova Gradiška, najmlađi je, a
okuplja 22 medicinske sestre.

Ogranak okuplja 22
medicinske sestre
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Duhovna obnova za djevojke
Franjevke od
Bezgrešne na otoku
Krapnju priredile
duhovnu obnovu za
više od stotinjak
djevojaka Šibenske
biskupije

Šibenik, 3.6.2006. (IKA) Duhovna obnova za više od
stotinjak djevojaka Šibenske
biskupije održana je 3. lipnja na
otoku Krapnju u organizaciji
Franjevki od Bezgrešne. Uz
kreativni rad kroz četiri
radionice na temu "Isus svjetlo
svijeta", susret je bio i
molitvenog karaktera.
Euharistiju za sudionice obnove
slavio je fra Ivan Maletić.

Susret je započeo u šibenskom
samostanu Sv. Lovre na grobu
službenice Božje č.m. Klare
Žižić, utemeljiteljice Družbe
franjevki od Bezgrešne i to ne
bez razloga, istaknula je s.
Zdravka Gverić, u Družbi
zadužena za promicanje
duhovnih zvanja i rad s
mladima, dodajući kako se ove
godine obilježava 300.
obljetnica smrti majke Klare,
koja je dobar primjer

kršćanskog života mladim
djevojkama.
Franjevke od Bezgrešne već
dugi niz godina u Šibeniku rade
s djevojkama, a razlog
održavanja ovakvih susreta je
produbljivanje vjere i
crkvenosti kod ženske mladeži,
što se pokazalo i uspješnim.
Velika većina sudionica
aktivno je uključena u živote
pripadajućih župnih zajednica.

Krk: Predstavljen zbornik o biskupu Mahniću
Riječ je o zborniku
radova sa
znanstvenoga skupa
koji je 23. studenoga
2002. održan u povdu
prijenosa Mahnićevih
posmrtnih ostataka iz
Zagreba u Krk

www.ika.hr

Krk, 3.6.2006. (IKA) - U
Biskupskom dvoru u Krku u
subotu 3. lipnja predstavljen je
zbornik "Duhovni lik i značenje
krčkoga biskupa Antuna
Mahnića (1850-1920)". Riječ je
o zborniku radova sa
znanstvenoga skupa koji je
održan u prigodi prijenosa
Mahnićevih posmrtnih ostataka
iz Zagreba u Krk 23. studenoga
2002. Znanstveni skup na tu
temu održan je dan ranije, 22.
studenoga 2002. godine u
Malinskoj.
U uvodnom slovu krčki biskup
Valter Župan podsjetio je na taj
događaj i istaknuo kako je
biskup Mahnić kroz svoj
neumorni i pastirski rad sebe
izgradio u duhovnog velikana,
po čemu on trajno govori. I u
našem vremenu u kojem
nadvladava relativizam i kad se
hoće Crkvi odreći pravo da
govori, brani i naviješta Božju
istinu, Mahnić je kao columna
veritatis poruka i poticaj da se
ustraje u naviještanju istine,
istaknuo je biskup Župan.
U ime izvršnog nakladnika
zbornika riječ je okupljenima
uputila Ksenija Čulina,

direktorica izdavačkog
poduzeća Glosa iz Rijeke.
Istaknula je da su za taj
Mahnićev zbornik osobito
zaslužni Biskupija Krk kao
nakladnik i dr. Anton Bozanić
kao urednik koji je uložio puno
truda i zalaganja da prikupi
vrijedna predavanja sa
spomenutoga znanstvenog
skupa o Mahnićevu duhovnom
liku i značenju, te ih pripremi
za tisak.
Zatim je o novoizišlom
zborniku progovorio i sam
urednik, dr. Anton Bozanić,
župnik i dekan u Malom
Lošinju. Istaknuo je kako je
Mahnić bio prije svega biskup,
pastir i javni djelatnik kod
Hrvata, pa se njegov duhovni
lik i značaj trebaju iščitavati iz
njegova pastoralnog djelovanja.
Čitateljima se u ovom zborniku
približavaju duhovni lik i
značaj biskupa Mahnića preko
njegove ekleziologije,
razotkrivanja izvora njegove
duhovnosti, zatim kroz njegov
duhovni i pastoralni odgoj
klera, pastoral vjernika, brizi za
liturgiju, sadržaje kojima se

obraćao mladima, kao i kroz
Mahnićevu ulogu u slovenskom
javnom i crkvenom životu. U
zborniku se donose i neka
svjedočanstva suvremenika o
Mahniću, a vidljiv je i njegov
način organiziranja vjernika
laika. No, sva su ta Mahnićeva
djela, dobrim dijelom već
poznata hrvatskoj i slovenskoj
javnosti, proizlazila iz duboko
utemeljene duhovnosti, pa je
Mahnića nemoguće u cijelosti
razumjeti bez valoriziranja
njegova duhovnog lika i
značaja, čemu pridonosi i ovaj
zbornik radova.
Na kraju predstavljanja urednik
Bozanić prve primjerke
zbornika uručio je biskupu
Županu, riječkom nadbiskupu i
metropolitu Ivanu Devčiću, koji
je nakon predstavljanja
predvodio slavlje sv. Kvirina,
zaštitnika Krčke biskupije,
zatim predstojniku Teologije u
Rijeci Milanu Šimunoviću i
nazočnom predstavniku Općine
Omišalj Zdravku Radoviću.
Novi zbornik o Mahniću može
se nabaviti u Biskupskom
ordinarijatu u Krku.

Susret ministranata Đurđevačkog dekanata
120 ministranata i
ministrantica okupilo
se u župi sv. Luke u
Kalinovcu
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Kalinovac, 3.6.2006. (IKA) Župa sv. Luke u Kalinovcu bila
je 3. lipnja domaćin susreta
ministranata iz župa
Đurđevačkog dekanata.
Susret je započeo u jutarnjim
satima nakon kratke okrijepe
120 ministranata i ministrantica
od trećeg razreda osnovne škole
na dalje. Zatim su okupljeni u
župnoj crkvi poslušali nagovor
o temi "Samuelov poziv", koji
je iznio povjerenik za zvanja
Đurđevačkog dekanata župnik
iz Ferdinandovca Siniša
Dudašek, voditelj cjelodnevnog

7 . lipnja 2006. broj 23/2006

programa. Nakon toga su
podijeljeni u skupine sa
svećenicima, đakonom i
animatorima pokušavali
osmisliti promidžbeni plakat
koji govori o aktivnostima
ministrantskih skupina da bi se
privukli novi članovi.
Uslijedila je prezentacija
plakata, a potom su ministranti
nastavili druženje uz kviz iz
poznavanja vjere u kojem su
pokazali zadivljujuće znanje.
Prvi dio susreta zaključen je
misom koju je predvodio vlč.
Dudašek. Nakon ručka za 12

najboljih iz kviza održano je
finale kviza, a za to vrijeme
ostali ministranti imali su
sportske aktivnosti.
Pobijedili su Nikola Cik iz
Đurđevca, Petra Ratajec iz
Dinjevca, Ivan Grgić iz
Prugovca i Tereza Kovačić iz
Pitomače. Cjelodnevni susret
završio je zahvalom Bogu, ali i
dekanu preč. Mladenu
Gorupiću, domaćem župniku,
koji je sve ministrante počastio
ručkom i kolačima te ih ugostio
na jedan dan.
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Rijeka: "Papa među nama"
Rijeka, 3.6.2006. (IKA) - U
svetištu Gospe Trsatske u
Rijeci održano je 3. lipnja
Duhovsko bdjenje "Papa među
nama". To je bdjenje prvi put
protekle godine organiziralo
Akademsko katoličko društvo
Jeronim u suradnji s Hrvatskom
glazbenom unijom Primorskogoranske županije, a prisjećanje
je na nezaboravan boravak
Ivana Pavla II. u Rijeci i misu
koju je na Delti predvodio na
blagdan Duhova 2003. godine.
Unatoč lošem vremenu na
bdjenju se okupio veliki broj
vjernika, među kojima najviše

maldih, koji su se u pjesmi i
molitvi prisjećali
blagopokojnog Pape. Uz
svjedočanstva o duhovnom
putu vlč. Sanjina Francetića i s.
Veronike Popić, mladi su sa
zanimanjem pratili i
svjedočanstvo duhovnika
AKD-a Jeronim mr. Petra
Tomašića.
S obzirom da se mladi najbolje
izražavaju pjesmom, otuda i
ideja da se Duhovsko bdjenje i
rođendan Crkve obilježi i
pjesmom. Stoga su na Trsatu
nastupili En Face, vokalna
skupina Rivers, Duo Aledory,

KUMI, Poklon, mladi s
Viškova i FRAMA Krnjevo te
prvi put i VIS Anima.
Četverosatni program protekao
je u znaku zahvale Svetome
Ocu, ali i svjedočenja kako
mladi nisu zaboravili ono što su
primili u porukama i
putokazima koje im je ostavio
Veliki papa, za kojega se
nadaju da će ubrzo biti
proglašen svetim. Četverosatni
program zaključen je misom, a
nakon nje vjernici su se u
procesiji sa svijećama uputili
stubama Petra Kružića do
Delte.

Duhovsko bdjenje u
spomen na Ivana
Pavla II.

Proslavljen sv. Kvirin, zaštitnik Krčke biskupije
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ljubiti svoje neprijatelje?
Znamo dobro, nastavio je, kako
mržnja razara brakove, obitelji,
susjedstva, kako izaziva čine
osvete među pojedincima i
među narodima, dok opraštanje
stvara mogućnost pomirenja i
novog početka. U svjetlu života
i mučeništva sv. Kvirina,
nadbiskup Devčić uočio je kako
su ga protivnici ušutkali i ubili,
ali nisu mogli ušutkati riječ
Božju koju je sv. Kvirin
pronosio, te nastavio: "U svim
vremenima i u svakom režimu
glas Crkve je nailazio na
pokušaje ušutkavanja. I danas,
kada se svakome jamči sloboda
govora i kad se to smatra
općom tekovinom, riječ Crkve
nerijetko se dočekuje ne samo s
nerazumijevanjem, nego i s
otvorenim osporavanjem
njezina prava da uopće govori.
Svjedoci smo toga gotovo
svakodnevno, kako u nas tako i
širom svijeta. Propovjednik se
zatim osvrnuo na činjenicu da
danas mnogi kršćani šute o
svojoj vjeri premda ih na to
nitko ne prisiljava. Čak se ne
usuđuju o tome ni u svojoj
obitelji govoriti, pred svojim
bračnim drugom ili djecom.
Današnja raširena i uporna
šutnja o Bogu u kršćanskim
obiteljima i u raznim
ustanovama i poslovima govori
više o mlakoj i slaboj vjeri ili
možda o pogrešno shvaćenoj
vjeri, istaknuo je nadbiskup
Devčić, i čini se kao da Boga
više nema u mnogim životnim
prigodama. Stoga od kršćanskih
mučenika, koji nisu samo s
Bogom umirali, nego s njime
prije svega živjeli, imamo puno
naučiti. Sv. Kvirin umro je zato
što se nije htio prikloniti većini
koja je žrtvovala kumirima i
idolima, nego je težio prema

onome što je istinsko pa makar
bilo u manjini. U kršćanskim
mučenicima prepoznajemo
istinske osobnosti, snažne i
karakterne ličnosti te možemo
uočiti koliko se mi od njih
razlikujemo kad smo spremni
raditi kompromise i zbog malih
neugodnosti odreći se svoga
kršćanskog stava". Nadbiskup
Devčić posebno je zapazio
kako je sv. Kvirin
nepokolebljivu vjeru platio
životom tako što su ga njegovi
neprijatelji bacili u rijeku,
objesivši mu oko vrata mlinski
kamen, pa se upitao: "Ne bi li
se i mi trebali zamisliti nad
svojim mlinskim kamenima
koje sami sebi vješamo oko
vrata i tako gušimo ne samo naš
zemaljski, nego i vječni život,
jer nas to kamenje vuče u
duhovnu i moralnu propast:
Kakav je kamen o vratu mojeg
braka i obitelji, koji ih razara i
uništava? Kako prepoznati i
odbaciti kamenje oko vrata
našeg društva i cijelog naroda,
koje nas neprestano vuče prema
dolje i priječi nam uzlet?"
Podsjetivši kako Krčka
biskupija slavi svoga zaštitnika
sv. Kvirina uoči svetkovine
Duhova, riječki nadbiskup
istaknuo je da je Duh Sveti bio
svjetlo i snaga mučenicima.
Stoga je na kraju propovijedi
zazvao Duha Svetoga i na
današnje kršćane da mognu biti
svjedoci, jer se svako dosljedno
življenje i svjedočenje vjere
događa ne našom snagom nego
snagom Duha Svetoga. Zaželio
je konačno da silom Duha i mi
od slabih postanemo jaki, od
plašljivih hrabri i neustrašivi, a
od ljudi spremnih na
kompromise ljudi koji će
svakodnevno beskompromisno
živjeti i svjedočiti svoju vjeru.

Svečanu euharistiju
predvodio nadbiskup
Devčić

www.ika.hr

Krk, 3.6.2006. (IKA) - Krčka
biskupija ove godine proslavila
je svoga zaštitnika sv. Kvirina u
subotu 3. lipnja namjesto 4.
lipnja, budući da je taj dan bila
svetkovina Duhova. Svečanu
večernju euharistiju predvodio
je riječki nadbiskup i metropolit
Ivan Devčić u koncelebraciji s
domaćim biskupom Valterom
Županom i četrdesetak
dijecezanskih i redovničkih
svećenika. Putem kablovske
televizije svečana euharistija u
čast sv. Kvirina bila je
prenošena i u domove Krčana.
Na početku je biskup Župan
pozdravio predvoditelja slavlja
i mnogobrojne vjernike koji
rado svake godine iz cijele
biskupije hodočaste u krčku
katedralu za sv. Kvirina. U
slavlju je pored članova
Krčkoga stolnog kaptola
sudjelovao i predstojnik
Teologije u Rijeci Milan
Šimunović, rektor Bogoslovnog
sjemeništa Ivan Pavao II.
Nikola Uravić, rektor riječke
katedrale Ivoslav Linić i dekan
središnjeg riječkog dekanata
kapucin fra Stanko Dodig.
Katedralni zbor pod ravnanjem
Mirjane Žužić pjesmom je
uzveličao slavlje, a u
liturgijskoj asistenciji bili su
krčki bogoslovi iz Bogoslovnog
sjemeništa u Rijeci.
Nadbiskup Devčić u
propovijedi je podsjetio kako
treba zahvaliti primjeru i
zagovoru sv. Kvirina da se u
tijeku dugih vjekova na otoku
Krku i u cijeloj biskupiji vjera
ne samo sačuvala, nego i da je
urodila mnogim plodovima
duha i kulture. Svaki kršćanski
mučenik stavlja nas pred
pitanje: je li naše srce slobodno
od svega što čovjeka porobljuje
te jesmo li spremni oprostiti i
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Duhovsko bdjenje mladih Varaždinske biskupije
Predstojnik Koren
pozvao je mlade
okupljene na
dvosatnom susretu u
varaždinskoj katedrali
da u svijetu gdje žive i
djeluju nastoje uistinu
biti svjetlo koje
obasjava svojim
primjerom druge ljude

Varaždin, 3.6.2006. (IKA) Članovi zajednica mladih s
područja Varaždinske biskupije
okupili su se u subotu 3. lipnja
na zajedničkom Duhovskom
bdjenju u katedrali Uznesenja
Blažene Djevice Marije u
Varaždinu. U tijeku dvosatnog
večernjeg bdjenja slavljena je
misa s prigodnim meditativnomolitvenim programom.
Nakon adventskog i
korizmenog bdjenja uoči
Božića i Uskrsa, Ured za
pastoral mladih Varaždinske
biskupije priredio je u katedrali
još jedno bdjenje za mlade, i to
u predvečerje Nedjelje
Pedesetnice. Pozdravljajući
stotinjak okupljenih mladih,
predstojnik ureda i predvoditelj
slavlja bdjenja vlč. Damjan
Koren kazao je kako se ovaj put
okupilo nešto manje mladih
vjernika, jer su pojedine
zajednice mladih također

priredile župna ili dekanatska
bdjenja, što pokazuje da su
zaživjele njihove aktivnosti.
Istaknuo je kako je predvečerje
svetkovine Duhova uistinu
važna večer priprave za
proslavu blagdana kada je
Crkva primila Duha Svetog i
predstavila se svijetu. Podsjetio
je kako po Duhu Svetom Krist i
danas djeluje u srcima vjernika
te ih prati Božjim blagoslovom.
Stoga je pozvao okupljene da
se otvore Duhu Svetom kako bi
u svoj život primili Božju
milost i zajedništvo s Kristom.
U propovijedi je vlč. Koren
istaknuo važnost zajedništva
vjernika koji se okupljaju
zajedno i za jedno, kazavši
kako je takvo zajedništvo
međusobno i s Bogom moguće
ukoliko žive u ljubavi i s
ljubavlju. Da bi mogli živjeti u
ljubavi ustrajno i strpljivo
uputio je mlade na osobnu i

zajedničku molitvu, odnosno
sudjelovanje u slavljima
zajednice, a ona najvažnija su
nedjeljne mise. Nakon
propovijedi uz molitvu vjernika
mladi su otpjevali himan
molitve Duhu Svetom. U tijeku
mise svoj izuzetno uvježbani i
zapaženi nastup imao je
Biskupijski zbor mladih pod
ravnanjem Ivana Malbašića,
koji vodi zbor zajednice mladih
varaždinske katedrale.
Tridesetak mladih članova
biskupijskog zbora uz
instrumentalnu pratnju izvelo je
niz pjesama koje osobito rado
pjevaju mladi. Na kraju slavlja
predstojnik Koren pozvao je
okupljene mlade da u svijetu
gdje žive i djeluju nastoje
uistinu biti svjetlo koje
obasjava svojim primjerom
druge ljude.

Svetkovina Duhova u Krku

www.ika.hr

I kršćanski su vjernici
u kušnji da od svoje
vjere izabiru samo
ono što im odgovara i
godi, a da ne uzimaju
cjelovito i ozbiljno
riječ Božju, upozorio
je biskup Župan

Krk, 4.6.2006. (IKA) Svetkovina Duhova svečano je
4. lipnja proslavljena u krčkoj
katedrali pontifikalnom misom
koju je predvodio krčki biskup
Valter Župan zajedno s
jedanaest svećenika i redovnika
grada Krka. U propovijedi je
posebno istaknuo kako je Duh
Sveti izvor svjetla i istine za
onoga koji se otvori njegovom
djelovanju. To je posebno
važno u našem vremenu kad
prevladava relativizam i kad
čovjek počinje vjerovati kako
nije moguće doći ni do kakve
sigurnosti i istine. Ono što je
dobro za jednoga čovjeka,
drugome se čini kao zlo. U
takvoj pomutnji Duh Sveti je
svjetlo koje čovjeka
prosvjetljuje da vidi što je
pravo i istinito pa da se ne

izgubi. Podsjetio je na ono
pilatovsko pitanje: što je istina,
koje se ne postavlja iz želje da
se dozna odgovor, nego iz
omalovažavajućeg uvjerenja da
do istine nije moguće doći, jer
svatko kao da ima svoju istinu.
I kršćanski su vjernici u kušnji
da od svoje vjere izabiru samo
ono što im odgovara i godi, a
da ne uzimaju cjelovito i
ozbiljno riječ Božju. Crkva je
ipak pozvana naviještati istinu,
bilo to zgodno ili nezgodno,
istaknuo je biskup Župan,
premda ima ljudi koje iritira ta
istina temeljena na Božjoj
Objavi. Upravo u tome i jest
snaga Duha Svetoga, koji
oživljava i potiče Crkvu da
bude ustrajna u svome poslanju
koje je primila od svoga
Učitelja i Utemeljitelja, Isusa

Krista.
U zaključku propovijedi biskup
Župan zaželio je da vjernici
Krčke biskupije i svi kršćani
budu oživljeni i ohrabreni te
sposobni za istinu i cjelovitu
vjeru u svjetlu i snazi Duha
Svetoga.
Evanđelje svetkovine
naviješteno je, osim na
hrvatskom, i na talijanskom
jeziku, budući da su u
duhovskom slavlju sudjelovali i
brojni gosti iz Italije i
inozemstva koji u gradu i na
otoku Krku već provode svoj
odmor. Poslijepodne je krčki
biskup u katedrali predvodio
svečanu pjevanu duhovsku
Večernju iz Časoslova naroda
Božjega.

