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Crkveni zvonik u padu urušio pola župne crkve u
župi Sveti Juraj na Bregu
Zvonik župne crkve Sv. Jurja u župi Sveti Juraj na
Bregu u gornjem Meðimurju srušio se prilikom
izvoðenja radova na hidroizolaciji crkve i pri tome
lakše ozlijedio jednog radnika. Vrh crkvenog zvonika
srušio se na okolni cinktor, a veæi dio zvonika visokog
u padu je urušio polovicu crkve, odnosno dio krovišta i
svetište s glavnim oltarom, te oštetio pokrajnje oltare
Peta obljetnica treæeg Papina posjeta Hrvatskoj
Crkva u Hrvatskoj s ponosom se i zahvalnošæu sjeæa
treæeg posjeta Ivana Pavla II. Hrvatskoj. Iz
Dubrovnika, Osijeka, Rijeke i Zadra svojim rijeèima,
Papa nas je vraæao na vrijednosti koje je kršæanstvo u
našoj Domovini uvijek promicalo: dostojanstvo osobe,
æudoredna i umna èestitost, vjerska sloboda, obrana
obitelji, prihvaæanje i poštivanje života, solidarnost,
mjerodavnost i sudjelovanje, poštivanje manjina,
istaknuo kardinal Bozaniæ blagoslivljajuæi Aulu Ivana
Pavla II. u Rijeci, te nazvao Ivana Pavla II. – Papom
hrvatske nade
Vatikan: Objavljen dokument o prehrambenom
stanju u svijetu
U dokumentu, objavljenom u prigodi konferencije UNove Organizacije za hranu i poljoprivredu o hrani,
analiziraju se uzroci trenutaène krize hrane u svijetu te
nude neka rješenja u kojima se predlaže i novi plan za
prehranu i poziva da se preispita program proizvodnje
biogoriva
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U Osijeku pokopan o. Josip Antoloviæ, DI
Proslavljen sv. Kvirin, zaštitnik grada Krka i Krèke biskupije
Susret izvanrednih djelitelja prièesti Zagrebaèke nadbiskupije
Proslavljen blagdan zaštitnika grada Siska
Susret èlanova HBK s provincijalima iz Hrvatske
Zagreb: Održana konferencija Caritasa Europe
Predstavljena knjiga "Kardinal Alojzije Stepinac muèenik za ljudska
prava"
Obljetnica Papina posjeta Dubrovniku
Film o bl. Ivanu Merzu na YouTube-u
Biskup Mrzljak predvodio misu Meðimurskog prošæenja u
zagrebaèkoj katedrali
Crkva u Hrvata
Sveæenièko reðenje u Chicagu
Biskup Jezerinac slavio misu s Hrvatima u Hamiltonu
Nadbiskup Devèiæ podijelio sakrament potvrde u HKM Muenchen
Biskup Škvorèeviæ posjetio HKM u Feldkirchu
Inozemne vijesti
Papa Benedikt XVI. o papi Ivanu XXIII.
Mons. Giordano imenovan stalnim promatraèem Svete Stolice pri
Vijeæu Europe u Strasbourgu
Papa primio sudionike VI. europskoga simpozija sveuèilišnih
profesora
Kardinal Ennio Antonelli novi predsjednik Papinskog vijeæa za obitelj
Vatikan: Deseta obljetnica smrti kardinala Agostina Casarolija
Prilog dokumenti
Svi hrvatski graðani imaju pravo na fizièku i pravnu sigurnost
Izražavam vam priznanje, blizinu i zajedništvo Crkve u Hrvatskoj i
Bosni i Hercegovini
"Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice"
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U Osijeku pokopan o. Josip Antoloviæ, DI
Osijek, 2.6.2008. (IKA) – Na groblju Svete Ane u Osijeku,
2. lipnja pokopan je isusovac o. Josip Antoloviæ, koji je
nakon duge i teške bolesti umro 28. svibnja u Zagrebu. Uz
veliki broj isusovaca te biskupijskih i redovnièkih sveæenika
iz Zagreba, Osijeka i šire, redovnica te mnogobrojnih
osjeèkih vjernika, sprovodne obrede vodio je isusovaèki
provincijal o. Ivan Koprek iz Zagreba, a misu zadušnicu
odmah nakon pokopa u svetištu Srca Isusova u Osijeku
predslavio je ðakovaèki i srijemski biskup Marin Srakiæ. U
samostanu otaca isusovaca na Fratrovcu u Zagrebu,
okrjepljen svetim sakramentima u nedjelju, 25. svibnja
preminuo je o. Josip Antoloviæ, iscrpljen dugom i teškom
bolešæu, umro je 25. svibnja u 82. godini života, 64.
redovništva i 53. sveæeništva. O. Josip Antoloviæ roðen je
1926. u Podravskoj Slavoniji, u Bistrincima na Dravi. U
Družbu Isusovu stupa 1944. godine, a za sveæenika je
zareðen 30. srpnja 1955. Prvu službu obnašao je u
sjemeništu u Dubrovniku. Nakon sedam godina svoje
odgojiteljsku i profesorsku djelatnost nastavlja u Zagrebu. U
to je vrijeme duhovnik, rektor, vicepostulator kauze Petra
Barbariæa i tajnik Apostolata molitve za hrvatsko podruèje.
Postaje èlanom Hrvatskog mariološkog instituta te
Hrvatskog književnog društva sv. Æirila i Metoda. Vodi
duhovne vježbe. Od 1979. do 1982. godine bio je urednik
Hrvatskog programa na Radio Vatikanu. Godine 1989. na
pet godina preuzima službu tajnika Instituta za religioznu
kulturu u Beogradu. God. 1996. na službi je u Splitu gdje
pomaže u odgoju isusovaèkih novaka. God. 1998 seli u
Zagreb, u Palmotiæevu ulicu. Kada je u jesen 2003. završena
obnova kuæe na Fratrovcu za smještaj starih i bolesnih
èlanova Provincije, o. Antoloviæ je postao jednim od prvih
njezinih stanovnika. O. Antoloviæ je na podruèju duhovnosti
zasigurno jedan od najplodnijih hrvatskih pisaca. Najprije je,
èim je to u nas bilo moguæe, objavio desetak knjiga
propovijedi, a potom se dao na pisanje biografija svetaca za
sve mjesece u godini. Dvanaest objavljenih knjižica
obuhvaæa osam stotina jedinica. Osim toga tu je široko polje
èasopisa u kojima suraðuje: Marija, Glasnik Srca Isusova i
Marijina, Glasnik sv. Josipa, Obnovljeni život. Amerièki
biografski institut proglasio je god. 1996. o. Josipa
Antoloviæa èovjekom godine.
Predstavljen film "Pozvali su ga iz jedne daleke zemlje"
Zadar, 3.6.2008. (IKA) - Hrast Ivana Pavla II. i Papin
spomenik iz èijeg pastoralnog štapa izvire voda posebnosti
su iz nizu zanimljivosti u filmu "Pozvali su ga iz jedne
daleke zemlje" autora Domagoja Pejiæa, novinara Hrvatskog
katolièkog radija, èiju je projekciju u dvorani
Nadbiskupskog sjemeništa Zmajeviæ u Zadru 3. lipnja, uoèi
spomena pete obljetnice pohoda Ivana Pavla II. Zadru,
priredila Zadarska nadbiskupija. Film izmeðu ostalog
otkriva: poljski šumari bili su na audijenciji kod Pape, kad je
blagoslovio 600 sadnica najstarijeg poljskog hrasta, te su
posadili te sadnice u Niegowicu, prvoj župi u kojoj je
Woytila pastoralno djelovao, kao i na svim drugim mjestima
povezanima s Papinim životom u Poljskoj. "Nas neæe biti, ali
hrast Ivana Pavla II. uvijek æe podsjeæati na njega", kaže
jedan poljski sugovornik sveæenik u filmu. Ispred crkve u
Wadowicama, rodnom mjestu Wojtile, Poljaci su podigli
Papin spomenik na mjestu na kojem je bila pozornica
prilikom njegova posljednjeg posjeta Wadovicama i Poljskoj
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2002. g., kada se na osobit naèin prisjeto svoje mladosti. Iz
papina pastoralnog štapa izvire voda, simbol izvora i raðanja
života, utažene žeði. To su samo neki u nizu primjera koji su
snažno dojmili brojne posjetitelje projekcije, meðu kojima i
zadarskog nadbiskupa Ivana Prenðu. Film prikazuje
osobnost Ivana Pavla II. tragom zemlje njegova porijekla. I
Papin osobni prijatelj kardinal Stanislaw Nagy u filmu istièe
da je Wojtila svoju domovinu neizmjerno ljubio te da nije
bilo moguæe da æe, kako su možda neki mislili, ta ljubav
odlaskom u Rim u njemu biti manje prisutna. Mons. Prenða
film je ocijenio dojmljivim, divnim i snažnim ostvarenjem
koje je sve obogatio. Nije nimalo amaterski, kako se autor
uvodno predstavio. "Za mene je to novi pogled na Svetog
Oca. Imao sam prilike gledati mnoge filmove iz njegova
života, ali ovo je pogled iz jednog posebnog rakursa. Mnoge
poruke koje smo èuli za nas su znaèajne: kao vjernike,
Hrvate, èlanove Crkve. Poljska je lijepa i blagoslovljena
zemlja koja nam je dala tako velikog pastira" rekao je
nadbiskup Prenða. Osobito ga se dojmio govor o Božanskom
milosrðu u filmu; Ivan Pavao II., štovatelj i promicatelj te
pobožnosti preminuo je uoèi Nedjelje milosrða koju je
upravo on utemeljio. "Poljska redovnica izvrsno je pokazala
što je bit štovanja Božanskog milosrða i njegovo znaèenje za
nas, Crkvu, èovjeka. Dojmila me se i rijeè koju je izrekao
odmah po izboru za papu, 'Otvorite vrata Kristu'. U tom je
trenutku veæ vidio i svoju prvu encikliku 'Otkupitelj
èovjeka'. On je temi èovjeka posvetio sve, cijeli svoj život.
Kroz to je gledao na Božje biæe i milosrðe, Crkvu, na sve što
je èinio, putovanja i evangelizaciju; jer je èovjek kruna
Božjeg stvaranja, treba otkupljenje i spasenje. To je sadržaj
onog što je on htio ostvariti u svom poslanju", rekao je
zadraski nadbiskup. Podsjetio je i da je bio svjedok atentata
na Svetog Oca, udaljen 40 m od mjesta tog dogaðaja. I tu
scenu pokazuje film Pejiæa koji se potrudio kadrove
Wojtiline papinske službe otkupiti od vatikanske televizije.
Nadbiskup se zatekao u Rimu jer se tada održavao Svjetski
kongres za duhovna zvanja, a na trgu je bio s blagopokojnim
ðakovaèkim biskupom Æirilom Kosom. Mons. Prenða je
istaknuo da je to bilo prvi put da su na audijenciji bila
ambulantna kola koja su povezla papu u bolnicu. "Hvala
Vam za doprinos petoj godišnjici pohoda našeg Svetog Oca.
Mi smo u Zadru uvijek osjetljivi na tu temu. Istièem lijepi
broj prisutnih na projekciji filma, što je samo znak koliko je
duboko Sveti Otac prisutan u svima nama, našem srcu, vjeri
i molitvi. Nadam se da æemo doživjeti i njegovu
kanonizaciju. On je svet, ali Crkva ima svoj put i vjerujem
da æemo doživjeti kako æe Crkva imati velikog zaštitnika,
zagovornika i svjetionika u nadolazeæem vremenu", rekao je
mons. Prenða u obraæanju Pejiæu, èestitavši mu na
kompoziciji filma, 'pogoðenosti' radnje i bogatih slikovnih
detalja, rekavši da je taj film najljepša priprema i uvod u
proslavu prisjeæanja Papina boravka u Zadru. "Kad jedan
radijski novinar odluèi snimiti film, to može svakako
završiti. Tek kad sam se vratio iz Poljske uhvatio me
svojevrstan strah. Rekao sam: 'Imaš sjajan materijal, što æeš
od toga napraviti?' No ono što sam shvatio i nauèio za cijeli
život jest: samo Jedan stvara savršeno, a naša djela nekad su
manje ili više dobra. Svaka sekunda filma napravljena je
samo s jednim ciljem: da nikad ne zaboravimo papu Ivana
Pavla II. S mojim uratkom ili bez njega, naš ga narod neæe
nikad zaboraviti, ali to je samo jedan mali prinos da ga se
trajno sjeæamo te saznamo i nešto novo iz njegova života",
rekao je Domagoj Pejiæ na predstavljanju svoga filma.
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Proslavljen sv. Kvirin, zaštitnik grada Krka i Krèke
biskupije
Središnje misno slavlje predvodio vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljiæ
Krk, 4.6.2008. (IKA) – U Krku je u srijedu, 4. lipnja na
sveèano proslavljen zaštitnik grada Krka i Krèke biskupije –
sv. Kvirin, biskup i muèenik. Najstarije izviješæe o
muèeništvu svetog Kvirina, biskupa grada Siscia (Sisak)
donosi sveti Jeronim koji u nastavku Kronike sv. Euzebija
Cezarejskog navodi da je sv. Kvirin podnio muèeništvo 309.
godine. Krèka biskupija ga od najdavnijih vremena štuje kao
svoga zaštitnika. Sljedeæe 2009. godine navršava se 1700
godina od njegove muèenièke smrti, pa je ovogodišnjom
svetkovinom zapoèela "Godina svetoga Kvirina".
Središnje misno slavlje u veèernjim je satima predvodio
vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljiæ u
koncelebraciji s rijeèkim nadbiskupom i metropolitom
Ivanom Devèiæem, biskupom domaæinom Valterom
Županom, poreèko-pulskim biskupom Ivanom Milovanom,
gospiæko-senjskim biskupom Milom Bogoviæem, poreèkopulskim biskupom u miru Antunom Bogetiæem te s
pedesetak dijecezanskih i redovnièkih sveæenika Rijeèke
metropolije. Na poèetku slavlja pozdravnu rijeè uputio je
biskup Župan, te istaknuo vezu Krèke biskupije i
Vrbosanske nadbiskupije preko župe Cer u Vrhbosanskoj
nadbiskupiji kojoj župa Krk veæ više godina pomaže
duhovno i materijalno. Uzvraæajuæi pozdrav, kardinal Puljiæ
je zahvalio biskupu domaæinu i Krèkoj biskupiji na
svesrdnoj pomoæi, te èestitao blagdan sv. Kvirina i otvorenje
njegove godine.
U homiliji se je predvoditelj slavlja osvrnuo na pastirsko
pismo biskupa Župana upuæeno svim vjernicima u povodu
Godine sv. Kvirina govoreæi kako iz njega zraèi poticaj na
duhovnu i moralnu obnovu mjesne Crkve što je i smisao
slavljenja svetaca. Pozvani smo uèiti od svjedoka, jer se
svjedoèanstvima vjeruje. Crkva je od prvih vremena èastila
svjedoke. Život je smatrala najdragocjenijim darom, a ipak
ga je bila spremna položiti za još veæu vrijednost – vjeru u
Boga. Kršæani su èastili one koji su polagali svoje živote i na
njihovom se primjeru nadahnjivali i stjecali snagu za život.
"Nama danas nedostaje te hrabrosti, jer nam nedostaje
smisao za žrtvu. Ono što se voli za to se i žrtvuje, za to se i
umire, pa se pitamo koga mi volimo i za koga umiremo.
Nedostaje nam škola ljubavi – škola križa. Moramo se uèiti
hrabrosti života, biti spremni položiti ga za prave
vrijednosti", rekao je kardinal Puljiæ. Navodeæi rijeèi sluge
Božjega pape Ivana Pavla II. da "ako vjera ne izgraðuje
kulturu, nije vjera", nastavio je govoriti o potrebi da se danas
vjeru utka u javni život. Ohrabrio je obitelji da se ne boje
života, pozvao je na novu spremnost na žrtvu kako bismo
mijenjali ozraèje u našem narodu svojom ustrajnošæu u
svjedoèenju da je Bog na prvom mjestu u našem životu.
Zamolio je zagovor sv. Kvirina da se to na poèetku njegove
Godine i dogodi.
Na kraju slavlja povjerenik za mlade Krèke biskupije vlè.
Saša Ilijiæ, kapelan u Malom Lošinju, obratio se nazoènima
govoreæi o smislu znaka koji je uslijedio. Naime, mladi
otoka Lošinja na to su slavlje donijeli križ Biskupijskih
susreta mladih koji je naèinjen za ovogodišnji susret održan
u Malom Lošinju, s ciljem da ga mladi predaju mladima
otoka na kojemu æe se održati sljedeæi susret mladih Krèke
biskupije. Buduæi da je on planiran za sljedeæu godinu na
otoku Krku, mladi otoka Krka, šest mladiæa i šest djevojaka,
preuzeli su ga i ponijeli do, za to predviðeno, mjesto u
katedrali. Mladi Malog Lošinja taj su hod popratili himnom
Biskupijskih susreta mladih.
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Dodijeljena priznanja Grada Siska
Nagradu za životno djelo dobio ekonom Zagrebaèke
nadbiskupije preè. Ivan Hren
Sisak, 4.6.2008. (IKA) – U povodu blagdana sv. Kvirina i
Dana grada Siska, u srijedu 4. lipnja na sveèanoj sjednici
Gradskoga vijeæa uruèena su priznanja, i to nagrada za
životno djelo, godišnje nagrade, zahvale i pohvale
najzaslužnijima. Nagradu za životno djelo Grada Siska dobio
je ekonom Zagrebaèke nadbiskupije preè. Ivan Hren.
Nagrada mu je uruèena za duhovnu obnovu i zauzimanje za
gradnju crkve sisaèkog biskupa i muèenika sv. Kvirina. Na
istoj sveèanosti pohvala Grada Siska posthumno je
dodijeljena Mirjani Glavnik (1954.-2007.) za zauzimanje i
hrabrost u borbi protiv oneèišæenja zraka i osnivanje Udruge
oboljelih od karcinoma. Mirjana Glavnik bila je zauzeta
vjernica u svojoj župnoj zajednici sv. Josipa Radnika u
Galdovu (Sisak), èlanica župnog zbora i èlanica
Franjevaèkog svjetovnog reda. Gradsko poglavarstvo Siska
je sv. Kvirina proglasilo zaštitnikom grada 31. ožujka 1994.
godine, a njegov blagdan Danom grada Siska.
Trsat: Predstavljen zbornik "Ivan Pavao II.: Poslanje i
djelovanje"
Rijeka, 4.6.2008. (IKA) - "Obièni ljudi, javni djelatnici, kao
i svi oni koji su upoznati s rijeèju Ivana Pavla II. pamtit æe
ga po hrabrom i dosljednom zauzimanju za dostojanstvo
svakoga èovjeka, posebno onoga koji je nemoæan braniti
svoja ljudska i vjerska prava. Bio je u pravom smislu
'socijalni' papa, koji je u svom dokumentu 'Ulaskom u novo
tisuæljeæe' zavapio: 'Je li moguæe da u našem vremenu još
uvijek postoji netko tko umire od glad? Netko tko ostaje
osuðen na nepismenost? Netko komu nedostaje najosnovnija
lijeènièka pomoæ? Netko tko ne posjeduje krov pod koji bi
se sklonio?", istaknuo je prof. dr. Stjepan Baloban, govoreæi
o papi Ivanu Pavlu II. na predstavljanju knjige "Ivan Pavao
II. - poslanje i djelovanje" koje je u utorak 3. lipnja održano
u okviru Dana Ivana Pavla II. na Trsatu u Rijeci, a u prigodi
5. obljetnice Papina pohoda svetištu Majke Božje Trsatske.
Govoreæi u novoj auli, koja je u pastoralnom središtu
trsatskog svetišta dobila ime po Ivanu Pavlu II., o prilozima
sa socijalnom i moralnom tematikom u samom zborniku koji
su prošle godine zajedno objavili Glas Koncila, Katolièki
bogoslovni fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Centar za
promicanje socijalnog nauka Crkve HBK i Institut
društvenih znanosti Ivo Pilar, dr. Baloban je zakljuèio da
Ivan Pavao II. kao uèitelj socijalnog nauka poziva kršæane da
se ne povlaèe na "zaštiæene otoke", nego da se nadahnuti
socijalnim naukom opredjeljuju za aktivni javni život u
"istini, pravednosti, ljubavi i slobodi". Uoèi predstavljanja
zbornika dr. Baloban je u trsatskom svetištu predvodio
misno slavlje te svoju propovijed temeljio na socijalnom
nauku Ivana Pavla II. Liturgijsko pjevanje predvodio je
mješoviti zbor Svetišta.
Predstavljanje knjige o Ivanu Pavlu II. zapoèelo je skladbom
Ivana pl. Zajca "Ave Maria", u izvedbi rijeèke klape
"Fortunal" te pozdravom trsatskoga gvardijana fra Lucija
Jageca. O razlièitim aspektima zbornika u kojem je objavljen
21 rad hrvatskih teologa, filozofa, javnih, kulturnih i
društvenih struènjaka, govorili su direktor Glasa Koncila
Nedjeljko Pintariæ, proèelnik Katedre socijalnog nauka
Crkve KBF-a u Zagrebu dr. Stjepan Baloban, proèelnik
Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve mr. Gordan
Èrpiæ te ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar dr.
Vlado Šakiæ, izvijestio je portal Glasa Koncila.
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Zagreb: Predstavljena knjiga "Èovjek pred objavom
Boga u mislima Hansa Ursa von Balthasara"
Rijeè je o prijevodu doktorske disertacije dr. Franje Topiæa
u izdanju Vrhbosanske katolièke teologije iz Sarajeva
Zagreb, 4.6.2008. (IKA/KTA) – U dvorani "Vijenac"
Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu u srijedu 4.
lipnja održano je predstavljanje knjige "Èovjek pred
objavom Boga u mislima Hansa Ursa von Balthasara autora"
prof. Franje Topiæa, a u izdanju Vrhbosanske katolièke
teologije iz Sarajeva. Knjigu su predstavili dr. Ivan Karliæ,
profesor na Katolièkom bogoslovnom fakultetu, dr. Anto
Mišiæ, dekan Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove, dr.
Željko Paviæ, urednik u Leksikografskom zavodu Miroslav
Krleža, i sam autor.
U uvodnoj rijeèi voditelj i urednik knjige dr. Marko
Josipoviæ pozdravio je sve prisutne, a posebno apostolskoga
nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Marija Cassarija
koji je jedan dio svoje službe proveo i u ratnom Sarajevu.
Proèitao je i pisma zagrebaèkog nadbiskupa kardinala Josipa
Bozaniæa i hrvatskih ministara dr. Dragana Primorca i
Gordana Jandrokoviæa, koji zbog ranije preuzetih obveza
nisu mogli prisustvovati predstavljanju knjige. Knjiga je
doktorska disertacija prof. Franje Topiæa obranjena 1985.
godine u Rimu, a kao knjiga prvi se put pojavila 1990.
godine na talijanskom jeziku. Objašnjavajuæi zašto je knjiga
tek sada objavljena na hrvatskom jeziku, dr. Josipoviæ citirao
je rijeèi samoga autora iz predgovora: "Smatrao sam
važnijim nahraniti jednog èovjeka nego izdati jednu knjigu".
Voditelj je proèitao i bogatu autorovu biografiju s nizom
funkcija koje je autor obnašao, a neke od njih i danas
obnaša, kao što je dužnost predsjednika HKD Napredak koju
obnaša od 1990. godine a koja je bitno utjecala na njegov
daljnji rad.
"Knjigu koju imam èast predstaviti zahtijeva ponajprije reæi
koju rijeè o H.U. von Balthasaru, jer njegova teologija
objave jest temeljna tema Topiæeva istraživanja. No, tko se
imalo bavio teologijom, zna da teologa, filozofa, mislioca (i
što sve ne?!) Ursa von Balthasara nije lako predstaviti, ne
samo u nekoliko rijeèi, nego ni u nekoliko knjiga. Radi se o
jednom od najveæih suvremenih teologa, gotovo bih rekao
najveæih teologa uopæe, èije bogatstvo teološke i ine misli
još uvijek možemo tek naslutiti", rekao je dr. Karliæ.
Dr. Anto Mišiæ rekao je da knjiga ima 317 stranica, od kojih
67 zauzima bogata biografija von Balthasara koji je za svoga
života objavio 75 knjiga i više od 400 znanstvenih radova.
Knjiga je podijeljena u osam poglavlja koje je dr. Mišiæ
pokušao sagledati sa stajališta teologa.
Kao posljednji od predstavljaèa, dr. Željko Paviæ, predstavio
je knjigu gledajuæi je oèima filozofa. "Doktorska disertacija
Franje Topiæa nastoji u bitnim crtama zahvatiti vrlo
kompleksnu i krajnje obimnu problematiku teoestetike,
teodramatike i teologike Hansa Ursa von Balthasara, èije
djelo u 75 knjiga još ni izdaleka nije dostojno valorizirano u
hrvatskoj teološkoj i znanstvenoj javnosti, zbog èega
Topiæeva disertacija zaslužuje našu posebnu pozornost i
uopæe ne gubi ništa od svoje aktualnosti", rekao je dr. Paviæ,
koji se, buduæi da po struci nije teolog, ogranièio na
Topiæevo tematiziranje Balthasarova shvaæanja odnosa
teologije i filozofije.
Na kraju predstavljanja autor je prigodnim rijeèima zahvalio
svim predstavljaèima i uzvanicima i u nekoliko ih reèenica
upoznao sa svojim razlozima objavljivanja knjige na
hrvatskom jeziku.
.
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Susret izvanrednih djelitelja prièesti Zagrebaèke
nadbiskupije
Zagreb, 4.6.2008. (IKA) – U Nadbiskupijskom pastoralnom
institutu u Zagrebu, u srijedu 4. lipnja održan je prvi susret
izvanrednih djelitelja prièesti Zagrebaèke nadbiskupije. Na
susretu kojeg su predvodili zagrebaèki pomoæni biskup Ivan
Šaško, profesor liturgike dr. Ante Crnèeviæ i ravnatelj
Instituta dr. Tomislav Markiæ, sudjelovali su izvanredni
djelitelji prièesti te župnici iz župa gdje je ta služba
zaživjela. Pozdravljajuæi okupljene, dr. Markiæ je kratko
predstavio djelovanje Instituta, s posebnim naglaskom na
formaciju crkvenih službenika. Osvræuæi se na formaciju
izvanrednih djelitelja prièesti u okviru programa formacije
župnih suradnika, dr. Markiæ je istaknuo planove koji bi
obuhvaæali vrijeme prije dobivanja dekreta u vidu
formativnih susreta, a potom i trajnu formaciju za vrijeme
valjanosti dekreta. O smislu i ostvarivanju službe
izvanrednog služitelja prièesti govorio je dr. Crnèeviæ.
Podsjetio je kako je dar prièesti i dar služenja, a sama prièest
se temelji na zajedništvu.
U osvrtu na povijesni razvoj liturgijskih slavlja, istaknuo je
da je u prvom tisuæljeæu bila nezamisliva prièest bez slavlja,
dok se u drugom tisuæljeæu naglasak stavlja na Kristovu
prisutnost, tj. vrhunac je u prepoznavanju Krista. Novo
tisuæljeæe nakon reforme liturgije naglašava veæe
sudjelovanje zajednice, a reèenica "Isus uze kruh, zahvali,
razlomi i dade" u kojoj uoèavamo èetiri glagola: uze,
zahvali, razlomi i dade kljuèna je za teološku interpretaciju
euharistije i za oblikovanje samoga slavlja. Stavljajuæi
naglasak na smisao prièesti u kojoj dolazi do izražaja
zajedništvo, istaknuo je probleme u tom pogledu. Naime,
prestanak zajedništva molitve i zahvaljivanja može biti znak
razjedinjenosti, znak poniranja u osobni život, a to je rezultat
toga što je eklezijalni i pastoralni karakter euharistije
potpuno ili u velikoj mjeri zanemaren. Ilustrirao je to i
primjerom prijenosa mise na televiziji u europskim
zemljama. Istraživanja pokazuju da broj gledatelja postupno
raste od poèetka mise do poèetka euharistijske službe, no
kad zapoène prièest broj gledatelja naglo ili u velikoj mjeri
pada. Tomu je razlog gledateljski dojam da bogoslužje
završava obredom prièesti. Dr. Crnèeviæ se osvrnuo na
službu izvanrednog služitelja prièesti koja se smješta u
službu aktivnoga sudjelovanja zajednice u slavljenju
euharistije. Rijeè je o službi koja je u službi zajednice i
zajedništva, a ne službi prièesti kao takve. Dakle rijeè je o
službeniku koji ima zadaæu promicati zajedništvo, naglasio
je dr. Crnèeviæ. Prièest treba naglašavati kao zajedništvo
izraslo iz navještaja Kristove rijeèi, kroz zajedništvo
iskazivanja hvale. Podsjetio je kako ova služba nije
ustanovljena iz razloga vremena, pa stoga i nije primjenjiva
za sva slavlja. Na kraju je istaknuo kako je euharistija dar, te
kako je potreban drugi kako bismo razumjeli i doživjeli kako
je prièest dar u zajednici, u Crkvi dar Boga života.
Na poèetku svog izlaganja biskup Šaško je istaknuo kako je
ovaj susret klica buduæih sinodskih dogaðanja. Naglasio je
kako je služba izvanrednih djelitelja prièesti za velik dio
naših zajednica novost, stoga je kratko podsjetio na to tko je
izvanredni djelitelj prièesti i koje su mu mjerodavnosti.
Uvodno je predstavio povijesti i izvore te službe, a zatim se
osvrnuo na poimanje služenja i službe u Crkvi nakon II.
Vatikanskog sabora. Naglasio je kako od II. stoljeæa Crkva
poznaje vjernike laike koji su imali zadaæu èuvanja i
dijeljenja svete prièesti kao popudbine za one vjernike koji
su bili na umoru, odnosno smrtnoj opasnosti. Ta je potreba
roðena iz okolnosti u kojima je Crkva djelovala. Radilo se o
malim zajednicama kršæana raspršenima na velikim
površinama,
èesto
žrtvama
progonstava.
Povijest

