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Potpisani ugovori između Vlade i
Crkava reformatorske baštine
Ugovorima se reguliraju odnosi na području
odgoja, obrazovanja, kulture, dušbrižništva u
vojnim i policijskim snagama, kaznionicama,
te bolnicama

Preminuo umirovljeni đakovački i
srijemski biskup Ćiril Kos
U Kliničkoj bolnici u Osijeku u nedjelju 6.
srpnja u 4 sata i 50 minuta umro je umirovljeni
biskup đakovački i srijemski Ćiril Kos u 84.
godini života, 59. godini svećeništva i 30.
godini biskupske službe.

Biskup Puljić o odgovornosti Crkve u
demokratskom društvu
Predavanje na znanstvenom skupu "Kršćani u
napetosti između nacionalnog identiteta,
demokratskog društva i političke kulture u
Europi"

Poruka carigradskoga patrijarha
Svetome Ocu
Premda jedinstvo nije još u potpunosti
postignuto, ohrabreni smo vezama mira i
ljubavi koje postoje između Pravoslavne i
Katoličke crkve, poručio je carigradski
patrijarh Bartolomaios I. papi Ivanu Pavlu II.
prigodom svetkovine "svetoga Petra, prvoga
među apostolima"

"Crkva i Romi, za duhovnost
zajedništva"
U Budimpešti je održan peti Svjetski kongres
za pastoral Roma, koji priređuje Papinsko
vijeće za pastoral selilaca i putnika, u suradnji
s Mađarskom biskupskom konferencijom, kako
bi se razmotrili uvjeti života romske zajednice,
posebice u vezi sa školovanjem, integracijom u
društvo, te zaštitom prava
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Hrvatska redovnica primila apostolsku pobudnicu “Crkva u Europi”
Ljetopis franjevačkog samostana Šarengrad
Nova uprava hrvatskih kapucina
Dol: Proslavljena 525. obljetnica Gospe od Sela
Posveta novosagrađene župne crkve u župi Gornji Rajić
Proslavljen sv. Toma, zaštitnik Pulske biskupije
Završila Akcija PET
Trošmarsko proštenje
Ekumenski i međureligijski izlet na Košljun
Trostruko slavlje u svetištu Majke Božje Bistričke
Pokop don Mije Stijepića
U Velom Lošinju proslavljena 1700. obljetnica svetoga Grgura
Dr. Boehr o Europi kao političkoj i duhovnoj zadaći
Završio skup pitomaca Papinskog zavoda "Germanicum et Hungaricum"
Misa zadušnica i pogreb biskupa Kosa

Crkva u Hrvata
■ Kardinal Puljić blagoslovio temelje nove crkve u Čardaku
■ Ljetni susret misionara u Mostaru
■ Sarajevo: Otvorena obnovljena Napretkova knjižnica

Inozemne vijesti
■
■
■
■
■
■
■

Antiohija: Simpozij o sv. Pavlu
Rim: Regionalni kongres Europskoga Caritasa
Papa primio stogodišnjeg kardinala
U Pakistanu ubijen svećenik
Postavljanje križa na vrh najviše europske planine Montblanc
Papina poruka predsjedniku Međunarodnog Caritasa
Preminuo kaldejski patrijarh Babilonije

Prilog dokumenti
■ Poruka svete Marije Goretti današnjoj mladeži
■ Vapaj nevoljnika u iščekivanju jutra spasenja

Prilog prikazi
■ Zašto Hrvati istupaju iz Crkve?
■ Iz tiska izišla knjiga "Ekumenske studije i dokumenti"
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Hrvatska redovnica primila apostolsku pobudnicu
“Crkva u Europi”
S. Kornelija Zorić
primila je pobudnicu
kao predstavnica
europskih redovnica

Dubrovnik, 28.6.2003. (IKA) –
Hrvatska redovnica s. Kornelija
Zorić, vrhovna poglavarica
hrvatske Družbe sestara
franjevki od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika bila je među
desetoro članova Druge
europske biskupske sinode
održane 1999. godine u
Vatikanu, kojima je papa Ivan
Pavao II., uoči blagdana sv.

Petra i Pavla ove godine, 28.
lipnja, uručio apostolsku
pobudnicu “Crkva u Europi”. S.
Kornelija primila je dokument
kao predstavnica europskih
redovnica. Naime, nakon
svečane Večernje 28. lipnja,
Sveti Otac je potpisao
apostolsku pobudnicu “Crkva u
Europi” (Ecclesia in Europa) programatski dokument o

velikim izazovima za sve
kršćane Europe.
Središnja misao Papina poziva
upućenog svima je poziv na
nadu i prenošenje nade u
povijesnom trenutku kad se
osjeća izgubljenost,
dezorijentacija, nesigurnost i
beznađe, također i među
kršćanima.