Biskup Bogović na Duhove u Ogulinu
Biskup je izrazio
zahvalu za 15 godina
cvjetanja hrvatskog
stabla koje je uz
pomoć Duha Svetoga
donijelo mnogo
plodova
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Ogulin, 4.6.2006. (IKA) Misno slavlje na svetkovinu
Duhova gospićko-senjski
biskup Mile Bogović predvodio
je 4. lipnja u Ogulinu te
podijelio sakrament potvrde
stotini krizmanika.
Koncelebriralo je šest
svećenika Ogulinskog dekanata
predvođenih župnikom i
dekanom ogulinskim mr.
Tomislavom Rogićem i župnim
vikarom Petrom Šporčićem koji
je krizmanike pripremao za
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sakrament vjerničke zrelosti.
Misno slavlje pratio je zbor
mladih Emanuel pod vodstvom
Sanija Francetića. Biskupu su
pozdrave izrekli uime roditelja i
kumova saborski zastupnik
Ivan Vučić te uime škola
nastavnica Prve osnovne škole
Ogulin Anđelka Kurelac.
Simbolički, sadašnji krizmanici
rođeni su 1991. godine, kada su
njihovi roditelji branili pravo na
život i kada su krenuli u
stvaranje samostalne hrvatske

države. Biskup je izrazio
zahvalu za 15 godina cvjetanja
hrvatskog stabla koje je uz
pomoć Duha Svetoga donijelo
mnogo plodova za hrvatski
narod, a na sadašnjim
krizmanicima je da nastave
stvarati te plodove. Da bi bili
vjerni nasljednici Krista
trebamo razumjeti govor
dobrote i ljubavi kojeg možemo
savladati samo uz pomoć Duha
Svetoga, poručio je biskup
mladima.
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Stotinu krizmanika u požeškoj katedrali
Požega, 4.6.2006. (IKA) Požeški biskup Antun
Škvorčević predvodio je na
svetkovinu Duhova 4. lipnja u
požeškoj katedrali svečano
euharistijsko slavlje i mladima
katedralne župe podijelio
sakrament potvrde.
Pozdravljajući biskupa uime
stotinu ovogodišnjih
krizmanika Ivana Pavličević
istaknula je da su svjesni da je
Duh Sveti snaga i pokretač
svega pozitivnog u ovom
svijetu. Premda smo većina
petnaestogodišnjaci,
preuzimamo odgovornost "biti
svjedoci Isusa Krista u
sadašnjem i nadolazećem
vremenu. Vjera u Isusa Krista
bila je vrijednost koja je
obilježila hrvatsku prošlost i
sadašnjost, a mi smo jamstvo

da će i dalje katolička baština
biti prisutna i na ovim
područjima drage nam Požege i
ovog dijela Požeške biskupije",
kazala je Ivana.
Biskup je podsjetio na snažno
djelo Isusova duha kojeg su
njegovi učenici primili na dan
Pedesetnice i čije se djelovanje
do danas nije zaustavilo diljem
planeta. Zahvaćeni tim duhom
Isusovi učenici koji su bili slabi
postali su duhovno jaki ljudi
koji su osvojili svijet. Postati
jak u Isusu Kristu nema
značenje samo za sadašnji
trenutak i mjesto, nego ima
planetarno značenje za
vječnost. Onaj tko bi poželio
biti jak samo na ljudskim
razinama i u ljudskim
disciplinama, a ne konačno jak

na općoj razini života, taj bi o
sebi sitno mislio i za sebe sitno
želio. Isusu Krist utemeljio je
zajedništvo ljubavi koje se zove
Crkva i u tom zajedništvu ona
se neprestano daje obnavljajući
svoju žrtvu ljubavi. Oni koji ne
prihvaćaju tu ljubav, koji
preziru taj dar, ti postaju slabi
ljudi. Biskup Škvorčević stoga
je krizmanicima poručio da
Duh Sveti želi biti njihova
jakost te ih pozvao da se ne
odriču te jakosti nego uvijek
budu otvorena srca za Božji
Duh ljubavi, jedini koji im daje
život vječni.
Na svetkovinu Duhova vjernici
Požeške biskupije na svim
misnim slavljima molili su za
stradale u potresu u Indoneziji
te na kraju slavlja prikupljali
novčane priloge.

Na svetkovinu Duhova
vjernici Požeške
biskupije na poziv
biskupa Škvorčevića
na svim misnim
slavljima molili i
prikupljali novčane
priloge za stradale u
potresu u Indoneziji

Zagreb, 4.6.2006. (IKA) Tajnik za odnose s državama u
Državnom tajništvu Svete
Stolice nadbiskup Giovanni
Lajolo predvodio je svečanu
koncelebriranu misu u
zagrebačkoj katedrali na
svetkovinu Duhova 4. lipnja,
zajedno sa zagrebačkim
nadbiskupom kardinalom
Josipom Bozanićem,
apostolskim nuncijem u RH
nadbiskupom Franciscom
Javierom Lozanom,
kanonicima i prebendarima
Crkve zagrebačke.
Na početku slavlja okupljene u
zagrebačkoj prvostolnici
pozdravio je kardinal Bozanić,
podsjetivši na svježu sliku
"raspjevane Zagrebačke Crkve,
koja je posljednjega dana
mjeseca svibnja u srcu
metropole svojom molitvom,
pjesmom i procesijom iskazala
čast zaštitnici Grada Zagreba,
Majci Božjoj od Kamenitih
vrata. Bila je to snažna
svjedočka gesta hrvatskoga
vjernog naroda". Kardinal je
pozvao da i danas, na
svetkovinu Duhova, u našoj
katedrali s Kristovom Majkom
Marijom, koja je s apostolima
čekala silazak Duha Svetoga,
"budemo zajednica koja moli,
koja se nada, koja prima i
posreduje darove Duha
Svetoga". Pozdravio je i sve
koji slavlje prate putem radija i
televizije, osobito bolesnike i
nemoćne, zatim nuncija Lozana
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i ostale koncelebrante,
redovnice i Kristove vjernike
laike te predstavnike
građanskih vlasti i diplomacije,
među njima ministricu vanjskih
poslova i europskih integracija
Kolindu Grabar-Kitarović i
veleposlanika RH pri Svetoj
Stolici dr. Emilija Marina.
Izrazio je osobitu radost što u
svojoj sredini možemo
pozdraviti nadbiskupa Lajolu,
zahvalivši mu na sudjelovanju
u slavlju. Istaknuo je kako
njegova nazočnost kao bliskog
suradnika pape Benedikta XVI.
podsjeća na pohode pape Ivana
Pavla II. koji je tu 1994. i 1998.
godine "molio za nas i s nama
na grobu mučenika blaženog
Alojzija Stepinca". Zamolio je
nadbiskupa Lajolu da prenese
pozdrave Svetom Ocu te kod
njega "bude svjedok i tumač
naše vjernosti i odanosti papi
Benediktu XVI., čiju visoku
službu u Crkvi pratimo
postojanim molitvama".
Kardinal je pozdrav uputio
zatim i na talijanskom jeziku.
Nadbiskup Lajolo zahvalio je
kardinalu Bozaniću na riječima
dobrodošlice, te svima
nazočnima i onima koji slavlje
prate preko televizijskog i
radijskog prijenosa uputio svoj
"najsrdačniji i bratski pozdrav u
Gospodinu". Prije tri godine
među vama je bio Ivan Pavao
II. Papa velikoga duha i još
većega srca, koji je veoma

volio Hrvatsku. Danas ja imam
čast donijeti vam srdačan
pozdrav i očinski blagoslov
njegova nasljednika pape
Benedikta XVI., koji se
nedavno vratio sa svojega
pohoda u Poljsku, kamo je
otišao da bi gotovo povezao
vidljivo, i rekao bih osjećajno,
početke svoga pontifikata s
osobnošću Karola Wojtyle tako
nabijenom vjerom i ljudskošću.
On me je zadužio da svoj
pozdrav proširim ne samo na
ovdje nazočne, nego i na vaše
obitelji i na sve vaše drage,
osobito na bolesne i one koje su
u potrebi. Prigoda moje
nazočnosti u Hrvatskoj je poziv
ministrice vanjskih poslova da
održim predavanje u povodu
Dana hrvatske diplomacije.
Veoma sam zahvalan kardinalu
Bozaniću što je želio iskoristiti
ovu prigodu da bi me pozvao
među vas, što sam rado
prihvatio. Moja nazočnost
ovdje danas novi je znak onih
posebnih povijesnih veza
ispunjenih dubokim uzajamnim
poštovanjem i djelatnom
željom za suradnjom što
oduvijek veže Svetu Stolicu s
ovom zemljom koja je snagom
svoje vjere u Krista znala ostati
ujedinjena i prevladati
zahtjevne vanjske i unutarnje
teškoće i dosegnuti velike
ciljeve kulture i civilizacije,
istaknuo je nadbiskup.

Moja nazočnost ovdje
danas novi je znak
onih posebnih
povijesnih veza
ispunjenih dubokim
uzajamnim
poštovanjem i
djelatnom željom za
suradnjom što
oduvijek veže Svetu
Stolicu s ovom
zemljom, istaknuo je
nadbiskup Lajolo, a u
propovijedi poručio:
Europa koja bi željela
zanemariti vlastite
kršćanske korijene,
zanemarila bi ono što
je veliko i dobro, a što
su naši pređi primili
od kršćanske vjere i
što su nam prenijeli

www.ika.hr

Nadbiskup Lajolo na svetkovinu Duhova u zagrebačkoj
prvostolnici

U propovijedi je nadbiskup
Lajolo razmatrao božanski dar
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Duha Svetoga, koji je svjetlo,
jer je "Duh istine" i tako ga
definira sam Isus. No,
istodobno je i svjetlo srca, jer
otvara srce većoj istini, naime
da je Bog ljubav. Duh Sveti
ispunja naše srce Božjom
ljubavlju, tj. ponajviše ljubavlju
koju mi primamo od Boga, a
zatim nas potiče da ju
prenosimo, poput
nezaustavljiva poticaja, svim
ljudima, bez razlike.
Put na koji smo pozvani nije
jednostavan put, ali je siguran
put, jer smo vođeni Božjim
Duhom; to je radostan put, jer
je slobodan. Ta sloboda duha je
ponajprije sloboda od grijeha, i
to ne samo kao doktrinarni
izrijek koji nam je ostavio
Božanski učitelj već je to
iskustvo našega života. Grijeh
zavarava čovjeka i odvodi ga u
izgubljenost. Duh, kojega je
uskrsnuli Gospodin izlio na
apostole, dan im je baš radi
toga da bi ljude oslobodili od
grijeha, poručio je nadbiskup
Lajolo. Sloboda Duha je u
cijelosti pozitivna sloboda, sva
za dobro. To svjedoči
mnogostruki plod: ljubav,
radost, mir, velikodušnost,
uslužnost, dobrota, vjernost,
blagost, uzdržljivost, plod
kojim je Duh plodan i koji je
apostol Pavao izložio pred
našim duhom, kako bi ga on
mogao prihvatiti sa
zahvalnošću i radošću.
Duh Sveti, svjetlo naših srdaca,
preobražava naš život, ne samo
u njegovoj intimnosti, nego u
njegovu ponašanju, u njegovu
hodu, u njegovoj plodnosti.
Kršćanin je čovjek poput svih
drugih ljudi, ali je i veoma
različit. Baš zbog toga
dražesnoga svjetla Duha koji je
u njegovu srcu, on živi od
Duha, hodi u slobodi Duha i
uživa u plodnosti Duha. S
pomoću propovijedanja
apostola Duh saziva, u novoj
sposobnosti razumijevanja
poziva predstavnike mnoštva
naroda na novo jedinstvo,
gotovo u simboličkome
suprotstavljanju onomu
zbunjujućem i
razjedinjavajućem događaju iz
Babilona. Apostoli su
razglašivali "veličanstvena
djela Božja". Tako pogled ljudi
biva usmjeren u dva smjera:
poglavito prema Bogu i prema
prošlomu iskustvu, odnosno
prema djelima koja je Bog
učinio i svjedočanstvo kojih ne
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mogu izbjeći. Tako započinje
veliki hod Crkve u ljudskoj
povijesti kao divno i rastuće
ujedinjavanje naroda u novo
jedinstvo, kazao je nadbiskup,
poručivši kako iz toga i za nas ljude današnjice - upravo dok
se pokušava sastaviti pluralnost
europskih naroda u novome i
snažnome ujedinjenju, proizlazi
nešto nalik dvostrukoj
govorljivoj poruci.
Prva je poruka: čvrstoća toga
novog jedinstva naroda
različitih jezika bila bi varljiva,
ako se želi isključiti Boga.
Nadbiskup je podsjetio kako
Drugi vatikanski sabor baš u
naglašivanju nezamjenjive
svjetovnosti zemaljskih
zbiljnosti, te stoga i politike,
upozorava: Ako se pod
"autonomijom vremenitoga"
podrazumijeva da stvorene
stvari ne ovise o Bogu, i da
njima može čovjek raspolagati
bez obzira na Stvoritelja,
svatko tko vjeruje u Boga uviđa
neispravnost takovoga stava.
Stvorenje, naime, bez
Stvoritelja iščezava. Nikada se
ne smije zaboraviti da je zakon
Boga, koji je stvorio čovjeka i
poznaje njegove najistinskije i
najdublje potrebe, zakon koji
odgovara pojedinačnoj i
društvenoj naravi čovjeka i štiti
njegovu istinsku slobodu.
Zanemariti ga, znači graditi na
pijesku, poručio je
propovjednik. Druga je poruka:
ako se ne spomenemo Božjih
veledjela, gubimo smisao
veličine koji može imati naša
budućnost. Europa koja bi
željela zanemariti vlastite
kršćanske korijene, zanemarila
bi ono što je veliko i dobro, a
što su naši pređi primili od
kršćanske vjere i što su nam
prenijeli. Ne bi li bila
nevjerojatna sljepoća više ne
primjećivati značenje naših
predivnih katedrala - ostvarenja
vjere, umjetnosti i civilizacije podignutih poput pečata naših
gradova; više ne primjećivati
smisao onih vrijednosti vjere,
hrabrosti, nesebičnosti,
služenja, čovjekoljublja, koje
su civilizaciju europskih naroda
učinile humanom i slobodnom?
Spominjati se kršćanskih
korijena - veličanstvenih Božjih
djela u našoj povijesti - ostaje
neizostavan preduvjet, da bi i
budući naraštaji mogli uživati u
dragocjenim plodovima Duha,
poručio je nadbiskup Lajolo.

Propovijed, koju je na hrvatski
jezik prevodio dr. Ivan Šaško,
profesor liturgike na
zagrebačkom Katoličkom
bogoslovnom fakultetu,
nadbiskup Lajolo zaključio je
riječima: "Ta evo, i u našemu
životu Duh, kao slatko svjetlo
srdaca, želi nas učiniti živima u
slobodi Duha i tako nas voditi
na našemu putu među ljudima;
želi otvoriti naš duh Bogu i
naše srce spomenu njegovih
veledjela, te na taj način voditi
prema novomu jedinstvu i
novomu sjaju one nove
europske civilizacije koju smo,
zajedno sa svim ljudima dobre
volje, pozvani izgrađivati".
Prije no što jo svečani duhovski
blagoslov, nadbiskup Lajolo
kazao je kako je "Duh Sveti
svojim apostolima dao dar
jezika, mene je pak na
hrvatskom naučio samo
nekoliko riječi: draga braćo i
sestre, i hvala. Te su riječi i
najbitnije, one zapravo kažu
sve, jer nas uključuju u ljubav
koju Bog ima za nas. S tim
osjećajima posebno vam nosim
ljubav koju za vas ima
Benedikt XVI. Prije nego što
sam otišao izričito mi je
preporučio: nemoj zaboraviti
svima donijeti moj srdačan
pozdrav! Posebice starijim,
bolesnim i onima koji su u
potrebi. Papa je svima blizak
svojom srdačnošću i nadom. A
ja vam pak svima želim reći
zahvalu. Vaša vjera, svih ovdje
prisutnih i svih Hrvata za mene
je potpora u mojoj službi.
Podupire me i osnažuje da i
onaj prostor međunarodne
politike unosim riječ evanđelja.
Hvala". Njegove su riječi
dočekane jakim pljeskom
vjernika koji su ispunili
zagrebačku prvostolnicu.
Misno slavlje, koje je uveličao
Katedralni zbor bogoslova i
koralista pod vodstvom mo.
Miroslava Martinjaka, a za
orguljama je bio prof. Neven
Kraljić, izravno su prenosili
Drugi program HTV-a, Prvi
program Hrvatskoga radija,
Hrvatski katolički radio i Radio
Marija.
Nadbiskup Lajolo od 3. do 7.
lipnja boravi u službenom
posjetu Republici Hrvatskoj na
poziv ministrice GrabarKitarović.
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Svećenici i laici proslavili 40. obljetnicu mature
Požega, 4.6.2006. (IKA) - Na
svetkovinu Pedesetnice Duhova u Biskupskom dvoru u
Požegi okupilo se 4. lipnja
dvadesetak svećenika i laika
koji su 1966. godine maturirali
u Nadbiskupskoj klasičnoj
gimnaziji u Zagrebu kao
pitomci Dječačkog sjemeništa
na Šalati, među kojima je bio i
biskup dr. Antun Škvorčević.
Nakon razgledavanja požeške
katedrale, franjevačke crkve i
ostalih znamenitosti Požege,
proslava 40. obljetnice mature
započela je svečanom službom

večernjih hvala koju je u crkvi
Sv. Lovre predvodio biskup
Škvorčević. Pozvao je
slavljenike da zahvale Bogu za
sve dobro koje su po služenju
otaca Isusovaca, tadašnjih
poglavara u Sjemeništu i u
Gimnaziji primili. Podsjetio je
na trinaest preminulih kolega
od kojih su petorica svećenika i
osmorica laika te je potaknuo
da se za sve njih pomole i tako
ih uključe u zajedništvo
proslave. Potom je u dvorani
sv. Lovre u Biskupskom dvoru
preč. Josip Đurkan pročitao

popis svih šalatskih maturanata
1966. godine, nakon čega je
uslijedilo druženje tijekom
kojega je svatko od nazočnih
predstavio svoj životni put i
sadašnje svoje djelovanje.
Svećenici iz Zagrebačke i
Vrhbosanske nadbiskupije, iz
Požeške i Varaždinske
biskupije nizali su svoja
pastoralna iskustva, a laici
prikazivali svoje pokatkad
teške životne putove zbog
onodobnog nepriznavanja prava
javnosti Klasičnoj gimnaziji na
Šalati.

Na svetkovinu Duhova
u Požegi se okupilo
dvadesetak svećenika
i laika, koji su prije 40
godina maturirali u
Nadbiskupskoj
klasičnoj gimnaziji u
Zagrebu kao pitomci
Dječačkog sjemeništa
na Šalati, među
kojima je bio i biskup
dr. Antun Škvorčević

Pozvani smo i mi, kao i
apostoli i svi kršćani naviještati
Krista i spasenje, oslobođenje
od grijeha i smrti. Postanimo
čimbenici spasenja u ime
Isusovo, naviještajući njegov
nauk, poručio je riječki
nadbiskup. U tijeku mise
nadbiskup je podijelio
sakrament krizme 66-orici
krizmanika, mladih i odraslih.
Najveći dio krizmanika, njih 53
u dobi od 15 godina, došao je iz
župe sv. Ane u na Gornjoj
Vežici.

Postanimo čimbenici
spasenja u ime
Isusovo, poručio je
riječki nadbiskup

Zagrebu, Beču, Rimu i bilo
gdje u svijetu po kojoj je
svakom normalnom čovjeku
jasno kako se treba ponašati i
odijevati u pojedinoj sredini i
prigodi. U ovim našim otočkim
mjestima treba poštivati barem
minimum, a to je da se
razlikuje plaža od središta
mjesta, trgovine, ulice i slično.
Takav minimum nikoga ne
ugrožava i svatko razuman će
ga prihvatiti. Ovdje nije riječ o
nikakvom crkvenom teroru,
vjerskim interesima,
nazadnjačkim zahtjevima, nego
se radi o normalnom ljudskom
ponašanju. U tom kontekstu
lokalna vlast dužna je
odgovoriti na postavljeni
zahtjev u interesu svih nas
građana i po uzoru na druge
zemlje učiniti ono što je
potrebno. Obznanivši javno da
je pristojno odijevanje
neprovediv problem odgovorni
su samo pokazali, uz časne
iznimke, da nemaju vlastitog
stava i senzibiliteta o toj temi
koju bi zato dali na javnu
raspravu, kaže se u reagiranju
Udruge građana Pokret za život
otoka Krka, Raba, Cresa,
Lošinja i Novalje.