ika
postkoncilske Crkve ponovno otkriva pojam služenja i daje
Crkvi novu snagu za izgradnju Božjega naroda. Kako je
Tridentski koncil u središte stavio lik sveæenika, tako je II.
Vatikanski sabor stavio naglasak na pastoralnu
suodgovornost laikata u zajednici sa svojim pastirima i
službenicima, istaknuo je biskup Šaško.
Potom je podsjetio na crkvene dokumente koji reguliraju ovu
službu koju mogu vršiti i muškarci i žene, te istaknuo da
kada izvanredni djelitelj prvi put obnaša svoju službu, onda
ga predsjedatelj slavlja predstavlja zajednici. U toj prigodi
trebao bi mu biti predan èestiènjak, ciborij, iz kojega æe
prièešæivati, èime se na simbolièkoj razini pred zajednicom
dogaða odreðena inicijacija u službu toj zajednici. Odjeæa za
takvoga služitelja nije propisana na opæoj razini, ali bi
trebala biti definirana na krajevnoj razini ili pak naznaèena
kao odjeæa o izgledu koje odluèuje dotièni ordinarij. Biskup
Šaško je potom istaknuo i podruèja liturgijskih slavlja i
pastoralnih djelatnosti u kojima izvanredni djelitelj prièesti
ima ovlasti. Tako je ovlašten nositi svetu prièest u domove
starijih i bolesnih vjernika koji ne mogu doæi u crkvu, dijeliti
prièest tijekom euharistijskog slavlja kada je broj vjernika
takav da bi se dijeljenje prièesti pretjerano odužilo, te time
otežalo cjelovitost euharistijskoga slavlja, i kada za to ne
postoje prisutni sveæenici ili ðakoni. Takoðer kada u nekoj
zajednici nema sveæenika ili ðakona, tada izvanredni djelitelj
prièesti može biti ovlašten da predvodi nedjeljno slavlje
službe ili liturgije rijeèi, te ujedno prièesti vjernike. Može
dijeliti prièest izvan euharistijskoga slavlja u crkvi ili
oratoriju gdje se nalazi Presveto. Dopušteno mu je izlagati
Presveto na javno štovanje vjernika u pokaznici ili
stavljajuæi ciborij na oltar, te nakon klanjanja vratiti ga u
svetohranište. Rijeè je o službeniku kojega odlikuje služenje
zajednici, prema zadaæama koje su mu dane i izvanrednosti,
što znaèi da je rijeè o vremensko ogranièenoj i pomoænoj
službi, rekao je biskup Šaško, te istaknuo kako svatko, pa
tako i izvanredni djelitelj prièesti odgovara na poziv. Njega
zove zajednica vjernika, on se stavlja na raspolaganje
zajednici i njezinim potrebama unutar kršæanskoga poziva.
Sam odabir se temelji na stvarnim potrebama župne
zajednice, broju starijih i bolesnih, a ne na temelju vlastitih
oèekivanja, podsjetio je biskup Šaško, te je spomenuo
kriterije kojima se vodi u izboru kandidata, a to su: da ne
bude mlaði od 25 godina, da postoji sposobnost za življenje
otvorenih i vedrih meðuljudskih odnosa, da je prepoznatljiva
zbiljnost življenja poziva kako na moralnoj, tako i na
profesionalnoj razini, da postoji raspoloživost življenja te
službe bez sebiènih interesa, da se veæ prije oèitovala
angažiranost u drugim župnim ili socijalnim djelatnostima,
da postoji ozbiljan i odgovoran hod u vjeri, sudjelovanju u
liturgiji, te jasna otvorenost formaciji.
Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je živa rasprava. Župnici
su iznosili svoja pozitivna iskustva ove službe u pastoralu,
ali i probleme na koje su nailazili iz razloga do sada
nesustavnog formativnog djelovanja. Izvanredni djelitelji
prièesti iznijeli su svoja iskustva iz kojih se oèitovala
njihova spremnost služenju bližnjemu, koja im pomaže da i
sami dublje žive vjeru. Svi su se složili, da je ovakav vid
okupljanja te planovi koji su im predstavljeni itekako
potreban.

.

Domovinske vijesti
Proslavljen blagdan zaštitnika grada Siska
Sisak, 4.6.2008. (IKA) - Blagdan sv. Kvirina, zaštitnika
Grada Siska i istoimene župe, proslavljen je 4. lipnja u
Sisku. Središnje liturgijsko slavlje predvodio je požeški
biskup Antun Škvorèeviæ uz kojega je bio zagrebaèki
pomoæni biskup dr. Vlado Košiæ, župnik župe sv. Kvirina i
dekan Zdravko Novak, prijašnji župnik i ekonom
Zagrebaèke nadbiskupije Ivan Hren, sveæenici sisaèkog
dekanata i drugih dijelova nadbiskupije, hodoèasnici iz M.
Bistrice i Luga Samoborskog. Sveèanost je zapoèela
okupljanjem oko križa na mjestu gdje je na nekadašnjem
sisaèkom groblju stajala crkva Sv. Kvirina. Sve nazoène
pozdravio je župnik Zdravko Novak i gradonaèelnik Dinko
Pintariæ. Biskup Škvorèeviæ molitvom je otvorio procesiju,
koja je krenula prema novoj župnoj crkvi Sv. Kvirina. U
procesiji su uz biskupe, sveæenike i predstavnike gradskih
vlasti bila djeca, èlanovi pojedinih gradskih udruga, limena
glazba i ostali vjernici. U crkvi Sv. Kvirina sve je pozdravio
župnik Novak. Biskup Košiæ je u ime kardinala Bozaniæa
pozdravio sve sudionike slavlja i uputio rijeèi dobrodošlice
požeškom biskupu, istaknuvši da je mlada Požeška biskupija
bila na svoj naèin u sastavu nekadašnje Kvirinove biskupije
te da je ovo slavlje svojevrsno oèitovanje toga zajedništva.
Biskup Škvorèeviæ je u svojoj pozdravnoj rijeèi izrazio
radost što o petnaestoj obljetnici utemeljenja župe sv.
Kvirina u Sisku može biti predvoditelj slavlja na dan
njegova muèeništva. Podsjetio je da se u okviru Odbora za
proslavu 900. obljetnice utemeljenja Zagrebaèke biskupije
1994. godine, kojem je bio voditelj, nastojalo oživjeti kult
sv. Kvirina u Sisku, organiziralo pojedine pastoralne
programe u tom Gradu – kao što su bili regionalni Pastoralni
dani Zagrebaèke nadbiskupije. Istaknuo je da je bio na
sveèanosti postavljanja kamena temeljca nove župne crkve
sv. Kvirina te da se raduje što se Sisak tako duhovno razvija
oko svoga zaštitnika te se može oèekivati da æe uskoro
postati i sjedištem nove ili obnovljene stare biskupije. U
homiliji biskup je kazao da bismo se mogli baviti pitanjem
odreðenih povijesnih datosti vezanih za sv. Kvirina, ali da je
daleko važnije napraviti danas u Sisku one korake koje je taj
svetac uèinio i tako postati dionicima njegove baštine.
Spomenuo je da je prije ovog liturgijskog slavlja održana
sveèana sjednica Gradskog vijeæa na kojoj su podijeljene
nagrade i izreèene pohvale za postignute uspjehe i da su
postavljena i neka pitanja o još boljoj buduænosti Siska.
Biskup je zapitao gradonaèelnika i nazoène èlanove Gradske
uprave i Vijeæa da li su postavili sva potrebna pitanja, važna
za dobro Grada. Istaknuo je da u tom smislu sv. Kvirin može
biti od velike pomoæi. Jer on je postavio sebi temeljna
pitanja: odakle dolazim, zašto sam na svijetu, baš u ovom
trenutku, na ovom mjestu – te je zakljuèio da se glede naše
pojave na svijetu ništa nije dogodilo našom odlukom, nego
da iza svega stoji veliki naum Božji o našem postojanju te da
smisao vlastitog života i izgradnje društva treba nastojati
ostvarivati u povezanosti s Bogom, s Isusovom "za" èovjeka,
s Božjom ljubavlju jaèom od smrti. Kvirin je živio svoje
ljudsko
postojanje
ukorijenjeno
u
toj
vertikali,
opredijeljenosti za Boga iz koje je crpio nadahnuæa za
djelovanje u horizontali. Biskup Škvorèeviæ je zakljuèio da
je za istinsko dobro i sigurnu buduænost grada Siska i
Hrvatske potrebno imati Kvirinove hrabrosti, te raèunati na
stvarnosti koje nam se mogu dogoditi iz Božjih moguænosti i
s njima uskladiti sva naša ljudska nastojanja. Na kraju slavlja
biskup Škvorèeviæ je èestitao župniku Novaku petnaestu
obljetnicu utemeljenja župe i svetkovinu njezina zaštitnika a
gradonaèelniku i svim stanovnicima Siska èestitao je Dan
grada sa željom da im uskoro može èestitati i utemeljenje
biskupije sa sjedištem u njihovu mjestu.
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Blagdan sv. Kvirina biskupa i muèenika u župi na
Pantovèaku
Zagreb, 4.6.2008.
(IKA) – Sveèanim veèernjim
euharistijskim slavljem, koje je sa župnikom vlè. Franjom
Tkalèecom i više sveæenika, predslavio pomoæni zagrebaèki
biskup Vlado Košiæ, župa na zagrebaèkom Pantovèaku,
proslavila je u srijedu 4. lipnja blagdan sv. Kvirina biskupa,
svoje župno proštenje. U propovijedi o svetom muèeniku,
biskupu Siscije, današnjeg Siska, koji je muèeništvom
posvjedoèio svoju vjeru u Gospodina, biskup je vjernicima
posvjestio vrijednost i znaèenje odvažnog svjedoèenja vjere.
Spomenuo je da se najstariji spomen muèeništva sisaèkog
biskupa koji je podnio muèeništvo za cara Dioklecijana 309.
g. spominje u Martirologiju sv. Jeronima, koji je nastavak
Kronike Euzebija Cezarejskoga. Vjernike je pozvao da se
nadahnjuju na uzorima muèenika, svjedoka vjere i Crkve,
koja je progonstva trpjela od samih svojih poèetaka, štoviše,
dužni smo slijediti njihove primjere u svom svakidašnjem
životu, kazao je izmeðu ostaloga biskup. Crkva od najranijih
poèetaka cijeni žrtvu muèeništva kao najdragocjeniji dar,
koje joj je davalo snagu. Današnjim vjernicima nedostaje
hrabrosti svjedoèenja jer im nedostaje misao za žrtvu,
zakljuèio je biskup, spomenuvši da se sljedeæe 2009. g. slavi
1700. obljetnica muèeništva sv. Kvirina biskupa.
Vjernici su se za proslavu blagdana svog župnog nebeskog
zaštitnika pripravili trodnevnicom koju su predvodili mons.
Stanislav Vitkoviæ, prebendar Prvostolnog kaptola
zagrebaèkoga, o. Dario Tokiæ karmeliæanim iz Remeta, vlè.
Domagoj Matoševiæ, predstojnik Ureda za pastoral mladih
Zagrebaèke nadbiskupije te vlè. Danijel Dukiæ, župni vikar u
župi sv. Blaža. U ponedjeljak 2. lipnja nakon veèernje mise,
zbor mladih župe sv. Kvirina priredio je veèernji duhovni
koncert, a 3. lipnja na uoènicu blagdana župnog patrona,
nakon veèernje mise školska djeca i mališani iz vrtiæa s
podruèja župe u crkvi su priredili prigodnu priredbu.
Župa Sv. Kvirina biskupa i muèenika na Pantovèaku
utemeljena je 10. veljaèe 1999., na spomen-dan smrti bl.
Alojzija Stepinca i sljedeæe godine slavi svoju 10. obljetnicu.
Župna crkva još nije dovršena, premda je blagoslovljena i u
bogoslužnoj je funkciji.
Crkveni zvonik u padu urušio pola župne crkve u župi
Sveti Juraj na Bregu
Otvoren je poseban poslovni raèun za prikupljanje
donatorskih sredstava za obnovu, i to u Meðimurskoj banci
Èakovec, br. 2392007-1500049231, na koji je Opæina Sveti
Juraj na Bregu prva uplatila sredstva. Pozivaju se svi ljudi
dobre volje, ustanove, institucije i tvrtke, da se ukljuèe u
akciju obnove crkve kako bi se što prije prevladala ta velika
tragedija
Sveti Juraj na Bregu, 5.6.2008. (IKA) – Zvonik župne crkve
Sv. Jurja u župi Sveti Juraj na Bregu u gornjem Meðimurju
srušio se u srijedu 4. lipnja u 14,15 sati prilikom izvoðenja
radova na hidroizolaciji crkve, vjerojatno zbog narušene
statike. Samo jedan od desetak radnika tvrtke, koja je
izvodila radove, lakše je ozlijeðen i zbrinut u Županijskoj
bolnici u Èakovcu. Vrh crkvenog zvonika srušio se na okolni
cinktor, a veæi dio zvonika visokog 50 metara u svom je
padu urušio polovicu crkve, odnosno dio krovišta i svetište s
glavnim oltarom, te oštetio pokrajnje oltare. Gotovo je
potpuno urušeno i uništeno svetište te barokne crkve iz 1756.
g., jedne od najljepših u Varaždinskoj biskupiji koja se
ponosila vrijednim freskama pavlina Ivana Krstitelja
Rangera. Zvonik te crkve na poèetku meðimurskih
brežuljaka bio je vidljiv iz mnogih pravaca, pa tako i iz
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Èakovca i Varaždina te susjednih zemalja, a bio je drag,
prepoznatljiv i najvidljiviji meðimurski simbol.
Dan ranije u nadzornom pregledu radove na hidroizolaciji i
sanaciji crkve obišli su predstavnici Konzervatorskog zavoda
iz Zagreba i nadzorne tvrtke te zapisnièki konstatirali da se
radovi izvode po pravilima struke i izvedbenom projektu.
Naèelnica Opæine Sveti Juraj na Bregu Dragica Vugrinec,
ing. grað., izjavila je za predstavnike medija kako ne želi
prejudicirati nièiju krivnju, no s obzirom da je i sama
graðevinski struènjak, ocjenjuje kako su glavni krivci
izvoðaèi radova i nadzorna tvrtka koja je dopustila izvoðenje
tako riziènih radova, dok je glavni razlog zasigurno sinoænja
kiša koja je omekšala i natopila temelje koji su bili otkopani
u dubinu od dva metra. Naglasila je kako je osobno prije
neki dan pregledala radove i nije joj jasno kako je izvoðaè
radova mogao otkopati gotovo èitavu crkvu i dio cinktora,
bez da je usporedno sanirao radove nasipavanjem
otkopanog. Dan prije urušavanja na tom podruèju pala je
znatna kolièina oborina, što je zasigurno pridonijelo tragediji
u kojoj je stradao zaštiæeni spomenik kulture 1. kategorije.
Naglasila je kako radove na obnovi crkve i sam nadzor
izvode tvrtke koje su ovlaštene za takve radove i izvode ih
po èitavoj Hrvatskoj. Naèelnica je kazala kako je
Ministarstvo pomoglo radove s 400.000 kuna, a uložena su i
opæinska i župna sredstva u obnovu i oèuvanje crkve, kojoj
je najveæi problem svih proteklih godina upravo vlaga koja
je ošteæuje. Podsjetila je da su prije samo dva mjeseca
završili radovi na obnovi krovišta kako bi se crkva zaštitila s
gornje strane, a sada se zbog radova na zaštiti crkve s donje
strane dogodila tragedija s neprocjenjivom materijalnom
štetom na spomeniku kulture prve kategorije.
Domaæi župnik i poèasni kanonik preè. Ivan Kozjak, koji je
na službi u toj župi 36 godina, vidno potresen dogaðajem,
kazao je kako su radove izvodili majstori koje su preporuèili
upravo konzervatori. Izjavio je kako se osjetilo podrhtavanje
poput potresa, da bi se nakon toga uz buku urušio toranj i dio
crkve u velikom oblaku prašine. Izrazio je žaljenje što se
crkva urušila u posljednjim etapama obnove, nakon što je
kroz niz godina bila obnavljana iznutra, a zatim se poèelo i s
vanjskom obnovom. Naglasio je kako je sreæa u toj velikoj
tragediji što nitko nije ozbiljnije stradao.
Mjesto dogaðaja ubzro je obišao i varaždinski biskup Josip
Mrzljak koji je kazao kako je tragedija velika. "No, srušena
je kamena crkva, ali hvala Bogu, nitko od žive Crkve nije
stradao te nema ljudskih žrtava, što je najvažnije", istaknuo
je biskup dodavši da je to bio zaista lijep spomenik kulture
koji je sada uništen i koji æe se zasigurno ponovno izgraditi
kako bi se u njemu okupljala živa Crkva. Biskup Mrzljak s
kancelarom mons. Antunom Perèiæem i predstavnicima
policije obišao je i ruševine crkve. Mjesto dogaðaja
razgledali su i generalni vikar mons. Ivan Godina,
gornjomeðimurski dekan mons. Leonard Logožar,
donjomeðimurski dekan preè. Antun Hoblaj i drugi sveæenici
koji su zajedno s okupljenim župljanima pružili utjehu i
podršku župniku Kozjaku, kojeg je tragedija zasigurno
najviše potresla.
Mjesto urušavanja zvonika župne crkve Sv. Jurja u župi
Sveti Juraj na Bregu zajedno s izvoðaèem radova iz tvrtke
"Euro line" iz Ludbrega obišao je i nadzornik dipl. ing. grað.
Božidar Magdaleniæ iz tvrtke "Geoexpert projekt" Zagreb
koji je nakon razgledavanja crkve, koja je znatno razrušena u
dijelu svetišta, izjavio kako æe se pravi razlog otkriti kada se
ruševine poènu uklanjati. Njegov je prvi dojam kako se
raspao i urušio toranj od vrha s obzirom da se na sve strane
nalazi graða, te da se po njegovom mišljenju uzrok ne nalazi
u radovima na hidroizolaciji koji su se obavljali prema
projektu i uputama, kako je i provjereno nadzorom dan