Svećeničko ređenje u Šibeniku
Biskup Ante Ivas
zaredio je za
svećenike don Tunu
Jozića i don Franju
Glasnovića

Šibenik, 29.6.2003. (IKA) - Na
svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29.
lipnja, u katedrali Sv. Jakova u
Šibeniku šibenski biskup Ante
Ivas zaredio je za svećenike
đakone Šibenske biskupije don
Tunu Jozića i don Franju
Glasnovića. Mladomisnik don
Franjo Glasnović svoj đakonski
praktikum obavljao je u
katedralnoj župi sv. Jakova, a
don Tuna Jozić je praktikum

obavio u župi Vodice.
Na misi ređenja, uz ređenike i
biskupa Ivasa, sudjelovalo je
više od tridesetak svećenika
među kojima je bilo i nekoliko
profesora sa splitskog
Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta koji su ređenike pratili
u tijeku studija i pripreme za
svećeništvo. U prigodnoj
homiliji biskup Ivas je istaknuo
vrijednost, uzvišenost i nužnost

svećeničkog poziva danas.
Na kraju misnog slavlja
mladomisnicima prigodnu riječ
dobrodošlice u prezbiteriji
šibenske Crkve uputio je
župnik Vodica don Frane
Šimat. Misno slavlje
zajedničkim pjevanjem
uveličali su zborovi katedrale
sv. Jakova i župe sv. Križa iz
Vodica.

www.ika.hr

Ljetopis franjevačkog samostana Šarengrad
Knjigu je uredio fra
Budimir Cvitković

Šarengrad, 29.6.2003. (IKA) U župnoj crkvi sv. Petra i Pavla
u Šarengradu 29. lipnja
proslavljen je crkveni god
euharistijskim slavljem koje je
predvodio fra Egidije Biber iz
Slavonskog Broda, zajedno s
fra Markom Malovićem,
dekanom i župnikom iz Iloka,
fra Radovanom Ćorićem,
misionarem u Njemačkoj, i fra
Budimirom Cvitkovićem,
domaćim župnikom. Na kraju
mise, predstavljen je “Ljetopis
franjevačkog samostana
Šarengrad (1683. – 1853.)“ koji
je nedavno izišao iz tiska.
Knjigu su predstavili priređivač
izdanja dr. Josip Barbarić iz

Zagreba, fra Budimir
Cvitković, urednik i izdavač
knjige, te Mato Batorović iz
Muzeja grada Iloka.
Tekst knjige “Ljetopis
franjevačkog samostana
Šarengrad“ tiskan je usporedo u
latinskom originalu i na
hrvatskom jeziku u prijevodu
dr. Josipa Barbarića koji je
priredio i kazala osoba, mjesta i
stvari, te pojašnjenja manje
poznatih riječi i pojmova.
Glavni urednik je fra Budimir
Cvitković, koji je kao
šarengradski župnik i potaknuo
prijevod i izdavanje
samostanske kronike tiskom,
kako bi postala dostupna
javnosti kao povijesni izvor.

Knjiga obuhvaća 566 stranica,
a priloženo je i nekoliko
povijesnih planova i karata
Šarengrada. Knjiga je
objavljena potporom
Ministarstva znanosti i
tehnologije Republike
Hrvatske. U predgovoru fra
Budimir Cvitković, među
ostalim, ističe kako se “ne bi
dali na taj pothvat da nismo
svjesni, kako će baš taj Ljetopis
upotpuniti naše spoznaje o
političkoj, crkvenoj,
gospodarskoj i općenito
društvenoj povijesti srijemskog
dijela Hrvatske“.

Karlovac: Proslava blagdana župnog zaštitnika i dan
posvete crkve
Blagoslov mozaika
Srca Isusova, kipa
Ivana Merza te
hrvatskoga grba
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Karlovac, 29.6.2003. (IKA) –
Karlovačka župa Presvetog srca
Isusova svečano je proslavila
27. lipnja blagdan svoga
župnog zaštitnika te u nedjelju
29. lipnja dan posvete nove
župne crkve.
Na blagdan Srca Isusova,
svečano središnje misno slavlje
predvodio je zagrebački
pomoćni biskup Vlado Košić
zajedno sa svećenicima grada
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Karlovca i okolice. Tom
prigodom, biskup Košić
blagoslovio je novo postavljeni
mozaik u svetištu crkve od
venecijanskog stakla u veličini
6 metara kvadratnih, a koji
predstavlja zaštitnika župe, te
kip Ivana Merza, kao i hrvatski
grb također izrađen u
mozaičnoj tehnici. Mozaik je
izradio akademski slikar iz
Zagreba Milan Garčević, a kip

od slavonske hrastovine
kiparica Marija Rizvić.
Na dan posvete crkve, 29.
lipnja, središnje misno slavlje
predvodio je kanonik
varaždinsko-čazmatski preč.
Gustav Kuzmić.
Proslavi u župi prethodila je
trodnevnica koju je predvodio
isusovac o. Ante Vukoja.
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Obrtnici darovali topli obrok za korisnike Caritasa
Zagreb, 29.6.2003. (IKA) –
Udruga obrtnika grada Zagreba
darovala je u nedjelju 29. lipnja
zagrebačkom Caritasu četiri
velike termo-posude graha, koji
je bio pripremljen za sudionike
tradicionalnog susreta
priređenog na Sljemenu u
povodu Dana obrtnika. Budući
da se veći broj uzvanika nije
odazvao na susret zbog loših

vremenskih prilika, na zamisao
da hranu daruje Caritasu došla
je dopredsjednica Obrtničke
komore Zagreb Ljiljana Ivković
zajedno s opernom pjevačicom
Blaženkom Milić. Hrana je
preuzeta istog dana i
podijeljena Caritasovim
korisnicima.
Zahvaljujući darovateljima na
toj plemenitoj gesti, zagrebački

Caritas potiče i ostale
zagrebačke ugostiteljske
objekte kojima dnevno ili
tjedno, redovito ili povremeno
ostaju veće ili manje količine
hrane da je ne bacaju, nego da
pozovu Caritas koji će doći po
hranu i podijeliti je svojim
korisnicima.