Treba poštivati barem
minimum, a to je da se
razlikuje plaža od
središta mjesta,
trgovine, ulice i
slično. Takav
minimum nikoga ne
ugrožava i svatko
razuman će ga
prihvatiti. Nije riječ o
nikakvom crkvenom
teroru, vjerskim
interesima,
nazadnjačkim
zahtjevima, nego o
normalnom ljudskom
ponašanju, ističu u
Udruzi

Rijeka, 4.6.2006. (IKA) Riječki nadbiskup Ivan Devčić
misu na svetkovinu Duhova 4.
lipnja predvodio je u riječkoj
katedrali Sv. Vida. U
propovijedi je govorio o smislu
svetkovine i ulozi Duha
Svetoga u životu kršćanina.
Sveto pismo nam govori kakve
je promjene Duh Sveti izazvao
u apostolima i koje su zadatke
dobili nakon toga, rekao je
nadbiskup te istaknuo da su
posebno u današnje vrijeme
potrebni darovi Duha i snaga

koju on daje svakomu koji ga
prima s vjerom. Kao primjer
djelovanja Duha nadbiskup je
podsjetio da je apostole dar
Duha Svetoga nadahnuo da
postanu hrabri svjedoci koji su,
naviještajući spasenje, bili u
stanju za tu radosnu vijest dati i
svoj život. Iz toga navještaja
rođena je Crkva, zajednica
spašenih koji su snagu Božje
ljubavi iskusili i koju Duh sveti
do danas vodi i upravlja.
Pozvao je vjernike da ostanu u
Crkvi vjerni Kristovoj ljubavi.

Reagiranje Udruge građana Pokret za život
Krk, 5.6.2006. (IKA) - Udruga
građana Pokret za život s otoka
Krka, Raba, Cresa, Lošinja i
Novalje uputila je priopćenje u
kojem reagiraju na temu čedne
zone u Krku. Ističu kako su
potpuno nepotrebno, gotovo
neukusno, čelnici grada Krka
plasirali u medije inicijativu
krčkog svećenika Ivana
Kordića da se u vrijeme ljetne
sezone ograniči hodanje u
kupaćim kostimima po strogom
centru Krka. Umjesto da odrade
svoj posao i stvar riješe na
način kako je to već odavno
učinjeno i u drugim zemljama,
stvar je prezentirana putem
televizije u udarnom dnevniku
na sam Uskrs kao nerješiv
problem kad je u pitanju
provedba takve inicijative.
Prezentirana je k tome kao
zahtjev jednog svećenika i
Crkve, a ne svakog normalnog i
razumnog građanina. Žitelji
naših otočkih mjesta ne šeću u
kupaćim kostimima pa nisu ni
dužni gledati razodjevene
turiste koji se tako ne ponašaju
u vlastitoj zemlji. Držimo da
nismo ničija turistička kolonija,
pa koliko budemo sami sebe
cijenili toliko će do nas držati i
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naši gosti, ističu u Pokretu.
U priopćenju se osvrću i na
prilog tjednika Globus o
čednim zonama na Krku u
kojem su tri razodjevene
djevojke pozirale Stephanu
Lupinu u središtu Krka i
Vrbnika ispred sakralnih
objekata i biskupije. Ističući
kako ih je taj članak šokirao,
članovi udruge Pokret za život
dodaju kako je ta provokacija,
naručena ili ne, krajnje mizerna
i jadna, rezultirala međutim
obratom i vrlo negativnim
reakcijama građana, jer
drugačije nije ni moglo biti.
Jeftina pornografija pred
zidinama naših svetišta samo
nam je jasno pokazala do kuda
mogu sezati moć, bahatost i
bezobzirnost onih koji u svojim
rukama drže medije, ističe se u
priopćenju.
Cijela ta priča o pristojnom
odijevanju i kulturnom
ponašanju u otočkim mjestima,
bez obzira na sva dosad
izražena mišljenja, ipak je
stavila stvari na svoje pravo
mjesto: da postoji elementarna
mjera kulturnog ljudskog
ponašanja jednaka u Krku,

www.ika.hr
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Nadbiskup Lajolo posjetio Đakovačku i Srijemsku
biskupiju
S tajnikom za odnose
s državama u
Državnom tajništvu
Svete Stolice
Đakovačka i
Srijemska biskupija
proslavila treću
obljetnicu pohoda
pape Ivana Pavla II.

www.ika.hr
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Đakovo, 5.6.2006. (IKA) Tajnik za odnose s državama u
Državnom tajništvu Svete
Stolice nadbiskup Giovanni
Lajolo posjetio je 5. lipnja
Đakovačku i Srijemsku
biskupiju. Posjet je započeo u
Vukovaru, gdje se u Gradskom
poglavarstvu susreo s domaćim
biskupom Marinom Srakićem i
vukovarskim gradonačelnikom
Tomislavom Šotom. Susretu su
nazočili i veleposlanik RH pri
Svetoj Stolici dr. Emilio Marin,
apostolski nuncij u RH
nadbiskup Francisco-Javier
Lozano i prof. dr. Nikola
Dogan, dekan Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta u
Đakovu.
Nadbiskup Lajolo istaknuo je
kako ne bi mogao doći u
Hrvatsku, a da ne posjeti
Vukovar, poručivši kako velika
patnja ne može ostati uzaludna.
Ako se patnja pretvara u
mudrost, počinje stvarati novi
svijet. Na tu mudrost upozorio
je i papa Ivan Pavao II. koji je
Hrvatsku jako volio. Nadbiskup
Lajolo potom je razgledao grad
i posjetio Memorijalno groblje
žrtava iz Domovinskoga rata,
gdje je upalio svijeću i položio
cvijeće. Potom je razgledao
grad i posjetio Memorijalno
groblje žrtava iz
Domovinskoga rata, gdje je
upalio svijeću i položio cvijeće.
U crkvi Sv. Filipa i Jakova i
samostanu dobrodošlicu su mu
poželjeli župnik o. Ivica
Jagodić i gvardijan fra Zlatko
Špehar. Nadbiskup Lajolo
posjetio je zatim Osijek, gdje su
ga ispred središnje župne crkve
Sv. Petra i Pavla dočekali
između ostalih pomoćni
đakovački i srijemski biskup
Đuro Hranić i osječki
gradonačelnik Anto Đapić.
Svoj posjet Đakovačkoj i
Srijemskoj biskupiji nadbiskup
Lajolo nastavio je u njezinu
središtu, Đakovu, gdje su ga
ispred Biskupskog doma
dočekali pomoćni biskupi Đuro
Gašparović i Đuro Hranić i
požeški biskup Antun
Škvorčević. U Sjemeništu je
potom upriličen ručak. U
poslijepodnevnim satima
nadbiskup Lajolo obišao je
Katolički bogoslovni fakultet,
Središnju biskupijsku i
fakultetsku knjižnicu u čijoj se
svečanoj dvorani u tijeku
njegova posjeta održavao
biskupijski pastoralni susret
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svećenika. U Biskupskom
domu privatno se susreo s
biskupima. Nadbiskup je
istaknuo kako je taj dan za
njega bio dan vrlo znakovitih
susreta. Započeo je u
Vukovaru, zatim Osijeku, a
svoj vrhunac doživljava u
Đakovu, gdje se može susresti
"ljudskosti i humanosti".
"Posjetio sam Katolički
bogoslovni fakultet ustanovljen
prije godinu dana, ali koji ima
dugu povijest. Taj fakultet
znanjem i sposobnošću svojih
profesora i bogatstvom kojim
posjeduju ima veliku
budućnost. Kao što kršćani
moraju biti sol zemlje i ovaj
fakultet među drugim
fakultetima mora biti sol
znanosti", rekao je nadbiskup
Lajolo. Diveći se obnovljenom
Biskupskom domu i liku
biskupa Strossmayera rekao je
kako je sadašnji biskup
dosljedan Strossmayerov
nasljednik, kako na kulturnoj
razini, tako i održanoj
biskupijskoj sinodi. Biskupijska
sinoda je događaj Crkve, ali i
doprinos koji može dati
društvenom životu. Biskup mi
je rekao da su odnosi između
Crkve i građanskih vlasti
izvrsni. Mogu poželjeti da ti
odnosi budu uvijek bolji i na
dobro svih građana, rekao je
nadbiskup Lajolo. U pratnji
rektora Sjemeništa i odgojitelja
bogoslovi su u Biskupskom
domu pjesmom pozdravili
nadbiskupa Lajolu.
U susretu s novinarima
nadbiskup Lajolo je istaknuo
kako je vidio da je Hrvatska
zemlja koja se obnavlja i koja
je obnovljena. Promatrajući sve
što se događa vidim da je
prisutan jedan duboki poticaj da
se stvara bolji život, ne samo
bolji materijalni život, nego
onaj ljudski, humani što me
posebno oduševljava. Ne
sumnjam da bi Hrvatska mogla
Europskoj uniji dati jedan novi
nutarnji poticaj za napredak
čitavoga svijeta. Promatram li
sada stvarnost sa crkvene strane
mogu reći da sam uočio veliku
živahnost i uvjerljivost ovoga
naroda u vjeri. Vidim da je
Crkva bitna sastavnica
hrvatskoga naroda. Također
sam duboko oduševljen i onim
kulturnim zahvatom koji Crkva
čini u Hrvatskoj. Kao jedan očit
dokaz toga kulturološkoga

zahvata u Crkvi vidim
ustanovljenje KBF-a u Đakovu,
koji će u toj zadaći za
budućnost Hrvatske imati
veliku ulogu.
U zajedništvu s nadbiskupom
Lajolom Đakovačka i
Srijemska biskupija proslavila
je treću obljetnicu pohoda pape
Ivana Pavla II. U ulaznom
predvorju Biskupskoga doma
nadbiskup Lajolo otkrio je
spomen-ploču Papina posjeta.
Na ploči je ispisan tekst: U
subotu uoči Pedesetnice, 7.
lipnja 2003. godine, za vrijeme
100. apostolskoga putovanja i
3. pastoralnog posjeta
Hrvatskoj, papa Ivan Pavao II.
pohodio je Đakovačku ili
Bosansku i Srijemsku
biskupiju. S velebnim zborom
Božjega naroda slavio je
Euharistiju u gradu Osijeku i
proglasio zaključenje Druge
biskupijske sinode. U ovom
Biskupskom domu, okružen
svećenicima i suradnicima,
Svetoga je Oca s velikom
radošću primio đakovački ili
bosanski i srijemski biskup
Marin Srakić. Spomen-ploča,
veličine 70 x 100 cm, izrađena
je od bijeloga mramora.
Brončani grb pape Ivana Pavla
II., s geslom Totus Tuus, u
gornjem dijelu ploče te grb
biskupa Marina Srakića u
podnožju, kao i klesanje
spomen-teksta, izveo je
zagrebački akademski kipar
Stjepan Divković. Radove na
postavljanju ploče, koji su
izvršeni 1. lipnja 2006.,
darovalo je poduzeće
Klesarstvo Karat iz
Piškorevaca.
Posjet Đakovačkoj i Srijemskoj
biskupiji nadbiskup Lajolo
završio je euharistijskim
slavljem koje je predvodio u
đakovačkoj katedrali-bazilici
Sv. Petra. Suslavila su petorica
biskupa i 78 svećenika u
sudjelovanju đakona,
bogoslova, redovnica, mnoštva
vjernika i nazočnost
gradonačelnika Đakova i
Vukovara te ostalih
predstavnika političkih,
prosvjetnih i kulturnih
djelatnika Đakova. Liturgijsko
pjevanje animirao je Katedralni
zbor s dirigentom maestrom
Ivom Andrićem uz orguljsku
pratnju maestra Vinka Sitarića.
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Zagreb: 20. obljetnica mature

Dobrodošlicu i kratki pregled
novije povijesti Nadbiskupske
klasične gimnazije s pravom
javnosti izrekao je njezin
ravnatelj prof. Boris Balenović,
istaknuvši da gimnazija ima
oko 400 učenika i učenica te da

vrlo uspješno ostvaruje odgojne
i obrazovne standarde
hrvatskoga školstva. Isusovac
Vladimir Vlašić, nekadašnji
dugogodišnji ravnatelj i
profesor šalatske gimnazije u
teškim vremenima komunizma,
kada je od 1952. godine do
demokratskih promjena
gimnaziji bilo oduzeto pravo
javnosti, osvrnuo se na
zahtjevnost i veličinu
profesorske i odgojiteljske
službe kojoj na prvome mjestu
treba biti cilj da učenika nauči
učiti te da mu dadne potrebno
znanje za daljnje životne
korake.
U tom se kontekstu prisjetio i
zauzetih gimnazijskih
profesora, posebice laika,
istaknuvši vrsnoga katoličkoga
intelektualca Grgu Pejnovića.
Prisjetivši se nadalje "vječnih"
profesorskih istina i doživljaja,
prof. Vlašić je poimence
prozivao sve maturante koji su
se zatim predstavljali iznoseći
ukratko svoje životne putove.
Osim tadašnjih svećeničkih
kandidata Zagrebačke
nadbiskupije, gimnaziju su u toj
generaciji pohađali i kandidati
Hrvatske franjevačke provincije

sv. Ćirila i Metoda sa
zagrebačkoga Kaptola,
Hrvatske provincije sv.
Jeronima franjevaca
konventualaca, Hrvatske
provincije Družbe Isusove,
Družbe katoličkog apostolata te
Franjevaca trećoredaca.

Slavlje maturanata
Interdijecezanske
srednje škole za
spremanje svećenika
školske godine
1985/86.

Nakon gimnazijskoga dijela
proslave, misno slavlje u
sjemenišnoj crkvi Srca Isusova
predvodio je tadašnji prefekt
maturanata o. Stjepan Fridl,
urednik Radio Marije, u
koncelebraciji sa 17 svećenika.
Istaknuvši radost zbog
okupljanja i zajedništva
nekadašnjih gimnazijalaca,
zaželio je svima duhovsku
odvažnost i hrabrost kako bi
djelotvorno ispunili zapovijed
Uskrsloga. Nakon misnoga
slavlja, rektor sjemeništa mr.
Ivan Gretić proveo je
slavljenike kroz sadašnje
sjemenišne prostorije koje su u
vrijeme njihovoga boravka na
Šalati bile oduzete i koristila ih
je Vojna bolnica.
Gostoprimstvom ekonoma
Petra Ćorluke i njegovih
suradnika slavljenici su se
zadržali oko bratskoga stola.

www.ika.hr

Zagreb, 5.6.2006. (IKA) - U
prostorijama Nadbiskupske
klasične gimnazije i
Mađubiskupijskoga sjemeništa
u Zagrebu 20. obljetnicu
mature proslavili su u
ponedjeljak 5. lipnja maturanti
Interdijecezanske srednje škole
za spremanje svećenika školske
godine 1985/86., prisjetivši se
brojnih zajedničkih trenutaka i
dragih osoba koji su utkali
svoje bogoljublje,
čovjekoljublje i domoljublje u
brojne generacije budućih
svećenika i katoličkih
intelektualaca. U iste školske
klupe, u kabinetu za fiziku, kao
i prije dvadesetak godina sjeo
je ponovno 21 učenik šalatske
gimnazije, od 33 koliko ih je
tada maturiralo. Većina ih
obavlja župničke službe u
različitim biskupijama i
redovničkim zajednicama, a
neki su nakon mature nastavili
druge studije ili poslove.

Izvrsni bilateralni odnosi Svete Stolice i Republike
Hrvatske
Zagreb, 6.6.2006. (IKA) Ministrica vanjskih poslova i
europskih integracija mr.
Kolinda Grabar-Kitarović
primila je u utorak 6. lipnja
tajnika za odnose s državama u
Državnom tajništvu Svete
Stolice nadbiskupa Giovannija
Lajolu, koji boravi u
višednevnom službenom
posjetu Republici Hrvatskoj.
Nakon susreta dane su izjave za
medije. Tom prilikom su
obostrano istaknuti izvrsni
bilateralni odnosi koji su u
stalnom usponu i bliska
suradnja između Republike
Hrvatske i Svete Stolice.
Ujedno je istaknuto kako
između dvije zemlje nema
otvorenih pitanja, te kako je
datum današnjeg posjeta
simboličan, jer nas vraća u 9.
stoljeće kada je papa Ivan VIII.
priznao kneza Branimira za
zakonitog vladara i Hrvatsku za
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neovisnu državu.
Ministrica Grabar-Kitarović
zahvalila se nadbiskupu Lajoli
na potpori koju je Sveta Stolica
pružila Republici Hrvatskoj na
putu u euroatlantske integracije.
Također, upoznala je
nadbiskupa s dosadašnjim
postignućima Republike
Hrvatske na tom putu, odnosno
s cjelokupnim procesom
pregovora za pristupanje u
punopravno članstvo u
Europskoj uniji. Ministrica
Grabar-Kitarović istaknula je
kako je jedan od ciljeva
Republike Hrvatske integrirati
sve hrvatske građane u hrvatsko
društvo, uz očuvanje i zaštitu
njihova identiteta, što
podrazumijeva poštivanje
vjeroispovijesti, te poticanje
ekumenskog i međureligijskog
dijaloga.

tradicionalno prijateljstvo
između Svete Stolice i
Republike Hrvatske, te
konstatirao kako papa Benedikt
XVI. nastavlja politiku Ivana
Pavla II., koji je Republiku
Hrvatsku posjetio tri puta.
Ujedno je izrazio potporu Svete
Stolice Republici Hrvatskoj na
putu u euroatlantske integracije.
Također, obostrano je istaknuta
želja za daljnjim
produbljivanjem bilateralnih
odnosa između Republike
Hrvatske i Svete Stolice,
posebice na području kulture,
umjetnosti, te u okviru
diplomatskih akademija.

Nadbiskup Lajolo
susreo se ministricom
Grabar-Kitarović,
premijerom
Sanaderom i
predsjednikom
Mesićem

Nadbiskupa Lajolu u
prijepodnevnim satima primili
su predsjednik Vlade Republike
Hrvatske dr. Ivo Sanader te
predsjednik Republike
Hrvatske Stjepan Mesić.

Nadbiskup Lajolo istaknuo je
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Potpisan sporazum između Vlade RH i Zagrebačke
nadbiskupije
Kardinal Bozanić i
premijer Sanader
potpisali sporazum
između Vlade RH i
Zagrebačke
nadbiskupije o
darovanju prostora
vojarne "Kralj
Tomislav" za potrebe
osnivanja Hrvatskog
katoličkog sveučilišta

www.ika.hr

Zagreb, 6.6.2006. (IKA) - U
Vladi Republike Hrvatske na
zagrebačkom Gornjem gradu 6.
lipnja potpisan je sporazum
između Vlade Republike
Hrvatske i Zagrebačke
nadbiskupije o darovanju
prostora vojarne "Kralj
Tomislav" za potrebe osnivanja
Hrvatskog katoličkog
sveučilišta, a Zagrebačka
nadbiskupija odriče se prava na
naknadu za prostore "Malog
Vatikana" koji su joj oduzeti
nakon II. svjetskog rata.
Sporazum o darovanju potpisali
su predsjednik Vlade dr. Ivo
Sanader i zagrebački nadbiskup
kardinal Josip Bozanić.
Premijer je izrazio zadovoljstvo
potpisivanjem sporazuma te
istaknuo kako su protekle
godine potpisali pismo namjere
o međusobnom darivanju
imovine kako bi se moglo
osnovati Katoličko sveučilište.
Dr. Sanader zadovoljan je što
se našlo adekvatno rješenje i
prostori za realizaciju
Katoličkog sveučilišta, rekavši
kako još ostaje oko 15 milijuna
kuna potraživanja od
Zagrebačke nadbiskupije, za što
se nada da će ubrzo biti
riješeno.
Dr. Sanader također je izrazio
zadovoljstvo što će danas u
posjetu Vladi biti i "ministar
vanjskih poslova" Svete Stolice
nadbiskup Giovanni Lajolo.
Napredak Hrvatske u svakom
pogledu bit će bolji ako ga
budemo temeljili na znanju i
zato smo dali potporu osnivanju
Katoličkog sveučilišta, jer
znanje mora biti adut Hrvatske.
Ne možemo se mjeriti s velikim
ekonomijama, ali možemo
imati znanje koje treba biti
konkurencija. Katoličko
sveučilište prosperirat će ako
bude imalo dobre kadrove i
programe i ako bude privlačilo
studente. Ne sumnjam u
kvalitetu obrazovanja, jer

Crkva je i do sada visokom
obrazovanju davala veliko
značenje. Dr. Sanader prisjetio
se i velike uloge Crkve u
zasnivanju Sveučilišta u
Zagrebu. Istaknuo je kako u
Hrvatskoj ima oko 2500
polaznika katoličkih škola za
što je ustvrdio da je iznimno
malo u odnosu na druge
katoličke zemlje, ali i da je
vidljivo kako katoličke škole
zauzimaju sve istaknutije
mjesto u hrvatskom društvu.
Dodao je kako je nepobitno da i
cijela Europa leži na
kršćanskim korijenima. Nadam
se da Katoličko sveučilište neće
ni smije biti oporba
"nekatoličkim sveučilištima",
nego još jedna ponuda više.
Tko ponudi bolje odgojnoobrazovne uvjete, taj će biti
traženiji. Siguran sam da će
novo Katoličko sveučilište
promicanjem kršćanskih
vrijednosti pridonijeti razvoju
Hrvatske na korist svih njezinih
građana, rekao je premijer.
Kardinal Bozanić ustvrdio je
kao Crkva od danas na
drugačiji način gleda u
realizaciji projekta Katoličkog
sveučilišta. "Katolička crkva u
Hrvatskoj osjeća potrebu da na
specifični način da poseban
doprinos hrvatskom društvu u
ovom vremenu. Crkva je uvijek
gledala na ono što je u
konkretnom trenutku potrebno
za čovjeka i kako može
pridonijeti društvu i sredini u
kojoj živi. Stoga mi je drago što
smo napravili još jedan korak
ka bržoj realizaciji Hrvatskog
katoličkog sveučilišta", rekao je
kardinal Bozanić, zahvalivši
hrvatskoj Vladi što je od
početka pokazala otvorenost
prema inicijativi Katoličkog
sveučilišta. Danas smo potpisali
sporazum koji ispravlja ono što
povijest i nije dobro učinila. To
je povijest od 1945. godine pa

prema ovamo, kada su se
Crkvi, drugim institucijama, ali
i građanima oduzimala dobra
bez ikakvog opravdanja i protiv
svih demokratskih načela.
Danas Republika Hrvatska kao
naknadu za oduzeta dobra
daruje vojarnu "Kralj
Tomislav", a Zagrebačka
nadbiskupija u protuvrijednosti
daje "Mali Vatikan" u Vlaškoj
ulici, no još nam predstoji dug
od oko 15 milijuna kuna, koji
ćemo riješiti kroz nekoliko
tjedana, rekao je zagrebački
nadbiskup, još jednom
istaknuvši kako dobra koja
Zagrebačka nadbiskupija
dobiva vojarnom "Kralj
Tomislav" želi dati za opće
dobro građana Hrvatske, jer,
kako je rekao, "dobra koja ima
Crkva isključivo služe za
bogoštovlje te promicanje
odgoja, kulture i caritasa". Na
upit koji će biti program
Hrvatskog katoličkog
sveučilišta, kardinal je rekao
kako su programi još uvijek u
pripremi i na njima radi
pedesetak stručnjaka te da će se
pravovremeno izići s njima u
javnost kada oni u potpunosti
budu gotovi. Izrazio je nadu
kako će Hrvatsko katoličko
sveučilište sa svojim radom
započeti s akademskom
godinom 2007./2008.
Površina nekretnine vojarne
"Kralj Tomislav" je oko 13
tisuća bruto-površine
sagrađenih na parceli površine
oko 25 tisuća i 500 m2, dok je
stambena površina nekretnina
za koje se Zagrebačka
nadbiskupija odriče prava na
naknadu u tzv. "Malom
Vatikanu", oko 23 tisuće i 600
neto-površine sagrađenih na
parceli površine oko 15 tisuća i
200 m2. Procijenjena vrijednost
darovane Vojarne "Kralj
Tomislav" je oko 29 milijuna
eura.