ika
ranije. Dodao je kako smatra da ni sinoænje padaline nisu
naštetile s obzirom da je odvodnja u podnožju temelja veæ
djelomièno bila završena. Istaknuo je da æe se veæ iduæeg
dana zapoèeti sa zaštitom i sanacijom objekta, a prilikom
uklanjanja ruševina vještaci æe raditi na utvrðivanju uzroka
urušavanja.
Opæina Sveti Juraj na Bregu uputila je javnosti priopæenje sa
sjednice Opæinskog poglavarstva, održane u èetvrtak 5.
lipnja, u kojem istièe kako oèekuje da nadležne službe u
narednim danima utvrde uzroke nesreæe, ali takoðer inzistira
da se utvrdi eventualna odgovornost ljudi koji su do nesreæe
doveli. Naglašavaju kako je katastrofalan dogaðaj duboko
pogodio ne samo vjernike i stanovnike župe Sveti Juraj na
Bregu, nego i sve žitelje Meðimurja i drugih krajeva, s
obzirom da je ta crkva zbog svog položaja oblikovala vizuru
èitavog kraja te bila simbol i ponos Meðimurja, vidljiv golim
okom i iz susjednih županija i država. Nastala šteta je
nemjerljiva i nenadoknadiva, no sreæa je u nesreæi što nitko
nije ozbiljnije stradao jer je takav dogaðaj vrlo lako mogao
završiti i tragièno. Premda æe se tek naknadnim inspekcijama
utvrditi pravi uzrok nesreæe, te je li se mogla izbjeæi, Opæina
Sveti Juraj na Bregu smatra se dužnom javnost upoznati s
radovima koji su bili u tijeku.
Podsjeæa kako je natjeèaj za izvedbu hidroizolacije temelja
crkve provelo Ministarstvo kulture i za taj posao kao
izvoðaèa izabralo tvrtku "Euro-line" d.o.o. iz Ludbrega,
vlasnika Slavka Blagaja. Projekt je bio vrijedan 435.000
kuna, a Ministarstvo je za njega izdvojilo 300.000 kuna, dok
je ostatak od 135.000 kn osigurala sama župa. Projektnu
dokumentaciju po istom je natjeèaju izradila tvrtka
"GEOEXPERT PROJEKT" d.o.o. iz Zagreba, vlasnika dipl.
ing. grað. Božidara Magdaleniæa, a ista je tvrtka odabrana za
provedbu nadzora gradilišta. Projektna dokumentacija
izraðena je prošle godine, a radovi na izvedbi hidroizolacije
zapoèeli su u svibnju ove godine. Èelnici Opæine podsjeæaju
takoðer kako su samo dan ranije, u utorak 3. lipnja, gradilište
obišli predstavnici Ministarstva kulture, Hrvatskog
restauratorskog zavoda i Uprave za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorskog odjela u Varaždinu, koji su zbog povijesne
i kulturne vrijednosti graðevine takoðer bili ukljuèeni u
proces obnove. U obilasku su bili i nadzorni inženjer i
predstavnici izvoðaèa radova te zajedno konstatirali da je sve
u redu. Nakon tragiènog dogaðaja, predstavnici Opæine
izrazili su èuðenje što su se prilikom izvoðenja radova
temelji odjednom otkopavali u znatno veæoj duljini nego je
to projektom bilo navedeno, odnosno nije se radilo postupno
s manjim i kraæim duljinama.
Opæina Sveti Juraj na Bregu izrazila je želju da se župna
crkva što prije obnovi, u èemu je dobila i podršku na sjednici
grado/naèelnika svih meðimurskih gradova i opæina,
održanoj u petak 6. lipnja u Èakovcu. Otvoren je poseban
poslovni raèun za prikupljanje donatorskih sredstava za
obnovu, i to u Meðimurskoj banci Èakovec, br. 23920071500049231, na koji je Opæina Sveti Juraj na Bregu prva
uplatila sredstva. Pozivaju se svi ljudi dobre volje, ustanove,
institucije i tvrtke, da se ukljuèe u akciju obnove crkve kako
bi se što prije prevladala ova velika tragedija.
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Ivan Pavao II. - papa hrvatske nade
Kardinal Bozaniæ u Rijeci blagoslovio pastoralni centar
svetišta Gospe Trsatske te u homiliji na misi upozorio kako
se suviše olako govori o kršæanskim vrijednostima u našemu
društvu, jer ih puno puta ne vidimo upravo tamo gdje
moraju živjeti da bi njihovo spominjanje imalo smisla
Rijeka, 5.6.2008. (IKA) – U sklopu Dana pape Ivana Pavla
II. prireðenih povodom pete obljetnice pohoda pape Ivana
Pavla II. Hrvatstkoj u Svetištu Majke Božje Trsatske u
èetvrtak 5. lipnja zagrebaèki nadbiskup kardinal Josip
Bozaniæ blagoslovio je pastoralni centar svetišta - Aulu pape
Ivana Pavla II. Izvoðaè radova Aule bio je GP Krk, a autor
projekta "Arhitektonski studio Randiæ-Turato". Trsatski
franjevci, predvoðeni fra Serafinom Sabolom, realizirali su
projekt izgradnje pastoralnog centra koji je trajni spomen na
dragog trsatskog hodoèasnika i bit æe važno mjesto
pastoralnih okupljanja u duhu Papinih poruka.
Nakon blagoslova kardinal Bozaniæ je u Svetištu Majke
Božje Trsatske predvodio euharistijsko slavlje zajedno s
apostolskim nuncijem Mariom Robertom Cassariem,
rijeèkim nadbiskupom Ivanom Devèiæem, biskupima HBK i
sveæenicima. Kardinal je u propovijedi podsjetio na poruke
Ivana Pavla II. koje je izrekao za treæeg posjeta Hrvatskoj
2003. godine. Iz Dubrovnika, Osijeka, Rijeke i Zadra svojim
rijeèima, kako je rekao kardinal, "vraæao nas je na
vrijednosti koje je kršæanstvo u našoj Domovini uvijek
promicalo: dostojanstvo osobe, æudoredna i umna èestitost,
vjerska sloboda, obrana obitelji, prihvaæanje i poštivanje
života, solidarnost, mjerodavnost i sudjelovanje, poštivanje
manjina". Pozvao je i sve odgovorne da se "ne umaraju
lijeèiti rane uzrokovane okrutnim ratom i uklanjati
posljedice totalitarnoga sustava, što je previše vremena
nastojao nametnuti ideologiju suprotnu èovjeku i njegovu
dostojanstvu", istaknuo je kardinal. No, iako su te poruke još
svježe u sjeæanju kardinal Bozaniæ primijetio je kako nisu
ukorijenjene u život hrvatskih graðana. "Suviše se olako
govori o kršæanskim vrijednostima u našemu društvu, jer ih
puno puta ne vidimo upravo tamo gdje moraju živjeti da bi
njihovo spominjanje imalo smisla. Ako volimo Krista i
evanðelje, ako poštujemo Svetoga Oca, onda bi to trebalo
biti vidljivo u našim zakonima; u kulturi, odgoju, znanosti i
obrazovanju; tim bi vrijednostima trebalo disati
gospodarstvo i politika; takvim bi ozraèjem trebalo graditi i
prepoznavati istinu u poslu onih koji su nositelji sudbene
vlasti", rekao je Bozaniæ.
Kardinal se osvrnuo i na sliku Crkve u medijima.
"Posljednjih mjeseci mi, pastiri Crkve u Hrvatskoj, èesto
smo pred pitanjima vjernika zašto toliko blaæenje i tolike laži
u hrvatskim medijima protiv Crkve. Odgovor dolazi iz
izbora èovjeka koji ne želi pripadati narodu nade; koji ne želi
biti nositelj Božje istine. Ali jednako je tako i odgovor u
nama, jer mi smo dionici ovoga društva, sudionici svih
njegovih dogaðanja i mogao bih pitati: zašto mi vjernici
nismo dovoljno glasni i zašto dopuštamo da se tako olako
vrijeða ono za što znamo da je na dobrobit naše Domovine i
da je istina drugaèija od laži koja se nameæe?", zapitao se
kardinal Bozaniæ.
Upozorio je vjernike da ne vjeruju onima "koji, buduæi da ne
mogu zanijekati Papinu velièinu, sada namjerno stvaraju
dojam suglasja u svemu što je èinio i govorio Sveti Otac,
èesto iskrivljujuæi prošlost, kako bi se osporavala sadašnjost.
Mi nipošto ne zaboravljamo napadanje katolièkog nauka, niti
zaboravljamo ljude koji su bezobzirno nasrtali i nasræu na
naše svetinje i koji su grubo vrijeðali papinstvo i Uèiteljstvo
Crkve, osobito u vrijeme pontifikata Ivana Pavla II. To je
njihov životni izbor koji, iako ga ne dijelimo, poštujemo, ali
mi se ne smijemo dati zavarati sadašnjom slatkorjeèivošæu
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koja je u svojoj dubini neistina", rekao je kardinal Bozaniæ.
Na kraju homilije je izrazio nadu da æemo Ivana Pavla II.
uskoro èastiti kao blaženika i sveca, a veæ sada ga smijemo
zvati "Papom hrvatske nade".
Uoèi blagoslova okupljenima su se obratili nadbiskup
Devèiæ i nuncij Cassari. Nadbiskup je, uz zahvalu
franjevcima za izgradnju pastoralnog centra, podsjetio da je
ta aula veæ èetvrti vanjski spomen na Ivana Pavla II. u
Rijeci. Po njemu je prozvano Bogoslovno sjemenište u
kojemu je pet dana boravio, postavljen je njegov kip ispred
Trsatskog svetišta, a u središtu grada, pokraj Nadbiskupskog
ordinarijata, njegovim imenom nazvana je jedna ulica.
"Oèekuje se još i dolièno spomen-obilježje na Delti. gdje je
8. lipnja predvodio sveèanu duhovsku misu koju su prenosile
mnoge svjetske televizije", rekao je nadbiskup Devèiæ.
"No, spomenik trajniji od mjedi možemo sluzi Božjemu
Ivanu Pavlu II. podiæi samo usvajanjem onih vrijednosti za
koje on živio svjedoèeæi ih rijeèju i djelom. To su vrijednosti
vjere, nade i ljubavi, koje je on duboko u svome srcu nosio i
prenosio na mnoge koji su ga susretali. One su tako snažno
iz njega prosijavale da su ljudi u susretu s njime osjeæali
kako je moguæe i ono što su prije smatrali nemoguæim.
Osjeæali su da je moguæ istinski susret s Bogom, da Krist
može doista preobraziti èovjeka, da bolest i starost imaju
svoj smisao, da vrijednost èovjeka ne ovisi o onome što on
ima nego o onome što on jest; uviðali su da je brak, kao
zajednica muškarca i žene utemeljena na ljubavi i vjernosti
do smrti, moguæ i smislen i danas, da je obitelj doista
temeljna vrijednost o kojoj ovisi buduænost èovjeèanstva;
uvjeravali su se da se strpljivim dijalogom može više postiæi
nego argumentima sile, da se drugoga može uvažavati i
cijeniti i onda kad se u svemu s njime ne slažemo; postajalo
im je jasno da je moguæ dijalog religija i svjetonazora, da
ljudi razlièitih uvjerenja mogu unatoè razlikama uspješno
meðusobno suraðivati; otkrivali su da je moguæe oprostiti i
pomiriti se", rekao je nadbiskup Devèiæ.
Nuncij Cassari u svom prvom posjetu Rijeèkoj nadbiskupiji i
Trsatskom svetištu podsjetio je na Papin poziv vjernicima da
izgraðuju Kraljevstvo Božje u životu, obitelji, radnom
mjestu i društvu.
Susret èlanova HBK s provincijalima iz Hrvatske
Susret održan u Rijeci bio je posveæen vjeronauku
Rijeka, 5.6.2008. (IKA) – Pod predsjedanjem predsjednika
Hrvatske biskupske konferencije ðakovaèkog i srijemskog
biskupa dr. Marina Srakiæa u èetvrtak 5. lipnja u
Nadbiskupskom domu u Rijeci održan je susret èlanova
Hrvatske biskupske konferencije s provincijalima iz
Hrvatske, priopæilo je Tajništvo HBK. Uz èlanove HBK na
susretu s provincijalima sudjelovao je i apostolski nuncij u
Republici Hrvatskoj nadbiskup Roberto Cassari. Uz biskupa
Srakiæa i nuncija Cassarija okupljene je u ime odsutnog
predsjednika Hrvatske konferencije viših redovnièkih
poglavara treæoredca o. Ike Paponje pozdravio u franjevaèki
provincijal o. Željko Toliæ.
Glavna tema susreta, kako se istièe u priopæenju, bila je
"Zauzetost sveæenika i redovnika u katehetskom djelovanju
Crkve u Hrvatskoj". U raspravu je uveo svojim izlaganjem
mons. dr. Ðuro Hraniæ, pomoæni biskup ðakovaèki i
srijemski i predsjednik Vijeæa HBK za katehizaciju. Svi su
se složili da je vjeronauk u školi zajednièka briga svih
sveæenika, dijecezanskih i redovnièkih, koji pod vodstvom
biskupa nastoje što bolje odgovoriti zahtjevima i potrebama
toga prevažnog podruèja djelovanja Crkve u hrvatskom
društvu. S posebnom se pažnjom govorilo o odnosima
župnika i vjerouèitelja i potrebi da se ti odnosi izgraðuju u
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duhu tijesne pastoralne suradnje na duhovno dobro svih
èlanova župne zajednice. Pri tome treba voditi raèuna o
specifiènostima župnièke i vjerouèiteljske službe uz
meðusobno razumijevanje i poštivanje institucija, osoba i
zadaæa koje one vrše. Istaknuto je da bi za bolje
funkcioniranje toga podruèja bilo dobro definirati konkretne
zadaæe i obveze kao i kompetencije sudionika u tom procesu.
Zakljuèeno je kako je to podruèje vrlo važno za djelovanje
Crkve te mu neprestano treba posveæivati posebnu
pozornost. No, istaknuto je takoðer da i župnoj katehezi
treba posvetiti jednaku pozornost jer su to dva
komplementarna podruèja koja se meðusobno nadopunjuju i
pridonose cjelovitom obrazovanju i odgoju u vjeri djece i
mladih što je nužan preduvjet za njihov cjeloviti i trajni život
u vjeri.
Na susretu je takoðer dogovoreno da se javno predstavi
"Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici",
dokument HBK koji je upravo izašao iz tiska u nakladi Glasa
Koncila. Predstavljanje æe se tijekom iduæe jeseni
organizirati po svim biskupijama u Hrvatskoj. Biskupi su
odobrili predložene èlanove Vijeæa HBK za laike te
razgovarali o sudjelovanju delegata HBK na nekim
meðunarodnim skupovima, kaže se u priopæenju sa susreta
èlanova HBK s provincijalima iz Hrvatske koje je uputilo
Tajništvo Hrvatske biskupske konferencije.
Èetvrta "Napretkova" izložba djela Ljube Laha na
podruèju Varaždinske biskupije
Èakovec, 5.6.2008. (IKA) - Više od 50 slika akademskog
slikara Ljube Laha iz Sarajeva, jednog od najpoznatijih
hrvatskih umjetnika novog doba, predstavljeno je dosad na
èetiri izložbe koje je varaždinska podružnica Hrvatskog
kulturnog društva "Napredak" priredila na podruèju
Varaždinske biskupije. Na posljednjoj izložbi, koja je u
prigodi godišnjeg župnog blagdana sv. Antuna Padovanskog
prireðena u franjevaèkoj župi, posveæenoj "svecu svega
svijeta", u Èakovcu, izloženo je više od 30 slika u raznim
tehnikama, poput akvarela, ulja na platnu i pastela.
Otvorenje te izložbe u Pastoralnom centru župe sv. Antuna
Padovanskog prireðeno je u èetvrtak 5. lipnja, a izložbu pod
nazivom "Ljubo Lah - U povodu 60. obljetnice umjetnièkog
rada - 1948-2008" otvorio je župnik fra Antun Jesenoviæ.
Program je vodio prof. Ivan Pranjiæ koji je istaknuo kako je
prihod od izložbe namijenjen djelomièno i za izgradnju
srušene crkve u Žeravcu pokraj Dervente u Bosanskoj
Posavini, podsjetivši pritom kako su franjevci u Bosni kroz
niz stoljeæa protjerivanja, ratovanja i teškog stradavanja
hrvatskog naroda bili njegovo glavno uporište na drevnim
ognjištima, te duhovna i moralna vertikala na prostorima na
kojima su Hrvati jedva opstali, dodavši da su to franjevci
èinili putem pisma, jezika i izdavaštva, podupiruæi hrvatsku
kulturu i umjetnost. Podsjetio je i kako je sjever Hrvatske
oduvijek bio spreman pomoæi progonjenim i ugroženim
Hrvatima, pa je pozvao da se i putem te prodajne izložbe
pruži potpora i pomoæ potrebama Hrvata u Bosni.
Župnik Jesenoviæ istaknuo je kako talenti i karizme ne služe
za osobnu promociju, nego su dar svim ljudima, kao što je to
sa svojim slikarskim darom uèinio i Ljubo Lah. Fra Ivan
Èuriæ, župnik u Žeravcu, osobito je pozdravio okupljenu
mladež na otvorenju izložbe, kazavši kako danas mladost iz
njegove župe živi negdje drugdje u iseljeništvu i progonstvu,
dok u Žeravcu žive samo ljudi zrelije dobi. Izrazio je želju
da izgradnja crkve pomogne da se nadvlada tragièna nevolja
koja je snašla hrvatski narod na tim prostorima te da potakne
povratak Hrvata na svoja ognjišta i procvat života u toj župi,
koja se približava 250. obljetnici postojanja. Zahvalio je

ika
Hrvatskoj vladi i vjernicima hrvatskih župa koje pomažu
Hrvatima u BiH.
O slikarstvu autora Ljube Laha govorio je fra Anto Tomas,
prijašnji župnik u Žeravcu, a danas župni vikar u
Potoèanima, koji je predstavio razmatranje prof. dr. fra
Andrije Zirduma, crkvenog povjesnièara i župnog vikara u
Žeravcu. Osvrnuo se i na dugogodišnju povezanost slikara
Laha i franjevaca Bosne Srebrene, dok je prof. Ivan Bošnjak
predstavio aktivnosti "Napretka", osobito njegovo kulturno,
humanitarno i izdavaèko djelovanje, te aktivnosti na
stipendiranju uèenika težeg socijalnog statusa kazavši kako
znaèajan dio djelovanja "Napredak" posveæuje ulaganju u
èovjeka. Otvorenju je nazoèio i fra Mladen Joziæ, župnik iz
župe Šikara kraj Tuzle.
Prihod s izložbe, koja je prodajnog i humanitarnog karaktera,
namijenjen je izgradnji srušene crkve u Žeravcu u Bosanskoj
Posavini, za "Napretkov" fond stipendiranja siromašne djece
i desete ljetne škole njemaèkog jezika u Beèu te za lijeèenje
obitelji Lah.
Zagreb: Održana konferencija Caritasa Europe
Zagreb, 6.6.2008. (IKA) - Godišnja konferencija zemalja
èlanica Caritasa Europe o medijima, komunikaciji i
prikupljanju sredstava (fundraising) ove je godine održana u
Zagrebu 5. i 6. lipnja u Nadbiskupijskom pastoralnom
institutu na Kaptolu. Organizator konferencije bio je Caritas
Europe (CE), a suorganizator i domaæin Hrvatski Caritas
(HC). Cilj susreta struènjaka za komunikacije, medije i
prikupljanje sredstava iz razlièitih europskih zemalja je
razmjena iskustava, uèenje i osnaživanje resursa Caritasa na
razini mreže cijele Europe kako bi što bolje ostvario svoju
misiju - raditi na ostvarenju vizije pravednijeg i sretnijeg
svijeta, bez diskriminacije, nasilja, nesnošljivosti i
neèovjeèna siromaštva. Ovogodišnji susret okupio je
Caritasove predstavnike iz desetak europskih zemalja:
Velike Britanije, Nizozemske, Norveške, Njemaèke,
Luksemburga, Belgije, Francuske, Austrije, Rumunjske,
Slovenije i BiH. Uz djelatnike Hrvatskog Caritasa, na
ovogodišnjoj je konferenciji sudjelovalo i petnaestak
predstavnika biskupijskih Caritasa iz Hrvatske.
U uvodnom dijelu konferencije nazoènima su se obratili vlè.
Erny Gillen, predsjednik CE, a uime HC-a njegov
predsjednik varaždinski biskup Josip Mrzljak te ravnatelj
vlè. Ivan Milovèiæ. "Gens Una Sumus - jedan smo rod, jedna
Crkva, jedna obitelj. Svaki je od naših Caritasa razlièit, a
opet vrijedan i jedinstven. Svaki na svoj naèin doprinosi
dobrobiti potrebnih, obespravljenih, marginaliziranih u
društvu, a svi zajedno nastojimo da Kraljevstvo Božje i
njegove vrijednosti u našoj zajednièkoj europskoj kuæi
postanu što vidljivije i izraženije", istaknuo je u pozdravnom
govoru biskup Mrzljak.
"Hrvatski Caritas relativno je mlad i mali nacionalni Caritas,
nastao 1992. godine nakon politièkih promjena na ovim
podruèjima kada je i ustanovljenja Hrvatska biskupska
konferencija. Poèetak djelovanja HC-a temeljno je bio
odreðen ratnom situacijom na ovom podruèju i primanjem
humanitarne pomoæi iz inozemstva koja je u to vrijeme bila
od životne važnosti za domicilno stanovništvo, ali i za
izbjeglice i prognanike. Završetkom rata i postupnim
ekonomskim jaèanjem Hrvatske, HC se, od navezanosti na
inozemne donatore, sve više orijentira prema domaæim
partnerima, sponzorima i donatorima, osmišljavajuæi i
samostalno provodeæi programe i projekte", rekao je
ravnatelj Milovèiæ u pozdravnom govoru, želeæi sudionicima
konferencije približiti okolnosti u kojima je stvoren HC.
Prvoga dana konferencije o izazovima u komunikaciji i
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prikupljanju sredstava u Hrvatskoj govorili su gosti
predavaèi iz Hrvatske prof. Jurica Pavièiæ s Ekonomskog
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu i prof. Nikša Alfireviæ s
Ekonomskog fakulteta Sveuèilišta u Splitu. U svom su
izlaganju upoznali nazoène s ekonomskim pokazateljima
života u Hrvatskoj, kao i društvenim promjenama
uvjetovanima tranzicijom, dali pregled zakonodavnog okvira
organiziranja civilnog društva u Hrvatskoj i ukazali na
njegove osobitosti.
Potom je svojevrstan pogled iznutra o iskustvima na
podruèju komunikacija i prikupljanju donacija dao Boris
Peterlin, voditelj odjela za pravdu i mir u HC-u. U svom je
izlaganju govorio o izazovima za djelovanje Caritasa u,
istovremeno, postkomunistièkoj, tranzicijskoj i poslijeratnoj
Hrvatskoj.
Drugoga je dana konferencije Martin Kofler, struènjak za
marketing u neprofitnim organizacijama iz Austrije, u svom
izlaganju poseban naglasak stavio na važnost novih
tehnologija, interneta i internet zajednica, e-maila, blogova,
tražilica i sl. i novih oblika prikupljanja sredstava.
Sudionici su potom prezentirali dosadašnje uspješne
kampanje meðunarodne pomoæi i akcije žurne pomoæi. O
prijedlozima obilježavanja 2010. godine, koja je proglašena
europskom godinom borbe protiv siromaštva i iskljuèenosti,
nazoène je izvijestila Gabriela Sohnleitner iz Caritasa
Austrije i èlanica Radne skupine CE za pripremu 2010.
"Želim da plodovi ovoga susreta, kao i sjeæanje na ugodan
boravak u Zagrebu, budu poticaj za daljnje kreativno
djelovanje nacionalnih Caritasa iz kojih dolazite", rekao je
na kraju vlè. Erny Gillen, predsjednik CE, zahvaljujuæi
ravnatelju HC-a Ivanu Milovèiæu za domaæinstvo.
Caritas Europe osnovan je 1971. godine, a sastoji se od 48
Caritasa iz 44 europske zemlje. CE fokusiran je prema
rješavanju pitanja siromaštva i socijalne iskljuèenosti,
migracija i azilanata, humanitarne pomoæi, izgradnje mira i
poticanja razvoja, zagovaranja i lobiranja. Sjedište CE nalazi
se u Bruxellesu.
Te Deum na kraju akademske godine na KBF-u u
Ðakovu
Ðakovo, 6.6.2008. (IKA/BTU) - Po završetku predavanja
ljetnog semestra akademske godine 2007./2008., ðakovaèki i
srijemski pomoæni biskup Ðuro Hraniæ predvodio je u
ðakovaèkoj katedrali u petak, 6. lipnja, sveèanu misu
zahvalnicu zajedno s profesorima i studentima Katolièkoga
bogoslovnog fakulteta u Ðakovu. Biskup Hraniæ se u
prigodnoj homiliji osvrnuo na misna èitanja i potaknuo
studente, bogoslove i laike, na neumorno svjedoèenje za
Krista po primjeru svetog Petra. Ohrabrio je studente da se
ne boje biti razlièiti od drugih, posebno sada kada se živi u
sekulariziranom svijetu, gdje "drugaèiji" nisu poželjni.
"Studenti teologije su pozvani da se suoblièuju Kristu, a ne
svijetu, da svojim životom svjedoèe Krista i sa sv. Petrom
ponavljaju; Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim!
Stoga je i teološki studij znak i oèitovanje te ljubavi koju
obeæavamo Gospodinu, jer time ga bolje i dublje
upoznajemo, da bismo s njim i po njemu mogli živjeti",
zakljuèio je biskup.
Uz biskupa koncelebrirali su i profesori i dekan KBF-a prof.
dr. Pero Araèiæ, te poglavari Bogoslovnog sjemeništa s
rektorom mons. mr. Josipom Bernatoviæem. Bogoslovi su
sudjelovali liturgijskom asistencijom, a liturgijsko pjevanje
predvodio je Mješoviti studentski zbor KBF-a u Ðakovu,
pod ravnanjem maestra Vinka Sitariæa.
Na izlazu iz katedrale studentima je podijeljen novi broj
Teofila – studentskog lista KBF-a u Ðakovu.
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Predstavljena knjiga "Kardinal Alojzije Stepinac
muèenik za ljudska prava"
Rijeè je o drugom i proširenom izdanju knjige "Le cardinal
Stepinac martyr des droits de l'homme", koju je u Parizu
1981. godine pod pseudonimom M. Landercy objavio o.
Vladimir Horvat
Zagreb, 6.6.2008. (IKA) – U velikoj dvorani Rezidencije
Družbe Isusove u Zagrebu 6. lipnja predstavljena je knjiga
"Kardinal Alojzije Stepinac muèenik za ljudska prava"
autora dr. o. Vladimira Horvata. Rijeè je o drugom i
proširenom izdanju knjige "Le cardinal Stepinac martyr des
droits de l'homme", koju je u Parizu 1981. godine pod
pseudonimom M. Landercy objavio o. Vladimir Horvat.
Novo izdanje izašlo je kao 50. knjiga u Bibliotheca historia
croatica izdavaèke kuæe "Meridijani" iz Samobora, a
sunakladnici su župa Presvetog Trojstva, Krašiæ i Družba
Braæa Hrvatskog Zmaja. Knjiga na 323 str. Pripremljena je i
izdana u povodu 110. obljetnice roðenja i 10. obljetnici
beatifikacije kardinal Stepinca.
U ime izdavaèa nazoène je pozdravila Petra Somek rekavši
da se èitalaèkoj javnosti podastire jedan od najobuhvatnijih
životopisa kardinala Stepinca. Prvi prijevod knjige objavljen
je 1989. godine, a ovo izdanje je autor bitno proširio i
dopunio. Djelo na dokumentarni naèin svjedoèi o životu i
djelu jednog od vodeæih hrvatskih intelektualaca i duhovnih
voða, kardinalu Alojziju Stepincu, a posebna vrijednost su
brojne ilustracije koje su iz djelom iz arhiva samog autora, te
župe u Krašiæu.
Prelat Vladimir Stankoviæ, koji je napisao predgovor knjizi i
bio jedan od recenzenata, podsjetio je na politièke prilike
poèetkom 80-tih godina u kojima su ponovno došli do
izražaja napadi na Katolièku Crkvu meðu Hrvatima, a
posebno napad na nadbiskupa Stepinca i njegova nasljednika
zagrebaèkog nadbiskupa Franju Kuhariæa. Tada je Ured
Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, koji je
tada imao sjedište u Rimu, pripremio na talijanskom i dugim
jezicima dokumente, posebno one kardinala Šepera i
nadbiskupa Kuhariæa o kardinalu Stepincu. Paralelno s time
krenula je inicijativa o. Horvata, tada voditelja Hrvatske
katolièke misije u Parizu, oko objavljivanja na francuskom
jeziku životopisa Alojzija Stepinca, knjige koja æe dati i
kratku povijest hrvatskog naroda. Knjiga o. Horvata je
zahvaljujuæi donaciji jedne civilne humanitarne ustanove
bila odaslana na 600-tinjak adresa crkvenih velikodostojnika
diljem svijeta. Ta aktivnost nije ostala nezapažena, te je
pristiglo mnoštvo zahvalnih pisama. Potom se Stankoviæ
kratko osvrnuo na djelovanje hrvatskog iseljeništva, te
podsjetio na dio onih autora koji su kroz više desetljeæa na
stranim jezicima pisali o našem blaženiku i to od davne
1947. godine.
Povjesnièarka dr.
Agneza Szabo je podsjetila da je
nadbiskup Stepinac upravo u bazilici Srca Isusova održao
jednu od svojih posljednjih misa 1945. godine, te navela
kardinalove rijeèi da æe "doæi vrijeme kada æe sve doæi na
vidjelo, i kada æe se sve klevete i laži raskrinkati, i zato nas
malo dira grožnja kojom se i zagrebaèki nadbiskup ubraja
meðu ratne zloèince." Istaknula je važne povijesne dogaðaje
i èinjenice o kojima svjedoèi knjiga o. Horvata, te se
osvrnula na središnja poglavlja knjige koja govore o
Stepinèevu povratku iz Rima, odnosno primjerima njegova
uzornoga života i rada prije i poslije preuzimanja službe
zagrebaèkog nadbiskupa. Podsjetila je i na malo poznatu
èinjenicu da su komunisti nadbiskupa Stepinca prvi puta
uhitili 17. svibnja 1945. godine i držali ga u zatvoru do 3.
lipnja kako ne bi, možda, kako izrijekom piše o. Horvat,
nadbiskup Stepinac doznao za Bleiburg i križne putove, te
alarmirao svijet. Istaknula je i da o. Horvat pomno opisuje
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težak položaj hrvatskih katolika, a knjigu je napisao
objektivno na temelju relevantnih povijesnih vrela, lijepim
hrvatskim jezikom, te ju ukrasio i dokumentirao
fotografijama.
O. Vladimir Horvat je istaknuo, kako je proèitao i prouèio
djela o Stepincu franjevca Benigara, dominikanca Draguna,
francuskog diplomata Pezeta i drugu literaturu, jer je vidio
kako se u Francuskoj Stepinca osuðuje. Za njih je kardinal
ratni zloèinac, a on je zapravo muèenik za ljudska prava,
rekao je o. Horvat i stoga je odluèio napisati knjigu pod tim
naslovom. Pojasnio je tijek pripreme francuskog izdanja koje
je izdano kod nakladnika Apostolat des editions. Istaknuo je
da je ubrzo bilo pripremljeno i drugo dopunjeno izdanje pa
je svjetska javnost bila informirana o nadbiskupu Stepincu.
Potom je pojasnio i pojavu prijevoda tog izdanja na
hrvatskom jeziku koje je 1989. godine priredio Ivan Zirdum,
a izdano je u Ðakovaèkim Selcima. Novo izdanje pripremio
je na poticaj župnika iz Krašiæa, a naèinio je novi prijevod
originalnog teksta, te i dopunio svime onim što se od 1981.
dogodilo.
Na kraju predstavljanja veliki meštar Družbe Braæa
Hrvatskoga Zmaja i urednik knjige dr. Dragutin Feletar je
kratko objasnio zašto se u izdavaèki poduhvat ukljuèila
Družba. Podsjetio je kako je i sam Stepinac bio èlan Družbe,
kao Zmaj od Bakaèeve kule, a i èlanovi Družbe bili su
gotovo svi oni koji su prijateljevali s njim i koji su se kasnije
itekako zauzimali da se Alojzije Stepinac proglasi blaženim.
Meðu inima i kardinal Kuhariæ koji je bio Zmaj kaptolski,
biskup Kokša koji je bio Zmaj od Krbulina, a istaknuo je i
veliku ulogu kardinala Šepera.
Obljetnica Papina posjeta Dubrovniku
Dubrovnik, 6.6.2008. (IKA) – U povodu pete obljetnice
pohoda sluge Božjeg pape Ivana Pavla II. Dubrovniku i
Hrvatskoj u petak, 6. lipnja u dubrovaèkoj katedrali
koncelebrirano misno slavlje predvodio je dubrovaèki biskup
Želimir Puljiæ. U propovijedi je podsjetio na 6. lipnja 2003.
godine kada je na misi u Gruškoj luci papa blaženom
proglasio Korèulanku Mariju Propetog Isusa Petkoviæ,
utemeljiteljicu autohtone hrvatske Družbe kæeri milosrða.
Propovjednik se osvrnuo i na upeèatljive misli Ivana Pavla
II. za njegovog pontifikata istaknuvši hrabrost s kojom se
papa od poèetka uhvatio u koštac sa svijetom bez Boga, bilo
s onim na istoku Europe, koji je iz svog sustava bio izbacio
Boga, bilo onog na zapadu koji gradi svijet bez Boga. Papa
Woytila je branio ne samo ljudska nego i Božja prava, nije
se mirio sa postojeæom situacijom nego je tražio da se svijet
otvori Kristu. Biskup Puljiæ je takoðer izrekao zahvalnost
Bogu na sluzi Božjem Ivanu Pavlu II. i radost zbog življenja
u njegovo doba.
U dubrovaèkoj tvrðavi Revelin nakon mise prireðena je
sveèana akademija u povodu pete obljetnice pohoda Ivana
Pavla II. Dubrovniku, gradu èiji je on prihvatio biti poèasni
graðanin za sv. Vlaha 2004. godine. U programu su
sudjelovali Katedralni madrigalisti, Ženska klapa Folklornog
ansambla Linðo, Orkestar i Zbor Libertas, a tekstove Paole
Dražiæ Zekiæ èitao je dubrovaèki dramski umjetnik Miše
Martinoviæ. U sklopu veèeri nazoènima se obratila
dubrovaèka gradonaèelnica Dubravka Šuica za èijeg
mandata je papa pohodio Dubrovnik i postao njegovim
poèasnim graðaninom te biskup dubrovaèki Želimir Puljiæ.
Nazoèni su se gledajuæi prigodni dokumentarni film takoðer
prisjetili nezaboravnih trenutaka toga 6. lipnja 2003. godina i
s tim povezanih dogaðaja.
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Sveæenièko reðenje u Puli
Pula, 7.6.2008. (IKA) - U pulskoj katedrali Uznesenja BDM
u subotu 7. lipnja poreèki i pulski biskup Ivan Milovan
predvodio je sveèano koncelebrirano misno slavlje te obred
reðenja u tijeku kojeg su red prezbiterata primila tri
sveæenièka kandidata iz Biskupijskog misijskog sjemeništa
"Redemptoris Mater" u Puli. Zareðeni su Josip Kolega iz
Zadra, Jaroslaw Wilczynski iz Poljske te Andrej Šachoviè iz
Litve. Na misi su koncelebrirali biskup u miru Antun
Bogetiæ i rektor pulskog sjemeništa Janez Oberstar te
šezdesetak sveæenika iz više biskupija.
"Poput proroka Jeremije iz današnjeg prvog èitanja, i vi
znate da ste upravo po neizrecivoj Božjoj milosti – izabrani i
pozvani. Pozvani zato da biste bili poslani biti
navjestiteljima njegove radosne vijesti spasenja u Kristu",
rekao je biskup Milovan u homiliji. "S Ivanom Pavlom II. u
èudu možete reæi: O Bože, zar si pozvao mene. Tvoje usne
moje rekoše ime!... Svoju laðu sada ostavljam žalu, odsad
idem kamo šalješ me Ti' - rijeèi su to koje izražavaju vaš
odgovor Bogu, vaš odaziv i vašu spremnost prihvatiti sveto i
nadasve odgovorno poslanje koje vam se povjerava", rekao
je biskup Milovan.
"Vaša služba vodit æe vas vašoj braæi i sestrama koji su èesto
rastresena i zamagljena pogleda. Upuæivat æete ih na
Raspetog i Uskrslog, jer samo pogled na nj može dati utjehu,
unutarnji mir, nadu i ohrabrenje svakom èovjeku, osobito
ako je pritisnut kušnjama patnjom i mukom", poruèio je
biskup Milovan mladomisnicima. Novozareðenima je
poruèio: "Ljubite Krista, a zbog njega ljubite njegovu
Crkvu". "Vama je dragi reðenici, povjeren veliki zadatak,
pozvani ste pomagati u Crkvi da ostane u ljubavi Kristovoj
darujuæi svijetu svjetlo Božje trojstvene ljubavi. Budite prije
svega ponizni i velikodušni svjedoci Boga i njegove
ljubavi", rekao je biskup Milovan.
Biskup se osvrnuo na kreposti koje rese sveæenièki poziv:
poslušnost kao srdaènu privrženost vlastite slobode
temeljnom odnosu s Bogom Ocem; dar kršæanske èistoæe
kao predanje da se bude ljubljen od Raspetoga i Uskrsloga
kako bi se nauèilo istinski ljubiti, te siromaštva koje je
odricanje od dobara kao izraz slobode koja se želi dijeliti sa
svima, poèevši od posljednjih.
Nakon euharistijskog slavlja reðenike i sve nazoène je uime
rijeèkog nadbiskupa Ivana Devèiæa pozdravio rektor
Bogoslovnog sjemeništa u Rijeci mons. Nikola Uraviæ.
Nadbiskup Devèiæ je u svojoj poruci posebno "zahvalio
poreèkom i pulskom biskupu na darežljivosti i razumjevanju
za veliku potrebu koju Rijeèka nadbiskupija ima za novim
prezbiterima", jer su, naime, dva reðenika, Josip Kolega i
Jaroslaw Wilczynski inkardinirani u Rijeèkoj nadbiskupiji
gdje su veæ bili u župama tijekom godine ðakonata, a samo
je Andrej Šachoviè postao dio prezbiterija Poreèke i Pulske
biskupije.
Sveèano misno slavlje pjesmom su pratili kantori
Biskupijskog misijskog sjemeništa "Redemptoris Mater".
Film o bl. Ivanu Merzu na YouTube-u
Zagreb, 7.6.2008.
(IKA) - Zahvaljujuæi poticaju
Humanitarne udruge "Bl. Ivan Merz" iz Splita dokumentarni
film o životu toga hrvatskog postavljen je na web-stranicu
YouTube, objavila je Postulatura bl. Ivana Merza. Film nosi
naslov "Katolièka vjera životno zvanje". Zbog ogranièenja
trajanja filmova na YouTube-u (10 min.) film je podijeljen
na pet dijelova. Film se može pogledati na web-adresi:
http://www.udrugaivanmerz.hr/DrugaVideoMerz.htm.
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Duhovna obnova za Prijatelje SCJ i HDM
Požeške Sesvete, 7.6.2008. (IKA) - Godišnja duhovna
obnova za Prijatelje Družbe sveæenika Presvetog Srca
Isusova i Hrvatsku dehonijansku mladež održana je u subotu
7. lipnja u župi Svih Svetih u Požeškim Sesvetama, drugoj
koju u Hrvatskoj vode sveæenici Presvetog Srca Isusova dehonijanci. Duhovnu obnovu kojoj je nazoèilo oko 120
osoba animirali su mladi iz zajednice Hrvatske dehonijanske
mladeži koja djeluje u župi Marije Majke Crkve u
zagrebaèkoj Trnovèici. U prvom dijelu susreta održana su
izlaganja o sluzi Božjem ocu Dehonu, utemeljitelju Družbe
sveæenika Presvetog Srca Isusova i o pobožnosti prvih
petaka, a na koncu je prikazan film o životu Hrvatske
dehonijanske mladeži "Život u duhu karizme oca Dehona".
Uslijedilo je 45-minutno klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom te sveèana misa koju je predvodio rektor
Družbe u Hrvatskoj p. Zvonko Šeremet zajedno sa subraæom
p. Andrijom Woskom, župnikom župe u Trnovèici i p.
Marijanom Krištofiæem, župnim vikarom te župe.
Predvoditelj slavlja, p. Zvonko propovijedao je na temu
ljubavi oslanjajuæi se na Hvalospjev ljubavi sv. Pavla.
Potaknuo je mlade i Prijatelje SCJ na zajedništvo, mir,
opraštanje, dobrotu, hrabrost u Gospodinu, poniznost, ljubav
prema Bogu i bližnjemu, na koncu, na život zadovoljštine
Presvetom Srcu Isusovu. Drugi dio susreta bio je prilika za
meðusobno upoznavanje i druženje Prijatelja SCJ, HDM-a i
sveæenika dehonijanaca, za objed i veselo druženje.
Dan vjerouèitelja Ðakovaèke i Srijemske biskupije
Vukovar, 7.6.2008.
(IKA/BTU) – U organizaciji
Biskupijskog katehetskog ureda i voditelja Vijeæa
vjerouèitelja, u subotu, 7. lipnja, održano je IV. vijeæe
vjerouèitelja kao Dan vjerouèitelja Ðakovaèke i Srijemske
biskupije. Susret je zapoèeo okupljanjem vjerouèitelja u
Borovu Naselju, pozdravima i kratkim uputama dr. s. Lucile
Zovak, predstojnice Katehetskog ureda i Ankice Mlinariæ,
više savjetnice pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, Osijek, o
tijeku susreta. Okupljenih 170 vjerouèitelja pozdravio je i
svojim svjedoèanskim iskustvom snažno dojmio župnik
Župe sv. Josipa Radnika u Borovu Naselju o. Ante Perkoviæ
koji je i sam proživio sve strahote rata u Vukovaru,
ukljuèujuæi i logor u Srbiji. Meðu prvima vratio se u
Vukovar kako bi ponovno podigao do temelja srušenu crkvu
i okupio svoje vjernike oko Gospe povratnika, Gospe koja je
odluèila ostati. Ovim uvodom zapoèela je misa koju je
predvodio ðakovaèki i srijemski pomoæni biskup dr. Ðuro
Hraniæ. U propovijedi je biskup Hraniæ progovorio o svetom
Pavlu i pozivu i poslanju kao svjedoèenju vjere i vjernièkog
života, buduæi da svetkovinom svetog Petra i Pavla, 29.
lipnja ove godine, zapoèinje Godina svetog Pavla u
Ðakovaèkoj i Srijemskoj biskupiji. Prema njegovu primjeru
poziva može se shvatiti da, kako je rekao biskup Hraniæ,
"nisam ja taj koji izabirem Boga, nego trebam dopustiti
Bogu da On izabere mene".
Nakon mise, vjerouèitelji su posjetili vukovarski gradski
muzej i vukovarsku muzej-bolnicu iz ratne 1991. godine te
"Vuèedolskom golubicom" zaplovili Dunavom. Nakon
zajednièkog ruèka u restoranu "Vrške" na obali Dunava,
vjerouèitelji su pohodili spomen-podruèje Ovèara te
molitvom, pjesmom i svijeæama prisjetili se i odali poèast
poginulim braniteljima i civilima u vukovarskim
stradanjima. Puni dojmova i sjeæanja popodnevni struèni dio
vjerouèitelji su nastavili u Osnovnoj školi "Blage Zadre" u
Borovu Naselju, gdje su pod vodstvom svojih voditelja
Vijeæa iznosili ocjenu samog susreta kao i cjelogodišnjeg
rada struènih vijeæa iznoseæi prijedloge za sljedeæu godinu.