Nadbiskup Lajolo posjetio Vojni ordinarijat
Nadbiskup Lajolo
upoznat s poviješću,
ustrojem i osnovnim
pastoralnim
djelatnostima među
katolicima hrvatskih
vojno-redarstvenih
snaga
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Zagreb, 6.6.2006. (IKA) Tajnik za odnose s državama u
Državnom tajništvu Svete
Stolice nadbiskup Giovanni
Lajolo, zbog punoga programa
svoga službenog boravka u
Republici Hrvatskoj, po
izmijenjenom je rasporedu
posjetio Vojni ordinarijat u
utorak poslije podne 6. lipnja.
U pratnji nadbiskupa Lajola bili

7 . lipnja 2006. broj 23/2006

su nuncij u RH nadbiskup
Francisco Javier Lozano,
savjetnik Apostolske
nuncijature mons. Miguel
Buendia Maury te tajnik
nuncijature u RH mons. Henrik
Jagodzynski.
Visokoga gosta dočekali su
vojni ordinarij Juraj Jezerinac,
generalni vikar mons. Josip
Šantić i kancelar don Anđelko

Kaćunko. Obišavši sjedište
hrvatske Vojne biskupije, pri
čemu je s osobitom pozornošću
razgledao kapelu Vojnog
ordinarijata, nadbiskup Lajolo
upoznat je s poviješću,
ustrojem i osnovnim
pastoralnim djelatnostima među
katolicima hrvatskih vojnoredarstvenih snaga. Posebno su
ga zanimale pojedinosti oko

Domovinske vijesti
tjednih kateheza, duhovnih
vježbi i vojno-redarstvenih
hodočašća, kao i okolnosti
sudjelovanja hrvatskih vojnika
u "mirovnim misijama". Čuvši
pojedinosti o zauzetosti

Hrvatske u pripremi i izvedbi
međunarodnog vojnog
hodočašća u Lurdu, nadbiskup
Lajolo osobito je istaknuo
važnost zauzete međunarodne
suradnje kakvu hrvatski Vojni

ordinarijat u novim
međunarodnim okolnostima
njeguje s inozemnim vojnim
biskupijama.

Dubrovnik, 6.6.2006. (IKA) - U
povodu treće obljetnice pohoda
pape Ivana Pavla II.
Dubrovniku u dubrovačkoj
katedrali koncelebrirano slavlje
predvodio je 6. lipnja
dubrovački biskup Želimir
Puljić. U propovijedi je biskup
rekao kako je Ivan Pavao II.
sigurno bio najpoznatija osoba
20. stoljeća, te kako je postao
simbolom dobrote, najvećim
moralnim autoritetom i
savješću čovječanstva. Nazvan
je Pavlom naših dana zbog
svojih brojnih pastirskih
pohoda. Oni su bili neka vrsta
hodočašća živom Božjem
narodu gdje je on poput Petra
naviještao Evanđelje,
učvršćivao braću u vjeri, tješio
ugrožene i ponižene, te pozivao
neka se ne umaraju graditi mir i
civilizaciju ljubavi.
Biskup je podsjetio kako se
Ivan Pavao II. zauzimao za
slobodu Dubrovnika i hrvatske
države. Nekoliko je puta
izrijekom spominjao Dubrovnik
u najtežim trenucima razaranja
i pozivao neka prestanu
stradanja ljudi i kulturnih
spomenika, te neka se obustavi
ruka koja ubija. Kao neumorni
promicatelj civilizacije
razumijevanja među ljudima i
narodima pustio je pred crkvom
Sv. Vlaha golubice kako bi

navijestio mir Dubrovniku,
Hrvatskoj, Europi i cijelom
svijetu, rekao je dubrovački
biskup. Također je istaknuo
brojne veze Dubrovnika i papa
u tijeku povijesti. Papa Pavao
III. je potaknuo Dubrovčane
neka grade dom za stare Domus
Christi. Pio II. je htio doći i
pomoći Dubrovčanima pred
turskom opasnošću. On je
materijalno pomogao sagraditi
tvrđavu Revelin. Papa Inocent
VIII. odobrio je svećeničko
društvo Popovski zbor, papa
Klement IX. pohrlio je novcem,
hranom i materijalom pomoći
tom gradu nakon velikog
potresa iz 1667. Benedikt XI. je
pomogao dominikancima
sagraditi samostansku crkvu, a
Pio V. slao je arhitekta
Matteuccia da utvrdi gradske
zidine pred turskom opasnošću.
Biskup je spomenuo i zaslužne
Dubrovčane koji su boravili u
Rimu i obnašali određene
službe u uredima Svete Stolice.
Stjepan Gradić bio je prefekt
Vatikanske biblioteke, Petar
Beneša državni tajnik, a Đuro
Baglivi osobni liječnik dvojice
papa. Isusovcu Ruđeru
Boškoviću, poznatom fizičaru,
astronomu i filozofu bijaše
povjereno proučiti i istražiti
pukotine na kupoli sv. Petra,

što je on i učinio.
Zahvaljujemo papi Ivanu Pavlu
II. što je kroz čitavo vrijeme
rata svojim pismima i
nagovorima, zalijevao uljem
evanđelja rane povrijeđenog
hrvatskog puka, rekao je
dubrovački biskup te dodao:
Zahvaljujemo mu za pastirski
pohod i beatifikaciju naše
Blajke, Marije Propetog Isusa
Petković. I radujemo se što su
njegove ruke blagoslovile naše
obitelji i ovo tlo ranjene
biskupije. Biskup Puljić citirao
je Papine riječi koje je izrekao
na odlasku iz Hrvatske, te
Dubrovčanima nezaboravne
riječi s završetka mise prije
samog blagoslova: Dugo sam
vremena želio posjetiti
Dubrovnik. Ta se moja želja
danas ispunila. Zahvaljujem
Bogu na tome. Zahvaljujem i
vama na ovom izvanrednom
dočeku, na ovom bogoslužju,
na ovim predivnim prirodnim
ljepotama. Sve vas
blagoslivljam. Blagoslivljam
vaše obitelji. Blagoslivljam
mlade kojima velim: Hrabro.
Blagoslivljam djecu i
bolesnike. Neka Bog blagoslovi
rodno mjesto nove blaženice,
grad Dubrovnik i cijelu
Hrvatsku.

Ivan Pavao II. sigurno
je bio najpoznatija
osoba 20. stoljeća i
postao simbolom
dobrote, najvećim
moralnim autoritetom
i savješću
čovječanstva. Nazvan
je Pavlom naših dana
zbog svojih brojnih
pastirskih pohoda.
Oni su bili neka vrsta
hodočašća živom
Božjem narodu gdje je
on poput Petra
naviještao Evanđelje,
učvršćivao braću u
vjeri, tješio ugrožene i
ponižene, te pozivao
neka se ne umaraju
graditi mir i
civilizaciju ljubavi,
istaknuo biskup Puljić
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Dubrovnik: Misa u povodu treće obljetnice pohoda
pape Ivana Pavla II.

U Dubrovniku otkrivene dvije spomen ploče na pohod
Ivana Pavla II.
Dubrovnik, 6.6.2006. (IKA) Dvije spomen ploče postavljene
su 6. lipnja u prigodi
obilježavanja treće obljetnice
pohoda pape Ivana Pavla II.
Dubrovniku, a u znak sjećanja
na njegov apostolski pohod
Gradu 6. lipnja 2003. godine.
Prva ploča postavljena je na
gradskom zvoniku u povijesnoj
jezgri Dubrovnika, a druga
spomen-ploča na crkvi Sv.
Križa u Gružu pokraj koje je
Ivan Pavao II. prije tri godine
predvodio veličanstvenu
euharistiju. Ovdje pred crkvom
Sv. Vlaha 6. lipnja 2003. papa
Ivan Pavao II. blagoslovio je
Grad. Slaveći pak misu u Gružu
rekao je: Dugo sam vremena
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želio posjetiti Dubrovnik. Ta se
moja želja danas ispunila.
Zahvaljujem Bogu na tomu! Te
riječi, uklesane na kamenoj
ploči na gradskom zvoniku, od
sada će pričati brojnim
turistima priču o Papi i gradu
čiji je on za života postao
počasni građanin. Ploču su
nakon koncelebriranog
euharistijskog slavlja u
katedrali otkrili dubrovačka
gradonačelnica Dubravka Šuica
i dubrovački biskup Želimir
Puljić.
Druga spomen-ploča otkrivena
je nešto kasnije na crkvi Sv.
Križa u Gružu pokraj koje je
prije tri godine Ivan Pavao II.
predvodio veličanstvenu

euharistiju na kojoj se bilo
okupilo oko 60.000 ljudi.
Sjećanje na povijesni apostolski
pohod Ivana Pavla II. budilo se
i osvježavalo posljednjih
desetak dana u Dubrovniku.
Naime, u gradu je priređena
devetnica u tijeku koje se, svaki
dan u drugoj župi ili
samostanskoj crkvi,
propovijedalo o Papi, njegovim
porukama i posveti svijeta
Gospi na Duhove 1981. godine.
Propovjednik je bio poljski
svećenik koji je za tu prigodu
stigao u Dubrovnik Witold
Pietrasiuk, palotinac iz
Čenstohove.

Dugo sam vremena
želio posjetiti
Dubrovnik. Ta se
moja želja danas
ispunila. Zahvaljujem
Bogu na tomu, riječi
su Ivana Pavla II.
uklesane na kamenoj
ploči na gradskom
zvoniku

19

Domovinske vijesti

Nadbiskup Barišić primio polaznike ratne škole "Ban
Josip Jelačić"
Polaznici škole su na
studijskom putovanju
kroz Republiku
Hrvatsku

Split, 6.6.2006. (IKA) - U
zgradi nadbiskupskog
Ordinarijata u Splitu splitskomakarski nadbiskup Marin
Barišić primio je 6. lipnja 16
djelatnika i polaznika ratne
škole "Ban Josip Jelačić" koji
su na studijskom putovanju
kroz Republiku Hrvatsku. U
ime ratne škole nadbiskupa je
pozdravio general bojnik Jozo
Milićević i ukratko mu objasnio
strukturu i smisao te najviše
vojne škole u Hrvatskoj, koja
već osam godinu uspješno
promiče generacije časnika
prema višim ciljevima.
Studijska putovanja kojima je
cilj upoznati što bolje svoju
domovinu, a onda, po
mogućnosti, i druge zemlje, dio
su programa škole koja nosi
ime po slavnom hrvatskom
banu, a kojoj je zaštitnik sv.
Josip.

Nadbiskup je goste upoznao s
teritorijalnom konfiguracijom
nadbiskupije, kao i sa
sadašnjim stanjem i brojem
vjernika, koji sačinjavaju
većinu od 460.000 stanovnika
teritorija koji obuhvaća
nadbiskupija. Posebnu
pozornost posvetio je povijesti
nadbiskupije, počevši od
Pavlova suradnika sv. Tita, koji
je prvi došao u Dalmaciju širiti
radosnu vijest, pa sve do naših
dana, istaknuvši pritom kako je
posvetom kapele u njegovu čast
u zgradi nadbiskupije
ispravljena povijesna nepravda
tom svecu kojem do sada nije
bila posvećena nijedna crkva ni
kapela. Nadbiskup Barišić
također je potanko izložio
povijest Dujmova mučeništva,
vjerskog temelja na čijoj
svjedočkoj krvi i zagovoru
počiva grad Split i
nadbiskupija. Neizostavno je

bilo spomenuti i veze Rima i
Splita preko solinskih
mučenika, kao i Splitski
evangelijar, najstariju knjigu kodeks na tim prostorima, na
koji su hrvatski kraljevi
stavljali ruku na prisegu
vjernosti Bogu i narodu. U tom
duhu nadbiskup je poručio
časnicima da i sami budu ponos
naroda i Republike Hrvatske,
bez obzira gdje će obavljati
svoju službu, prisjećajući se
izreke koju je koristio veliki
arheolog don Frane Bulić: "Iz
kamena povijest, iz povijesti
svijest!"
U znak zahvalnosti general
bojnik Milićević predao je
nadbiskupu prigodnu plaketu, a
nadbiskup je predao ratnoj školi
nadbiskupijski šematizam s
iscrpnim opisom povijesti i
sadašnjeg stanja u svim
župama.
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Sjednica središnjeg pripremnog povjerenstva Druge
sinode Zagrebačke nadbiskupije
Predsinodske
rasprave prigoda su
za uvježbavanje novog
stila međusobne
komunikacije te
sredstvo rasta
zajedništva u župama
i drugim zajednicama
vjernika

Zagreb, 6.6.2006. (IKA) Središnje pripremno
povjerenstvo Druge sinode
Zagrebačke nadbiskupije,
vrhovno tijelo za pripremu
Sinode, održalo je 6. lipnja
osmu sjednicu pod
predsjedanjem zagrebačkog
nadbiskupa kardinala Josipa
Bozanića u Nadbiskupskom
duhovnom stolu u Zagrebu.
Sjednica je započela pjevanjem
Himna Sinode. Potom je sve
nazočne pozdravio kardinal
Bozanić, istaknuvši
zadovoljstvo dosadašnjim
tijekom pripreme Sinode.
Podnoseći izvještaj o proteklom
razdoblju pripreme Sinode
tajnik dr. Tomislav Markić
prikazao je poduzete aktivnosti
u procesu nadbiskupijskog
savjetovanja, u animaciji
Sinode kao i neka druga
događanja u sklopu priprema za
Sinodu. U tom smislu istaknuo
je kako je u procesu
nadbiskupijskog savjetovanja
objavljena građa za
predsinodske rasprave u
župnim i drugim zajednicama
vjernika koje se tijekom ove
2006. godine održavaju diljem
nadbiskupije te je do sada u
Tajništvo pristigao 881
zapisnik sa susreta na kojima je
sudjelovalo više od petnaest
tisuća vjernika. Nastavljeni su i
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susreti animatora predsinodskih
rasprava po svim
arhiđakonatima na kojima se
izmjenjuju iskustva i daju
poticaji za još kvalitetniji rad.
Govoreći o aktivnostima u
animaciji Sinode, dr. Markić je
istaknuo nadbiskupovo božićno
pismo obiteljima kao i vazmeno
pismo u završnom dijelu
pripreme Druge sinode
Zagrebačke nadbiskupije pod
naslovom "Sinoda - Božji poziv
na novi početak". U
međuvremenu su održana i
nadbiskupijska natjecanja
učenika osnovnih i srednjih
škola na temu Sinode te je o
svetkovini Duhova izašao drugi
broj Glasnika Sinode koji je
kao besplatni obiteljski
primjerak podijeljen vjernicima
po župama. Od ostalih
događanja tajnik Markić
istaknuo je uspješan
predsinodski forum sportaša u
Mariji Bistrici, kao i susret
pokreta i udruga koje djeluju na
području Zagrebačke
nadbiskupije.
Potom su biskupi Vlado Košić i
Valentin Pozaić i biskupski
vikar za grad Zagreb Josip
Oslić prenijeli svoja iskustva s
arhiđakonatskih i dekanatskih
susreta svećenika i animatora
predsinodskih rasprava.
Istaknuli su kako se u cijeloj

nadbiskupiji osjeća gibanje i
svojevrsni kvalitativni pomak
te da su predsinodske rasprave
u mnogim sredinama
prepoznate i prihvaćene kao
svojevrsna kateheza za odrasle,
što je na osobit način potreba
sadašnjeg trenutka u mnogim
župama. Uz to ohrabruje
sudjelovanje brojnih mladih
vjernika. Osim pozitivnih
pomaka, istaknuta je i potreba
uključivanja većeg broja
vjernika u predsinodska
događanja.
U nastavku je tajnik Sinode
iznio podatke o do sada
održanim predsinodskim
raspravama u Zagrebačkoj
nadbiskupiji, istaknuvši kako su
oni prigoda za uvježbavanje
novog stila međusobne
komunikacije te sredstvo rasta
zajedništva u župama i drugim
zajednicama vjernika. Dodao je
kako se zaključci pojedinih
rasprava ponegdje već
primjenjuju i na taj način
predsinodske rasprave
prerastaju u "male župne
Sinode".
Uslijedila je rasprava čiji je
zaključak da je predstojeća
jesen predviđena za nastavak
predsinodskih susreta kao i za
susrete vjernika koji djeluju u
različitim segmentima društva.
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Nadbiskup Lajolo o vatikanskoj diplomaciji
istaknuo kako je težište
nuncijatura sloboda i život
Crkve, a apostolski nuncij
pored teološkog angažmana u
životu mjesne Crkve ima i
dužnost raspravljati o pitanjima
koja se tiču odnosa Crkve i
države, dakle o socijalnim
pitanjima. Nadbiskup Lajolo
stavio je naglaske na neke
zadaće koje danas vrše
apostolski nunciji u pojedinim
zemljama. Osobita je briga
današnje diplomacije promicati
međureligijski i ekumenski
dijalog, prijateljski i
konstruktivni dijalog između
Svete Stolice i države, ali i
mjesne Crkve i države. Danas
se naročito stavlja naglasak, što
je i teološki opravdano kako
primjećuje Lajolo, na
promicanje mira, razvoja i
tolerancije. Govoreći o
povijesnoj važnosti vatikanske
diplomacije, koju je podijelio u
šest razdoblja, nadbiskup
Lajolo istaknuo je posljednje
razdoblje koje se tiče cijelog
20. stoljeća. U 20. stoljeću
vatikanska diplomacija
surađuje s međunarodnim
organizacijama, bilo da
sudjeluje na konferencijama i
sastancima preko promatrača ili
da postoji papinsko poslanstvo
u njima. Zaključno je

nadbiskup Lajolo govorio o
odnosu Svete Stolice i RH, koji
je od 1990-tih godina imao tri
etape. Razdoblje od 1990. do
kraja lipnja 1991. obilježili su
brojni kontakti vatikanskih
dužnosnika s veleposlanicima
zemalja bivše Jugoslavije koje
su željele neovisnost.
Izbijanjem rata u Sloveniji u
lipnju 1991., a zatim i u
Hrvatskoj, razdoblje je u
kojemu se Sveta Stolica
intenzivno zalaže za prestanak
sukoba, podupire slanje
međunarodnih promatrača i
mirovnih snaga te poduzima niz
ekumenskih inicijativa za
povratak mira. U trećoj fazi,
koja je počela u jesen 1991.,
Sveta Stolica je odlučila 13.
siječnja 1992. priznati
neovisnost Slovenije i Hrvatske
te 8. veljače uspostavila odnose
s Hrvatskom i otvorila
nuncijaturu u Zagrebu.
Nadbiskup Lajolo istaknuo je
na kraju kako današnje odnose
karakterizira puna potpora
Svete Stolice Hrvatskoj za
punopravno članstvo u EU,
koje će biti priznanje hrvatskog
povijesnog identiteta i političke
stvarnosti, ali i obogaćivanje
Europske unije u cijelosti.