11. lipnja 2008. broj 23/2008

11

Domovinske vijesti
Simpozij Udruge hrvatskih katolièkih muževa
Rijeka, 7.6.2008. (IKA) - U prigodi proslave 10. obljetnice
postojanja Udruge hrvatskih katolièkih muževa "Papa Ivan
VIII.", èlanovi Udruge okupili su se 7. lipnja na simpoziju u
Nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci . O Udruzi i njezinim
poèecima govorili su sadašnji predsjednik Pavao Nekiæ i prvi
predsjednik Udruge Perica Juriè. Okupljenim èlanovima te
predstavnicima
drugih
katolièkih
udruga
Rijeèke
nadbiskupije obratili su se generalni vikar mons. Emil
Svažiæ, potpredsjednik meðunarodne organizacije katolièkih
udruga „Unum Omnes" Georg Kopetzky te književnik i
publicist Zdravko Gavran. Èlanovi Udruge u priopæenju
nakon sjednice istièu kako je sudjelovanje na meðunarodnim
susretima katolièkih udruga u organizaciji Unum Omnesa
jedan od prioriteta djelovanja Udruge kojim èlanovi daju
svoj prinos promidžbi Hrvatske u Europi i svijetu. Uloga
Udruge hrvatskih katolièkih muževa bila je kljuèna u
promidžbi Hrvatske meðu predstavnicima katolièkih udruga
zemalja Srednje i Istoène Europe, a posebno zemalja èlanica
Europske unije. S druge strane, udruge katolièkih muževa
Njemaèke i Austrije odigrale su važnu ulogu na putu ulaska
Hrvatske u Europsku uniju. Redoviti godišnji susreti èlanova
zemalja Istoène Europe doprinijeli su jaèanju svijesti o
potrebi ujedinjenja cijele Europe. Iz dosadašnjeg procesa
pridruživanja novih èlanica iz Istoène Europe vidljivo je da
je na putu ujedinjena Europe nužno prevladavanje razlika
nastalih naslijeðem komunizma koji je bio faktor podjele na
Istoèni i Zapadni blok. Pedeset godina tog sustava ostavio je
duboke ideološke, gospodarske i društvene podjele i ožiljke
koji su još uvijek vidljivi. Za oèekivati je da æe snaga
jedinstva zemalja Europe te vrijednosti slobode, mira i
jednakosti koje izviru iz kršæanskih korijena, omoguæiti svim
èlanicama Europske unije ujednaèen gospodarski rast i
napredak te visok stupanj demokracije, istaknuto je u
priopæenju sa susreta. Èlanovi Udruge hrvatskih katolièkih
muževa nastavit æe svoje djelovanje na meðunarodnom i
nacionalnom planu nastojeæi promicanjem kršæanskih
vrijednosti udariti èvrste temelje stabilnog jedinstva Europe.
Èlanovi Udruge potièu meðu vjernicima svijest da je njihov
kršæanski poziv svjedoèenje vjere u svim segmentima
društva. Potaknuti praksom pojedinih Europskih zemalja
predlažu osnivanje ureda duhovnika za saborske zastupnike
koji se smatraju katolicima, kako bi svojim glasom u saboru
promicali kršæanske vrijednosti, stoji u priopæenju sa
simpozija.
Vjerouèitelji Varaždinske biskupije pobliže upoznati s
katolièkim skautizmom
Varaždin, 7.6.2008. (IKA) - Struèni skup odgajateljica u
vjeri u predškolskim ustanovama te vjerouèitelja u osnovnim
i srednjim školama na podruèju Varaždinske biskupije
održan je 7. lipnja u dvorani biskupijskog Pastoralnog centra
u Varaždinu. O središnjoj temi susreta "Katolièki skautizam
u Hrvatskoj" izlagao je Marin Miletiæ, vjerouèitelj u Prvoj
sušaèkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci i koordinator Zdruga
katolièkih skauta Rijeèke nadbiskupije gdje je u više župa
unatrag nekoliko godina zaživio taj pokret mladih. Posljednji
susret u školskoj godini na izmaku okupio je 150
vjerouèitelja laika, redovnica i sveæenika, a sve je nazoène
pozdravio vlè. Damjan Koren, predstojnik Katehetskog
ureda Varaždinske biskupije. Podsjetio je kako je protekla
školska godina u Varaždinskoj biskupiji bila proglašena
Godinom mladih kako bi se mjesna Crkva što bolje
pripremila za domaæinstvo Susreta hrvatske katolièke
mladeži. Istaknuo je da jedan od plodova višemjeseènih
priprema mladih za taj susret te samog susreta svakako treba
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biti aktivniji angažman u pastoralu mladih, od njihovog
okupljanja do ponude raznih pastoralnih sadržaja koji su
zanimljivi i privlaèni današnjoj mladeži. Zaželio je da
iskustvo i primjer Rijeèke nadbiskupije, koja je najaktivnije
razvila katolièki skautizam, potakne i pomogne razvijanje
takvog naèina okupljanja mladih i u Varaždinskoj biskupiji.
Nazoène je pozdravio i varaždinski biskup Josip Mrzljak,
koji je kazao da je protekla školska godina bila posebna zbog
priprema i održavanja Susreta hrvatske katolièke mladeži. S
obzirom da za mnoge mlade zapoèinju upisi u daljnje škole i
izbor buduæeg zvanja, biskup je pozvao vjerouèitelje da
mlade koji završavaju osnovnu ili srednju školu potaknu da
u odabiru zvanja razmisle i o duhovnom pozivu, dodavši
kako su se ove godine za sveæenièki poziv nakon srednje
škole odluèili i mladiæi koji nisu bili sjemeništarci. Izlaganje
o katolièkom skautizmu održao je vjerouèitelj Miletiæ koji je
uvodno govorio o današnjem životu mladih koji slobodno
vrijeme provode na razne naèine te pozvao na promišljanje o
tome koliko se crkvenih sadržaja nudi ispuniti vrijeme
mladih koji su danas sve više tzv. on-line generacija.
Potaknuo je na razmišljanje koliko vjerouèitelji kao prvi
suradnici župnika iniciraju i osmišljavaju okupljanje mladih,
upozorivši pritom kako u površnom angažmanu dolazi, na
žalost, i do površnih rezultata. Istaknuo je kako je i sam
svjestan da danas vjerouèitelji imaju prilièno obaveza u školi
i župi, a svaki dodatan angažman donosi i dodatne troškove i
obaveze. Predstavio je osnivanje i razvoj svjetskog
skautskog pokreta prije 100 godina, koji se proširio diljem
svijeta. U predstavljanju pojedinih primjera europskog
skautizma, naveo je skautizam u Italiji koji ima prvenstveno
humanitarnu dimenziju volontiranja u raznim domovima,
bolnicama, svetištima…, dok francuski skauti razvijaju
boravak u prirodi. U Hrvatskoj je skautizam zaživio u
Rijeèkoj nadbiskupiji u desetak župa, dok je u Šibenskoj
biskupiji na otoku Prviæu utemeljen skautski centar.
Potaknuo je osnivanje skautske udruge u još nekoj biskupiji,
primjerice Varaždinskoj, kako bi se mogao osnovati savez
na razini države koji æe moæi konkurirati za novèana
sredstva bez kojih se ne mogu ostvarivati mnoge aktivnosti
ni djelatnosti katolièkog skautizma. Obrazlažuæi skautizam,
kazao je kako mu je smisao odgajati mlade ljude u ljubavi
prema Bogu, Crkvi i domovini, i to evangelizacijom,
katehizacijom, sakramentalnim životom, te poticanjem na
sudjelovanje u društvenim dogaðajima, akcijama i boravku u
prirodi, volontiranjem, aktivnim življenjem vjere itd.
Naglasio je kako su mladi katolièki skauti aktivni u župnim
dogaðanjima, možda i najaktivniji mladi unutar župne
zajednice, te su sastavni dio života svojih župa, a ne neki
poseban dio koji ne sudjeluje u životu župne zajednice. U
izlaganju je dao niz smjernica za ostvarenje konkretnog
angažmana mladih vjernika kroz katolièki skautizam, koji je
mladima zanimljiv i atraktivan, a pruža niz moguænosti za
provoðenje pastorala mladih. Na kraju susreta predstojnik
Koren upoznao je nazoène s aktualnostima iz rada
Katehetskog ureda, meðu ostalim i onima vezanima uz
dodjelu mandata vjerouèiteljima i sudjelovanje na duhovnim
vježbama. Zahvalio je vjerouèiteljima na angažmanu u
pripremi i realizaciji SHKM-a, te ih pozvao da mlade
potaknu na sudjelovanje u ljetovanju i duhovnom odmoru na
Modravama od 27. srpnja do 3. kolovoza, po cijeni od 450
kuna po osobi. Moguæ je odlazak 70 mladih iz Varaždinske
biskupije koji se trebaju prijaviti do 20. lipnja. Izvijestio je i
o kadrovskim promjenama koje se uz promjene voditelja
struènih vijeæa, odnose i na odlazak dosadašnje savjetnice i
nadzornice s. Anðelke Šunjiæ u Rim.

ika
Posjet uèenika iz Ogulina Caritasovu domu u Oborovu
Oborovo, 7.6.2008. (IKA) - Tridesetak uèenika osmih
razreda Prve osnovne škole Ogulin iz matiène škole i
podruène škole Zagorje posjetilo je 6. lipnja sa svojim
razrednicama, a u organizaciji vjerouèiteljice Gordane
Bertoviæ, Caritasov dom za djecu i odrasle s poteškoæama u
razvoju u Oborovu. Podruèna škola iz Zagorja uspostavila je
veæ stalnu suradnju sa štiæenicima doma a troškove prijevoza
u Oborovo financira poduzetnik iz Australije Milan Vuèiæ,
podrijetlom iz Ogulina. Cilj tih posjeta je približiti mladim
ljudima potrebu pomaganja djeci i odraslima s poteškoæama.
Ovom prilikom škola je donijela na dar košaru s voæem i
sokovima a donijeli su i ono najvažnije, a to je druženje sa
veæ starim prijateljima kojima je svaki posjet vrlo znaèajan i
èini ih sretnima.
Godišnja skupština "Svjedoka"
Split, 7.6.2008. (IKA) - Svjetovno udruženje vjerouèitelja
Splitsko-makarske
nadbiskupije
održalo
je
u
Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu svoju redovitu godišnju
skupštinu 7. lipnja. Program je zapoèeo misom zadušnicom
za nedavno preminulog don Sreæka Beziæa, sveæenika te
nadbiskupije i prvog predstojnika KU. Misno slavlje
predvodio je predstojnik KU mr. don Josip Periš, koji se u
homiliji prisjetio lika i djela pok. don Sreæka, koji je dužnost
predstojnika KU obavljao od 1991. do 1999. god. Zahvalivši
mu na svemu što je uèinio za školski vjeronauk u tom
vremenu kada je domovinska Crkva bilježila prva iskustva s
uvoðenjem vjeronauka u škole, predstojnik Periš pozvao je
vjerouèitelje da razumiju i oproste moguæa nesnalaženja i
propuste pok. don Sreæka, ako ih je bilo. Njegovu životnu
ulogu je istaknuo kao vjerno i požrtvovno služenje Kristu.
Poslije misnog slavlja program je nastavljen predavanjem
mr. don Jenka Buliæa, župnika u splitskoj župi sv. Ivana
Krstitelja na Trsteniku, o temi "Uloga školskog vjerouèitelja
u promociji duhovnih zvanja". Tema je bila prigodna
obzirom da je ova godina proglašena godinom duhovnih
zvanja u Nadbiskupiji. U uvodnom dijelu don Jenko se
osvrnuo na suvremeno ozraèje života u kojem se kreiraju
nova duhovna zvanja, istaknuvši pri tom da je ovo vrijeme
krize vjere i procvata znanstvenih dostignuæa i da je Crkva
pozvana kreirati nova duhovna zvanja i u tim okolnostima.
Nadalje, upozorio je da nova duhovna zvanja dolaze
uglavnom iz urbanih sredina i iz obitelji s manjim brojem
djece, jer sela pomalo odumiru, apostrofiravši pri tom
važnost pastorala obitelji kao jednog od temeljnih èimbenika
kreiranja novih duhovnih zvanja. Govoreæi o ulozi
vjerouèitelja u promociji duhovnih zvanja, predavaè je na
prvo mjesto stavio ulogu vjerouèitelja kao svjedoka. Osim
što je pozvan da njeguje sklad unutarnjih odnosa vjerouèiteljvjerouèenik, on je pozvan vjeru svjedoèki živjeti – rekao je
predavaè. Svaki put ulazeæi u školu, vjerouèitelj treba sebi
posvijestiti naèelo vjernosti Bogu i èovjeku. Vjerouèitelj nije
samo puki uèitelj, nego uèitelj i svjedok vjere. On utjeèe na
formiranje svijesti vjerouèenika u školi što je bitan preduvjet
za stvaranje novih duhovnih zvanja. Don Jenko je predložio:
formirati mlade za radosno sudjelovanje u misnom slavlju;
organizirati razne susrete: duhovne, kulturne, sportske.
Potom je ukazao na važnost uske povezanosti obitelj-školaCrkva na odgojnom planu. U tematskoj raspravi neki
vjerouèitelji su iznijeli osobna iskustva, a i pitanja upuæena
predavaèu toliko su obilovala da se je rasprava morala
vremenski ogranièiti. U nastavku programa predstojnik Periš
iznio je kratku retrospektivu djelovanja "Svjedoka" u
protekloj školskoj godini, a voditelji pojedinih odbora
podnijeli su svoja godišnja izvješæa.
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Struèno vijeæe vjerouèitelja Gospiæko-senjske biskupije
Otoèac, 7.6.2008. (IKA) - Èetvrto ovogodišnje struèno
vijeæe vjerouèitelja osnovnih i srednjih škola Gospiækosenjske biskupije održano je 7. lipnja u Srednjoj školi u
Otoècu u organizaciji Katehetskog ureda te biskupije. Više
od 30 vjerouèitelja pozdravio je predstojnik KU vlè. Nikola
Turkalj i generalni vikar Gospiæko-senjske biskupije mons.
mr. Tomislav Šporèiæ. Susret su moderirali voditelji struènih
vijeæa za osnovne škole Mirjana Car i Dario Košæak za
srednje
škole.
Središnje
predavanje
na
temu
"Interdisciplinarni odnos kao škola života" održao je viši
savjetnik za vjeronauk Tomislav Tomasiæ.
Predavaè je pojasnio razumljivost komunikacije kao
preduvjet pravilnog prenošenja odgojnih poruka i sadržaja
vjeronauka. Govorio je i o èetiri stila komunikacije.
Preduvjet svakolikog napretka èovjeka je spoznaja samog
sebe a to je i preduvjet uspješne komunikacije s drugima.
Ako se nedovoljno poznajemo nastaje zaèarani krug. Krajnji
je cilj diplomirati u školi života. U nastavku su vjerouèitelji
Ivona Puškariæ i Damir Beniæ prezentirali svoje dnevne
pripreme koje su imali na polaganju struènog ispita.
Obavijesti iz Katehetskog ureda prenio je na kraju
predstojnik KU vlè. Nikola Turkalj.
Caritas Varaždinske biskupije okupio mnogoèlane
obitelji
Varaždin, 7.6.2008. (IKA) - Caritas Varaždinske biskupije
priredio je u subotu 7. lipnja u dvorani Biskupskog
ordinarijata u Varaždinu susret s roditeljima petero i više
malodobne djece s podruèja biskupije, koji veæ tradicionalno
organizira dva puta godišnje. Ove godine poziv je upuæen na
adrese gotovo 200 obitelji iz svih krajeva biskupije, a
odazvalo se 70-tak obitelji koje su pozdravili varaždinski
biskup Josip Mrzljak, generalni vikar i predsjednik
Biskupijskog Caritasa mons. Ivan Godina, te ravnatelj mr.
Ante Šola.
Pozdravljajuæi sve nazoène, biskup Mrzljak, koji je ujedno i
predsjednik Hrvatskog Caritasa, kazao je da ih je okupio
lijep i hvalevrijedan dugogodišnji obièaj susretanja u
organizaciji Biskupijskog Caritasa kojem je prvenstveno
želja duhovno ojaèati roditelje da iz vjere žive vlastito
roditeljstvo prema djeci od darivanja života u suradnji s
Bogom do odgoja djece za kršæanski život. Potaknuo je
roditelje da na život gledaju u svjetlu kršæanske vjere i nade,
dodavši kako je život svetinja koja potièe na najveæe
poštovanje i prihvaæanje. Pozvao ih je da majèinstvo i
oèinstvo u njihovim životima bude nadahnuto snagom vjere,
osobito u vrijeme kada suvremeni svijet nije naklonjen
obitelji kao najveæoj svetinji koja je i od Boga
blagoslovljena. Zahvalio je Biskupijskom Caritasu koji
znaèajan dio svoje djelatnosti posveæuje skrbi o obiteljima,
osobito onima koji su u potrebi, pomažuæi ih ne samo
materijalno, nego još više pružajuæi im duhovnu podršku i
pomoæ. Istaknuo je da je zadaæa i roditelja ne samo tjelesno i
materijalno skrbiti o djeci, nego ih odgajati i kao dobre ljude
i dobre kršæane koji æe izgraðivati dobro društvo.
Mons. Godina kazao je da su se ponovno okupili nakon
božiænog susreta kako bi podijelili zajedništvo i promišljali o
temama koje su znaèajne za obiteljski i duhovni život.
Zahvalio je predavaèu preè. Franji Biškupu, duhovniku
sestara uršulinki, što je za susret pripremio razmatranje o
temi "Uloga vjere u odgoju djece". Govoreæi o temi susreta,
preè. Biškup kazao je kako je Bog povjerio djecu roditeljima
jer je imao povjerenja u njih. "Vaša djeca Božji su dar vama.
U vama je Bog našao svoje suradnike, kako bi ih odgajali u
vašoj ljubavi i otvorenosti životu kao odgovorni kršæanski
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roditelji", istaknuo je predavaè pozvavši roditelje da ne
zanemaruju svakodnevnu molitvu, èitanje Božje Rijeèi,
sakramentalan život, a osobito zajednièko slavljenje
nedjeljne svete mise, koji æe im biti podrška i pomoæ za
odgovorno i sveto poslanje koje su primili. "Odgojiti dijete u
vjeri, kako bi živjelo prema Božjim zapovijedima i ljubilo
Boga i svoga bližnjega, temeljni je zadatak roditelja kršæana
koji su prvi i nezamjenjivi odgojitelji svoje djece", poruèio
je preè. Biškup.
Na kraju susreta ravnatelj Šola zahvalio je roditeljima na
odazivu te ih pozvao da se obrate u sluèaju potreba. Mnoge
obitelji veæ su korisnici materijalne pomoæi Biskupijskog
Caritasa kroz razne odjele, od donacijske ljekarne do odjela
hrane, odjeæe i namještaja. Nakon susreta roditeljima su
darovani prigodni obiteljski paketi, koji su sadržavali prašak
za rublje, brašno te novu odjeæu za odrasle i djecu.
Katehetski ured Dubrovaèke biskupije organizirao
hodoèašæe u Vepric
Hodoèašæe za vjerouèenike osnovnih i srednjih škola koji su
sudjelovali na županijskom/biskupijskom natjecanju iz
vjeronauka
Dubrovnik, 7.6.2008. (IKA) - Katehetski ured Dubrovaèke
biskupije organizirao je 7. lipnja hodoèašæe u svetište Gospe
Lurdske u Vepric za sve vjerouèenike osnovnih i srednjih
škola koji su sudjelovali na županijskom/biskupijskom
natjecanju iz vjeronauka ove školske godine i njihove
mentore. Voditeljice puta bile su s. Marija Jovanoviæ, v.d.
predstojnica Katehetskog ureda Dubrovaèke biskupije i s.
Marta Škoriæ, èlan državnog povjerenstva za Vjeronauènu
olimpijadu.
Koncelebrirano misno slavlje koje je predvodio mons. Pavao
Baniæ, župnik u Makarskoj, Dubrovèani su sa ostalim
hodoèasnicima zbog kišnog vremena slavili u veprièkoj
kapelici, a ne na otvorenom. Tako su imali prigodu vidjeti
novi, prije pola godine završen oltarni mozaik koji u središtu
prikazuje Krista na križu, Božansko milosrðe, a sa strana
navještaj anðela Gabrijela Blaženoj Djevici Mariji. Poslije
objeda, obilaska svetišta, igre i odmora u prirodi hodoèasnici
su posjetili Malakološki muzej u Makarskoj gdje ih je sa
svijetom školjaka upoznala s. Edita Šoliæ.
Veprièko svetište ove godine slavi stotinu godina od
utemeljenja i sto pedeset godina od ukazanja Blažene
Djevice Marije sv. Bernardici u Lurdu. Nastalo je nakon
prvog hodoèaæa Hrvata u Lurd koji su oduševljeni lurdskom
špiljom poželjeli sliènu napraviti u Hrvatskoj. Tako je 15.
listopada 1908. biskup Juraj Cariæ blagoslovio hrvatsko
lurdsko svetište u Vepricu pokraj Makarske u koje od tada
hodoèasti veliki broj vjernika i navrate znatiželjnici i turisti
iz svih dijelova svijeta.
Koncert i donacija u župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u
Tounju
Tounj, 8.6.2008. (IKA) - Nedjeljnu misu u župnoj crkvi Sv.
Ivana Nepomuka uvelièao je 8. lipnja nastup opernih pjevaèa
i èlanova Hrvatskoga kulturnog kluba Zagreb. Oni su nakon
mise, koju je predslavio župnik Tounja fra Slaven Mijatoviæ,
darovali školi u Tounju pianino uz želju predsjednika Šime
Šimatoviæa da taj dar pomogne iznjedriti glazbene talente u
tounjskom kraju. Jednosatni koncert u tounjskoj crkvi
održali su Miljenka Grðan, Marijana Šokèeviæ, Nikša
Radovanoviæ, Alen Ruško i Ivica Trubiæ izvodeæi djela
Puccinija, Rossinija, Verdija i Zajca. Na pianinu su se
zahvalili župnik fra Slaven MIjatoviæ i naèelnik opæine
Nikola Brletiæ.
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Biskup Mrzljak predvodio misu Meðimurskog prošæenja
u zagrebaèkoj katedrali
Zagreb, 8.6.2008. (IKA) – Na završetku šestodnevne
manifestacije "Meðimursko prošæenje" misno slavlje u
zagrebaèkoj prvostolnici 8. lipnja predvodio je varaždinski
biskup Josip Mrzljak. U koncelebraciji su bili predsjednik
Caritasa Europe vlè. Erny Gillen, rektor zagrebaèke
katedrale mons. Juraj Batelja, te više sveæenika Zagrebaèke
nadbiskupije rodom iz Meðimurja. Misi su nazoèili
predstavnici Meðimurske županije i Grada Zagreba,
mnogobrojni Meðimurci nastanjeni u Zagrebu, te gosti iz
Maðarske i Slovenije.
Na poèetku misnog slavlja, rijeè dobrodošlice uputio je
mons. Batelja. U pozdrav je posebno ukljuèio vjernike župe
Svetog Jurja na Bregu koji su teško shrvani zbog urušavanja
zvonika i stradanja njihove crkve. Batelja je podsjetio, da
upravo zahvaljujuæi Meðimurskoj županiji, gradu Prelogu i
èlanovima povijesne postrojbe Zrinske garde, cijela hrvatska
javnost se okuplja u zagrebaèkoj prvostolnici 30. travnja da
bi poèastila grob i uspomenu hrvatskih velikana Petra
Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Osvræuæi se na misna
èitanja, biskup Mrzljak je podsjetio dapoziv "poði za mnom"
veæ dvije tisuæe godina odzvanja kuglom zemaljskom. Taj
poziv skoro 14 st. odzvanja i u našem hrvatskom narodu. I
mi smo danas sabrani ovdje, jer se odazivamo tom pozivu,
rekao je biskup Mrzljak, istaknuvši da taj poziv možda
nismo uvijek do kraja razumjeli, možda smo se ponekad i
protivili tom pozivu, a možda nismo dizali pogled od svojeg
svakidašnjeg posla, a Isus je prolazio pokraj nas. Kako smo
èuli u evanðelju, Isus je pogledao Mateja, a i Matej je
pogledao prolaznika. Bitno je pogledati prolaznika, važno je
podiæi pogled i prepoznati, tko to prolazi, podsjetio je biskup
Mrzljak, dodavši se èesto dogaða i u našem obiènom životu
kada sretnemo nekog dragog prijatelja gledamo ga, slijedi
pozdrav, radosne rijeèi, ali èesto možemo èuti i veliko
razoèarenje nije me htio ni pogledati. No, Isus je prijatelj
koji ne odvraæa pogleda. Svaki èovjek je njemu dobro došao.
Za njegovim stolom ima mjesta za svakoga i ne možemo mu
prigovarati zašto je pozvao ovoga i onoga, ili zašto se
odazvao ovaj ili onaj, u ovo ili ono vrijeme. Možemo se
samo radovati ako nas ima više za tim stolom, jer to je stol
ljubavi, rekao je biskup, te podsjetio kako za tim stolom ne
smije biti ni laži, ni prijevare, ni mržnje. Mjesto za tim
stolom ne može se kupiti materijalnim dobrima, tu ne
pomaže mito i korupcija, ni ikakva gluma, ni maska na licu.
Onaj koji nas poziva poznavao nas je prije nego smo došli na
ovaj svijet, na nama je da poput Mateja prepoznamo onoga
koji nas poziva i da se odazovemo, rekao je biskup, te
istaknuo kako su se u povijesti pripadnici hrvatskoga naroda
odazivali tom pozivu i unosili u narodnu zajednicu
vrijednosti kršæanstva, kako je to èesto znao isticati naš
pokojni kardinal Kuhariæ kada je govorio o bogoljublju,
èovjekoljublju, rodoljublju kao najveæim vrednotama
ljudskog života. Na kraju propovijedi biskup Mrzljak je sve
preporuèio zagovoru bl. kardinalu Alojziju Stepincu. Na
misi je pjevao Pjevaèki zbor župe sv. Antuna Padovanskog
iz Èakovca. Prikupljeni milodari sakupljeni u tijeku misnog
slavlja uruèeni su biskupu Mrzljaku kao prinos za obnovu
crkve u Svetom Jurju na Bregu.
Tradicionalna manifestacija „Meðimursko prošæenje"
održana je u Zagrebu u organizaciji Zavièajnog društva
Meðimurje predvoðenog s prof. Mijom Bergovcem, a pod
pokroviteljstvom Meðimurske županije i Grada Zagreba.
Zavièajno društvo Meðimurje ove godine slavi 15-tu
godišnjicu postojanja, a skrbi o oèuvanju identiteta kulturne
baštine Meðimurske županije.
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Peta obljetnica pohoda pape Ivana Pavla II. Ðakovaèkoj
i Srijemskoj biskupiji
Osijek, 8.6.2008. (IKA/BTU) – Peta obljetnica apostolskog
pohoda pape Ivana Pavla II. Ðakovaèkoj i Srijemskoj
biskupiji proslavljena je u nedjelju, 8. lipnja kada se na
nedjeljnim euharistijskim slavljima èitava biskupija prisjetila
Papinih poruka mjesnoj Crkvi i društvu.
Veèernje euharistijsko slavlje u središnjoj gradskoj crkvi Sv.
Petra i Pavla u Osijeku (pred kojom se i Sveti Otac na
povratku na uzletište kroz grad posebno zaustavio)
predvodio je ðakovaèki i srijemski pomoæni biskup dr. Ðuro
Hraniæ. U homiliji biskup Hraniæ se prisjetio Papinih rijeèi
prije pet godina: "Kako ne biti zahvalni Bogu što su, u
godinama poslije Drugoga vatikanskog sabora, vjernici –
muževi i žene – stekli vrlo jasnu svijest o svojemu
krštenièkom dostojanstvu i o svojoj krštenièkoj
odgovornosti?". Papa je tada u Slavoniji i Baranji pozvao na
obnovljeni misijski polet i zanos. Papa je tada rekao:
"Predraga braæo i sestre, treba vas Crkva, koja je u Slavoniji
i Srijemu! Nakon teških vremena rata, što je u stanovnicima
ovoga kraja ostavio duboke i još uvijek neizlijeèene rane,
zalaganje za pomirbu, solidarnost i društvenu pravdu
zahtijeva hrabrost pojedinaca prožetih vjerom, otvorenih
bratskoj ljubavi, osjetljivih na obranu dostojanstva osobe
stvorene na sliku Božju. Dragi Kristovi vjernici laici, muževi
i žene, pozvani ste velikodušno preuzeti na sebe svoj dio
odgovornosti za život crkvenih zajednica kojima pripadate.
Lice župa, mjesta prihvaæanja i poslanja, ovisi takoðer o
vama. Vi ste – kao dionici Kristove sveæenièke, proroèke i
kraljevske službe, te obogaæeni darovima Duha –
osposobljeni pružati svoj doprinos na podruèju bogoštovlja i
vjerske pouke te u promaknuæu raznovrsnih misijskih i
karitativnih djela. Ni jedan krštenik ne može ljenèariti! Ne
obeshrabrujte se pred složenošæu prilika! U molitvi tražite
ishodište svake apostolske snage. Iz Evanðelja crpite
svjetlost, koja æe ravnati vašim koracima. (...) Bog i Otac,
jest Onaj koji sve zove na svetost i poslanje. Živeæi iskustvo
vazmene novosti, kršæani mogu preoblikovati svijet i graditi
civilizaciju istine i ljubavi", rekao je tada Papa. "Predraga
braæo i sestre Ðakovaèke i Srijemske biskupije, rimski je
Biskup došao danas k vama podsjetiti vas, u Gospodinovo
ime, da ste pozvani na svetost veæ sada ovdje na zemlji, u
svakomu životnom razdoblju: u proljeæe mladosti, usred ljeta
zrele dobi, jednako kao i u jesen i u zimu starosti te, na
kraju, u trenutku smrti i nakon nje, u posljednjemu èišæenju,
što ga je pripravila milosrdna Božja ljubav". Biskup Hraniæ
rekao je kako su rijeèi koje je blagopokojni papa Ivan Pavao
II. uputio prigodom svoga pohoda Ðakovaèkoj i Srijemskoj
biskupiji, njegova duhovna oporuka koja nas obvezuje.
"Veèeras se ujedinjujemo i s èitavom Crkvom u Hrvatskoj te
se za zahvalnošæu sjeæamo 100. apostolskog putovanja
blagopokojnog pape Ivana Pavla II. izvan Italije i treæega
pohoda Hrvatskoj na kojemu je na juèerašnji dan prije pet
godina, nedaleko odavde, u Sportsko-poslovnoj zraènoj luci
Osijek okupio više od 220.000 vjernika na euharistijskom
slavlju. Veèeras se sa zahvalnošæu sjeæamo njegova boravka
meðu nama i njegovih rijeèi koje nam je uputio", rekao je
biskup Hraniæ. "Okupljeni na ovom euharistijskom
nedjeljnom slavlju, molimo i za naše nogometaše da dobrom
i poštenom igrom te rezultatom budu na ponos našega
naroda te mu dodatno podignu dobar glas i autoritet u oèima
europske i svjetske javnosti", rekao je biskup Hraniæ.
.

Domovinske vijesti
Sveæenièko reðenje i mlada misa Vinka Sudara
Za sveæenika ga je zaredio biskup Pero Sudar koji je
reðeniku stric
Vinkovci/Ivankovo, 8.6.2008.
(IKA/BTU) – Pomoæni
biskup Vrhbosanske nadbiskupije Pero Sudar u subotu, 7.
lipnja, za vrijeme sveèane veèernje euharistijske službe u
crkvi Sv. Vinka Pallottija u Vinkovcima, za sveæenika je
zaredio ðakona Vinka Sudara, SAC, èije je geslo "Ti si štit
moj, Gospodine (Ps 3,4)". Inaèe, biskup Sudar, reðenikov je
stric. Uz o. Hansa-Petera Beckera, SAC, provincijala
njemaèke i austrijske provincije Srca Isusova u
Friedbergu/Bayernu te o. Ilije Sudara, domaæega župnika,
koji je mladomisnikov brat, koncelebrirala su još dvadeset i
tri sveæenika, jedan ðakon i dva subðakona. U asistenciji su
bili bogoslovi iz Bogoslovnog sjemeništa u Ðakovu. U
euharistijskom slavlju sudjelovali su roditelji, braæa i sestre,
rodbina reðenika, redovnice, prijatelji, zamjenik župana
Vukovarsko-srijemske županije Antun Žagar i ostali vjernici.
Prije poèetka misnoga slavlja sve je pozdravio o. Ilija Sudar,
domaæi župnik. U homiliji je biskup Sudar, obraæajuæi se
reðeniku, poruèio: "Oboružaj se ljubavlju prema Isusu jer
samo onaj tko voli Isusa može služiti u Njegovo ime,
Njegovom milošæu i snagom. Ne boj se nièega u životu.
Sveæenièki život je lijep, ali i težak. Boj se samo
pomanjkanja ljubavi prema Isusu. Kad te zovne, ne boj se!
Reci mu: Isuse, Ti sve znaš! To je vjera! Imaj u Njega
pouzdanja i u Njegovo ime voli one kojima te šalje."
Euharistijsko
slavlje
završilo
je
biskupskim
i
mladomisnièkim blagoslovom. Sveèano liturgijsko pjevanje
predvodio je domaæi Mješoviti župni zbor Sv. Vinka
Pallottija uz orguljsku pratnju Dragana Trajera, dirigenticu
prof. Vesnu Komar i suvoditeljicu zbora Jelu Muženjak.
Novozareðeni sveæenik svoju mladu misu slavio je u
nedjelju, 8. lipnja, u Župi roðenja sv. Ivana Krstitelja u
rodnom Ivankovu.
Vinko Sudar roðen je 24. travnja 1982. godine u Ivankovu
kod Vinkovaca u velikoj vjernièkoj obitelji kao deveto od
dvanaestero djece. Nadbiskupsku klasiènu gimnaziju kao
sjemeništarac Ðakovaèke i Srijemske biskupije pohaðao je
èetiri godine. U treæem razredu Gimnazije poèeo je
razmišljati o tome da postane redovnik. Želja je sazrijevala
do mature nakon koje je 2000. godine ušao u novicijat
palotinaca u Vinkovcima.
Po završetku novicijata položio je prve privremene zavjete i
zapoèeo dvogodišnji studij filozofije na Filozofskom
fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu gdje je diplomirao 2003.
godine. Nakon studija filozofije uslijedio je èetverogodišnji
studij teologije. Prvu od èetiri godine teološkog studija
studirao je na palotinskoj Visokoj teološkoj školi u
Vallendaru (Njemaèka), a ostale tri u Zagrebu na Filozofskoteološkom institutu Družbe Isusove gdje je diplomirao 2007.
godine. U rujnu iste godine u Zaprešiæu je zareðen za ðakona
gdje je pohaðao ðakonski pastoralni praktikum.
Misa zahvalnica u prigodi 5. obljetnice pohoda pape
Ivana Pavla II. Zadru
Zadar, 8.6.2008. (IKA) – U povodu proslave pete obljetnice
pohoda pape Ivana Pavla II. Zadru u nedjelju 8. lipnja misu
zahvalnicu sa sveèanim Tebe Boga hvalimo u zadarskoj
katedrali Sv. Stošije predvodio je apostolski nuncij u RH
nadbiskup Mario Robero Cassari, a propovijedao je zadarski
nadbiskup Ivan Prenða. Suslavili su svi zadarski sveæenici
koji su taj dan proslavili i Sveæenièki dan, a redovnice Dan
redovnica. "Naša vjernièka zahvalnost ide Bogu, izvoru
svakog dobra, a naše divljenje usmjeruje se prema svetom
liku 263. Petrova nasljednika", rekao je mons. Prenða,
11. lipnja 2008. broj 23/2008
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dodavši da je susret 120.000 vjernika s Ivanom Pavlom II. u
Zadru neprolazno obilježio vjernièki hod mjesne Crkve.
"Slutim kako ga i veèeras moram poslušati u jednoj stvari:
povesti svakog od nas pred lik Isusa, objavitelja milosrdna
Oèeva lica", rekao je mons. Prenða, tumaèeæi navještaj o
susretu Isusa i carinika. Istaknuo je kako je Isusov stil
pristupa grešnom èovjeku kroz svu povijest bio istinski znak
svetosti u ljudima Crkve koji su vjerno otkrivali i svjedoèili
milosrdno srce Boga. "Jedan od tih je Papa kojeg se sjeæamo
i u koji se zagledamo. Ivan Pavao II. je znak Oèeve
milosrdne ljubavi u našem vremenu. On je svojim životom i
uèiteljskim djelom bio glasnik Božjeg milosrða. Bio je
duboko uvjeren da su Isus objavitelj Oca i Evanðelje
odgovor na èovjekova najdublja i najteža pitanja: smisao
postojanja, pitanje grijeha, moguænost susreta Boga i
èovjeka te mjesta èovjeka u zbivanjima povijesti", rekao je
mons. Prenða. Smatra da su dvije enciklike s poèetka
papinske službe otkrile putove njegove vjere u Boga
milosrða, pogled na položaj èovjeka i njegovo uporno
zauzimanje za ulogu Crkve u svijetu kao oruða božanskog
milosrða. "Ivan Pavao II. uèiteljskim je poslanjem, ususret
èovjeku, bio èovjek duboke vjere u Isusa. On je izvrstan
poznavatelj problema èovjeka", pojasnio je nadbiskup
Prenða, dodavši da se više od analize Papinog velebnog djela
treba zaustaviti na temeljima iz kojih su izrasli njegovi
pastoralni poduhvati diljem svijeta i veliki uèiteljski uradak.
Dva temeljna stupa njegova djela su enciklike Otkupitelj
èovjeka i Bog bogat milosrðem, koje je Crkvi i svijetu
darovao iz bogatstva nadahnuæa i osobne vjere. "Iz tih
temelja pozvani smo i mi djelovati", poruèio je mons.
Prenða, istaknuvši da je sržna poruka Papinih 14 enciklika i
misijskih putovanja poziv èovjeka da se pojedinaèno i
zajedno da voditi ljubavlju i milosrðem.
Nadbiskup je podsjetio i na Papinu rijeè na Forumu 9. lipnja
2003. g. koja je bila u znaku Marije jer je Papa u Zadru bio
na blagdan Marije Majke Crkve. Rekao je tada da je Marija
uzvišena škola života u kojoj se školuju apostoli svih
vremena. Papa je govorio i o djelu Nove evangelizacije i
angažmanu laika u nadbiskupiji. "Zahvalni smo Svetom Ocu
za tu uèiteljsku rijeè, smjerodavnu i obvezatnu. Zahvalni
smo mu i za povijesne rijeèi koje je na Forumu izgovorio
svemu hrvatskom puku i mladeži", rekao je mons. Prenða.
Istaknuo je da u zajednici s nuncijem, poslanikom Svetog
Oca, nadbiskupija želi obnoviti zahvalnost Bogu za
darovanu ljubav mjesnoj Crkvi, te vjernost i poslušnost
Petrovom nasljedniku u naporima da se Evanðelje naviješta
novim žarom. "Molimo Vas da prenesete Svetom Ocu izraze
naše vjernosti i podrške u njegovim velikim naporima da
Crkvu ojaèa u jedinstvu i osnaži u apostolskom djelovanju",
rekao je mons. Prenða nunciju Cassariju. Nuncij je sa
zahvalnošæu prihvatio poziv nadbiskupa za sudjelovanjem u
proslavi, smatrajuæi to dodatnim ohrabrenjem u obavljanju
službe. Obraæajuæi se Zadranima s „Dragi prijatelji",
zahvalio je na radosti zbog moguænosti molitve s vjernicima
u Zadru. Prenio je pozdrave i blizinu pape Benedikta XVI.
jamèeæi njegovo sjeæanje u molitvi i blagoslov u ljubavi.
Doživjevši euharistijski susret u katedrali dirljivim i
radosnim, nuncij je potaknuo na raspoloživost za ostvarenje
programa kojeg je Ivan Pavao II. zacrtao za vrijeme svog
pontifikata i tri apostolska posjeta Hrvatskoj. "Dobro vam je
poznato da je Papa došao k vama kao hodoèasnik ljubavi i
sloge; potaknut željom uèvrstiti braæu u vjeri i posvjedoèiti
nastojanje Crkve da nastavi svoj hod. Više puta nam je
ponovio 'Ne bojte se!' jer je Isus s nama i prati nas na
svakodnevnom putovanju. Pozvao nas je da s uvjerenjem
prihvatimo djelovanje Duha Svetoga koji ima snagu uèiniti
od naše Crkve Crkvu Pedesetnice jaèajuæi naš duhovni
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dinamizam, s uvjerenjem da je obraæenje potrebno svaki dan
kako bi postigli unutarnje preobraženje. Èesto nas je pozivao
da budemo tražitelji Boga koji mole i pristupaju
sakramentima, osobito euharistiji", rekao je nuncij Cassari.
Podsjetio je na Papinu rijeè na Forumu rekavši kako nas je
pozvao uèiti od Marije kako biti vjerodostojnim svjedokom i
velikodušnim apostolom. Potaknuo je vjernike na poslušnost
i otvorenost Isusu, povjerivši ih Gospinom zagovoru. "Želim
vas ohrabriti da nastavite iæi putem vjere i kršæanskog
svjedoèenja kojim veæ hodite. Mi smo pozvani ukljuèiti se u
svijet i mijenjati ga iznutra. Imamo kršæanski identitet u
kojem trebamo ustrajati i jaèati ga, a oèitovat æemo ga u
vrijednostima koje trebamo prenositi, duhovnosti koju valja
živjeti, vjeri koju moramo dijeliti i dužnostima koje treba
preuzeti. Nemojmo se skrivati i nemojmo se bojati svog
kršæanskog i katolièkog identiteta. Ne bojmo se svog poziva
krštenika. Èinimo to na naèin da se naš hrvatski svijet sve
više uvjeri kako je važno nadahnjivati se na Evanðelju, kako
bi milost Kristova prožela i obnovila pojedince i zajednice.
Veliko nam je poslanje povjerio Gospodin. On æe nam
pomoæi da ga prihvatimo radosno i hrabro", poruèio je
nuncij Cassari na kraju slavlja, u zahvalnosti na srdaènom
prijemu. Istaknuvši njegov trud da govori hrvatskim
jezikom, mons. Prenða je darovao nunciju zlatnik izdan
povodom dolaska Svetog Oca; s jedne strane je Papin lik, a s
druge zadarska katedrala, te Križ opatice Èike,
utemeljiteljice samostana sv. Marije, iz zbirke Zlato i srebro
Zadra. "To je znak povezanosti s Vama, jer Vašim dolaskom
i podrškom u sjeæanju na Ivana Pavla II. imamo priznanje da
je Crkva s nama i koliko zajedno osjeæamo važnost
pontifikata Ivana Pavla II.", zakljuèio je nadbiskup Prenða.
Radni sastanak o izgradnji crkve u Voæinu
Požega, 9.6.2008. (IKA) - U Biskupskom domu u Požegi
biskup Antun Škvorèeviæ primio je 9. lipnja èlanove Odbora
za izgradnju voæinske crkve, gotièkog zdanja iz petnaestog
stoljeæa koje su pobunjeni Srbi do temelja razorili 1991.
godine. Predsjednik Odbora mons. Josip Devèiæ, zajedno s
arhitektom Borisom Vuèiæem i voditeljicom nadzora gradnje
Božicom Mariæ, izvijestio je biskupa o trenutaènom stanju
izgradnje crkve, njezinom nedavnom stavljanju pod krov te
planovima o daljnjim radovima. Izražena je nada da æe
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva dati obeæanu novèanu potporu i da taj znaèajni
objekt sakralne baštine u Slavoniji neæe morati još dugo
èekati da ponovno zasja u svom izvornom obliku. Zatim su
dr. Željka Èorak i akademski kipar Šime Vulas prikazali
biskupu idejni prijedlog unutarnjeg ureðenja crkve, prema
kojem bi lik Gospe Voæinske bio smješten u posebnu kapelu,
urešenu po predlošcima iz baštine slikara Ive Dulèiæa.
Svetište bi resio veliki križ, usklaðen s arhitekturom i drugim
sastavnicama crkve, te žrtvenik, ambon i svijeænjaci po
prijedlozima kipara Vulasa. Biskup Škvorèeviæ zahvalio je
èlanovima Odbora, dr. Èorak i kiparu Vulasu za nastojanja
da voæinska crkva, središnje marijansko svetište Požeške
biskupije bude što dostojnije ureðeno. Podsjetio je na neke
povijesne podatke, korisne u promišljanjima o njezinu
ureðenju, o liku Gospe Voæinske, o hodoèasnièkom duhu
kojeg ondje nije moglo uništiti niti materijalno razaranje
crkve i kojem treba služiti svetište. Posebno je istaknuo kako
treba izbjeæi svako pretjerivanje, da crkva u jednostavnosti i
skladu bude mjesto sabranosti i molitve, dostojan spomen na
sve one koji su zajedno s njom nastradali 13. prosinca 1991.
godine.
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Predstavljen Kairos - prvi evanðeoski teološki èasopis u
Hrvatskoj
Zagreb, 9.6.2008. (IKA) – U knjižnici i èitaonici Bogdana
Ogrizoviæa u Zagrebu, u ponedjeljak 9. lipnja, predstavljen
je Kairos – prvi evanðeoski teološki èasopis u Hrvatskoj.
Predstavljajuæi èasopis, urednik Stanko Jambrek istaknuo je
da je to i proslava prve godišnjice èasopisa, koji je poèeo
izlaziti 2007. godine. Èasopis izlazi dva puta godišnje na
hrvatskom jeziku pod nazivom Kairos, Evanðeoski teološki
èasopis, te engleskom jeziku Kairos, Evangelical Journal.
Podsjetio je kako je u drugoj polovici 20. st. u Hrvatskoj
utemeljeno više od stotinu lokalnih Crkava koje pripadaju
razlièitim kršæanskim tradicijama: baptistièkoj, pentekostnoj,
karizmatskoj. Ujedno je utemeljeno nekoliko visokih
teoloških uèilišta: interdenominacijski i meðunarodni
Evanðeoski teološki fakultet u Osijeku (danas Visoko
evanðeosko teološko uèilište s pravom javnosti),
evangelièko-baptistièki Teološki fakultet "Matija Vlaèiæ
Ilirik" u Zagrebu, baptistièka Teološka akademija u Krapini i
Biblijski institut Vijeæa Kristovih crkava u Zagrebu. Ta su
uèilišta dala izvrstan doprinos evanðeoskom teološkom i
pastoralnom obrazovanju te su ukazala na potrebu
utemeljenja evanðeoskog teološkog èasopisa u kojem bi
evanðeoski teolozi, duhovni radnici i intelektualci mogli
objavljivati svoja djela. Stoga je pri Biblijskom institutu
Vijeæa Kristovih crkava u Hrvatskoj pokrenut ovaj teološki
èasopis. Ciljevi èasopisa su: biti kanal za komunikaciju
evanðelja i biblijskih vrijednosti intelektualcima, pastirima,
propovjednicima, studentima, vjernicima i društvu; biti
izdavaèka potpora hrvatskim evanðeoskim teolozima i
znanstvenicima te ljubiteljima i vršiteljima Rijeèi Božje; biti
hrvatski evanðeoski glas u svijetu, te objavljivati èlanke
autora iz cijeloga svijeta važne za evanðeosko kršæanstvo u
Hrvatskoj. Uz razlièite rubrike, svaki broj èasopisa ima svoj
prilog i posveæen je jednoj temi. Prvi broj je tako imao temu
"Biblija u Hrvata" u kojem je dan pregled življenja Biblije
na našim prostorima, pa je tako objavljen i kronološki
pregled objavljenih prijevoda Biblije na hrvatski jezik. Drugi
broj bio je posveæen Pentekostnom pokretu u povodu stote
godišnjice Pokreta u Hrvatskoj. Posljednji broj posveæen je
jedinstvu i zajedništvu kršæana s prilogom "Suvremeno
evanðeosko gledište rimokatolièanstva".
Dr. Ankica Marinoviæ Bobinac s Instituta za društvena
istraživanja Sveuèilišta u Zagrebu osvrnula se na projekt
"Male vjerske zajednice u Hrvatskoj" koji je pokrenut
krajem osamdesetih godina, a obuhvaæeno je 16 vjerskih
zajednica, od kojih su devet bile Crkve reformacijske
baštine. Rezultati tog istraživanja su objavljeni u èetiri
knjige. Prije dvije godine je pokrenut još jedan projekt rada
na knjizi "Vjerske zajednice u Hrvatskoj" koja ovih dana
treba izaæi iz tiska. Naruèitelj projekta je Udruga za vjerske
slobode u Hrvatskoj. U knjizi je obuhvaæeno 40 vjerskih
zajednica
iz
Hrvatske
kršæanske
i
nekršæanske
provenijencije. Knjigom se žele predstaviti komparativni
podaci o svim zajednicama o njihovoj povijesti,
vjerovanjima,
organizaciji,
obredima
i
obièajima,
blagdanima i aktivnostima. Na kraju je spomenula i aktualni
projekt "Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih
promjena u hrvatskom društvu".
Dr. Jure Zeèeviæ s Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u
Zagrebu kao ekumenski teolog izrazio je radost što je veæ u
jednom od prva tri broja uredništvo za temu izabralo
jedinstvo i zajedništvo kršæana. Èasopisi koji ne bi imali
sluha za jedinstvo i zajedništvo Isusovih uèenika ne bi
položili test vjernosti Evanðelju i Isusovoj želji za
jedinstvom uèenika, prokomentirao je dr. Zeèeviæ, te
pohvalio otvorenost èasopisa teolozima ostalih kršæanskih
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Crkava. Dr. Zeèeviæ je iznio i nekoliko konstruktivnih
primjedbi, s naglaskom potrebe da se u meðukršæanskim
komunikacijama, tj. kod predstavljanja nauka neke druge
Crkve prikazi propuste kroz recenziju teologa te Crkve o
kojoj se govori. Dr. Jack Reese, dekan poslijediplomskih
studija na Abilene Christian University u SAD-u, èestitao je
svima koji su doprinijeli izdavanju ovakvog èasopisa, jer su
do sada obraðene teme izrazito važne svakom vjerniku.
Istaknuo je važnost zauzimanja èasopisa na promicanju
suradnje izmeðu kršæanskih obrazovnih institucija, èinjenicu
da izlazi na hrvatskom i engleskom jeziku koja ga èini
jedinstvenim, otvorenost svim vjerujuæim kršæanima da
svoja razmišljanja mogu nositi preko granica svojih
konfesija. Reese je takoðer istaknuo kako èasopis nije
namijenjen samo znanstvenim prostorima teologije, veæ ima
velik utjecaj za Crkvu, a možda æe imati utjecaj na ljude
kako æe oni živjeti svoju vjeru. Na kraju predstavljanja, dr.
Mladen Jovanoviæ s Biblijskog instituta podsjetio je kako u
svijetu izlazi oko 4000 razlièitih teoloških èasopisa. U
Hrvatskoj ih ima malo, no posebno je pohvalio neke u
izdanju Katolièkoga bogoslovnog fakulteta iz Zagreba,
poput Bogoslovske smotre i Croatica Christiana Periodica.
Kairosu nije cilj natjecati se s tim èasopisima, veæ otvaranje
dijaloga i predstavljanje promišljaja. Nadalje, dr. Jovanoviæ
je mišljenja kako æe Kairos dobro doæi studentima katolièke
i pravoslavne bogoslovije, ali i muslimanima da vide što
drugi o neèemu sliènom ili onom što je aktualno misle.
Sažeci tekstova Kairosa - prvog evanðeoskog teološkog
èasopisa u Hrvatskoj dostupni su na Internet-stranci
http://www.bizg.hr/kairos.
Sjednica zajednièkog povjerenstva grada Zagreba i
Zagrebaèke nadbiskupije
Raspravljalo se o zajednièkom projektu gradnje socijalnih
stanova, a tema na sjednici bila je i zemljište površine oko
11.000 m5 za gradnju djeèjeg vrtiæa za najmanje 300 djece
Zagreb, 10.6.2008. (IKA) - Povjerenstvo za rješavanje
imovinsko - pravnih i drugih pitanja od zajednièkog interesa
za Grad Zagreb i Zagrebaèku nadbiskupiju, kojemu u ime
Grada Zagreba predsjedava gradonaèelnik Milan Bandiæ, a u
ime Zagrebaèke nadbiskupije biskup Vlado Košiæ održalo je
10. lipnja na Kaptolu 31, svoju redovnu sjednicu na kojoj je
razmatran niz tema od zajednièkog interesa. Na dnevnom
redu sjednice, uz izvješæa o predmetima koji su u tijeku
rješavanja, raspravljalo se i o zajednièkom projektu gradnje
socijalnih stanova prema naèelu da Nadbiskupija osigura
zemljište, a Grad Zagreb gradnju stanova, što bi se moglo
poèeti realizirati nakon izmjena GUP-a. Na zemljištu
Zagrebaèke nadbiskupije, površine 20.000 èetvornih metara,
bila bi, nakon izmjena u GUP-u, omoguæena gradnja oko
60.000 èetvornih metara BRP-a ili 800 stanova za 2400
stanovnika. Za tako planiran broj stanovnika sagradit æe se
svi prateæi sadržaji i novi vrtiæ za najmanje 190 djece. Na
sjednici Povjerenstva zakljuèeno je da æe se o predmetnom
projektu i o drugim predmetima od zajednièkog interesa za
Grad Zagreb i Zagrebaèku nadbiskupiju èlanovima
Povjerenstva dostavljati redovna izvješæa. Tema na sjednici
je bila i zemljište površine oko 11.000 èetvornih metara za
gradnju djeèjeg vrtiæa za najmanje 300 djece. Radi se o
pokretanju zajednièkog projekta gradnje djeèjeg vrtiæa što su
ga kardinal Bozaniæ i gradonaèelnik Bandiæ dogovorili za
njihova nedavnog susreta u Gradskom poglavarstvu,
priopæila je Služba za informiranje Ureda gradonaèelnika.
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Petrinja: Završni susret trajne formacije sveæenika u
ovoj pastoralnoj godini
Papin državni tajnik Tarcisio Bertone predvodit æe bdjenje u
zagrebaèkoj katedrali u subotu 20. rujna
Petrinja, 10.6.2008. (IKA) - U dvorani župe sv. Lovre u
Petrinji u utorak 10. lipnja održan je završni susret trajne
formacije mladih sveæenika i ðakona Zagrebaèke
nadbiskupije. Susretom je predsjedao zagrebaèki nadbiskup
kardinal Josip Bozaniæ, a sudjelovalo je 45 sveæenika i
ðakona. Glavna tema susreta bio je pastoral mladih u
sljedeæoj pastoralnoj godini, o èemu je govorio
nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih mr. Domagoj
Matoševiæ. Povjerenik za mlade je posebno istaknuo ljetne
susrete za župne animatore mladih koji æe se pod vodstvom
mladih sveæenika i posebno pripremljenih animatora održati
u Domu sv. Martina u Malom Lošinju u sedam skupina
tijekom ovoga ljeta. Najavio je i tradicionalni nadbiskupijski
susret mladih u Mariji Bistrici koji æe se ove godine održati
u subotu 13. i nedjelju 14. rujna. Najavljeno je i bdjenje koje
æe u subotu 20. rujna u zagrebaèkoj katedrali predvoditi
Papin državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone u sklopu
svoga pohoda Zagrebu u povodu desete obljetnice
beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca. Na to æe bdjenje
posebno biti pozvani mladi.
U drugom dijelu susreta nadbiskupijski povjerenik za
pastoral duhovnih zvanja Damir Ocvirk pozvao je sudionike
na bdjenje koje æe se u zagrebaèkoj katedrali održati u petak
20. lipnja, veèer uoèi prezbiterskog reðenja. Osim toga,
biskupski vikar za trajnu formaciju sveæenika dr. Tomislav
Markiæ predstavio je planove za program trajne formacije
mlaðih sveæenika u sljedeæoj godini te se osvrnuo na
proteklo razdoblje. Dr. Markiæ je istaknuo kako je glavni
motiv trajne formacije vjernost Kristu i sveæenièkoj službi te
da se to oèituje u potrebi stalnog ljudskog, duhovnog,
intelektualnog i pastoralnog rasta. Sveæenici su potom putem
ankete vrednovali susrete trajne formacije održane tijekom
protekle pastoralne godine.
U završnoj rijeèi kardinal Bozaniæ je istaknuo kako su
sveæenici graditelji zajedništva, a program trajne formacije
im želi upravo u tome biti od pomoæi te se stoga treba
prilagoðavati potrebama sveæenika. Kardinal je istaknuo i
povezanost pastorala mladih s pastoralom duhovnih zvanja.
Na koncu je zahvalio domaæinima ovoga susreta petrinjskom
župniku Mariju Miglesu i župnom vikaru Vjekoslavu
Jakopoviæu za gostoprimstvo, priopæio je Ured za odnose s
javnošæu Zagrebaèke nadbiskupije.
Predstavljen zbornik o mons. dr. Jurju Magjercu
Zagreb, 10.6.2008. (IKA) – U „Zlatnoj dvorani" Hrvatskog
instituta za povijest u Zagrebu, u utorak, 10. lipnja
predstavljen je Zbornik o mons. dr. Jurju Magjercu
pripremljen u povodu 50. godišnjice smrti. Predstavljanje su
organizirali izdavaèi zbornika Opæina Molve i Hrvatski
institut za povijest, a predstavljanju su izmeðu ostalih
nazoèili naèelnik Opæine Molve Ivan Kolar, provincijal
Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca
o. Ðuro Hontiæ, inaèe rodom iz Molva, èuvar svetišta Majke
Božje Molvarske o. Ivan Poleto. Jedan od recenzenta
akademik Franjo Šanjek osvrnuo se na sadržaj zbornika te na
ono što je mons. Magjerec uèinio za hrvatski narod i njegovu
kulturu za svoga života i djelovanja. Podsjetio je kako je
opæina Molve sa župom Molve i uz struènu pomoæ Muzeja
grada Koprivnice i pokroviteljstvo Molvarskog likovnog
kruga sveèano obilježila 50. obljetnicu smrti svog
sumještanina poznatog i zaslužnog hrvatskog sveæenika
mons. Jurja Madjerca. Od 7. do 9. rujna u Molvama i Repašu
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održan je znanstveni struèni skup "Mons. Dr. Juraj Magjerecživot i djelo". Opæina Molve je u suradnji s Hrvatskim
povijesnim institutom u nizu hrvatska povjesnica posebna
izdanja – zbornici radova tiskala zbornik. Akademik Šanjek
je podsjetio kako je o Magjercu i njegovu djelovanju u
hrvatskoj histografiji objavljeno tek nekoliko priloga,
premda je u našoj povijesti ostao upamæen kao rektor i
graditelj sadašnjeg Zavoda sv. Jeronima u Rimu kojem je na
èelu bio od 1928. do 1957. godine. Akademik Šanjek je
kratko prikazao životni put mons. Madjerca od rodnih Molva
do odlaska na studij u Rim, povratka u domovinu, te
ponovnog odlaska u Rim uslijed imenovanja za rektora
Zavoda sv. Jeronima. Za vrijeme II. svjetskog rata i prvih
godina poraæa nesebièno je uz pomoæ zavodskih sveæenika
pomagao mnogim hrvatskim prognanicima i izbjeglicama.
Radi pomoæi izbjeglicama potaknuo je osnivanje Bratovštine
sv. Jeronima, a kao duhovnu potporu prireðuje i molitvenik
"Kruh nebeski" s katekizmom. Akademik Šanjek je istaknuo
i ljubav Madjerca prema rodnoj Podravini. U Molvama je
kupio kuæu za Dom sv. Josipa u kojeg je doveo sestre
milosrdnice, a s rodnim krajem održavao je veze i nakon
1941. godine. Kao poseban izraz povezanosti s korijenima,
napisao je knjigu "Majka Božja Molvarska" koju je
neposredno pred smrt u srpnju 1957. objavio u Rimu. U
osvrtu na sam zbornik, akademik Šanjek je istaknuo kako je
sadržaj podijeljen u nekoliko cjelina koje sadrže urednièku
rijeè, radove sa skupa, program obilježavanja, priloge, te
kazalo imena i pojmova. Iz razlièitih aspekata na temelju do
sad nepoznatog Magjerec je predstavljen javnosti. Prvi puta
objavljeni su nepoznati dokumenti i fotografije iz privatnih
arhiva.
Drugi recenzent dr. Zlatko Matijeviæ osvrnuo se na
povezanost mons. Madjerca i Zavoda sv. Jeronima. Došavši
na mjesto rektora u Zavod u kojem je nekada bio pitomac,
bio je itekako svjestan važnosti Zavoda za hrvatski narod i
katolièke vjernike. Dr. Matijeviæ je kratko ocrtao povijesnopolitièke prilike prvih godina tijekom kojih je Magjerec
vodio Zavod, te podsjetio na izgradnju nove zgrade Zavoda i
njeno otvorenje 1939. godine èemu su nazoèili mnogi
hrvatski biskupi predvoðeni zagrebaèkim nadbiskupom
Alojzijem Stepincem. Takoðer je istaknuo kako Magjerec
nije bio samo graditelj, veæ i podupiratelj i promicatelj
medija.
Urednik izdanja Mario Kolar podsjetio je na samu proslavu
u rujnu protekle godine tijekom koje se o Magjercu govorilo
na struèan naèin. U zborniku se nalaze prilozi èetiri rektora
Zavoda sv. Jeronima i to tekstovi mons. Magjerca prema
njegovim zapisima, potom mons. Ðure Kokše koji je
naslijedio Madjerca, prilog mostarsko-duvanjskog biskupa
Ratka Periæa i današnjeg rektora mons. Jure Bogdana. U
zborniku su i radovi mladih autora, prosjeène dobi 32
godine, stoga je Kolar istaknuo kako se nada da je to poèetak
da se i mlaði na znanstveni naèin poèinju baviti Madjercem.
Naime, mišljenja je da je Magjerec zahvalna tema, ali i
važna tema, kako za hrvatsku crkvenu, tako i cjelokupnu
povijest. Na kraju je kao kuriozitet podsjetio kako je nakon
dugog upravljanja Zavodom sv. Jeronima mons. Madjerca,
20 godina njime upravljao mons. Kokša, takoðer rodom iz
Molva. Stoga je ponos Molva i Podravine, da su upravo
njihovi sinovi vodili tako važnu instituciju kroz 50 godina i
to u teškim vremenima.
Drugi urednik dr. Ivica Zvonar je na kraju svima zahvalio na
doprinosu i odazivu, te istaknuo kako je ovaj zbornik dobra
osnova za pripremu monografije o mons. Magjercu.
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Sveæenièko reðenje u Chicagu
Chicago, 7.6.2008. (IKA) - U Hrvatskoj katolièkoj misiji Bl.
Alojzija Stepinca u Chicagu zareðeni su za sveæenike
dvojica èlanova Hercegovaèke franjevaèke provincije
Uznesenja BDM, fra Velimir Bagavac i fra Josip Mioè.
Zaredio ih je kotorski biskup Ilija Janjiæ. Na sveèanost su iz
Domovine došli provincijal dr. fra Ivan Sesar, vikar
provincije dr. fra Miljenko Šteko, meštar bogoslova i
definitor provincije fra Ljubo Kurtoviæ, kolega reðenika fra
Ivan Landeka (ml.) te još desetak èlanova Hrvatske
franjevaèke kustodije Svete Obitelji i drugih sveæenika koji
služe meðu hrvatskim iseljenicima od New York do Los
Angelesa, nekoliko redovnica i lijep broj vjernika iz Chicaga
i okolice. Kandidate za reðenje predstavio je kustos fra
Marko Puljiæ. Pozdravljajuæi reðenike, goste i sve nazoène,
biskup je u homiliji istaknuo svoju veliku radost i
zadovoljstvo što je mogao doæi iz "Zaljeva hrvatskih
svetaca" – iz Boke Kotorske u Chicago i podijeliti sakrament
sveæenièkog reda dvojici èlanova "slavne i muèenièke"
Hercegovaèke franjevaèke provincije. Reðenike je upozorio
da je to dan njihova posveæenja u kojem im se "dodaje još
jedan identitet – sveæenièki", koji æe, "uz onaj ljudski,
nacionalni, vjernièki i redovnièki morati èuvati kao zjenicu
oka svoga". Tih pet identiteta je lako nabrojiti, ali ih je teško
održati da kao dragulji ukrasuju njihovu osobnost. Ako u
njihovim životima ti identiteti budu prepoznatljivi, onda æe
zacijelo moæi svjedoèiti za Krista patnika i pobjednika, rekao
je biskup. Važno je uvijek imati na umu, rekao im je biskup,
da ih je Krist pozvao u svoju službu, da u Njegovo ime s
oduševljenjem, "puni božanskoga žara i nepatvorene radosti"
dijele Njegova otajstva. A to je moguæe kad molitva ima
prednost pred djelovanjem. Potrebno je biti svjestan,
upozorio je biskup Janjiæ, "da u svijetu u kojem živimo
neæemo opstati ako ne 'pojaèamo ton' svojeg duhovnog
života – svjedoèeæi s pojaèanim uvjerenjem da pripadamo
Gospodinu i to u potpunosti, bez rezerve. Ne zaboravimo da
je stvarnost našeg potpunog predanja Kristu preko
Euharistije. Tu nam Isus ne daje tek 'nešto', nego sama sebe.
Stoga naša najljepša i najdraža molitva neka bude slavljenje
Presvete Euharistije. I kao što nema zdravog života bez
disanja èistog zraka, tako nema ni duhovnog sveæenièkog
života bez Euharistije. Tu u prisnom susretu s Kristom, iz
dana u dan 'u drugovanju' s našim Gospodinom se izgraðuje
i èuva naš sveæenièki identitet." U životu sveæenika znaèajnu
ulogu ima i Blažena Djevica Marija, upozorio je biskup,
èijem se zagovoru treba povjeriti, kao i zagovoru i pomoæi
svetaca Kristove Crkve, posebno onih iz hrvatskoga naroda
kao što je bl. Kardinal Stepinac. Biskup je reðenicima
poželio da im za uzor budu i slavni franjevaèki muèenici
Crkve u Hercegovini, te Božji miljenici Boke – Zaljeva
hrvatskih svetaca, da bi kao sveæenici i redovnici mogli
uspješno obaviti svoje poslanje u ovom vremenu sve
snažnije globalizacije, koja ruši mnoge dosadašnje
vrijednosti i unosi nesigurnost, istaknuo je biskup Janjiæ. Na
završetku euharistijskog slavlja, voditelj misije fra Ivica
Majstoroviæ pozvao je sve nazoène na prigodni domjenak.
Fra Velimir Bagavac je roðen u Kaknju godine 1980, a fra
Josip Mioè u Šujici godine 1982. Obojica su nakon
završenog Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèlišta u
Zagrebu, u sijeènju 2008. došli u hrvatsku župu sv. Æirila i
Metoda u New Yorku uèiti engleski jezik.