Blagoslov kapele i susret vojnih kapelana na Papuku
Papuk, 7.6.2006. (IKA) Radarska postaja Papuk i njezin
zapovjednik satnik Dragan
Sabljo, kao i svi drugi
djelatnici, pripadnici 218.
brigade ZMIN bili su 6. lipnja
domaćin Vojnom ordinarijatu i
njegovim gostima brigadnom
generalu Mati Pađenu i
komodoru Anti Urliću. Toga je
dana vojni ordinarij Juraj
Jezerinac na najvišem vrhu
Papuka u neposrednoj blizini
RP-a blagoslovio kamen
temeljac za kapelu u čast sv.
Leopoldu Bogdanu Mandiću.
Dovršetak toga sakralnog
objekta za djelatnike postaje
planiran je do 12. svibnja 2007.
Zapovjednik brigade ZMIN
brigadir Josip Pačarić u
pozdravu na početku svečanosti
izrazio je radost što će i njihova
udaljena "ekspozitura"
kapelanije HRZ i PZO konačno
imati svoj mali bogoslužni
prostor. Zahvalio je vojnom
biskupu i generalnom vikaru
mons. Josipu Šantiću za
razumijevanje i duhovnu skrb,
kao i svim dosadašnjim i
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budućim donatorima te sve
nazočne pozvao da se na istom
mjestu okupe sljedeće godine,
kada bi za blagdan sv.
Leopolda trebala biti svečanost
blagoslova kapele.
U prostorijama RP-a također je
održan tradicionalni svibanjski
susret vojnih svećenika,
okupljenih radi raščlambe
nedavno održanog lurdskog
međunarodnog hodočašća
(PMI), u kojem su hrvatske
vojno-redarstvene snage
sudjelovale 14. put. Nastojalo
se uočiti odnos planiranog i
ostvarenog te eventualne
nedostatke, s naglasakom na
poticaj da sljedeće 15.
hodočašće u Lurd bude još
bolje i uspješnije. To više što će
ono biti ne samo jubilarno,
nego također obilježeno
podizanjem spomenika
kardinalu Stepincu u Lurdu.
Istaknuvši dobru suradnju
obaju ministarstava i Vojnog
ordinarijata, mons. Šantić
kazao je kako se to vojnoredarstveno hodočašće već
samo po sebi doživljava kao

Današnje odnose
karakterizira puna
potpora Svete Stolice
Hrvatskoj za
punopravno članstvo
u EU, koje će biti
priznanje hrvatskog
povijesnog identiteta i
političke stvarnosti,
ali i obogaćivanje
Europske unije u
cijelosti, istaknuo
tajnik za odnose s
državama u
Državnom tajništvu
Svete Stolice
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Zagreb, 6.6.2006. (IKA) Tajnik za odnose s državama u
Državnom tajništvu Svete
Stolice nadbiskup Giovanni
Lajolo u povodu Dana hrvatske
diplomacije održao je 6. svibnja
u Preporodnoj dvorani u
Zagrebu predavanje o
diplomaciji Svete Stolice.
Nadbiskupa Lajolu pozdravila
je ministrica vanjskih poslova i
europskih integracija Republike
Hrvatske Kolinda Grabar
Kitarović, a nazočni su bili
apostolski nuncij u RH
nadbiskup Francisco Javier
Losano, zagrebački nadbiskup i
predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije kardinal Josip
Bozanić, nekadašnji ministri
vanjskih poslova RH i ostali
visoki uzvanici crkvenih i
državnih ustanova.
Nadbiskup Lajolo izlaganje je
podijelio u pet dijelova. Na
početku je govorio o prirodi i
duhu vatikanske diplomacije,
oslanjajući se na ono što je u
novom Zakoniku kanonskog
prava iz 1983. napisano o toj
materiji od kanona 362-367.
Istaknuo kako su apostolski
nunciji Papini ambasadori, a ne
ambasadori Vatikana. Govoreći
o važnosti nuncijatura za Crkvu
te o bitnoj razlici od državnih
izaslanstva, nadbiskup je

vrednota. Obje njegove
dimenzije, vjerska i
domoljubna, itekako su
značajne, jer možda nigdje
drugdje ne možemo ostaviti
sliku o sebi i svojoj Domovini,
kao u Lurdu pred toliko vojnika
iz cijeloga svijeta. Istaknuo je
veliko zadovoljstvo
hodočasnika duhovnim
obogaćenjem hodočasničkim
sadržajima, kao i sve veće
zanimanje ne-vojnih osoba za
putovanje s našom vojskom i
policijom u Lurd. S osobitom
pozornošću primljen je također
osvrt zapovjednika hodočašća
generala Pađena te izvješće
brigadira Petra Klarića,
načelnika Odjela za potporu
VO. On je prenio dojmove
čelnika Organizacijskog odbora
PMI-a, u kojem je i Hrvatska
članica među 16 zemalja, koji,
osobito Francuzi, smatraju da je
doprinos Hrvatske u tome
međunarodnom događaju vrlo
značajan te da Hrvati, čija se
riječ u Odboru itekako uvažava,
imaju što reći i dati.
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Djeca iz Brezovice na susretu u Chomutovu
Međunarodni susret
djece iz dječjih
domova "Muj koncert
2006"

Zagreb, 28.5.2006. (IKA) Međunarodni susret djece iz
dječjih domova "Muj koncert
2006", na kojem je sudjelovalo
i osamnaestero djece iz
Caritasovog doma "Bl. Alojzije
Stepinac" iz Brezovice, održan
je od 25. do 28. svibnja u gradu
Chomutovu, na sjeveru Češke.
Susret je održan pod visokim
pokroviteljstvom predsjednika
Vlade Češke Republike Jirija
Paroubeka, a organizator
susreta bila je Federacija
dječjih domova Češke
Republike FICE. Domaćin je
bio dječji dom iz Chomutova
na čelu s voditeljem doma
Janom Neumannom, koji je
putem sponzora osigurao sva
potrebna sredstva za
organizaciju susreta.
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"Među 400 djece iz Češke,
Slovačke, Mađarske, Belgije,
Italije, Slovenije i Njemačke
susretu su izvanredno
prisustvovala djeca predstavnici
Hrvatske, budući da svi
sudionici dolaze iz zemalja
članica Europske zajednice.
Zato smo protekle godine prvi
put nastupili s manjom
skupinom djece", istaknula je
Ivanka Stahuljak,
organizatorica putovanja. "Cilj
susreta je druženje i
upoznavanje djece smještene u
dječjim domovima, kako bi
međusobno razmjenjivala
životna iskustva. Naravno, tu se

rađaju simpatije i prijateljstva
koja se kasnije njeguju i
pridonose radosnom
iščekivanju novog susreta. Nije
slučajno da je inicijativa za
održavanje ovakvih susreta
potekla upravo iz Češke.
Naime, u Češkoj Republici
postoji razgranata mreža dječjih
domova koji između sebe vrlo
dobro komuniciraju. S djecom
se u tijeku godine sustavno radi
i priprema ih se za natjecanja
sportsko-kulturnog karaktera
koja se održavaju po regijama.
Pobjednici tih susreta sudjeluju
na susretu u Chomutovu",
istaknula je voditeljica.
"Kroz predstavljanje kulturnoumjetničkih postignuća djece
otkrivaju se njihovi talenti i
mogućnosti", objasnila je prof.
Ruža Gračan. "Naš program je
obuhvaćao pjevanje, plesanje i
glumu, a održavao se u
gradskom kazalištu u
Chomutovu i na Kamencovom
jezeru. Pjevački zbor doma u
Brezovici otpjevao je splet
duhovnih i zabavnih pjesama, a
djeca su imala i plesnu točku.
Svečana završna večer održana
je u gradskom kazalištu u
Chomutovu. Na njoj je dramska
skupina doma u Brezovici
izvela igrokaz "Sirota
Crvenkapica", neobičnu priču o
sukobu bajke i surove ekološke
stvarnosti. Glumci su tekst
govorili na češkom,

talijanskom, engleskom,
njemačkom i hrvatskom jeziku.
Od visokih uzvanika na
završnoj večeri bili su
predstavnik predsjednika Vlade
Češke Republike, predstavnici
Svete Stolice, predstavnik
Veleposlanstva Republike
Hrvatske, gradonačelnica i
dogradonačelnik grada
Chomutova, predsjednik
nizozemske i potpredsjednik
europske FICE, veliki meštar
Viteškog reda sv. Vaclava,
predstavnici humanitarnih
organizacija iz Italije i Monaka
te humanitarne organizacije
"Helping Hands". Svoje pismo
potpore i blagoslov
sudionicima susreta uputio je i
praški nadbiskup kardinal
Miroslav Vlk.
Organizator je svim
sudionicima osigurao sve što je
bilo potrebno za četverodnevni
susret, no svaka skupina se
morala sama pobrinuti za
prijevoz do Chomutova i
natrag. Na Caritasovu zamolbu
za pomoć odazvala se Hrvatska
zrakoplovna kompanija
"Croatia airlines", koja je
svojim autobusom prevezla
djecu iz Brezovice u Chomutov
i natrag. Turistička zajednica
Grada Zagreba darovala je
našim predstavnicima majice te
darove i promidžbene
materijale za domaćine susreta.

Prosvjedno pismo delegata za hrvatsku pastvu u
Njemačkoj ministru Biškupiću
Fra Josip Bebić
prosvjedovao protiv
davanja novčane
potpore dvotjedniku
"Zarez", jer se u
njemu objavljuju
"članci ispod razine
uljuđena
komuniciranja koji
duboko vrijeđaju
vjerske osjećaje velike
većine hrvatskih
građana"
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Frankfurt, 31.5.2006. (IKA) Fra Josip Bebić, delegat za
hrvatsku pastvu u Njemačkoj,
uputio je 31. svibnja
prosvjedno pismo ministru
kulture RH mr. Boži Biškupiću.
"Poznata Vam je činjenica da
su velika većina hrvatskih
žitelja vjernici, dotično katolici
koji su porezni obveznici jer
rade, privređuju i zarađuju
puneći tako proračun Republike
Hrvatske.

drugačije", ističe fra Josip te
kao delegat za hrvatsku pastvu
u Njemačkoj, "zajedno sa
subraćom svećenicima, s
časnim sestrama i hrvatskim
vjernicima koji tamo žive"
prosvjeduje protiv davanja
novčane potpore dvotjedniku
"Zarez", jer se u njemu
objavljuju "članci ispod razine
uljuđena komuniciranja koji
duboko vrijeđaju vjerske
osjećaje velike većine hrvatskih
građana".

Iz proračuna se pak u području
kulture financiraju brojne
djelatnosti i izdanja koja bi
trebala unaprijediti duhovni
život onih koji proračun pune,
ali se nažalost događa

Posebno je upozorio na
tekstove Željka Jermana
"Pomolimo se" i Ivice Juretića
"Zarezi ludog smetlara", koji su
"novcem poreznih obveznika"
objavljeni u 180. broju koji nosi
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nadnevak 18. svibnja 2006. "Iz
tih Vam članaka ne mogu,
nažalost, ništa citirati jer je
njihovo pisanje o bl. Djevici
Mariji prostačko, duboko
nemoralno i za svaku osudu",
nastavlja delegat Bebić. Budući
da "Zarez", uz Ured za kulturu
grada Zagreba, novčano
podupire Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske,
prosvjedujemo s molbom da
učinite sve što je u Vašoj
ovlasti kako se u tiskovini za
kulturu (?) ne bi unaprijed
pojavljivali članci koji tako
duboko vrijeđaju one čijim se
novcem tiskaju, ističe delegat
za hrvatsku pastvu u Njemačkoj
na kraju pisma ministru
Biškupiću.
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Sarajevo: Uvreda katolicima u sklopu obrazovnog
sustava
uvrijedila kršćane, a posebno
nas katolike u ime kojih ulažem
najoštriji protest, te očekujem
odgovornost nadležnih i
adekvatnu zadovoljštinu".
"Dobro se sjećate kako je cijeli
muslimanski živalj ustao u
obranu svojih svetinja te sam ih
svojom izjavom podržao. Ni
izdaleka se nisam nadao
ovakvom pristupu naših susjeda
i to u sklopu obrazovnog
sustava", istaknuo je u pismu
kardinal Puljić. Kardinal je
uputio svoj prosvjed i ministru
obrazovanja i nauke Kantona
Sarajevo doc. dr. Emiru
Turkušiću. Osim navoda
spomenute pjesme, kardinal
Puljić piše: "Nadalje, vrlo sam
ožalošćen i uvrijeđen što je u
jednoj školi, u razredu sa samo
jednim katolikom, dotični
učenik morao izrađivati zadaću
protiv svojih vjerskih uvjerenja,
iako je voditelj razredne
nastave mogao jasno znati po
imenu da se radi o katoličkom
djetetu. U prilogu Vam
dostavljam preslik zadaće
izrađene od dotičnog đaka, čiji
roditelji iz velikog straha žele
anonimnost, jer bi dječak u
protivnom bio izložen

maltretiranju". U spomenutoj
zadaći učenik je kao dopunu
rečenica morao napisati: "Moja
vjera - Moj Gospodar se zove
Allah; / Moja vjera se zove
Islam; / Ja sam musliman; /
Svoju vjeru potvrđujem
Kelimei Šahadetom". Kardinal
Puljić s time je upoznao i
visokog predstavnika i
posebnog predstavnika EU za
BiH Christina Schwarza
Schillinga, kojemu je, između
ostalog, napisao: "Dobro znate
kako se cijeli muslimanski
svijet digao u obranu kada su
povrijeđeni njihovi vjerski
osjećaji, što sam u načelu
podržao, jer se u ime slobode
ne smiju nanositi uvrede
drugim uvjerenjima. Međutim,
duboko smo uvrijeđeni zbog
stava da se smije vrijeđati Isusa
Krista i, samim time, također
najdublje osjećaje nas kršćana.
Zabrinjavajuća je činjenica da
se to čini u sklopu javnoga
školskoga sustava". Kardinal
Puljić o svemu je upoznao i
apostolskog nuncija u BiH
nadbiskupa Alessandra
DErrica.

Duboko smo
uvrijeđeni zbog stava
da se smije vrijeđati
Isusa Krista i, samim
time, također
najdublje osjećaje nas
kršćana.
Zabrinjavajuća je
činjenica da se to čini
u sklopu javnoga
školskoga sustava,
istaknuo kardinal
Puljić
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Sarajevo, 3.6.2006. (IKA/KTA)
- U izdanju Mješovite srednje
elektrotehničke škole u
Sarajevu izašla je zbirka
pjesama "Konci", za izdavača
je odgovoran direktor Fahrudin
Alihodžić. U zbirci na str. 27.
objavljena je pjesma autora
Armana Alatovića "Žaljenje" u
kojoj između ostaloga stoji:
"Ljudi moji, / Pa Isus je bio
kopile, / I takav neki nam
sudbu kroji!? / Od tad je sve
gotovo…"
Vrhbosanski nadbiskup
metropolit kardinal Vinko
Puljić uputio je dopis direktoru
Alihodžiću u kojem najoštrije
osuđuje uvredu "koja je
nanesena nama kršćanima katolicima u jednoj pjesmi
Vašeg učenika Armana
Alatovića". "Očekujemo ispriku
za takav čin. Budući da ste Vi
na čelu te obrazovne ustanove,
Vas smatramo najodgovornijim
za poduzimanje mjera dostojnih
zadovoljštine za uvredu", piše
kardinal Puljić. Pismo sličnog
sadržaja kardinal Puljić uputio
je i v.d. direktorici Prosvjetnopedagoškog zavoda prof. Hibi
Sikirić, u kojem ističe da je
spomenuta pjesma "duboko

Nadbiskup Vidović posjetio HKM Duesseldorf
Zagreb, 4.6.2006. (IKA) Naslovni ninski nadbiskup i
apostolski nuncij u Bjelorusiji
Martin Vidović pohodio je na
svetkovinu Duhova 4. lipnja
prvi put Hrvatsku katoličku
misiju Duesseldorf. Svečano
misno slavlje u punoj crkvi Sv.
Apolinara nadbiskup Vidović
predvodio je zajedno s
delegatom za hrvatsku pastvu u
Njemačkoj fra Josipom
Bebićem. U tijeku misnog
slavlja trideset i troje vjernika
primilo je sakrament potvrde.
Nadbiskup Vidović istaknuo je
kako je biti kršćanin izazov i
obveza. "Izazov, jer biti

kršćanin znači suočiti se sa
stvarnošću u kojoj živimo i
oblikovati je prema Božjemu
naumu s čovjekom, izgrađujući
Božje kraljevstvo ovdje na
zemlji. Obveza, jer biti kršćanin
znači također ljubiti Boga iznad
svega a bližnjega kao samoga
sebe, odnosno biti suodgovoran
za svijet u kojemu živimo, koji
nam je Bog povjerio stvorivši
nas na svoju sliku i priliku, sebi
slične". Na kraju je sve pozvao
neka ostanu vjerni vjeri svojih
otaca kojom se naš hrvatski
narod opravdano ponosi već 14.
stoljeća. Na kraju je fra Branko
Brnas zahvalio svima koji su

pridonijeli da slavlje uspije,
poglavito redovnicama Mariji
Martinović, Slavici Šimović i s.
Lucijani Kraljević. Delegat
Bebić tom je prigodom kazao
kako je sakrament potvrde u
životu mladih vjernika
jedinstven događaj, a ujedno je
svima prenio pozdrave
hrvatskih svećenika i
pastoralnih djelatnika koji
djeluju u hrvatskim katoličkim
misijama u Njemačkoj. Misno
slavlje uveličao je misijski zbor
pod ravnanjem o. Brnasa i
orguljskom pratnjom
Vjekoslava Babića iz Zagreba.

Sakrament potvrde
primilo 33 vjernika

Hrvatskoj kao neutralnoj državi
pod vidom neutralnosti kao
alternative ulasku u Europsku
uniju i NATO pod svaku
cijenu. Hrvatska se stavila u
pasivan i neravnopravan
položaj u pregovorima o ulasku
u EU i NATO. Hrvatska je
suočena s neprihvatljivim
ucjenama, kao npr. ustrajanjem
na regionalnom udruživanju na

HAS okuplja hrvatske
studente u Njemačkoj
- Dr. Adolf Polegubić
govorio o vjernicima
u Hrvatskoj pred
izazovom dijaloga i
opraštanja

Trideset i osmi susret HAS-a
Horn/Bad Meinberg, 5.6.2006.
(IKA) - Trideset i osmi susret
Hrvatskoga akademskog saveza
(HAS), koji okuplja hrvatske
studente u Njemačkoj, održan
je od 3. do 5. lipnja u Horn Bad Meinbergu nedaleko od
Paderborna.
Sve je na početku pozdravio
uime HAS-a Mijo Marić.
Potom je predavanje o
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modelima i novoj konfiguraciji
politike u vrijeme globalizacije
govorio prof. dr. Anđelko
Milardović. koji je načelno
zagovornik hrvatskog pristupa
u EU, ali je u svojim kritičkim
analizama ukazao i na mnoge
zamke koje vrebaju na
hrvatskom putu prema
punopravnom članstvu. Prof.
dr. Zdravko Tomac govorio je o
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zapadnom Balkanu,
nametanjem krivnje koje nema
u Domovinskom ratu,
razdvajanjem Hrvata u
Hrvatskoj i Hrvata u BiH i sl.
Opcija neutralnosti je vrlo slabo
zastupljena u službenoj
hrvatskoj politici, gdje se kao
obrazloženje navodi nedostatak
realnih pretpostavki za
neutralnu politiku. Dr. Tomac
je u nastavku iscrpnije govorio
o tim pretpostavkama i o tome
hoće li ih Hrvatska moći
ispuniti. Dr. Adolf Polegubić
je, govoreći o vjernicima u
Hrvatskoj pred izazovom
dijaloga i opraštanja, istaknuo
kako je to danas jedini put
ispravnog djelovanja među
ljudima, bez obzira koliko se
razlikovali u svojim
društvenim, političkim ili
vjerskim pitanjima. "Vjernike
na takvo zauzeto djelovanje u
Crkvi i u društvenoj zajednici
upućuje sam Isus Krist i to
preko sakramenta, a također i

dokumenti Drugoga
vatikanskog sabora te papinske
enciklike i pisma". Dr.
Polegubić je također dao uvid u
stanje vjernika laika u Crkvi i
društvu u Hrvatskoj, s
posebnim osvrtom na stanje
nakon demokratskih promjena,
te je govorio o konkretnim
područjima njihova djelovanja
u Crkvi i u hrvatskom društvu.
Višnja Starešina je nastojala
odgovoriti na pitanje: zašto
zagrebački put u Bruxelles vodi
preko Haga? Ustvrdila je kako
je pravda bez istine ugrađena u
sama pravila Haškoga suda,
kako je politički upravljano
tužiteljstvo nametnulo
britansku interpretaciju rata u
"bivšoj Jugoslaviji" te je
govorila o tome kako se u tome
snalazila, odnosno nije
snalazila hrvatska politika.
Pružila je pregled kako se
hrvatska država našla optužena
za sudjelovanje u dva
zločinačka pothvata, koje su

moguće opasnosti koje
proizlaze iz takvih kvalifikacija
i je li ih moguće izbjeći i na
koji način to učiniti. Branko
Marić govorio je o konkretnim
načinima suradnje Hrvatskoga
svjetskog kongresa i HAS-a.
Podsjetio je na sve što danas
čini Hrvatski svjetski kongres
kojem je na čelu u Njemačkoj
te je istaknuo kako su moguća
područja suradnje Kongresa s
HAS-om: Info-centar, adresar,
medijski rad, lobiranje za
Hrvatsku, zajednička
organizacija predavanja,
potražnja sredstava i sl.
Sudionici i predavači su na
svetkovinu Duhova 4. lipnja
pribivali misnom slavlju koje je
u kapucinskoj crkvi u
Paderbornu predvodio voditelj
HKM u Bielefeldu don Slavko
Rako. U tijeku susreta pohodio
ih je i pomoćni zagrebački
biskup Josip Mrzljak u pratnji
voditelja HKM Kassel don
Ivana Barišića.

Hrvatsko hodočašće u Neviges
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Više tisuća Hrvata iz
hrvatskih katoličkih
misija regije Sjeverna
Rajna i Vestfalija na
blagdan Marije Majke
Crkve okupilo se na
misnom slavlju koje je
u njemačkom
marijanskom svetištu
predvodio biskup
Sudar

Neviges, 5.6.2006. (IKA) Više tisuća Hrvata iz hrvatskih
katoličkih misija (HKM) iz
regije Sjeverna Rajna i
Vestfalija sudjelovalo je 5.
lipnja, na blagdan Marije
Majke Crkve, u tradicionalnom
hodočašću u marijansko
svetište u Nevigesu.
Svečano misno slavlje u punoj
Gospinoj crkvi, Mariendom, u
tome hodočasničkom mjestu
predvodio je vrhbosanski
pomoćni biskup Pero Sudar u
zajedništvu s delegatom za
hrvatsku pastvu u Njemačkoj
fra Josipom Bebićem,
voditeljem HKM Wuppertal,
koja je organizirala hodočašće,
fra Antom Malešom,
predsjedateljem regije
voditeljem HKM Duesseldorf
fra Brankom Brnasom te s još
šesnaest biskupijskih i
redovničkih svećenika,
uglavnom voditelja HKM iz te
regije. U hodočašću je
sudjelovala i skupina hrvatskih
vjernika iz HKM Rotterdam iz
Nizozemske pod vodstvom
voditelja misije fra Ivice
Jurišića. Zamjetna je bila i
skupina hrvatskih redovnica
koje djeluju u hrvatskim
misijama ili na drugim
službama na području te regije.
Sve je pozdravio Maleš,
poglavito osmoricu hrvatskih
branitelja i ratnih invalida s
područja cijele domovine,
hodočasnike za istinu i pravdu,
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koji su se uputili 25. travnja iz
Pakoštana. Predvodi ih Branko
Čulo, a dosad su prešli 1760
km. Namjeravaju 13. lipnja
stići u Den Haag kako bi
čestitali imendan hrvatskom
generalu Anti Gotovini, te
branili istinu o Domovinskom
ratu i upozorili na nepravdu
koja se čini hrvatskom narodu.
Uime svetišta hodočasnike je
pozdravio fra Herbert
Schneider, koji je izrazio
oduševljenje s nazočnošću
tolikoga broja Hrvata u
svetištu.
Ako smo danas ovdje došli
tražiti pomoć, ako smo došli
izgubljeni sa željom da nas Bog
nađe, kako bismo mi našli
Njega, tada je neophodno
obnoviti svoju vjernost i svoju
odanost životu, obitelji, Crkvi,
društvu i domovini, istaknuo je
biskup Sudar u propovijedi.
Ako to obnovimo, ako se
stavimo pod posebnu zaštitu i
zagovor Marijin, onda će vaša
nazočnost i vaš dolazak u ovaj
tuđi svijet postati opstankom u
vašem svijetu. Onda će izlazak
iz one Crkve koja vas je rodila
u Bosni i Hercegovini i u
Hrvatskoj značiti dolazak i
obnovu Crkve u kojoj ste sada.
Tada se nemate razloga plašiti
zatvaranja misija, jer ćete u
svakoj crkvi i u svakoj biskupiji
naći istoga Isusa i Mariju, Boga
koji vas posvuda traži, kazao je
biskup, dodavši kako će tada
Hrvati svojom vjerom i

vjernošću postati obogaćenje
novoj sredini u kojoj sada žive.
Možda je baš negdje u Božjem
promislu da u ovom
prijelomnom trenutku Crkve u
Europi i hrvatski narod po
vama dade svoj doprinos. Da bi
se to i dogodilo, moramo
obnoviti svoju vjernost i svoju
vjeru. Ako smo to sposobni, to
znači da smo dostojni sinovi
onih koji su znali umirati za
krst časni i slobodu zlatnu. Zato
je važno donijeti odluku o
pozitivnijem životu u svojoj
obitelji, misiji, na svome
radnom mjestu, te pozitivnijem
odnosu prema Bogu i Nebeskoj
Majci.
Skupina vjernika u narodnim
nošnjama u prikaznim
darovima prinijela je kruh,
grožđe, vino iz Kane
Galilejske, zemlju, vodu, ulje i
tamjan iz Svete zemlje, krunicu
od zrnaca maslina iz
Maslinskog vrta te svijeću.
Na kraju je voditelj misije
Maleš još jednom zahvalio
svima koji su na bilo koji način
pridonijeli organizaciji slavlja.
Uputivši zahvalnu riječ
velikom broju Hrvata zbog
sudjelovanja u hodočašću,
delegat Bebić istaknuo je kako
je i nadalje potrebna skrb
domovinske Crkve za Hrvate
katolike u inozemstvu. Na kraju
je biskup Sudar pozvao Hrvate
koji imaju uvjete neka se
odazovu na izbore u listopadu u
BiH riječima: "Pozivam vas da
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tu svoju važnu zadaću ne
propustite već da se odazovete i
tako pomognete sebi i
svojima".
Misno slavlje uveličao je zbor
HKM Koeln pod vodstvom s.
Vinke Bešlić uz orguljsku
pratnju Daria Ćapina, te
hrvatske klape iz Koelna. Na
kraju je otpjevana himna

"Lijepa naša". Nakon završnog
blagoslova, u zavjetnoj kapeli u
crkvi je predana zavjetna
svijeća, a biskup Sudar izmolio
je i posvetnu molitvu Mariji
Kraljici mira.
Prije misnog slavlja
hodočasnici su imali prigodu za
ispovijed, pobožnost križnoga
puta, kojega je na obližnjem

brdu Križevac predvodio fra
Mato Puđa, te zajedničku
molitvu krunice.
Biskup Sudar podijelio je
sakrament potvrde mladim
Hrvaticama i Hrvatima u
subotu 3. lipnja u Bochumu te u
nedjelju 4. lipnja u Ennepetalu,
Gelsenkirchenu i Leverkusenu.

Sarajevo, 6.6.2006. (IKA/KTA)
- Biskupi Biskupske
Konferencije Bosne i
Hercegovine nadbiskup
metropolit vrhbosanski i
predsjednik BK BiH kardinal
Vinko Puljić, biskupi
mostarsko duvanjski i
apostolski upravitelj trebinjskomrkanjski Ratko Perić,
banjolučki Franjo Komarica i
pomoćni vrhbosanski Pero
Sudar uputili su Poslanicu
obiteljima pod naslovom
"Obitelj - zajednica i
zajedništvo vjere, života i
ljubavi".
Svjedoci smo da je obitelj, kao
temeljna zajednica i društva i
Crkve, u naše doba napadnuta s
mnogih strana i na razne
načine. Gotovo je nevjerojatno
da najodgovornija tijela
pojedinih zemalja donošenjem
protunaravnih zakona
usmjerenih protiv obitelji
izravno pridonose rastakanju
društva koje predstavljaju,
ističu bosanskohercegovački
biskupi. Ljubav, koja je
svedena na užitak i
zadovoljavanje strasti, nudi se
na svakom koraku i odavna je
zašla i u brojne sredine, u
kojima su katolici većina,
donoseći svoje gorke plodove.
Brojne medijske emisije i u
našoj zemlji, u kojima svatko u
isto vrijeme i voli i vara
svakoga, postale su razonoda u
mnogim obiteljima, potiskujući
tako temeljne vrijednosti
ljubavi utemeljene u Bogu i
stavljajući kao ideal nevjernost
i razaranje obitelji u ime lažne i
izopačene-nazovi ljubavi.
Internet i sve što on pruža
mnogima su od nemjerljive
pomoći. Ali, istodobno su
perverzni sadržaji koje oni
nude, a koji se odnose na
područje šeste Božje
zapovijedi, toliko nasilni da su
velika napast i opasnost za sve
koji se njima služe,
upozoravaju biskupi.
U nastavku podsjećaju na Peti
svjetski susret obitelji
početkom srpnja u Valenciji na
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kojemu će papa Benedikt XVI.
istaknuti važnost uloge obitelji
u reevangelizaciji današnjega
društva, i istaknuti vjeru kao
neospornu vrijednost koju treba
ponuditi mladomu naraštaju.
Kako je određeno da se Pismo
ima čitati u crkvama na
svetkovinu Presvetoga Trojstva
11. lipnja, biskupi BiH pozivaju
vjernike da toga dana posebno
mole za obitelji, zajedno s
brojnim katolicima iz zemalja
Srednje Europe, a posebno
katolicima u Austriji.
Budućnost Europe u velikoj
mjeri ovisi o budućnosti obitelji
u njoj. Kakvu budućnost
očekuje Europa koja se u
svojim političkim
predstavnicima ustavno odriče
svojih kršćanskih korijena i
koja, pod dugogodišnjim
utjecajem sekularizma,
potkopava temelje obitelji,
pitaju biskupi i poručuju kako
kao dio europske zajednice
naroda, bez obzira na politička
ili neka druga udruživanja u
samoj Europi, žele dati svoj
konstruktivni udio u obrani
temeljnih vrijednosti obitelji
kao zajednici vjere, života i
ljubavi.
Kao pripadnici hrvatskoga
naroda ponosimo se što smo
već četrnaest stoljeća dio
Katoličke Crkve čuvajući unatoč ugnjetavanja i prevjeri poklad vjere i baštine. Želimo i
danas, živeći u ovoj zemlji u
zajednici s drugima i
drugačijima, biti prepoznatljivi
po zajedništvu naše obitelji
koja moli i vjeruje, u kojoj se
uči vjeri i ljubavi prema Bogu i
čovjeku i u kojoj se ne boje
darovati i prihvatiti novi život.
Za nas katolike obitelj je
dragocjena i treba je braniti,
njegovati i podupirati kao
vrijedno blago koje je jamac
budućnosti na zemlji ali i škola
za vrijednosti koje nas vode
vječnom životu, poručuju
biskupi.
Sa žaljenjem konstatiraju kako
je u mnogim obiteljima gotovo

zamrla zajednička molitva, a
velikim dijelom i osobna.
Trenuci zajedničke molitve u
obitelji jesu momenti istinskog
zajedništva s Bogom i jačaju
zajedništvo u obitelji te bude u
njezinim članovima spremnost
na praštanje i hrane spremnost
na dobra djela. Nedjeljno
okupljanje u crkvi oko
božanske osobe Isusa Krista u
otajstvu Euharistije vrhunac je
naše kršćanske molitve i
zajedništva. Stoga pozivaju
vjernike da dolaze nedjeljom na
slavlje mise i obnove
zajedničku obiteljsku molitvu
te da, kao i nekoć, svakog dana
u 21 sat izmole Ispovijest vjere
Hrvata katolika.
Na kraju pisma biskupi potiču
obitelji da učvršćuju i jačaju
svoje zajedništvo. Neka
supružnici iz dana u dan
obnavljanju obećanje
međusobne vjernosti,
prisegnuto na Isusovu
evanđelju, kako bi prebrodili
sve eventualne krize. Neka se
iznova opredjeljuju za život i
ne boje darivati i njegovati
život. Neka u njihovoj
međusobnoj ljubavi djeca
prepoznaju da su iz ljubavi
došla na ovaj svijet. Neka se
očevi i majke trude svoju djecu
nadahnjivati duhom vjere koju
će svjedočiti svojim svetim
življenjem, po primjeru našeg
bl. Ivana Merza, koji je kao
svoje životno geslo imao:
"Katolička vjera moje je
životno zvanje". Neka od vas i
s vama nauče moliti i
upoznavati Isusa Krista kao
trajno prisutnoga, u kojeg smo
po krštenju ucijepljeni i
ukorijenjeni i koji daje puni i
istinski smisao čovjekovu
življenju. Neka se roditelji ne
boje životnoga križa, u kojem
je, po Isusu Kristu, naše vječno
spasenje, ističe se na kraju
poslanice obiteljima biskupa
BiH koja će se čitati u crkvama
u cijeloj BiH na svetkovinu
Presvetog Trojstva u nedjelju
11. lipnja.

Svjedoci smo da je
obitelj, kao temeljna
zajednica i društva i
Crkve, u naše doba
napadnuta s mnogih
strana i na razne
načine. Gotovo je
nevjerojatno da
najodgovornija tijela
pojedinih zemalja
donošenjem
protunaravnih zakona
usmjerenih protiv
obitelji izravno
doprinose rastakanju
društva koje
predstavljaju, ističu
biskupi u poslanici

www.ika.hr

Poslanica BK BiH obiteljima
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Papina poruka Svjetskom kongresu crkvenih pokreta i
novih zajednica
Ponesite Kristovo
svjetlo u sve društvene
i kulturne sredine u
kojima živite,
potaknuo je Papa

Vatikan, 31.5.2006. (IKA) Neka pokreti uvijek budu škole
zajedništva, udruge na putu na
kojemu se uči živjeti u istini i
ljubavi - poručio je papa
Benedikt XVI. izaslanicima
crkvenih pokreta i novih
zajednica, koji su se okupili u
mjestu Rocca di Papa na
svojemu Drugom svjetskom
kongresu, a prenosi Radio
Vatikan. Skup, na kojemu
sudjeluje oko 300 izaslanika,
organiziran je uoči velikoga
susreta s Papom na Trgu Sv.
Petra, u subotu uoči Duhova.
Zbog velike zbrke glasova i
suvremenih ideologija, um je
ošamućen, ali postoji otajstvo
koje ga oslobađa njegove
obamrlosti, to otajstvo, kao što
je napisao sv. Bonaventura, jest
"ljepota svake ljepote",
odnosno Krist, napisao je Papa.

www.ika.hr

U svjedočenju ljepote istine i
ljepote kršćanske ljubavi u
svijetu danas u prvome su redu,
među ostalima, crkveni pokreti
i nove zajednice, sposobni
učiniti od evanđelja proživljeno
iskustvo u svim društvenim
sredinama, tim je riječima Sveti
Otac priznao duhovne vrline
bezbrojnih stvarnosti, od kojih
će predstavnici, njih više od
100, biti nazočni na
duhovskome bdijenju na Trgu
Sv. Petra. Spomenuvši se
povijesnoga prvog susreta
održanog prije osam godina,
kada je Ivan Pavao II.
blagoslovio pokrete kao
"znakove nade za Crkvu", papa
Benedikt XVI. napomenuo je
kako je svjestan puta koji je od
tada prijeđen, a koji je zacrtala

pastoralna skrb pape Wojtyle.
Svjestan je toga toliko da je
želio ponoviti to iskustvo ovih
dana oko Duhova, kako bi
ponovno istaknuo ono što je
sadržano u temi susreta:
"Lijepo je biti kršćanin, i to
radosno naviještati".
Za Svetoga Oca je to, u biti,
poziv crkvenih pokreta da budu
škole zajedništva, društva na
putu na kojemu se uči živjeti u
istini i Kristovoj ljubavi.
Ponesite Kristovo svjetlo u sve
društvene i kulturne sredine u
kojima živite, potaknuo je
Papa. Osvijetlite tminu svijeta,
ošamućenoga oprečnim
ideološkim porukama. Nema
ljepote koja vrijedi, ako nema
istine koju valja prepoznati i
slijediti, ako se ljubav svodi na
prolazni osjećaj, ako sreća
postaje neuhvatljiva iluzija, ako
se sloboda izobliči u
instinktivnost. Tamo gdje se
ljubav izražava kao osobita
sklonost prema životu i sudbini
drugih, odražavajući se u
osjećajima i u radu, te postajući
snaga za izgradnju
pravednijega društvenog
poretka, tamo se gradi
civilizacija sposobna suočiti se
s napredovanjem nečovječnosti.
Crkveni pokreti i nove
zajednice danas su jasan znak
ljepote Krista i Crkve, njegove
Zaručnice, ističe nadalje Sveti
Otac. Vi pripadate živoj
strukturi Crkve, i ona vam
zahvaljuje za vaše misionarsko
zalaganje, za odgojno
djelovanje koje sve više
razvijate u kršćanskim
obiteljima, te za promicanje

svećeničkih i redovničkih
zvanja koje razvijate unutar
svojih zajednica.
Na kraju je Papa potaknuo
svaku od ovih crkvenih
stvarnosti da živi u poslušnosti
i u jedinstvu s biskupima. Bez
obzira na pravo na vlastito
postojanje, Sveti Otac istaknuo
je kako treba uvijek, uz
neosporno prvenstvo,
prevladati izgradnja Kristova
Tijela među ljudima. Sa svakim
se problemom pokreti trebaju
suočiti s osjećajem dubokoga
zajedništva, u duhu pristajanja
uz svoje pastire, zaključio je
Papa u poruci.
Papina poruka je pročitana 31.
svibnja na skupu na kojemu su
održana brojna izlaganja. U
radni dio skupa uveo je
nadbiskup Stanislaw Rylko,
predsjednik Papinskoga vijeća
za laike, koje je organiziralo
susret. Nadbiskup je primijetio
kako će se ovih dana istaknuti
iskustvo dubokoga jedinstva u
crkvenoj zajednici, te podsjetio
na riječi sv. Pavla: "Različiti su
darovi, a isti Duh; različite
službe, a isti Gospodin; i
različita djelovanja, a isti Bog
koji čini sve u svima. A
svakomu se daje posebno
očitovanje Duha na opću
korist". U tome je ljepota
kršćanstva, rekao je nadbiskup.
Bečki nadbiskup kardinal
Cristoph Schoenborn u
svojemu izlaganju istaknuo je
kako ljepota kršćanstva treba
nužno krenuti od Isusa,
utjelovljenja Riječi i same
Božje ljepote.