Biskup Jezerinac slavio misu s Hrvatima u Hamiltonu
Vojni ordinarij susreo se sa župljanima meðu kojima je
nekada službovao kao župni vikar - Biskup Jezerinac
sudjelovat æe na 49. meðunarodnom euharistijskom kongresu
Hamilton/Ont., 7.6.2008. (IKA) – Vojni ordinarij Juraj
Jezerinac predslavio je u hamiltonskoj crkvi Sv. Križa misno
slavlje 7. lipnja i susreo se sa župljanima meðu kojima je
nekada službovao kao župni vikar. Biskup Jezerinac
doputovao je u Kanadu kao delegat hrvatskih biskupa na 49.
meðunarodni euharistijski kongres koji se ove godine
održava u Quebecu od 15. do 22. lipnja. Za svoga kratkog
boravka u Južnom Ontariju posjetit æe hrvatske župe i
njihove pastoralne djelatnike.
Biskupa je na poèetku mise kratko pozdravio i poželio mu
dobrodošlicu u ime župne zajednice župnik Marijan
Mihokoviæ, sveæenik Varaždinske biskupije, koji je od
prošle jeseni u Hamiltonu sam nadajuæi se novom
pomoæniku. U propovijedi, u župi koja ove godine slavi 50.
obljetnicu postojanja, biskup se – na temelju nedjeljnih
èitanja, osobito evanðeoskog izvještaja o pozivu carinika
Mateja – posebno pozabavio duhovnim pozivom,
sveæenièkim i redovnièkim, te istaknuo bolnu èinjenicu kako
u iseljenoj Crkvi u Hrvata nema duhovnih zvanja. Posljedice
su da se smanjuje broj pastoralnih djelatnika koje Crkva iz
Domovine može odvojiti za inozemnu pastvu. Tu je razlog
da se iz inozemne pastve povlaèe i sveæenici i sestre – bilo
zbog starosti bilo zbog potreba u Domovini. Nazoène je
upozorio da su uzroci višestruki, a u njihovom saniranju
mnogo mogu pomoæi i obitelji i župne zajednice. Meðu
uzroke nedostatka sveæenika u inozemnim župama i
misijama nabrojio je manjak molitve za duhovna zvanja,
obitelji sa sve manje ili bez djece, negativni stav prema
Crkvi u obiteljima i društvu, posljedice ratnog vihora koji je
mnoge obitelji do temelja uzdrmao i raselio širom svijeta,
veæa potreba Crkve u Domovini jer i tamo opada broj zvanja
a osnivaju se nova duhovna središta... Buduæi da je to bila
nedjelja kad su se po odredbi BK Kanade skupljali doprinosi
za stradalnike u Burmi odn. Myanmaru, biskup je na kraju
mise pozvao na kršæansku solidarnost u pomaganju
potrebnima gdjegod bili, podsjeæajuæi kako je Hrvatskoj bila
dobrodošla svaka pomoæ za vrijeme nedavnih ratnih godina.
Prije blagoslova kratko se osvrnuo i na svoju službu vojnog
biskupa te u nekoliko reèenica objasnio èime se bavi on i
njegovi suradnici, vojni kapelani.
Poslije mise biskup se susreo s nazoènim župljanima i
obnovio uspomene jer mnoge od njih poznaje iz Domovine
ili za vrijeme svoga službovanja u Hamiltonu. Veæinu
hamiltonskih župljana èine doseljenici iz karlovaèkog kraja,
te iz danas još opustošene Like, a u najnovije vrijeme
prilièan je broj mladih obitelji porijeklom je iz Bosne i
Hercegovine, kao posljedica nedavnog rata na tim
prostorima.
Nadbiskup Devèiæ podijelio sakrament potvrde u HKM
Muenchen
Muenchen, 8.6.2008. (IKA) - Rijeèki nadbiskup Ivan
Devèiæ podijelio je u nedjelju 8. lipnja u Hrvatskoj
katolièkoj misiji Muenchen sakrament potvrde koji je
primilo 84 mladih krizmanika. Crkva St. Michael u
pješaèkoj zoni je kao i svake nedjelje bila ispunjena do
posljednjeg mjesta. Ovogodišnja proslava krizme održavala
se pod geslom "Živite dostojno poziva kojim ste pozvani".
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U propovijedi nadbiskup Devèiæ se obratio mladim
krizmanicima istièuæi kako oni primajuæi sakrament potvrde
postaju novi Isusovi apostoli. Budite ponosni i zahvalni što
pripadate našem hrvatskom narodu koji veæ 14 stoljeæa
pripada katolièkoj vjeri, poštujte novu domovinu u kojoj
živite, i nemojte zaboravitu domovinu odakle potjeèete. Bog
vam danas daruje Duha svetoga da upoznate božansko srce, i
zato se nemojte oslanajati na materijalna dobra i nemojte se
klanjati novcu i bogatstvu, koraèajte kroz život oslanjajuæi se
na Boga i njegovu milost, istaknuo je nadbiskup Devèiæ. Na
misi je pjevao crkveni zbor HKM-a pod ravnanjem s.
Nikoline Biliæ.
Graditi zajedništvo u vjeri
Kardinal Puljiæ pohodio Hrvatsku katolièku zajednicu sv.
Nikole Taveliæa u Schwaebisch Gmuendu
Schwaebisch Gmuend, 8.6.2008. (IKA) - Vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko Puljiæ pohodio je u nedjelju 8.
lipnja Hrvatsku katolièku zajednicu (HKZ) sv. Nikole
Taveliæa u Schwaebisch Gmuendu, koju zajedno s HKZ bl.
Alojzija Stepinca u Schorndorfu vodi vlè. dr. Vjekoslav
Šaravanja. Sveèano misno slavlje u punoj crkvi Sv. Franje u
Schwaebisch Gmuendu predvodio je kardinal Puljiæ zajedno
s ravnateljem dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlè.
Antom Kutlešom, domaæinom vlè. Šaravanjom, voditeljem
HKM Heindenheim a.d. Brenz i HKZ Aalen vlè. Vilimom
Koretiæem te župnikom poljske katolièke zajednice u tom
gradu mons. Franciszekom Boguckim. Kardinal Puljiæ je u
propovijedi istaknuo: "Kad god se nalazim s našim narodom
izvan domovine u meni je dvojaki osjeæaj. Prvo, žao mi je da
ih susreæem izvan domovine. Volio bih ih susretati u
njihovim župama, tamo gdje su nikli, tamo gdje su kršteni.
Na neki naèin èovjek osjeæa nostalgiju za svojim svijetom
koji je raspršen diljem Europe i kugle zemaljske. Opet drugi
osjeæaj, drago mi je da taj naš narod èuva vjeru otaca, da ga
ta vjera okuplja. Posebno susreæem ljude raznih profesija,
znanja, umijeæa. Vidim kako su mnogi uspijevali svoje
sposobnosti ugraditi u razvoj ove i drugih zemalja u kojima
žive. Onda vidim da ima jako puno sposobnosti u našem
narodu. S obzirom da se nalazim u vašoj sredini najprije vas
želim ohrabriti u vjeri otaca. Vjera je nešto snažno što
èovjeka može provesti kroz razne životne kušnje. Svi mi u
životu prolazimo kroz te kušnje i nitko toga neæe biti
pošteðen. A kako proæi kroz te kušnje, a ne izgubiti se. Kako
kroz te kušnje proæi prokušan, osposobljen za život. Zato
smatram da je prevažno saèuvati vjeru i iz te vjere misliti,
govoriti i odluèivati. Tko god je poslušao Isusa, nije se
pokajao. Isus nikada nikoga nije prevario. Mi ljudi jedni
druge znamo prevariti. Nekada to i smišljeno uradimo, a
nekad jer smo nepostojani. Isus svoja obeæanja uvijek
ispunja. Slijediti Isusa znaèi slijediti svoja životna
ostvarenja". Ujedno je podsjetio kako danas nedostaje
ljudima radosti jer nedostaje duha te je potaknuo okupljene
neka žive iz vjere i nade. Govoreæi o važnosti sveæenièkog
zvanja, posvjedoèio je kako su za Domovinskog rata u BiH
mnogi otišli, a sveæenici su ostali uz narod i prehranjivali ga.
„Zato je prevažno izmoliti da imamo sveæenike, jer kad svi
napuste, sveæenici ostanu uz narod" , kazao je potaknuvši
vjernike neka nikada ne zaborave svoju kolijevku i svoje
stare koji tamo žive. „Naši grobovi zaslužuju poštovanje. Mi
smo jedan narod bez obzira na države, jedan narod jednog
jezika i jedne vjere i ne smijemo tu podijeljenost doživljavati
da nas razbije. Voljeti svoj kraj to je normalno, ali moramo
imati ljubavi za sve one koji jednim jezikom Boga slave. Ta
naša ljubav mora rasti u povezanosti. Zato neka ovaj moj
dolazak meðu vas bude ohrabrenje rasta u vjeri, povezanosti
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sa svojim krajem, ohrabrenje zajedništva".
U prikaznim darovima vjernici su u narodnim nošnjama
prinijeli kruh, vino, svijeæu, Bibliju i krunicu. Na kraju je
nekoliko rijeèi kazao i ravnatelj vlè. Kulteša. Izrazio je
radost što je mogao misu slaviti s kardinalom Puljiæem koji
je ujedno predsjednik Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine te je okupljenima prenio pozdrave i
predsjednika Hrvatske biskupske konferencije ðakovaèkoga
i srijemskog biskupa Marina Srakiæa te predsjednika Vijeæa
HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu dubrovaèkog
biskupa Želimira Puljiæa. "Naša je moralna dužnost i obveza
zvati na povratak našeg naroda u Bosnu i Hercegovinu.
Nema ljepše radosti i bogatstva nego vratiti se u svoj dom,
na svoje ognjište, kazao je potaknuvši okupljene neka ne
prodaju svoju djedovinu. "Svoj dom se ne prodaje, zemlja se
ne prodaje. Radije to darujte svom bratu ili svom susjedu".
Nakon misnog slavlja za sve je pripremljen dobrotvorni
ruèak, a vlè. Šaravanja je kardinalu Puljiæu u ime vjernika
dao dar od 5000 eura za obnovu Vrhbosanske nadbiskupije. I
vjernici su pojedinaèno davali svoj doprinos. Okupljenima se
u dvorani još jednom obratio kardinal Puljiæ koji je govorio
o stanju u Bosni i Hercegovini te je sve pozvao na
predstojeæe lokalne izbore u toj zemlji. Izmeðu ostalih
govorili su i ravnatelj Kutleša, župnik župe sv. Franje iz toga
grada Herman Fiedl, predstavnici Hrvatskoga kulturnoga
društva "Napredak" iz Ludwigsbuirga te urednik „Žive
zajednice" dr. Adolf Polegubiæ koji je okupljenima prenio
pozdrave delegata za hrvatsku pastvu u Njemaèkoj fra Josipa
Bebiæa.
Kardinal Puljiæ predvodio je misu za njemaèke vjernike u
subotu 7. lipnja u crkvi Sv. Franje u Schwäbisch Gmündu u
povodu 100. obljetnice te župe, a došao je na poziv župnika
Hermana Fiedla, velikoga prijatelja Hrvata. Kardinal je
ujedno toga dana na poziv pomoænoga biskupa Biskupije
Rottenburg-Stuttgart Thomasa Marije Renza posjetio tu
biskupiju na èijem je podruèju veliki broj Hrvata koji se
okupljaju u velikom broju hrvatskih katolièkih zajednica.
Proslavljen blagdan Srca Isusova
Misno slavlje u Heidenheimu predvodio kardinal Puljiæ
Heidenheim, 8.6.2008. (IKA) - Blagdan Presvetoga Srca
Isusova sveèano je proslavljen u nedjelju 8. lipnja u crkvi
Sv. Marije u Heidenheimu a.d. Brenz. Sveèano misno slavlje
tim je povodom u punoj crkvi predvodio vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko Puljiæ zajedno s ravnateljem
dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlè. Antom
Kutlešom, voditeljem hrvatskih katolièkih zajednica (HKZ)
Heidenheim a.d. Brenz i Aalen vlè. Vilimom Koretiæem,
voditeljem HKZ Göppingen i HKZ Geislingen fra Ivanom
Gavranom, voditeljem HKZ Schwäbisch Gmünd i HKZ
Schorndorf vlè. dr. Vjekoslavom Šaravanjom te župnikom
župe Pohoðenja Blažene Djevice Marije u Sisku vlè.
Brankom Koretiæem, koji je u toj zajednici u petak 6. i
subotu 7. lipnja predvodio duhovnu obnovu.
Na poèetku misnog slavlja kardinala i sve okupljene je
pozdravio voditelj zajednica vlè. Koretiæ. "Dijelim radost
èitave ove zajednice i posebno sam sretan da Vas mogu
pozdraviti i zaželjeti Vam dobrodošlicu u ovu našu zajednicu
te da možete sa sobom odavde ponijeti obilje radosti što
Katolièka Crkva u hrvatskom narodu i ovdje živi i ispovijeda
svoju vjeru na hrvatskom materinskom jeziku", kazao je vlè.
Koretiæ koji je kardinalu Puljiæu u ime vjernika uruèio
novèani dar za obnovu Vrhbosanske nadbiskupije. U ime
župnog vijeæa dobrodošlicu je kardinalu izrekla Marina
Herc. Kardinal Puljiæ je u propovijedi kazao kako ga veseli
da naši ljudi u tuðini nisu zaboravili svoj kraj i svoj zavièaj.
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"Nas Hrvate bez obzira na državne granice veže isti jezik i
ista vjera. U hrvatskom se narodu èesto zna uvuæi
podijeljenost po regijama. Normalno je da volimo svoj kraj,
zavièaj, ali trebamo shvatiti da smo jedan narod. Ovdje smo
došli, našli novi dom", kazao je kardinal Puljiæ pozvavši
vjernike neka djecu odgajaju u ljubavi prema Bogu,
hrvatskom narodu, ali i prema svakom èovjeku. "Ako vjera
nije izišla iz srca, ona ne pokreæe èovjeka. Stoga je važno da
je prenosimo srcem. Važno je razgovarati sa srcem. Srcem
èuti, srcem reæi". Mladi odjeveni u narodne nošnje u
prinosnim su darovima prinijeli kruh, hostije, grožðe, vino,
kalež i Bibliju. Na misnom slavlju pjevao je zbor mladih iz
župe Pohoðenja BD Marije iz Siska po vodstvom Gabrijele i
Darka Balkoviæa.
Biskup Škvorèeviæ posjetio HKM u Feldkirchu
Požeški biskup nazoèio dobrotvornoj veèeri koju je misija
organizirala kako bi prikupila pomoæ za vukovarsku djecu
Feldkirch, 8.6.2008.
(IKA) - Požeški biskup Antun
Škvorèeviæ posjetio je 7. i 8. lipnja Hrvatsku katolièku
misiju Feldkirch u Austriji. Zajedno s voditeljem misije
Jurom Kostelcem nazoèio je 7. lipnja na dobrotvornoj veèeri
koju je misija organizirala kako bi prikupila pomoæ za
vukovarsku djecu. U programu je sudjelovao i tamburaški
sastav iz Vukovara. Biskup je tom prigodom uputio
sudionicima rijeèi pozdrava i podsjetio na razlièitosti kao
bogatstvo hrvatskog naroda, koje posebno osjeæamo meðu
iseljenicima ali i na zajedništvo i slogu kao njegovu snagu u
dobru i zlu. Zahvalio je svima za plemenitost koju iskazuju i
ovom prigodom svojim darom za vukovarsku djecu i pozvao
ih da u tamburaškim žicama vukovarskih sviraèa osjete dušu
svojih otaca te tugu, radost i nade Vukovara. Poželio im je
veèer ispunjenu radošæu hrvatskog zajedništva. U nedjelju,
8. lipnja biskup je predvodio slavlje potvrde s mladima iz
Hrvatske katolièke Misije u Feldkirchu, na kojem su
sudjelovali brojni vjernici. U homiliji biskup je spomenuo
europsko nogometno prvenstvo i utakmicu izmeðu Austrije i
Hrvatske te podsjetio krizmanike i sve nazoène na èinjenicu,
upisanu u naše srce, da mi uvijek želimo pobijediti. Istaknuo
je da bi bilo uzaludno pobjeðivati u pojedinim vještinama i
disciplinama a na koncu izgubiti život. Kazao im je da se
Isus Krist, druga božanska osoba svojim utjelovljenjem
svrstao meðu nas ljude kao najizvrsniji igraè, i svojom
božanskom ljubavlju na križu pobijedio smrt te u uskrsnuæu
uveo èovjeka u puninu života. Kazao je krizmanicima da taj
isti uskrsli Isus želi snagom svoga Duha uæi u njihova mlada
biæa i postati njihova sudbina te ih je pozvao da mu
odgovore vjernošæu i opredjeljenjem za vrijednosti koje su
nauèili u njegovoj školi. Poželio je da hrvatska momèad
pobijedi u nogometu, ali još više da svaki od njih s Isusom
Kristom bude pobjednik života. Biskup Škvorèeviæ posjetio
je Cistercitsku opatiju Mehrerau i susreo s opatom
Kasijanom, koji ga je prije dvije godine pohodio u Požegi.
Ujedno se zadržao u razgovoru s cistercitima i njihovim
kandidatima podrijetlom iz Hrvatske. Meðu njima je i o.
Heinrich, koji je kao ðakon služio na slavlju potvrde.
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Papa Benedikt XVI. o papi Ivanu XXIII.
Vatikan, 4.6.2008. (IKA) - Papa Benedikt XVI. sjetio se na
opæoj audijenciji srijedom 4. lipnja svoga prethodnika, prije
45 godina preminuloga pape Ivana XXIII. U pozdravu
poljskim hodoèasnicima, Papa je istaknuo da je Ivan XXIII.
sa sazivanjem Drugoga vatikanskog koncila zapoèeo obnovu
Crkve, njezinih struktura i liturgije, a plodovi te obnove
trebali bi se osjetiti u treæem tisuæljeæu.
Angleo Giuseppe Roncalli, roðen 25. studenoga 1881.
nedaleko Bergama, vodio je - od 28. listopada 1958. do
smrti 3. lipnja 1963, Crkvu kao papa Ivan XXIII. Dobroga
Papu, kako ga je prozvao talijanski vjernièki puk, papa Ivan
Pavao II. proglasio je 2000. godine blaženim.
Vatikan: Objavljen dokument o prehrambenom stanju u
svijetu
Vatikan, 5.6.2008. (IKA) – U meðunarodnoj zajednici mora
postojati zrela solidarna svijest da je hrana opæe pravo za
svakog èovjeka, bez razlika i diskriminacije, kaže se to u
dokumentu Papinskoga vijeæa za pravdu i mir o
prehrambenome stanju u svijetu, objavljenom u prigodi
održavanja meðunarodne konferencije UN-ove Organizacije
za prehranu i poljoprivredu (FAO) koja je održana u Rimu
od 3. do 5. lipnja. U godini obilježavanja 60. obljetnice
Povelje o ljudskim pravima, svjetska prehrambena kriza
"ugrožava osnovno pravo svake osobe da ne strahuje od
gladi", istaknuo je kardinal Renato Raffaele Martino,
predsjednik toga Papinskoga vijeæa, tražeæi zajednièko i
stvarno zauzimanje svih država u poštovanju prava na hranu.
U dokumentu se istièe kako je "nahraniti gladnoga" etièki
imperativ za Crkvu i u skladu je s nauèavanjem njezina
utemeljitelja. Dokument nabraja niz uzroka koji su izazvali
rast cijena prehrambenih proizvoda: neostvareni urod
žitarica zbog klimatskih uvjeta, poveæanje cijene elektriène
energije što se odrazilo na troškove poljoprivredne
proizvodnje, porast cijene nafte usmjerio je poljodjelstvo na
proizvodnju žitarica od kojih se dobiva biogorivo, èime se
umanjilo površine za uzgoj kultura za prehrambenu
namjenu, i kao posljednje, dokument optužuje ponašanje
meðunarodnih ulagaèa zbog špekulacije oko cijena osnovnih
dobara. Ništa manje nisu krivi, prema dokumentu,
strukturalni èimbenici, na prvome mjestu veæa potražnja od
ponude na meðunarodnome tržištu prehrambenih proizvoda,
izazvana gospodarskim politikama razvijenih gospodarstava
i meðunarodnih financijskih ustanova u zemljama u razvoju.
Napose se osuðuje politike primijenjene u zemljama u
razvoju koje su podupirale uzgoj izvoznih prehrambenih
proizvoda, osiromašujuæi male poljodjelce slabljenjem
njihove prehrambene neovisnosti, kaže se u dokumentu.
Posljedice toga su dramatiène, upozorilo je Papinsko vijeæe
za pravdu i mir: prema procjeni Ujedinjenih naroda do 2015.
godine bi u svijetu bilo oko milijardu i 200 milijuna gladnih.
Dokument se ne zaustavlja na analizi stanja, nego nudi
odgovore na krizu. Što je prije moguæe valja se suoèiti s
problemom na dugoroènom planu koji æe ukloniti
strukturalne uzroke. Potreban je istinski novi plan za
prehranu koji æe omoguæiti "preporod poljoprivrede",
poduprt mjerama za poveæanje proizvodnje hrane u svijetu.
Prije svega treba pomoæi poljodjelcima u zemljama u
razvoju da proizvode više te njihovim proizvodima
omoguæiti pristup tržištu; treba istovremeno provoditi
agrarnu reformu da poljodjelci postanu zemljišni vlasnici.
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Papinsko vijeæe napominje kako bi razvijene zemlje na
slijedeæem skupu osam gospodarski najrazvijenijih zemalja,
takozvanih G-8 u Japanu morao preispitati program
proizvodnje biogoriva imajuæi u vidiku kontekst nestašice
poljoprivrednih proizvoda. Jer je, pojašnjava se u
dokumentu, nezamislivo smanjivati kolièinu poljoprivrednih
proizvoda namijenjenih prehrambenome tržištu u korist
drugih, premda opravdanih, ciljeva koji su u opreci s
osnovnim pravom na hranu. U tom smislu upozorava se
kako politike najveæih proizvoðaèa biogoriva poljoprivredno
zemljište namjenjuju za proizvodnju biogoriva, služeæi se
poticajnim mjerama koje su opreène poštenom razvoju
tržišta. Stoga se Sjedinjenje Amerièke Države i Europu
poziva da ponovno obraðuju površine koje su ovih godina
bile zapuštene. Dokument istièe kako je sadašnja
prehrambena kriza takoðer izazvana financijskom
špekulacijom oko sirovina, stoga zahtijeva reguliranje
financijskih mehanizama koji utjeèu na ostvarivanje
osnovnoga prava svakoga ljudskoga biæa na prehranu.
Dokument na kraju kritizira pretpostavku kako je
prehrambena kriza izazvana demografskim rastom. Zemlje
èlanice FAO-a obvezale se su se u završnoj deklaraciji sa
summita u Rimu da æe unatoè prehrambenoj krizi do 2015.
prepoloviti broj gladnih u svijetu te obeæale izdvojiti više od
6,5 milijarda dolara radi suzbijanja gladi i siromaštva. U
dokumentu se istièe i da hrana "ne smije biti sredstvo
gospodarskog i politièkog pritiska". U svezi s bolnim
pitanjem biogoriva koje neki smatraju djelomice
odgovornim za naglo poskupljenja hrane, summit poziva na
"daljnje istraživanje" te nove vrste energije. U svijetu danas
oko 850 milijuna ljudi u svijetu trpi glad, a sadašnja kriza
ugrožava još 100 milijuna ljudi.
Papa primio talijanskog premijera Berlusconija
Vatikan, 6.6.2008. (IKA) - Društveno-politièko stanje u
Italiji i u svijetu s posebnim osvrtom na Europu i bilatelarne
odnose izmeðu Rima i Svete Stolice – to su teme o kojima je
papa Benedikt XVI. razgovarao s predsjednikom talijanske
Vlade Silviom Berlusconijem, primivši ga 6. lipnja u
privatnu audijenciju. Bio je to treæi susret Svetoga Oca s
nekim talijanskim premijerom. Veæ se prije susreo s
Berlusconijem, 19. studenog 2005., a s Romanom Prodijem
13. listopada 2006. godine.
Kako stoji u priopæenju Tiskovnoga ureda Svete Stolice,
papa Benedikt XVI. i Silvio Berlusconi, u 40 minuta
srdaènoga razgovora govorili su o temama vezanima uz
stanje u Italiji i doprinosu Katolièke Crkve u životu zemlje,
na koje se – kako je istaknuto u priopæenju – Sveti Otac
nedavno osvrnuo u svojemu govoru na opæoj skupštini
Talijanske biskupske konferencije. Razgovaralo se takoðer i
o nekim pitanjima koja se odnose na aktualizaciju
sporazuma izmeðu Svete Stolice i Italije, a razmotreno je i
stanje u svijetu, od onoga na Bliskom istoku, do izgleda za
duhovni, etièki i društveni razvoj europskoga kontinenta.
Obje su strane istaknule volju za nastavkom uèinkovite
suradnje na bilateralnoj razini i u kontekstu meðunarodne
zajednice – stoji na koncu priopæenja. Nakon susreta,
talijansko se izaslanstvo zadržalo u razgovoru s državnim
tajnikom kardinalom Tarcisiom Bertoneom u nazoènosti
nadbiskupa Domiquea Mambertija, tajnika za odnose s
državama, izvijestio je Radio Vatikan.