Papa primio članove Generalnog tajništva Biskupske
sinode
Draga braćo u
biskupstvu u dobu kao
što je naše, označeno
rastućom pojavom
globalizacije, sve je
nužnije doprijeti do
svih snagom i
jasnoćom Kristove
istine i njegova
evanđelja spasenja,
poručio je Papa
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Vatikan, 1.6.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. primio je
1. lipnja u audijenciju
sudionike treće skupštine XI.
redovnog vijeća Generalnog
tajništva Biskupske sinode,
koje je predvodio generalni
tajnik Biskupske sinode
nadbiskup Nikola Eterović.
Papa im je zahvalio na njihovu
radu na prikupljanju i
sređivanju prijedloga s
posljednje sinode, održane u

7 . lipnja 2006. broj 23/2006

jesen 2005. na temu
"Euharistija - izvor i vrhunac
života i poslanja Crkve". Papa
je posebno istaknuo koliko je
važno da pastire Crkve resi
vrlina ljubavi. Hraniti
Gospodinovo stado služba je
budne ljubavi, koja iziskuje
potpuno posvećivanje sve do
posljednjih snaga i, ako treba,
do žrtvovanja vlastita života,
istaknuo je Papa.
Draga braćo u biskupstvu, u

dobu kao što je naše, označeno
rastućom pojavom
globalizacije, sve je nužnije
doprijeti do svih snagom i
jasnoćom Kristove istine i
njegova evanđelja spasenja.
Područja na kojima treba
proglašavati i svjedočiti istinu s
ljubavlju su bezbrojna, toliki za
tim žeđaju i ne smijemo ih
ostaviti da im se "jezik za nepce
lijepi od žeđi", poručio je Papa.
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Završen II. svjetski kongres crkvenih pokreta i
novih zajednica
(Pokret Vita Cristiana), urednik
dnevnika Avvenire Dino Boffo
i Andrea Riccardi (Zajednica
sv. Egidija).
Otvorivši radove posljednjega
dana skupa, kardinal Scola
poručio je kako je sazrjelo
vrijeme za priznavanje kako se
djelovanje i razmišljanje o
poslanju pokreta u Crkvi ne
može više smatrati posebnim
samostalnim poglavljem, nego
se nužno treba odvijati unutar
opće i partikularnih Crkvi.
Uzor na koji se crkvene
stvarnosti - od kojih su brojne
laičke, i koje su nastale u
proteklom stoljeću, posebice
nakon Drugoga vatikanskog
sabora - trebaju pozivati jest
uzor prve kršćanske zajednice.
Zajednica vjernika koja je
prihvaćala naviještanje
apostola, čuvala ga, postajala
njegovim svjedokom čak i
herojski, zahvaljujući snazi
Duha Svetoga, te koja ga je
ponašanjem svojih vjernika
znala utisnuti u društvo svojega
vremena koje ih je priznavalo i
poštivalo kao kršćane. Kardinal
je posebice želio pojasniti
dvosmislenost, prema kojoj je
karizmatska dimenzija pokreta i
novih crkvenih zajednica u
suprotnosti s institucionalnom
dimenzijom Crkve, koju
predstavljaju Papa i biskupi.
Naučavanje Ivana Pavla II., a
potom pape Benedikta XVI.,
već je pokazalo da je takozvano
doba pokreta poduprlo
produbljivanje misionarstva
Crkve, primijetio je kardinal.
Stoga je pogrešan izgovor
svesti pokrete na područje čiste
karizmatske dimenzije, i
udaljiti biskupije, župe i
klasične udruge na onu
institucionalnu. Obje su te
dimenzije jednako bitne u hodu
Crkve, koja je i sama pokret,
kako je prije 25 godina rekao
papa Wojtyla, zaključio je
kardinal Scola.
Na završetku kongresa
sudionici su uputili pismo papi
Benediktu XVI. kojim mu
zahvaljuju na upečatljivoj
poruci koju im je uputio, u

kojoj je Papa pokrete i nove
zajednice nazvao "školom
zajedništva" te istaknuo da su
crkveni pokreti i nove zajednice
jasan znak ljepote Krista i
Crkve, njegove Zaručnice.
Sudionici kongresa poručuju
Papi kako su se u tijeku susreta
ponovno osvjedočili u ljepotu
Krista i koliko je lijepo biti
kršćanin, te stoga svoje živote i
svoje pokrete i nove zajednice
"polažemo u Vaše ruke, kako bi
se naša vjera temeljena na
Petrovoj stijeni osnažila u
svjedočenju nade i djela
milosrđa za našu braću ljude".
Na kraju kongresa koncert je
održao "Trio Artemisia".
Kongres je bio mjesto
zajedništva, produbljivanja ili
pak novih saznanja o
djelatnostima drugih često i
srodnih crkvenih pokreta i
novih zajednica, kao i
neposredna priprava za
današnji susret i bdjenje pape
Bekedikta XVI. i članova
crkvenih pokreta i novih
zajednica na Trgu Sv. Petra.
Inicijativa susreta predstavnika
crkvenih pokreta i zajednica
potječe s početka osamdesetih
godina. Prvi međunarodni skup
održan je u Rimu 24. do 27.
rujna 1981. godine. Slijedio je
međunarodni kolokvij
početkom 1987. godine, a
potom i treći susret u Bratislavi
od 1. do 4. travnja 1991.
godine. Papinsko vijeće za
laike je uoči Duhova 1998.
godine, od 27. do 29. svibnja, u
Rimu u suradnji s crkvenim
pokretima i novim zajednicama
organiziralo I. Svjetski kongres,
nakon kojeg je 30. svibnja na
Trgu Sv. Petra održan povijesni
susret pape Ivana Pavla II. i
više stotina tisuća predstavnika
crkvenih pokreta i novih
zajednica. Papa Benedikt XVI.
je na samom početku svog
pontifikata izrazio želju da se
ove godine uoči Duhova na
molitvenom bdjenju susretne s
predstavnicima crkvenih
pokreta i novih zajednica.

Naučavanje Ivana
Pavla II., a potom
pape Benedikta XVI.,
već je pokazalo da je
takozvano doba
pokreta poduprlo
produbljivanje
misionarstva Crkve, te
je pogrešno svesti
pokrete na područje
čiste karizmatske
dimenzije i udaljiti
biskupije, župe i
klasične udruge na
onu institucionalnu,
jer obje su te
dimenzije jednako
bitne u hodu Crkve,
koja je i sama pokret,
poručio je kardinal
Scola na kraju susreta
u Rocca di Papa
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Rocca di Papa, 2.6.2006. (IKA)
- U Rocca di Papa 2. lipnja
završio je II. Svjetski kongres
crkvenih pokreta i novih
zajednica u organizaciji
Papinskog vijeća za laike. Na
susretu pod geslom "Lijepo je
biti kršćanin i to radosno
naviještati", koji je započeo 31.
svibnja, okupilo se oko 300
predstavnika 104 crkvena
pokreta i novih zajednica iz
cijeloga svijeta. Dio pozvanih
sudionika predstavljao je
pokrete i zajednice koji su
dekretom Papinskog vijeća za
laike priznati od Svete Stolice,
dakle riječ je o međunarodnim
crkvenim pokretima, udrugama
i novim zajednicama. No, na
susret su pozvani i predstavnici
pojedinih manjih pokreta i
novih zajednica, koji unatoč
ograničenom području
djelovanja nisu manje važni za
sveopću Crkvu. Među
sudionicima kongresa bili su i
fra Ivan Matić, OFM, kao
generalni asistent
Franjevačkoga svjetovnog reda
i FRAMA-e i potpredsjednica
Međunarodne udruge katolika
esperantista Marija Belošević.
Na kongresu su sudjelovali i
predstavnici ostalih kršćanskih
i ekumenskih zajednica.
Nakon uvodnog izlaganja
predsjednika Papinskog vijeća
za laike nadbiskupa Stanislawa
Rylka, izlaganja su održali:
bečki nadbiskup kardinal
Christoph Schoenborn,
nadbiskup Quebeca kardinal
Marc Ouellet i patrijarh
Venecije kardinal Angelo
Scola. Održana su i dva okrugla
stola na kojima su govorili:
Alba Sgariglia (Pokret
fokolara), Kiko Arguello
(Neokatekumenski put),
Giancarlo Cesana (Comunione
e Liberazione), Patti Mansfield
(Karizmatička katolička
obnova), o. Laurent Fabre
(Zajednica Chemin Neuf), Jean
Vanier (Zajednica Arca) don
Bernard Peyrous (Zajednica
Emanuel), jeruzalemski
nadbiskup koadjutor Fouad
Twal, Luis Fernando Figari

Imenovani pomoćni pariški biskupi
Vatikan, 2.6.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. imenovao
je dva pomoćna biskupa za
Parišku nadbiskupiju, objavio
je Tiskovni ured Svete Stolice.
Pomoćnim biskupima

vijesti news

imenovani su dosadašnji
generalni vikar te nadbiskupije
mons. Jean-Yves Nahmias (48)
i dosadašnji rektor
Biskupijskog sjemeništa
Jerome Beau (48). Pariška

nadbiskupija ima 2,2 milijuna
stanovnika, od kojih se njih oko
1,5 milijuna ili 70% izjašnjava
katolicima.
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Ivan Pavao II. zaštitnik kazališta?
Rim, 2.6.2006. (IKA) Predsjedništvo Talijanske
udruge kazališta predložilo je
da Ivan Pavao II., nakon što ga
proglase svetim, postane

zaštitnikom kazališta. Moderno
kazalište je "previše ateistično"
i osjeća se potreba za
"nebeskim vodstvom", istaknuo
je predsjednik Udruge

Giuseppe Ferrazza, a prenosi
"Kathpress". Karol Wojtyla bio
je u tijeku II. svjetskog rata
glumac, a napisao je i nekoliko
kazališnih djela.

Bogat program posjeta Svetog Oca Španjolskoj
Madrid, 2.6.2006. (IKA) Posjet pape Benedikta XVI.
španjolskome gradu Valencia 8.
i 9. srpnja bit će ispunjen
programom. Za 24-satnog
boravka u Španjolskoj, Papa će
se susresti s tamošnjim
kraljevskim parom i

premijerom, održati veliku
svečanu misu te posjetiti
katedralu u Valenciji, najavio je
nadbiskup Agustin GarciaGasco na tiskovnoj
konferenciji.
Sveti Otac posjetit će
Španjolsku u povodu petog

Katoličkog svjetskog dana
obitelji. Organizatori očekuju
oko 1,5 milijuna sudionika iz
cijeloga svijeta, a završno
misno slavlje devetodnevnog
kongresa održat će papa
Benedikt XVI. u nedjelju 9.
srpnja.

Papa primio talijanske katoličke novinare
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Vatikan, 2.6.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. primio je
2. lipnja skupinu od 1200
talijanskih katoličkih novinara i
tehničara zaposlenih u
medijima koji su vlasništvo
Talijanske biskupske
konferencije. Skupinu
medijskih djelatnika predvodio
je predsjednik Talijanske BK
kardinal Camillo Ruini. U
pozdravnome govoru, papa
Benedikt XVI. istaknuo je

važnu zadaću koju u
posredovanju evanđelja imaju
medijski djelatnici, te podsjetio
na godine nakon Drugoga
vatikanskog koncila kada je
pokrenut dnevnik "Avvenire" i
kasnije širenje katoličkih
sredstava društvene
komunikacije u Italiji.
Istaknuvši kako je europska
kultura prožeta kršćanstvom, a
premda se sve više osjećaju
plodovi sekularizacije, Papa je

ustvrdio kako je katolička vjera
još uvijek očito prisutna u
svakodnevnom životu
stanovnika Italije. Budite
neumorni u gradnji mostova
razumijevanja i komunikacije
između iskustva crkvenosti i
javnog mišljenja, poručio je
Papa talijanskim medijskim
djelatnicima, te ih pozvao da
svoje djelovanje uvijek temelje
na Kristovoj radosnoj vijesti.

Vatikan: Završena međunarodna konferencija o borbi
protiv korupcije
Za uspješnu borbu
protiv korupcije
neophodno
povezivanje
zakonitosti, općeg
dobra i moralne
svijesti, zaključeno je
na dvodnevnom skupu
koji je u organizaciji
Papinskog vijeća
Pravda i mir u
Vatikanu okupio
osamdesetak
međunarodnih
stručnjaka
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Vatikan, 3.6.2006. (IKA) - U
Vatikanu je 3. svibnja završila
međunarodna konferencija o
borbi protiv korupcije, koju je
priredilo Papinsko vijeće
Pravda i mir. U rad skupa uveo
je 2. lipnja predsjednik Vijeća
kardinal Renato Raffaele
Martino, istaknuvši kako mu je
cilj iznaći mogućnosti stvaranja
kulture suprotstavljanja
korupciji, za što je potrebna
suradnja svih društvenih i
političkih snaga, među kojima i
mjesne Crkve.
U razgovoru za Radio Vatikan
kardinal Martino istaknuo je
kako korupcija sve više utječe
na život pojedinca i naroda,
lišavajući ih primarnoga dobra
u funkcioniranju gospodarskih i
političkih sustava, to jest
zakonitosti. Nužno je odrediti
metode, strategije, kulturni i
politički program da bi se
praksa i kultura korupcije
zamijenila s praksom i
kulturom zakonitosti, kazao je
kardinal. Korupcija danas
uništava politički i društveni
razvoj osoba i naroda, ne
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zaobilazeći bogate ni
siromašne, diktature niti
demokracije; ona u korijenu
izopačuje ulogu demokratskih
institucija, neumoljivo uvodi u
kulturu nezakonitosti, s
tragičnim posljedicama
poglavito za život siromašnih.
Žurno je promicati praksu i
kulturu zakonitosti. Ne
zaboravimo da snaga prava nije
u strahu od kazne, nego u
nutarnjem prihvaćanju normi
koje zakon postavlja. Zato je
potreban odgoj za zakonitost,
poručio je kardinal Martino.
Voditelj Bečkoga ureda
Ujedinjenih naroda za borbu
protiv narkotika i kriminala
Antonio Mario Costa na skupu
je govorio o međunarodnim
pothvatima u borbi protiv
korupcije. Međunarodni
stručnjaci raspravljali su o
utjecaju korupcije na javni i
privatni život, te o njezinu
odrazu na siromašne, a
predsjednik Svjetske banke
Paul Wolfowitz govorio je o
uzrocima i posljedicama
kulture korupcije.

Drugoga dana skupa bilo je
riječi o odnosu Crkve prema
korupciji. Tajnik vijeća Pravda
i mir biskup Giampaolo
Crepaldi predstavio je glavne
točke socijalnog nauka Crkve
na području zakonodavstva i
borbe protiv mita. O crkvenom
zauzimanju na mjesnoj razini
na okruglom stolu raspravljali
su crkveni predstavnici
Kameruna, Francuske, Perua i
Filipina.
Iznoseći zaključke dvodnevnog
rada osamdesetak
međunarodnih stručnjaka,
biskup Crepaldi istaknuo je
kako je za borbu protiv
korupcije neophodno
povezivanje zakonitosti, općeg
dobra i moralne svijesti.
Nepoštovanje zakona vodi
nepovjerenju društva i
povlačenju u privatnu sferu.
Istaknuo je i usku povezanost
etike i gospodarstva. Otvoreno
tržište manje je podložno
korupciji no istodobno mu je
neophodna prije svega etička
osviještenost svih sudionika
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Papa primio britanskog premijera
Vatikan, 3.6.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. primio je
3. svibnja u privatnu
audijenciju britanskog
premijera Tonyja Blaira i
njegovu suprugu Cherie. Na
susretu je bilo riječi o ulozi
religije u politici i društvu te
značenju zajedničkih vrednota
u religijama kojima se može
pomoći ostvarenje solidarnosti i
mira za sve ljude, ističe se u

priopćenju predstojnika
Tiskovnog ureda Svete Stolice
Joaquina Navarro-Vallsa.
Posebno je bilo riječi o dijalogu
s umjerenim islamom, a
razgovarali su i o Africi te se
složili svjetska zajednica mora
iznaći sredstva kojima će se
unaprijediti i poduprijeti mirni
suživot i razvoj kontinenta.

Blaira i Benedikta XVI., a
Cherie Blair već se susrela s
Papom u tijeku konferencije o
djeci koju je u travnju
organizirala Sveta Stolica.
Blair je već prethodnog dana
prekinuo svoj odmor koji
provodi u Italiji da bi
razgovarao s novim talijanskim
premijerom Romanom
Prodijem.

Bio je to prvi susret premijera

Sveta Stolica o iranskome nuklearnom pitanju
Vatikan, 3.6.2006. (IKA) - U
priopćenju Tiskovnog ureda
Svete Stolice o iranskome
nuklearnom pitanju
objavljenom 3. svibnja ističe se
kako Sveta Stolica podupire,
kao i uvijek, svaku inicijativu
za otvoren i poticajan dijalog.
Sveta Stolica čvrsto je uvjerena
kako čak i sadašnje teškoće

mogu i trebaju biti nadvladane
diplomatskim putom, služeći se
svim sredstvima koje
diplomacija ima na
raspolaganju. Osobito se čini
potrebno da se pomoću
povjerljivih veza odstrane oni
činitelji koji objektivno priječe
uzajamno povjerenje, ne
odbacujući nikada bilo koji

znak dobre volje koji očituje
jedna ili druga strana, te
imajući obzira za čast i
osjetljivost svake zemlje. Na taj
će se način moći učiniti koraci
uzajamnoga približavanja,
ističe se u priopćenju koje
prenosi Radio Vatikan.

Vatikan, 3.6.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. imenovao
je Domenica Gianija novim
ravnateljem Službe sigurnosti i
civilne zaštite Države Grada
Vatikana, koji na tom mjestu
zamjenjuje Camilla Cibina. U
svojoj službi dugoj 58 godina,
sigurno je da Camillo Cibin ne
bi nikada bio poželio proživjeti
13. svibnja 1981. godine. Toga
je dana, prije 25 godina, Ivan
Pavao II. pao ranjen u džipu u
kojemu se nalazio i Cibin.

Cibin je zaštitio Papu i 1982. u
Fatimi, kada ga je nožem
napala neuravnotežena osoba,
te je zahvaljujući Cibinovim
brzim refleksima zadobio samo
lakšu ozljedu, prenosi Radio
Vatikan. Cibin nikada nije dao
intervju ni govorio o tim
događanjima.
Cibin je, uvijek uz Ivana Pavla
II., bio svjedok i svih njegovih
104 apostolskih putovanja u
inozemstvo, onih u Italiji, kao i
njegovih ljetnih odmora na

sjeveru Italije. Njegovu
posebno odgovornu karijeru,
započetu vrlo rano na mjestu
ravnatelja sigurnosne službe u
tijeku Drugoga vatikanskog
sabora, papa Benedikt XVI. je
2005. potvrdio još na godinu
dana. Nadzor nad vatikanskom
sigurnosnom službom sada
prelazi u ruke 44-godišnjega
Domenica Gianija, koji je od
1999. godine najbliži suradnik
Camilla Cibina.

Domenico Giani
preuzima službu koju
je Camillo Cibin
obavljao 58 godina

www.ika.hr

Novi ravnatelj vatikanske službe sigurnosti

Italija: Nastavlja se rasprava o istraživanjima na
matičnim stanicama
Rim, 4.6.2006. (IKA) - Nakon
priopćenja ministra za
sveučilišta i znanstvena
istraživanja Fabija Mussija o
povlačenju talijanskoga potpisa
s Etičke deklaracije koja je
ozakonila protivljenje Italije
uporabi embrionalnih matičnih
stanica u znanstvenom
istraživanju, u talijanskoj se
javnosti nastavlja oštra
rasprava. Udruga "Znanost i
život" potvrđuje svoje
protivljenje uporabi tih stanica,
bez obzira kako su dobivene,
čak i ako su višak obzirom na
praksu potpomognute oplodnje,
ili su napuštene, ističe se u
priopćenju koje su potpisali
predsjednici udruge Bruno
Dallapiccola i Maria Liusa Di
Pietro.
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Uzimanje embrionalnih
matičnih stanica uništava
zametak. Ne može se shvatiti
zašto se istraživanje na
embrionalnim matičnim
stanicama nastavlja, kad su
jedini pozitivni rezultati
postignuti uporabom odraslih
matičnih stanica, te uzetih iz
krvi pupčane vrpce. Riječ je o
terapijskim rezultatima, svake
godine iskušanim na desecima
tisuća slučajeva, upozorava se u
priopćenju i pita zašto se nakon
jednoga zakona, na kojemu se
godinama radilo, te propaloga
referenduma i pouzdanoga
mišljenja Bioetičkoga odbora,
uvijek treba vraćati na to
pitanje kao da u zemlji nema
žurnijih problema koje treba
rješavati.

U raspravu se uključio i
ravnatelj Bioetičkoga centra
Katoličkoga sveučilišta prof.
Adriano Paese, koji smatra da
ta odluka očituje opće
zanemarivanje kulturne
rasprave u Italiji i Europi koja
se je vodila o moralnoj
dopuštenosti znanstvenoga
istraživanja na embrionalnim
matičnim stanicama. Paese
poručuje kako odreći se zaštite
života ljudskih bića u
embrionalnome stadiju od
svakoga oblika iskorištavanja i
manipulacije, znači
onemogućiti Europi da postane
mjesto stroge promidžbe i
zaštite ljudskih prava, prenosi
Hrvatski program Radio
Vatikana.
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Svetkovina Duhova u Vatikanu
Predstavnici crkvenih
pokreta i zajednica iz
cijeloga svijeta slavili
su svetkovinu Duhova
s Benediktom XVI.
Više od 350.000 njih
sudjelovalo u
molitvenom bdjenju, a
oko 100.000
hodočasnika okupilo
se na svečanoj misi na
kojoj je Papa osudio
ravnodušnost, mržnju
i nasilje

www.ika.hr

Vatikan, 4.6.2006. (IKA) Pripadnici raznih katoličkih
pokreta i crkvenih zajednica,
muškarci i žene svih dobi i
staleža sa svih strana svijeta
proveli su svetkovinu Duhova s
papom Benediktom XVI. Više
od 350.000 njih u radosnom
ozračju sudjelovalo je 3. lipnja
u molitvenom bdjenju, a oko
100.000 hodočasnika okupilo
se na svečanoj misi 4. lipnja u
tijeku koje je Papa osudio
ravnodušnost, mržnju i nasilje.
Ponos i sebičnost izazivaju
uvijek podjele, stvaraju zidove
ravnodušnosti, mržnje i nasilja,
rekao je papa Ratzinger i
primijetio kako Duh Sveti
omogućuje srcima da razumiju
sve jezike, jer uspostavlja
mostove istinske povezanosti
zemlje s nebom. Duh Sveti je
ljubav. To je vjetar i vatra,
simboli Duha Svetoga, koji
podsjećaju na Sinaj, gdje je
Gospodin uspostavio
savezništvo s izraelskim
narodom, rekao je Sveti Otac,
tumačeći značenje Duhova,
novog savezništva, pomoću
kojega je čovječanstvo u stanju
međusobno se sporazumijevati,
govoriti istim jezikom i

prevladavati jezične podjele.
Gradeći babilonsku kulu, ljudi
su uništili vlastitu sposobnost
međusobnog razumijevanja.
Duh Sveti darovima jezika
svjedoči da njegova nazočnost
ujedinjuje te pretvara konfuziju
i nered u zajedništvo.
Papa je upozorio kako nije
dostatno pomno programiranje,
inteligentno ostvarenje tih
programa i konkretno
zauzimanje za misijsko
poslanje. Glavni preduvjet za
prihvat Duha Svetoga je, kako
ističu Djela Apostolska,
zajedništvo i molitva.
U duhovskom bdjenju Benedikt
XVI. preporučio je lanovima
crkvenih pokreta i zajednica,
među kojima su bili i brojni
osnivatelji, da nastave
poklanjanjem svojih darova
cijeloj ljudskoj zajednici, da
rade na jedinstvu Crkve i na
očuvanju života i prirode.
Stvorenja su dar koji nam je
Bog povjerio kako bi zemlja
postala njegov vrt. Živjeti
sebično znači uništavati
slobodu i izazivati nasilje.
Biskupima je Papa rekao kako
Duh Sveti puše kamo želi. To

čini na ljudima katkad
nedokučivi način i na
neočekivanim mjestima kao i u
oblicima koja se nekada nije
moglo ni zamisliti.
Raznovrsnost tih pokreta
svjedoči, prema Papinu
uvjerenju, da je Crkva jedno
jedino tijelo. Duh Sveti želi
jedinstvo, očekuje potpuno
predanje, zbog toga se njegova
nazočnost očituje posebno u
misionarskom poletu. Kršćani
se na poseban način moraju
posvetiti siromasima kako bi
ljudski život, pravedniji
društveni poredak i mirovni
suživot među narodima
pronašli u Kristu ugaoni kamen
na kojem će se graditi istinska
civilizacija, civilizacija ljubavi.
Papa je izrazio nadu da će
Duhovi i danas biti živi plamen
i jaki vjetar, koji će obuhvatiti
cijeli kršćanski život i misijsko
poslanje Crkve, o čemu govori i
u svojoj poruci za ovogodišnji
misijski dan.
Na slavlju je sudjelovalo i oko
dvije stotine hrvatskih
hodočasnika, s kojima je bio i
zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa.

Obitelj i ljudska prokreacija
Nikad kao sada
naravna ustanova
braka i obitelji nije
bila žrtva toliko oštrih
napada. Radikalna
strujanja donijela su
nove modele obitelji,
ističe se u dokumentu
Papinskog vijeća za
obitelj
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Vatikan, 7.6.2006. (IKA) Nikad kao sada naravna
ustanova braka i obitelji nije
bila žrtva toliko oštrih napada.
Radikalna strujanja donijela su
nove modele obitelji, ističe se u
dokumentu "Obitelj i ljudska
prokreacija" koji je 6. lipnja
predstavilo Papinsko vijeće za
obitelj. U nekim je slučajevima
zakon pozvan ozakoniti oblike
zajednice koji destabiliziraju
brak i obitelj, u drugim se pak
poziva na moral kako bi se
opravdale bio-medicinske
prakse koje razbijaju bračnu
zajednicu; ujedinjujući cilj od
roditeljskoga, spolnost od
ljubavi.
Dokument započinje
potvrđujući temeljno načelo:
samo je obitelj, utemeljena na
braku, prikladno mjesto za
odgovorno rađanje. Crkva je,
dakle, pozvana kršćansko
shvaćanje o odgovornome i
obiteljskome rađanju iznijeti
svim ljudima. U sadašnjem su
kulturnome ozračju dvije
najteže prijetnje: čovjek je
shvaćen kao jedinka individuum - a manipulacije
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znanosti i tehnike su uvodi
kako bi čovjek proizveo
čovjeka. Ako čovjek prisvaja
pravo da "stvori" čovjeka,
upozorava Papinsko vijeće za
obitelj, time započinje
neizbježna težnja prema
samouništenju. Individualistički
poticaji i pobačaj, gdje se jasno
očituje pomračenje svakoga
odnosa prema Bogu,
predstavljaju također prijetnje
koje treba zaustaviti. Pogreške
muškarca i žene u odnosu na
život, prije svega su pogreške
koje pogađaju njihov odnos s
Bogom. Zato, kršćansko
shvaćanje čovjeka treba na
krilima razuma i objave letjeti
prema sve dubljem
razumijevanju njegova otajstva.
Siguran put jest nova
evangelizacija čovjeka i
obitelji. A na tome putu obitelj,
Crkva u malome, ima temeljnu
zadaću: pojačati vezu među
naraštajima, očuvati tradiciju
zajednice, ističe dokument.
Pročelnik Papinskoga vijeća za
obitelj Kardinal Lopez Trujillo
u razgovoru za Radio Vatikan
istaknuo je kako je cilj

dokumenta podsjetiti na
ogromno doktrinarno
bogatstvo, sa svim pastoralnim
obzorjima, promatrati ga u
njegovoj cjelini, jer obitelj
utemeljena na braku ima dvije
zadaće: ona je mjesto potpune,
uzajamne ljubavi, te mjesto
punoga darivanja, a ta
sveukupnost jest apsolutno
središnja. Središnja je jer je
riječ o isključivome darivanju,
vjernom darivanju, trajnom u
vremenu, sve do smrti,
otvorenom prema životu. Riječ
je, dakle, o integralnoj
prokreaciji. Obitelj je mjesto
integralne prokreacije, ne samo
začeća, premda je i ono nešto
predivno; ne samo rađanja,
premda je rađanje veličanstven
znak. Ona je skup kršćanskoga
i ljudskoga odgoja. Čovjek nije
proizvod, nije učinak tehnike i
znanosti, niti posredovanja koje
zamjenjuje odgovornost,
veličinu ljudskoga čina ljubavi,
a u drugoj vrsti oplodnje nema
ljubavi, nema ujedinjenja, ne
postaje se jedno tijelo, upozorio
je Trujillo.

Prilog dokumenti

Ljubav, duša misije
1. Svjetski dan misija, što ćemo
ga proslaviti 22. listopada,
prigoda je da promislimo o
sljedećoj temi: "Ljubav, duša
misije". Misija, ako nije
usmjerena ljubavlju, to jest ako
ne izvire iz dubokog čina
božanske ljubavi, u opasnosti je
da bude svedena na običnu
filantropsku i društvenu
djelatnost. Ljubav, što je Bog
gaji prema svakoj osobi,
predstavlja doista srce
evanđeoskog iskustva i
navještaja, a oni koji je
prihvaćaju sami postaju
njezinim svjedocima. Ljubav
Božja koja daje život svijetu
ljubav je koja nam je darovana
u Isusu, Riječi spasenja,
savršenoj slici milosrđa
nebeskoga Oca. Poruka
spasenja mogla bi se dobro
sažeti riječima evanđelista
Ivana: "U ovom se očitova
ljubav Božja u nama: Bog Sina
svoga Jedinorođenoga posla u
svijet da živimo po njemu" (1
Iv 4,9). Poslanje širenja
navještaja o ovoj ljubavi Isus je
nakon svoga uskrsnuća
povjerio apostolima, a apostoli
su, iznutra preoblikovani na
dan Pedesetnice silom Duha
Svetoga, počeli svjedočiti
Gospodina umrloga i uskrsloga.
Otada, Crkva nastavlja to svoje
poslanje koje je za sve vjernike
neizbježna i trajna obveza.
2. Svaka kršćanska zajednica
pozvana je, dakle, upoznavati
druge s Bogom koji je Ljubav.
Nad tim sam se temeljnim
otajstvom naše vjere zadržao u
enciklici "Deus caritas est".
Svojom ljubavlju Bog prožima
svo stvorenje i cjelokupnu
ljudsku povijest. Na početku
čovjek je izašao iz ruku
Stvoriteljevih kao plod
inicijative ljubavi. Grijeh je
potom u njemu zamutio
božanski otisak. Prevareni od
zloga, praroditelji Adam i Eva
izgubili su povjerljiv odnos s
Gospodinom, popuštajući
napasti zloga koji je u njima
pobudio sumnju da im je Bog
suparnik koji želi ograničiti
njihovu slobodu. Tako su,
umjesto besplatnoj božanskoj
ljubavi, prednost dali sebi
samima, uvjereni da na taj
način učvršćuju svoju slobodnu
volju. Kao posljedica toga,
izgubili su izvornu radost te su
iskusili žalosnu gorčinu grijeha
i smrti. Bog ih, međutim, nije
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napustio, nego je njima i
njihovim potomcima obećao
spasenje, unaprijed
navješćujući da će poslati svoga
jedinorođenoga Sina, Isusa,
koji će objaviti, u punini
vremena, njegovu očinsku
ljubav, ljubav sposobnu da
otkupi svako ljudsko stvorenje
iz ropstva zlu i smrti. U Kristu
nam je stoga predan besmrtni
život, život samoga Trojstva.
Zahvaljujući Kristu, dobrom
Pastiru koji ne napušta
izgubljenu ovcu, ljudima
svakog vremena darovana je
mogućnost da uđu u
zajedništvo s Bogom,
milosrdnim Ocem, koji
spremno u svoju kuću prihvaća
rasipnoga sina. Iznenađujući
znak te ljubavi jest križ. U
Kristovoj smrti na križu napisao sam u enciklici Deus
caritas est - "ostvaruje se onaj
okret Boga protiv sebe samoga
u kojem se on daruje kako bi
ostvario i spasio čovjeka - to je
ljubav u svom najradikalnijem
obliku. Ta se istina upravo
ovdje može promišljati.
Polazeći odatle valja sada
odrediti što je ljubav. Počevši
od ovog pogleda, kršćanin
nalazi put svoga života i svoje
ljubavi" (br. 12).
3. Uoči svoje muke Isus je
svojim učenicima, okupljenima
u Dvorani Posljednje večere
kako bi proslavili Pashu, poput
oporuke ostavio "novu
zapovijed ljubavi - mandatum
novum": "Ovo vam
zapovijedam: da ljubite jedni
druge" (Iv 15,17). Bratska
ljubav što je Gospodin
zahtijeva od svojih "prijatelja"
svoj izvor ima u Božjoj
očinskoj ljubavi. Apostol Ivan
primjećuje: "Svaki koji ljubi od
Boga je rođen i poznaje Boga"
(1 Iv 4,7). Kako bi se po Božju
ljubilo potrebno je, dakle,
živjeti u Njemu i od Njega: Bog
je prva "kuća" čovjekova, pa
samo tko u Njemu prebiva
može gorjeti plamenom
božanske ljubavi sposobnim
"zapaliti" svijet. Nije li to
poslanje Crkve u svakom
vremenu? Nije onda teško
razumjeti da je istinska
misionarska skrb, prva obveza
crkvene zajednice, povezana s
vjernošću božanskoj ljubavi,
što vrijedi za svakog pojedinog
kršćanina, za svaku mjesnu
zajednicu, za pojedine Crkve i
za čitav Narod Božji. Upravo iz
svijesti o ovom zajedničkom

poslanju svoju snagu uzima
velikodušna raspoloživost
Kristovih učenika da ostvaruju
djela ljudskog i duhovnog
napretka koja svjedoče, kao što
je to napisao ljubljeni Ivan
Pavao II. u enciklici
Redemptoris missio, "dušu
čitave misionarske djelatnosti:
ljubav koja jest i ostaje
pokretačem misije, te je
jedinim kriterijem po kojem se
sve čini ili ne čini, mijenja ili
ne mijenja. To je načelo koje
mora voditi svaku djelatnost i
cilj prema kojem ona mora
težiti. Kad djelujemo zagledani
u ljubav ili nadahnuti ljubavlju,
ništa nije neprikladno, a sve je
dobro" (br. 60). Biti
misionarima znači, dakle,
ljubiti Boga čitavom svojom
osobom sve do davanja, ako je
to potrebno, i života za njega.
Koliki li su svećenici,
redovnici, redovnice i laici,
pružili najviše svjedočanstvo
svoje ljubavi kroz mučeništvo!
Biti misionarima znači prignuti
se, poput dobroga Samarijanca,
nad potrebama sviju, osobito
najsiromašnijih i potrebitih, jer
tko ljubi Kristovim srcem ne
traži vlastiti interes, nego samo
slavu Očevu i dobro bližnjega.
U tome je tajna apostolske
plodnosti misijskoga
djelovanja, koje nadilazi
granice i kulture, dostiže
narode te se širi do
najudaljenijih krajeva svijeta.

Poruka pape
Benedikta XVI. u
povodu 80. svjetskog
dana misija, 22.
listopada 2006.
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Draga braćo i sestre!

4. Draga braćo i sestre, Svjetski
dan misija dobra je prigoda da
još bolje shvatimo kako je
svjedočanstvo ljubavi, duše
misije, obveza sviju. Služiti
evanđelju ne smije biti
usamljena pustolovina, nego
skupni zadatak svake zajednice.
Uz one koji se nalaze na prvoj
crti, na granicama
evangelizacije - time sa
zahvalnošću mislim na
misionare i misionarke - mnogi
drugi, djece, mladi i odrasli
molitvom i svojom suradnjom
na razne načine pridonose
širenju Kraljevstva Božjeg na
zemlji. Nadati se je da će ova
suradnja jačati zahvaljujući
doprinosu sviju. Rado koristim
ovu priliku kako bih iskazao
svoju zahvalnost Kongregaciji
za evangelizaciju naroda i
Papinskim misionarskim
djelima, koje zauzeto
koordiniraju napore prisutne u
svim dijelovima svijeta u korist
lakšeg djelovanja onih koji se
nalazi na prvim crtama
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Prilog dokumenti
misijskih granica. Djevica
Marija, koja je svojom
prisutnošću pod križem i
molitvom u Dvorani Posljednje
večere djelatno surađivala na
počecima crkvene misije, neka

podrži njihovo djelo te
pomogne Kristovim vjernicima
da budu još sposobniji za
istinsku ljubav, pa tako u
duhovno žednom svijetu
postanu izvor žive vode. Ovo je

moja srdačna želja, dok svima
upućujem svoj blagoslov.
Papa Benedikt XVI.
Vatikan, 29. travnja 2006.

Posebna Petrova uloga u apostolskome zboru
Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 7. lipnja 2006.

www.ika.hr
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Draga braćo i sestre, evanđelist
Ivan, izvješćujući nas o prvom
Isusovu susretu sa Šimunom,
bratom Andrijinim, primjećuje
jedinstvenu činjenicu: "Isus ga
pogleda i reče: Ti si Šimun, sin
Ivanov! Zvat ćeš se Kefa! - što
znači Petar – Stijena" (Iv 1,42).
Isus nije običavao mijenjati
imena svojih učenika: izuzme li
se nadimak "sinovi groma",
nadjenut točno određenom
prilikom sinovima Zebedejevim
(usp. Mk 3,17) i nikad više
spomenut, On nije nikada dao
neko novo ime jednom od
svojih učenika. Učinio je to,
međutim, sa Šimunom, a to
ime, grčki prevedeno kao
Petros, ponovit će se više puta
u evanđeljima, te će sasvim
zamijeniti njegovo pravo ime.
Ova činjenica dobiva posebno
značenje vodi li se računa o
tome da u Starom zavjetu
promjena imena obično uvodi u
povjeravanje nekog poslanja
(usp. Post 17,5; 32,28ss, itd.).
Zapravo, Kristov naum da
Petru namijeni posebnu ulogu
unutar apostolskog zbora
vidljiv je iz niza znakova: u
Kafarnaumu Učitelj odsjeda u
kući Petrovoj (Mk 1,29); kad ga
mnoštvo pritijesni sa svih
strana uz obalu Genezaretskog
jezera, od dviju ondje
privezanih lađa, Isus bira onu
Šimunovu (Lk 5,3); kad u
posebnim prilikama Isus
pozove samo trojicu učenika da
ga prate, Petar je uvijek
naveden kao prvi u toj skupini:
tako je to u slučaju uskrišenja
Jairove kćeri (usp. Mk 5,37; Lk
8,51), kod Preobraženja (usp.
Mk 9,2; Mt 17,1; Lk 9,28), za
smrtne borbe u Getsemanskom
vrtu (usp. Mk 14,33; Mt 16,37).
Usto, Petru se obraćaju
sakupljači hramskog poreza, a
Učitelj plaća samo za sebe i za
Petra (usp. Mt 17,24-27); Petru
prvome pere noge za Posljednje
večere (usp. Iv 13,6) i samo za
njega moli da mu ne malakše
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vjera te on mogne učvrstiti u
vjeri ostale učenike (usp. Lk
22,30-31).

kasnije promišljanje odrediti
terminom "prvenstvo
jurisdikcije".

Sam je Petar, uostalom,
svjestan toga svoga posebnog
položaja: on je taj koji često, u
ime ostalih, uzima riječ tražeći
objašnjenje neke teško
shvatljive prispodobe (Mt
15,15), ili točan smisao nekog
propisa (Mt 18,21), ili formalno
obećanje nagrade (Mt 19,27).
Posebice je on taj koji spašava
situaciju djelujući u ime svih.
Tako, kad Isus, ožalošćen zbog
nerazumijevanja u narodu
nakon govora o "kruhu života",
upita: "Da možda i vi ne kanite
otići?", Petrov je odgovor
odlučan: "Gospodine, kome da
idemo? Ti imaš riječi života
vječnoga!" (usp. Iv 6,67-69).
Podjednako je odlučna i
ispovijest vjere što je on, opet u
ime Dvanaestorice, daje u kraju
Cezareje Filipove. Isusu, koji
pita: "A vi, što vi kažete, tko
sam ja?", Petar odgovara: "Ti si
Krist-Pomazanik, Sin Boga
živoga" (Mt 16,15-16).
Zauzvrat Isus tada daje svečanu
izjavu koja, jednom zauvijek,
određuje Petrovu ulogu u
Crkvi: "A ja tebi kažem: Ti si
Petar-Stijena i na toj stijeni
sagradit ću Crkvu svoju... Tebi
ću dati ključeve kraljevstva
nebeskoga, pa što god svežeš
na zemlji, bit će svezano na
nebesima; a što god odriješiš na
zemlji, bit će odriješeno na
nebesima" (Mt 16,18-19). Ove
tri metafore kojima se Isus služi
u sebi su vrlo jasne: Petar će
biti stjenoviti temelj na koji će
biti položena građevina Crkve;
imat će ključeve kraljevstva
nebeskoga kako bi prema
svome sudu mogao otvoriti ili
zatvoriti pristup; konačno, moći
će svezati ili odriješiti u smislu
da će moći odrediti ili zabraniti
ono što bude držao neophodnim
za život Crkve, koja jest i ostaje
Kristova. Tako je očito jasnim
slikama opisano ono što će

Ovaj položaj prvenstva što ga
je Isus nakanio dodijeliti Petru
susreće se i nakon uskrsnuća:
Isus zapovijeda ženama da
navještaj ponesu Petru, zasebno
od ostalih apostola (usp. Mk
16,7); njemu i Ivanu trči
Magdalena kako bi ih izvijestila
o kamenu otkotrljanom s groba
(usp. Iv 20,2), a Ivan će
propustiti Petra kad stignu pred
prazan grob (usp. Iv 20,4-6);
Petar će, potom, biti prvi
svjedok ukazanja Uskrsloga
među apostolima (usp. Lk
24,34; 1 Kor 15,5). Ta uloga,
tako jasno podcrtana (usp. Iv
20,3-10), označava kontinuitet
između prvenstva što ga je
Petar imao u skupini apostola i
prvenstva što će ga nastaviti
imati u zajednici rođenoj iz
uskrsnih događaja, kako to
svjedoče i Djela apostolska
(usp. 1,15-26; 2,14-40; 3,12-26;
4,8-12; 5,1-11.29; 8,14-17; 10;
itd.). Njegovi se postupci
smatraju tako odlučujućima da
se odmah moraju naći u
središtu opažanja, pa i kritike
(usp. Dj 11,1-18; Gal 2,11-14).
Na takozvanom Jeruzalemskom
saboru Petar zauzima vodeću
ulogu (usp. Dj 15 i Gal 2,1-10),
te će Pavao u njemu, kao
svjedoku istinske vjere,
prepoznati određeno svojstvo
"prvoga" (usp. 1 Kor 15,5; Gal
1,18; 2,7s; itd.). Činjenica, pak,
da različiti ključni tekstovi koji
se odnose na Petra mogu biti
izvedeni iz konteksta
Posljednje večere, na kojoj
Krist Petru predaje službu
učvršćivanja braće (usp. Lk
22,31s), ukazuje na to da
Crkva, koja se rađa iz
pashalnoga spomen-čina
slavljenoga u Euharistiji, u
službi povjerenoj Petru nalazi
jedan od svojih konstitutivnih
čimbenika.