ika
Mons. Giordano imenovan stalnim promatraèem Svete
Stolice pri Vijeæu Europe u Strasbourgu
Od 1995. mons. Giordano je generalni tajnik Vijeæa
europskih biskupskih konferencija (CCEE)
Vatikan, St. Gallen, 7.6.2008. (IKA) – Papa Benedikt XVI.
imenovao je mons. Alda Giordana, generalnog tajnika
Vijeæa europskih biskupskih konferencija (CCEE), stalnim
promatraèem Svete Stolice pri Vijeæu Europe u Strasbourgu,
objavljeno je 7. lipnja u podne u Vatikanu. Novu dužnost
mons. Giordano preuzet æe 1. rujna ove godine.
Predsjednik CCEE-a kardinal Peter Erdoe, te potpredsjednici
- kardinal Jean-Pierre Ricard i kardinal Josip Bozaniæ,
izrazili su svoju radost zbog imenovanja, zahvaljujuæi mons.
Giordanu za njegov veliki prinos i nesebiènu 13-godišnju
suradnju u službi za Crkvu i Europu u sklopu CCEE-a, stoji
u propæenju iz Tajništva CCEE-a. "Sretan sam što mons.
Giordano može i dalje nastaviti služiti Crkvi u Europi,
posebno u tako uglednoj ustanovi kao što je Vijeæe Europe",
rekao je kardinal Erdoe i istaknuo važnu ulogu Crkve u
Europi.
Mons. Aldo Giordano roðen je god. 1954. u Cuneou u Italiji,
a za sveæenika je zareðen 1979. Nakon studija teologije,
specijalizirao je filozofiju. Generalnim tajnikom CCEE-a
imenovan je 15. svibnja 1995, a reizabran je 1998. i 2003.
godine.
Papa primio sudionike VI. europskoga simpozija
sveuèilišnih profesora
Kršæanska vjera ne može biti zatvorena u apstraktni svijet
teorija, nego mora prožimati stvarno povijesno iskustvo kako
bi èovjeka zahvatila u najdubljoj istini njegova postojanja,
istaknuo Papa
Vatikan, 7.6.2008. (IKA) - Papa Benedikt XVI. primio je 7.
lipnja u audijenciju sudionike VI. europskoga simpozija
sveuèilišnih profesora, koji je ovih dana u Rimu održan na
temu "Proširiti obzore racionalnosti. Izgledi za filozofiju".
Zahvalivši na pozdravnome govoru kardinala Camilla
Ruinija i profesora Cesara Mirabellija, Papa je istaknuo da je
simpozij raspravljao o temi od velike akademske i kulturne
važnosti. Odabir teme nam omoguæuje obilježiti desetu
obljetnicu enciklike "Vjera i razum" pape Ivana Pavla II. –
primijetio je Papa i dodao kako su nakon objavljivanja te
enciklike brojni sveuèilišni profesori javno zahvalili papi
Ivanu Pavlu II. istièuæi žurnost ponovnoga studiranja
filozofije na sveuèilištima i u školama. Slažem se s tom
zabrinutošæu i ohrabrujem plodonosnu suradnju izmeðu
sveuèilišnih profesora, rimskih i europskih, a profesore
filozofije posebno pozivam da pouzdano nastave u
filozofskome istraživanju ulažuæi intelektualne energije i
ukljuèujuæi nove naraštaje u znanstveno istraživanje – rekao
je Benedikt XVI, a prenosi Hrvatski program Radio
Vatikana. Dogaðanja u prošlih deset godina, nakon
objavljivanja enciklike, jasnije su uprizorila povijesni i
kulturni okvir za filozofsko istraživanje. Kriza modernosti
doista nije sinonim za sumrak filozofije, naprotiv filozofija
se mora zauzeti u novome istraživanju kako bi shvatila pravu
narav krize i pronašla svoje nove odrednice. Modernost, ako
je dobro shvaæena, otkriva "antropološko pitanje", složenijim
i razgovjetnijim, od onoga kako ga predstavlja filozofsko
promišljane posljednjih stoljeæa, poglavito u Europi. Ne
podcjenjujuæi postignuto, o tome se još puno mora istraživati
i shvatiti. Modernost nije jednostavna kulturna pojava
našega doba, u stvarnosti ona ukljuèuje novo razmišljanje,
toènije shvaæanje ljudske naravi. U spisima suvremenih
mislitelja nije teško primijetiti pošteno razmišljanje o
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teškoæama u rješavanju te duge krize. Neki autori predlažu
otvaranje prema religijama, naroèito kršæanstvu, a to je oèit
znak kako se filozofsko razmišljanje želi izvuæi iz
samodostatnosti – rekao je Papa. Papa je rekao da je na
poticaj brojnih muškaraca i žena našega vremena, i u svijetlu
njihova oèekivanja, predložio istraživanje koje bi moglo
potaknuti ponovno zanimanje za filozofiju i njezinu
nezamjenjivu ulogu unutar akademskoga i kulturnog svijeta.
Taj prijedlog je bio predmet vašega simpozija – proširiti
obzore racionalnosti - a on mi omoguæava da zajedno s
vama, dragi prijatelji, istražujem – rekao je Benedikt XVI.
Želio bih poæi od dubokoga uvjerenja, koje sam više puta
oèitovao: Kršæanska se vjera jasno opredijelila protiv bogova
religije za Boga filozofa, to znaèi protiv mita same navike
radi istine o biæu. Ta se tvrdnja, koja odražava put kršæanstva
od samoga njegova poèetka, otkriva posvema aktualnom u
našem povijesnome kontekstu. Zaista, jedino polazeæi od te
pretpostavke, koja je istovremeno povijesna i teološka,
moguæe je iziæi u susret novim oèekivanjima filozofskoga
promišljanja. Opasnost da se religiju, èak i kršæansko,
zlorabi kao podmuklu pojavu i danas je veoma stvarna –
upozorio je Benedikt XVI. dodavši kako je u svojoj enciklici
"U nadi spašeni" istaknuo da kršæanstvo nije samo
informativna nego je i preobražavajuæa poruka – ponovio je
Sveti Otac pojašnjavajuæi spomenutu tvrdnju. To znaèi da
kršæanska vjera ne može biti zatvorena u apstraktni svijet
teorija, nego mora prožimati stvarno povijesno iskustvo kako
bi èovjeka zahvatila u najdubljoj istini njegova postojanja.
To iskustvo, uvjetovano novim kulturnim i ideološkim
situacijama, teološko istraživanje mora vrednovati i o njemu
je žurno pokrenuti plodan dijalog s filozofijom. Shvaæanje
kršæanstva kao stvarnoga preobražavanja ljudskoga
postojanja, s jedne strane potièe filozofsko promišljanje na
novi pristup religiji, a s druge pak ohrabruje ga da ne gubi
nadu u moguænost spoznaje stvarnosti. Stoga prijedlog
„proširiti obzore racionalnosti" ne treba ubrajati u nove
struje teološke i filozofske misli, nego ga treba shvatiti kao
zahtjev za novim otvaranjem prema stvarnosti na koju je u
svojoj cjelokupnosti pozvana ljudska osoba, kako bi,
nadilazeæi stare predrasude i pojednostavljenja, ispravno
shvatila modernost. Želja za puninom èovještva ne smije biti
iznevjerena, ona oèekuje nove prijedloge. Kršæanska je vjera
pozvana da na sebe uzme taj povijesni imperativ, ukljuèujuæi
u taj pothvat sve ljude dobre volje. Novi dijalog izmeðu
vjere i razuma, koji se danas traži, ne može se provoditi kao
nekad u prošlosti. On, ako se ne želi svesti na sterilno
intelektualno razglabanje, mora krenuti od sadašnje stvarne
ljudske situacije i o njoj razvijati razmišljanje kako bi
prikupio ontološko-metafizièku istinu – istaknuo je Benedikt
XVI. dodavši kako profesori pred sobom imaju vrlo
zahtijevan put. Prije svega, treba promicati akademske
centre visokoga profila, u kojima æe filozofija dijalogizirati s
drugim disciplinama, naroèito teologijom, potièuæi nove
kulturne sinteze kadre usmjeravati hod društva. Pozivam vas
da prikladnim inicijativama za sveuèilišno usmjeravanje
potièete mlade na studiranje filozofije. Uvjeren sam da æe
novi naraštaji, sa svojim poletom, znati velikodušno
odgovoriti na oèekivanja Crkve i društva. Papa je podsjetio
kako æe za nekoliko dana sveèano otvoriti godinu svetoga
Pavla, posveæenu apostolu naroda: želim da ova posebna
inicijativa bude za sve povoljna prigoda za otkrivanje, po
uzoru na velikoga Apostola, povijesne plodnosti evanðelja i
njegovih izvanrednih moguænosti za modernu kulturu. S
ovom željom, svima udjeljujem svoj apostolski blagoslov –
zakljuèio je Benedikt XVI.
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Kardinal Ennio Antonelli novi predsjednik Papinskog
vijeæa za obitelj
Vatikan, 7.6.2008. (IKA) – Papa Benedikt XVI. imenovao
je 7. lipnja kardinala Ennia Antonellija novim
predsjednikom Papinskog vijeæa za obitelj. Kardinal
Antonelli naslijedio je na tome mjestu u travnju preminuloga
kolumbijskog kardinala Alfonsa Lopeza Trujilla.
Kardinal Antonelli roðen je 18. studenoga 1936. u mjestu
Todi u Umbriji, a nakon studija bio je profesor teologije u
Asizu. Od 1982. do 1988. vodio je biskupije Gubbio i
Perugia, a 1995. izabran je za generalnog tajnika Talijanske
biskupske konferencije. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je
2001. nadbiskupom u Firenci. Kao nadbiskup posebno se
zalagao na podruèju obrazovanjaa, zdravstva i socijalne
zaštite. U listopadu 2003. imenovan je kardinalom.
Papa primio buduæe èlanove Diplomatskog zbora Svete
Stolice
Benedikt XVI. primio sveæenike koji studiraju na Papinskoj
crkvenoj akademiji, instituciji u kojoj se prezbiteri više od
300 godina pripremaju za diplomatsku službu Svete Stolice
Vatikan, 9.6.2008. (IKA) - Papa Benedikt XVI. primio je u
ponedjeljak 9. lipnja u audijenciju sveæenike koji studiraju
na Papinskoj crkvenoj akademiji, instituciji u kojoj se
prezbiteri više od 300 godina pripremaju za diplomatsku
službu Svete Stolice. U svojem govoru Papa je istaknuo
dragocjenog diplomatske službe te je, izmeðu ostaloga,
istaknuo: U svojem svakodnevnom poslu bit æete u doticaju
s crkvenim stvarnostima koje æete morati shvatiti i pomagati;
živjet æete èesto daleko od svoje domovine u zemljama koje
æete nauèiti upoznati i voljeti; morat æete uæi u svijet
bilateralne i multilateralne diplomacije, biti spremni uložiti
svoje diplomatsko iskustvo, veæ takoðer, i prije svega,
pružati svoje sveæenièko svjedoèanstvo. Zato, pored nužne i
obavezne pravne izobrazbe, još je važnije da svoj život i
svoje djelovanje prožmete ljubavlju vjernom Kristu i Crkvi,
koja æe u vama pobuditi pastoralnu brigu za sve, istaknuo je
Papa u svom govoru buduæim èlanovima diplomatskog
zbora Svete Stolice.
Papinsku crkvenu akademiju utemeljio je u Rimu 1701. opat
Pietro Garagni, po savjetu blaženog Sebastiana Valfrea.
Vatikan: Deseta obljetnica smrti kardinala Agostina
Casarolija
Kardinal Casaroli bio je tvorac tzv. Ostpolitik koju je
Katolièka
Crkva
desetljeæima
provodila
prema
komunistièkim zemljama prije pada Berlinskog zida
Vatikan, 10.6.2008. (IKA) – U povodu desete obljetnice
smrti bivšega državnog tajnika Svete Stolice kardinala
Agostina Casarolija u Vatikanu je 10. lipnja održan skup
posveæen tom velikom kardinalu. Skup o kardinalu
Casaroliju, tvorcu tzv. Ostpolitik, kako se naziva sve ono što
je Crkva desetljeæima poduzimala u uspostavi dijaloga s
komunistièkim zemljama prije pada Berlinskog zida, otvorio
je državni tajnik Svete Stolice kardinal Tarcisio Bertone
izlaganjem "Ostpolitik Agostina Casarolija, 1963.-1989.".
Zatim su o Agostinu Casaroliju i njegovu radu na uspostavi
odnosa meðu narodima govorili predsjednik Papinskog
vijeæa za meðureligijski dijalog kardinal Jean-Louis Tauran i
bivši ministri vanjskih poslova Francuske prof. Jean-Bernard
Raimond te Poljske prof. Wladislaw Bartoszewski. Nakon
izlaganja povjesnièara Agostina Giovagnolija završno je
izlaganje održao dugogodišnji najbliži suradnik kardinala
Casarolija i organizator proslave obljetnice njegove smrti
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kardinal Achille Silvestrini.
U povodu obljetnice smrti kardinala Casarolija poruku
kardinalu Silvestriniju uputio je talijanski predsjednik
Giorgio Napoletano koji je za pokojnog kardinala rekao da
je bio "veliki crkveni velikodostojnik i oštrouman državnik".
Prema talijanskom predsjedniku, Casaroli je bio
"dalekovidni protagonist onoga razdoblja dijaloga koje je na
presudan naèin pridonijelo udaranju temelja za mirno
ujedinjenje tada podijeljene Europe". Kao državni tajnik,
dodao je predsjednik Napoletano, odigrao je najvažniju
ulogu u odnosima izmeðu Svete Stolice i države Italije.
Na samu obljetnicu njegove smrti, u ponedjeljak 9. lipnja,
dekan Kardinalskog zbora kardinal Angelo Sodano
predvodio je misu zadušnicu za pokojnog kardinala
Casarolija.

Prilog dokumenti
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Prilog dokumenti
Svi hrvatski graðani imaju pravo na fizièku i pravnu
sigurnost
Izjava Komisije "Iustitia et Pax" Hrvatske biskupske
konferencije
Niz uèestalih prijetnji, a navlastito teških napada na život
novinara i drugih osoba koje ukazuju na moguæe sluèajeve
kriminala, korupcije i nezakonitosti s pravom uznemiruje sve
hrvatske graðane kojima je stalo do istine, pravde, mira i
poštivanja zakona.
Komisija „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije
izražava s jedne strane svoju moralnu potporu svima koji se
naðu žrtvom takvih napada, a s druge iskazuje svoju
zabrinutost za stanje pravne države, za poštivanje zakona i
za pravnu i fizièku sigurnost graðana. Komisija smatra da
nekažnjavanje, ne samo ovakvih napada, nego i djela na koja
žrtve ovakvih napada upozoravaju, stvara osjeæaj
nesigurnosti i dojam bezakonja. Svi hrvatski graðani imaju
pravo na fizièku i pravnu sigurnost, a svako nasilnièko
ponašanje i kriminal trebao bi strahovati od ruke pravde.
Nažalost, tome sve èešæe nije tako, na što ukazuje, kao
zabrinjavajuæi znak i nedavno premlaæivanje, gotovo do
smrti, jednog novinara i jednog javnog djelatnika.
Ukoliko iza ovakvih prijetnji i napada stoje organizirane
snage i skupine, onda treba biti svjestan da prilagodba
Hrvatske demokratskim, europskim normama i standardima
ne može uspjeti dok ovakve snage ne budu onemoguæene i
kažnjene. Ovdje je naime u pitanju ne samo sloboda
informiranja,
nego
i
opæenito
funkcioniranje
i
vjerodostojnost hrvatske pravne države. Komisija stoga
oèekuje da predsjednik Republike, koji je po Ustavu jamac
funkcioniranja institucija i pravne države, kao i sve nadležne
institucije demokratske države uèine sve - kao i druge države
koje jamèe graðanske slobode i prvenstvo prava - što je
neophodno da ljudska prava u Republici Hrvatskoj budu
stvarno zaštiæena, a kriminal i korupcija proganjani i
kažnjavani.
Zagreb, 6. lipnja 2008.
Mons. dr. Vlado Košiæ
Predsjednik Komisije „Iustitia et pax" HBK
Izražavam vam priznanje, blizinu i zajedništvo Crkve u
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Homilija zagrebaèkog nadbiskupa kardinala Josipa
Bozaniæa u prigodi 60. obljetnice organiziranog
dušobrižništva Hrvata katolika u Austriji, Salzburg, 8. lipnja
2008.
Draga braæo i sestre!
1. Dolazeæi na ovo slavlje 60. obljetnice organiziranoga
dušobrižništva za Hrvate katolike u Austriji vozio sam se
vama dobro poznatim cestama. One su vas svih ovih godina
spajale s domovinom, a meðu vama ima i onih koji, zbog
svima znanih razloga, domovinu godinama niste smjeli
pohoditi. Vozeæi se tako, u mislima su mi se kristalizirale
rijeèi proroka Hošee koje maloprije èusmo u èitanju na
jeziku drage nam zemlje domaæina. Prorok, aludirajuæi na
Mesiju kaže: "On æe nam doæi poput dažda jesenskog, poput
kiše proljetne što natapa zemlju" (Hoš 6, 3). Unatoè
prirodnoj raskoši zemlje Austrije, približavajuæi se
Salzburgu, osjeæao sam u kontekstu dažda jesenskog i ove
proljetne kiše, svu vašu èežnju za domom i domovinom i za
svim onim što je dobro, lijepo i istinito, a što ima zadnji
izvor u Bogu. Prorok je govorio narodu najrazumljivijim

jezikom - jezikom prirode. Zagledan u suha polja, narod o
kojemu Prorok govori, sjetno je èeznuo za daždom što život
znaèi.
Sjetom i èežnjom za potomstvom bili su obojani
Abrahamovi dani. Apostol Pavao pak, komu je Crkva
posvetila ovu godinu, u poslanici Rimljanima progovara
ponovno jezikom èovjekove prirode. Prikazao je Abrahama
kao èovjeka koji "u nadi protiv svake nade", unatoè dubokoj
starosti bez izgleda da æe imati potomstvo, i dalje vjeruje - a
Bog obilno nagraðuje njegovu vjeru toliko željenim
potomstvom.
Èežnjom su bili protkani i dani carinika Mateja iz evanðelja.
On je oèito cijeloga života tragao za neèim uzvišenim.
Išèekivao je trenutak da se zagleda u oèi neprevarljive Nade.
I znao je prepoznati taj trenutak onoga èasa kad ga je Isus
ugledao u carinarnici i pozvao da ga slijedi. I Matej je,
ostavivši sve, pošao za njim.
2. Danas vam, predraga braæo i sestre, dolazim kao pastir,
nosim vam Radosnu vijest evanðelja. Dolazim vam reæi da
vas Bog ljubi i da Crkva u domovini ne zaboravlja svoje
vjernike diljem svijeta. Prema nekim procjenama u Austriji
vas je oko 85.000, dakle brojem èitavi jedan grad naše
domovine. I taj "hrvatski grad u Austriji" koji je, iako na
izvan neprepoznatljiv, naselio mnoge gradove i krajeve ove
zemlje danas je u ovako velikom broju predstavljen na
ovome Slavlju. Dolazeæi danas u Salzburg na ovo Slavlje
slijedili ste nadahnuæe svoga srca i zato vas se iz cijele
Austrije slilo na stotine u ovaj drevni grad, austrijski kulturni
biser, kako bi slaveæi 60 godina organiziranoga hrvatskoga
dušobrižništva potvrdili svoje vjersko i nacionalno
zajedništvo.
Vi najbolje znate da rijetko tko može ravnodušan prelaziti
granice zemalja, što se posebno osjeæa pri povratku u
domovinu. Tada srce jaèe treperi i èovjeka obavija osjeæaj
sveèanosti, ushita i ponosa. Putujuæi prema vama u sjeæanje
su mi došle rijeèi blagopokojnoga zagrebaèkog nadbiskupa
kardinala Franje Kuhariæa koje je izrekao u jednoj prigodi u
kojoj je slikovito opisao što znaèi susresti se s Bogom.
Naime, èežnju duše za Bogom kardinal Kuhariæ usporedio je
upravo s emigrantom koji je desetljeæima èeznuo za
domovinom. Zato se radost susreta s Bogom kad èovjek
umre može usporediti radosti koja èovjeka obuzme kad se
vrati na svoju rodnu grudu (usp. Razgovor kardinala Franje
Kuhariæa za HTV).
3. Dragi vjernici, nije li veæina vas i vaših roditelja, braæe i
sestara, baka i djedova, imala potpuno drukèije planove sa
svojim životima? Jeste li mogli slutiti da æete danas živjeti
izvan svoje domovine? Èeznuli ste, poput svakog èovjeka,
za mirom, blagostanjem i pristojnim životom u svojim
domovima u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini. No, zbili su
se dogaðaji na koje niste mogli utjecati. Ti dogaðaji su
"dogaðaji meðaši" koji ne samo živote pojedinaca, veæ i
živote èitavoga naroda usmjere u drugom pravcu.
Mi kršæani ne uzmièemo pred takvim dogaðajima.
Suoèavamo se s njima s potpunim povjerenjem u Boga.
Ovdje u Salzburgu, ovdje u Austriji, ovdje u Europi ovdje
meðu vama u najtežim danima prošloga stoljeæa jednostavno
se dogodila - Crkva.
Crkva u Austriji snažno se oèitovala prema èovjeku u
potrebi 1945. godine, a meðu potrebnima bilo je mnogo
naših sunarodnjaka. Blajburška tragedija je itekako utjecala
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da se mi danas susretnemo u ovoj crkvi sv. Andrije u
središtu Salzburga. S ovoga mjesta ponavljam ono što sam
rekao u propovijedi na blajburškom polju prošle godine:
"Blajburška je tragedija, i sve ono što je slijedilo nakon toga
uvod u zloèin puno širih razmjera. Ona je ostavila pustoš u
duhovnom i kulturološkom tkivu hrvatskoga naroda, jer je
ubijen, ušutkan i raseljen velik broj intelektualaca, posebno
katolièkih, sveæenika, redovnika i redovnica, kako bi se
lakše ukorjenjivala ideologija marksistièkog i bezbožnièkog
obilježja. Od tada, pa sve do današnjih dana, na Crkvu se u
našem narodu baca ljaga i sjena krivice koju Crkvi nijedan
analitièar, koji drži do istine i teži k objektivnosti, ne može
pripisati."
Svi smo danas Bogu posebno zahvalni što se te kobne 1945.
godine upravo u ovom kraju našao sveæenik Zagrebaèke
nadbiskupije preèasni Vilim Cecelja. Kao bliski suradnik
kardinala Alojzija Stepinca te kolega i prijatelj kardinala
Franje Šepera, bez sumnje mnogim je vjernicima bio
putokaz i èvrsti oslonac u kušnjama i teškoæama progona.
Emigrant o kojemu je govorio kardinal Franjo Kuhariæ lako
bi mogao biti preèasni Cecelja koji je, kako nam svjedoèe
zapisi, posljednji put bio u Hrvatskoj na Uskrs 1945. godine
(usp. Glasnik Srca Isusova i Marijina, br. 3-4,1960., str. 46),
ali nije doèekao ono za èim je gotovo pola stoljeæa èeznuo.
Umro je 1989. godine u Salzburgu, ne doživjevši radosti da
ugleda osloboðenu svoju domovinu Hrvatsku. Neka mu
Gospodin udijeli vjeènu radost nebeskog zajedništva.
Primjer preèasnog Cecelje svjedoèi da su Božji ljudi veæi od
ljudske mržnje! Kao sveæenik Katolièke Crkve, bio je 1945.
godine predsjednik Hrvatskoga Crvenog križa u Austriji te
se neumorno brinuo za izbjegle Hrvate koji su preživjeli
križni put, a bili su smješteni po izbjeglièkim logorima u
Austriji. To mnoštvo obespravljenih ljudi žedno milosrða,
pronalazilo je oslonac u misionarskom djelovanju Crkve.
Zadivljujuæom brzinom i neizmjernom požrtvovnošæu Crkva
u Austriji i Hrvatskoj pobrinula se za hrvatske izbjeglice.
Veæ u listopadu 1945. godine, preèasni Vilim Cecelja je
dobio službeni dekret Salzburške nadbiskupije za
dušobrižnika izbjeglicama. Ubrzo nakon toga lažno je
optužen i zatvoren u logor. Iz logora izlazi 1947. godine
teško bolestan na pluæima. Oporavio se tek 1950. godine.
Dekretom od 1. ožujka 1948. godine kojim je sveæenik
mostarsko-duvanjske biskupije vlè. Jure Vrdoljak imenovan
za dušobrižnika Hrvata katolika na podruèju Salzburške
nadbiskupije i èitave Austrije zapoèelo je službeno
dušobrižništvo èiju 60. obljetnicu danas slavimo.
Od 1945. do 1965. godine u Austriji je djelovalo desetak
hrvatskih sveæenika koji su se brinuli za hrvatske ratne
izbjeglice, posebno u logorima u Koruškoj, Salzburgu,
Tirolu, Gornjoj i Donjoj Austriji. Zaštitu ratnim izbjeglicama
s posebnom je pažnjom pružala i Sveta Stolica, koja je
imenovala slovenskoga sveæenika vlè. Jožu Jagodièa za sve
izbjeglice Hrvate, Slovence i Nijemce ("Volksdeutschere").
Hrvatski sveæenici, zaduženi za pastoral vjernika u tuðini,
hrabro su svjedoèili povezanost s narodom u najtežim
vremenima.
4. Drugi važan "dogaðaj meðaš", odnosno važno razdoblje
za Hrvate u Austriji, dolazak je "gastarbeitera", Hrvata koji
su morali napuštati Domovinu tražeæi rada i kruha. Za
hrvatske vjernike time se dogodio veliki obrat, no ne samo
za njih, veæ i za Crkvu u hrvatskom narodu. Osnivanjem
Hrvatskih katolièkih misija, stvoreni su uvjeti pastoralnog
rada kakvih Crkva u domovini nije imala. Naime, i u
inozemstvu se poèeo razvijati pastoral radnika. U Hrvatskoj
je vladala diktatura proletarijata, a rad bio obojan
komunistièkom ideologijom, daleko od kršæanskoga
poimanja èovjeka radnika koji se posveæuje radom i
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molitvom. Hrvatske katolièke misije suoèile su se u radu s
iseljenicima sa zahtjevnom zadaæom - kako oèuvati najveæe
vrijednosti: vjeru u Boga, obitelj i ljubav prema domovini. U
domovini smo bili svjedoci teških situacija brojnih
razdvojenih obitelji, otac na radu u inozemstvu, majka s
djecom u domovini. Naime, èesto smo u domovini gledali
koliki danak plaæaju razdvojene obitelji, a sveæenici koji su
radili u pastoralu iseljenika morali su snažno djelovati kako
bi pomogli èovjeku u tuðini koji èesto nije poznavao ni
jezik, ni kulturu, ni obièaje, koji je jednostavno bio
usamljen. I tu se dogodila – Crkva. Tu je Crkva progovorila
svojim poslanjem – svojom ljubavlju i brigom za èovjeka.
Takvo je stanje snažno povezalo domovinsku i iseljenu
Crkvu. Zahvaljujuæi Bogu za dar slobode koji danas
uživamo zagledani smo u zajedništvo biskupa, sveæenika,
redovnika i redovnica i svih Kristovih vjernika laika koji su
tih godina uspjeli saèuvati ono najvrjednije.
5. Treæi "dogaðaj meðaš" koji je stavio naše Crkve pred nove
teške izazove bio je Domovinski rat. Nažalost, mnoge su
obitelji u ratu izgubile nekoga svoga bliskoga. Mnogi su
meðu vama s još svježim ranama proživljene boli. Osjeæam
vašu muku i prikazujem je zajedno s vama Gospodinu. Ceste
kojima ste napuštali svoja sela i gradove bile su posute
trnjem koje samo mržnja može posijati. Crkva u Hrvatskoj i
Austriji ponovno je pokazala organiziranu brigu za èovjeka u
nevolji. Doèekivala vas je kao ranjene hodoèasnike te
melemom susretljive ljubavi brisala suze i vidala vaše teške
rane. Crkva je ponovno snažno progovorila. I opet se
dogodila Crkva.
Dragi vjernici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, znam da
èesto s puno gorèine i boli, s povrijeðenim ponosom slušate
izjave koje diraju toèno onaj dio srca koji samo Božja blizina
može izlijeèiti. U Božjem dodiru dah je istine, radosti koja je
u stanju grè i jad preobraziti u ponos, ponos koji pripada
dostojanstvu djece Božje.
Skreæem vam pozornost na rijeèi pape Benedikta XVI. što ih
je izrekao na Malu Gospu prošle godine u Mariazellu: "Istina
se ne nameæe izvanjskom silom, nego je ponizna. Istina se
dokazuje u ljubavi, ona nije èovjekovo vlasništvo, ona nije
naš proizvod, kao što èovjek ne može stvoriti ljubav, veæ je
samo može primiti i darovati. Potrebna nam je ta unutarnja
snaga istine. Toj snazi istine vjerujemo kao kršæani. Za nju
svjedoèimo. Nju moramo darivati tako kako smo je primili".
Neka te rijeèi snažno odjeknu u vašem razumu i vašem srcu.
Èuvajte svoje kuæe, livade i staze, svjedoèite da ljubite svoju
grudu Bosne ponosne, jer i ona ljubi vas. Na silinu govora
mržnje kojom smo mi kršæani èesto zasuti odgovarajmo
istinom u ljubavi. Privilegirani smo naraštaj mi kršæani, jer
sva je istina u Isusu Kristu koji je, kako smo èuli u poslanici,
predan za opaèine naše i uskrišen radi našeg opravdanja
(usp. Rim 4,25).
Daleko od Domovine, ovdje, u Salzburgu, Beèu, Feldkirchu,
Innsbrucku, Grazu, Linzu, Klagenfurtu, St. Pöltenu,
Gradišæu i mnogim drugim mjestima diljem Austrije za
Domovinskog rata Crkva nije stajala skrštenih ruku. Slala je
obilnu pomoæ u Domovinu te istodobno zbrinjavala brojne
izbjeglice. Danas kad slavimo 60. obljetnicu organiziranoga
dušobrižništva za hrvatske vjernike u Austriji ne možemo se
toga ne sjetiti i Bogu ne zahvaliti.
6. Prije godinu dana, na svetkovinu Majke Božje od
Kamenitih vrata, Crkvi u Hrvatskoj stiglo je veliko priznanje
od Crkve u Austriji. Na susretu biskupa Hrvatske i
Austrijske biskupske konferencije osjetili smo golemo
poštovanje koje Crkva u Austriji ima prema vama, prema
nama. U razgovorima s biskupima trajno je dolazilo do
izražaja divljenje našem hrvatskom katolièkom zajedništvu.

ika
Iako smo desetljeæima kao dvije Crkve bili u dva razlièita
društvena sustava naša komunikacija uvijek je bila
intenzivna. Zato želim danas izraziti zahvalnost Crkve u
Hrvatskoj sestrinskoj Crkvi u Austriji na svemu što je èinila i
èini za Hrvate u Austriji.
7. Mi kršæani, povlašteni smo narod koji èuva spomen,
tradiciju, koji se ne odrièe povijesti, koji ne zaboravlja, koji
iz naraštaja u naraštaj urezuje u sjeæanje istinu o nama
samima. No, ljubeæi istinu mi vjernici moramo danas zastati
i zapitati se: kamo smjera cesta kojom putujemo kao Crkva.
Pred nama su novi izazovi. Nikada hrvatsko i
zapadnoeuropska društva u modernoj povijesti nisu bila
bliža. Vozeæi se cestama koje spajaju naše zemlje sve je teže
uoèiti razlike. Plodovi globalizacije su sve prisutniji. Znam,
da postoje problemi i na razini kulturnog i društvenog
udruživanja. Znam, još uvijek djeluju snage koje pokušavaju
stvarati podjele. Crkva i u ovom povijesnom trenutku mora
biti budna i djelovati. Zajednica smo vjernika, zaljubljenih u
Krista i gledamo u Njega koji je put istina i život.
8. Dragi mladi vjernici, vama se želim posebno obratiti.
Sluga Božji papa Ivan Pavao II. za svog treæeg pohoda
Hrvatskoj mladima je dozvao u svijest istinu da mali niski
ciljevi ne mogu nikada utažiti žeð za sreæom i puninom, koja
je u vašem srcu. Jasno je naglasio da vam je Bog dao zadaæu
koju nitko ne može ispuniti doli vi sami. Dok u Zagrebu
uspostavljamo Hrvatsko katolièko sveuèilište jer znamo da
se opstanak i napredak jednog naroda jamèi kulturom i
školovanjem, pozivam vas, ne zanemarujte školovanje,
napredujte u znanju i stjeèite nove kvalifikacije. Živite u
prekrasnoj zemlji, koju volite i koja vam nudi toliko dobra.
U zahvalnosti koristite te blagodati. Jer vi, dragi mladi,
svojim entuzijazmom, svojim optimizmom, životnom
radošæu i vjerom koju ste baštinili od svojih preða možete
biti najbolji promotori vjerskog i nacionalnog identiteta.
Austrijski biskupi prošle godine prenijeli su nam svoje
oduševljenje zbog sudjelovanja mladih na misnim slavljima i
u crkvenom životu misija. Ljubomorno èuvajte tu vjernièku
praksu i svoje kršæansko oduševljenja. Nemojte ga se odreæi,
ono je magnet koji privlaèi, ono je cesta koja vodi do istine.
Zapamtite, Isus Krist je put, istina i život.
Drage hrvatske katolièke obitelji, dragi oèevi i majke,
razumijem vaše muke, znana su mi vaša pitanja, osobito
glede odgoja djece. Danas vam želim samo ponovite proglas
hrvatskih biskupa iz ninskih slavlja davne veæ 1979. godine:
Hrvatska katolièka obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi
misu. Nedjelja i nedjeljna misa saèuvale su naš narod
tijekom duge i teške povijesti, one su u stanju i danas èuvati
vas i vaše obitelji. Èuvajte nedjelju za Boga i obitelj.
Nedjelja i nedjeljna misa u stanju su i danas u vremenu
globalizacija saèuvati naš hrvatski i katolièki identitet. Èesto
se naglašavaju ove odlike Hrvata katolika: vjera u Boga,
odanost Katolièkoj Crkvi, ljubav prema obitelji i pobožnost
prema Presvetoj Bogorodici Mariji. Braæo i sestre, u tome se
svi nalazimo, to je prokušan put, držimo ga se i èuvajmo ga!
9. Ove godine slavimo desetu obljetnicu proglašenja
blaženim kardinala Alojzija Stepinca. U Zagrebu i po
domovini proslavit æemo tu obljetnicu na razlièite naèine
kako bismo zahvalili Bogu na darovima, koje smo u
desetljeæu javnoga èašæenja blaženoga Alojzija iskusili kao
pojedinci, kao Crkva i kao narod. Središnja proslava u
Zagrebu bit æe 20. i 21. rujna ove godine, koju æe predvoditi
državni tajnik Svete Stolice kardinal Tarcisio Bertone.
Postoje sveci po kojima Božja ljubav i istina progovaraju na
neobièan naèin. U Crkvi hrvatskoga jezika na osobit naèin
progovara u "Najsvjetlijem liku" hrvatskoga naroda. Dragi
vjernici, upoznajte što bolje taj hrvatski svetaèki lik, kako
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biste jasnije mogli raspoznati poziv koji je Bog darovao
vama i kojim vam želi darovati svoju radost i mir. Na
primjeru Stepinèeva života prepoznajemo da ni sužanjstvo,
niti grubost vanjskih životnih okolnosti ne mogu poljuljati
sigurnost i pomutiti radost u Gospodinu. Naš se Blaženik
uvijek oslanjao na onoga kojemu je povjeravao s potpunom
predanošæu i posvemašnjim pouzdanjem.
Poznato mi je koliko je za vremena preèasnog Cecelje bl.
Alojzije bio štovan u Salzburgu. U salzburškoj katedrali na
misi zadušnici za kardinala Stepinca pjevalo se na hrvatskom
jeziku. Godinama kasnije lik bl. Alojzija sve se više štuje s
redovitim devetnicama njemu u èast. (usp. Referat Ivana
Pompera u povodu 50 godina HKM Salzburg). Braæo i
sestre, imamo uzore! Slijedimo neustrašivost svetaca i
blaženika Crkve u hrvatskom narodu. Štujmo sv. Josipa
zaštitnika Hrvatske i sv. Iliju zaštitnika Bosne i Hercegovine!
10. Danas stojim pred vama, predragi vjernici, u susretu ne
samo s vašom sjetom i èežnjom, nego sjetom i èežnjom svih
onih koji su svojim radom utkali znoj, suze, razoèaranja i
nadanja u Hrvatske katolièke misije tijekom ovih 60. godina
organiziranoga dušobrižništva za hrvatske vjernike u
Austriji. Danas izražavam priznanje, blizinu i zajedništvo
Crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a posebno svega
hrvatskog Episkopata koji djeluje u obje zemlje, svima
vama, dragi sveæenici, redovnici i redovnice, i Kristovi
vjernici laici u hrvatskim katolièkim misijama koje
spominjem onim redom kako su nastajale: Salzburgu
(1950.), Beèu (1955.), Linzu (1966.), Grazu (1967.),
Innsbrucku (1967.), Feldkirchu (1968.), Klagenfurtu (1970.)
i St. Pöltenu (1971.). Neka Vaše zajedništvo i dalje prati i
èuva svojim majèinskim zagovorom Blažena Djevica Marija
Majka Crkve! Fidelissima Advocata Croatiae – Najvjernija
Zagovornica Hrvatske. Amen.
"Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne
paljenice"
Papin nagovor uz molitvu Anðeo Gospodnji u nedjelju, 8.
lipnja 2008.
Draga braæo i sestre!
U središtu liturgije Rijeèi ove nedjelje stoji tvrdnja proroka
Hošee kojega preuzima Isus u Evanðelju: "Jer ljubav mi je
mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice" (Hoš 6,6).
Rijeè je o kljuènoj rijeèi, jednoj od onih koje nas uvode u
srce Svetoga pisma. Kontekst, u kojemu Isus prihvaæa tu
rijeè, poziv je Mateju, koji je po zvanju "carinik", to jest
poreznik koji je porez naplaæivao za rimsku carsku vlast: veæ
zbog toga, Židovi su ga smatrali javnim grješnikom.
Pozivajuæi ga baš dok je sjedio u carinarnici – taj prizor jako
dobro prikazuje jedna od najslavnijih Caravaggiovih slika –
Isus je s uèenicima došao u njegovu kuæu i sjeo za stol
zajedno s drugim carinicima. Skandaliziranim farizejima je
odgovorio: "Ne trebaju zdravi lijeènika nego bolesni... Ta ne
doðoh zvati pravednike nego grešnike" (Mt 9,12-13).
Evanðelist Matej, uvijek pozoran prema vezi izmeðu Staroga
i Novoga zavjeta, na tome mjestu u Isusova usta stavlja
Hošeino proroštvo: "Hajdete i prouèite što znaèi: Milosrðe
mi je milo, a ne žrtva."
Ta je prorokova tvrdnja tako važna da je Gospodin ponovno
navodi u jednome drugome kontekstu, s obzirom na
poštivanje subote (usp. Mt, 12,1-8). I u tome sluèaju On
prihvaæa odgovornost za tumaèenje propisa, oèitovavši se na
taj naèin kao "Gospodin" samih pravnih institucija. Okrenut
farizejima dodaje: "I kad biste razumjeli što ono znaèi:
Milosrðe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili one nekrive"
(Mt 12,7). Dakle, u tome Hošeinom proroštvu Isus, Rijeè
tijelom postala, da tako kažemo - "ponovno se našla"; uèinio
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je to baš s cijelim svojim srcem i ostvario svojim
ponašanjem, èak i uz cijenu da se sukobi s osjetljivošæu voða
svoga naroda. Ta rijeè Božja došla je do nas, po
evanðeljima, kao jedan od sažetaka cijele kršæanske poruke:
prava vjera sastoji se u ljubavi prema Bogu i prema
bližnjemu. Evo što daje vrijednost bogoštovlju i obdržavanju
propisa.
Obraæajuæi se sada Djevici Mariji, zamolimo po njezinu
zagovoru da uvijek živimo u radosti kršæanskoga iskustva.
Majka Milosrða, Bogorodica, neka u nama pobudi osjeæaje
sinovske predanosti Bogu, koji je beskrajno milosrðe; neka
nam pomogne da kao svoju prihvatimo molitvu što je izrièe
sveti Augustin u jednome poznatom odlomku svojih
Ispovijesti: "Gospodine, smiluj mi se! Jao meni! Evo, ja ne
skrivam svojih rana: ti si lijeènik, ja sam bolesnik; ti si
milosrdan, ja sam bijedan... Sva je moja nada samo u
velikom milosrðu tvome" (X, 28.39; 29.40).
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