Upućen poziv i
ostalim ugostiteljskim
objektima da ne
bacaju hranu, nego je
daruju Caritasu

Deseta obljetnica povratka pavlina u Sv. Petar u Šumi
Sv. Petar u Šumi, 29.6.2003.
(IKA) - Na blagdan apostolskih
prvaka sv. Petra i Pavla, 29.
lipnja redovnici pavlini u Sv.
Petru u Šumi proslavili su 10-u
obljetnicu povratka u Istru.
Večernje misno slavlje zajedno
s pavlinima i svećenicima
predvodio je umirovljeni

porečko-pulski biskup Antun
Bogetić, na čiju zamolbu su se i
vratili prije deset godina. U
slavlju su sudjelovali o. Juraj
Domšić, prvi provincijal
obnovljene Hrvatske pavlinske
provincije, o. Nikodem Kilnar,
prior s Jasne Gore u Poljskoj, i
načelnik Općine koji je uručio

prigodni dar redovnicima.
Biskup Bogetić u homiliji je
istaknuo velike zasluge Stanka
Mališe u povratku pavlina u
Istru. Na kraju misnog slavlja
svim nazočnima zahvalio se
prior samostana o. Krzysztof
Rodak, a napose biskupu
Bogetiću.

Vjeronaučni izlet osnovnoškolaca iz Gunje
promicanja štovanja bl.
Stepinca u gunjanskoj župi.
Nakon dolaska u Krašić, rodno
mjesto i mjesto smrti bl.
Stepinca, vjeroučenike i ostale
hodočasnike pozdravio je
župnik Josip Balog. Potom je u
župnoj crkvi vlč. Lenić
predvodio misno slavlje, a
nakon mise vjeroučenici su
razgledali župni dom u kojem
je blaženik provodio dane
zatočeništva. U Zagrebu su
djeca posjetila katedralu i
blaženikov grob na kojemu su
se pomolili i zapjevali prigodnu
pjesmu. Posjetili su također

spomen-zbirku blaženika u
prostorima Nadbiskupskoga
doma, potom su prošetali
središnjim gradskim trgom,
zaustavili se na Kamenitim
vratima, razgledali trg Sv.
Marka, Grič i ostale
znamenitosti. Potom su se
autobusom zaputili na Mirogoj,
gdje su posjetili grobove
velikana hrvatskog naroda,
počevši od groba prvoga
hrvatskog predsjednika dr.
Franje Tuđmana. Na kraju
izleta pohodili su Dječačko
sjemenište na Šalati.

www.ika.hr

Gunja, 30.6.2003. (IKA) – Na
vjeronaučni izlet u Krašić i
Zagreb pod geslom “Putovima
blaženog Alojzija Stepinca”,
uputilo se u ponedjeljak 30.
lipnja pedeset vjeroučenika
gunjanske župe sv. Jakova. U
pratnji djece bili su župnik Ivan
Lenić i vjeroučiteljica s.
Patricija Šestak. Izletom su bili
nagrađeni vjeroučenici koji su
se u tijeku školske godine
istaknuli u redovitom
pohađanju župne kateheze,
nedjeljne mise te ostalih
pobožnosti u župnoj zajednici,
a izlet je bio i na tragu

Nova uprava hrvatskih kapucina
Karlobag, 2.7.2003. (IKA) - Na
12. redovnom Kapitulu
Hrvatske kapucinske provincije
svetog Leopolda Bogdana
Mandića, koji se održava u
kapucinskom samostanu u
Karlobagu, 2. srpnja za
provincijala je ponovno na
mandat od tri godine izabran
fra Mirko Kemiveš.
Mirko Kemiveš rođen je 1952.
godine u Varaždinu, u
Kapucinski red stupio je 1974.
godine, doživotne zavjete
položio je 27. kolovoza 1978., a
za svećenika je zaređen u
zagrebačkoj katedrali 24. lipnja
1979. Teološki studij završio je

u Milanu i magistrirao iz
franjevačke duhovnosti na
sveučilištu Antonianum u Rimu
1985. godine. Do sada je vršio
službe učitelja novaka,
odgojitelja sjemeništaraca,
samostanskog poglavara a na
provincijalnom Kapitulu god.
1997. izabran je za vikara
Hrvatske kapucinske
provincije. Godine 2000.
izabran je za provincijalnog
ministra na tri godine, a sada je
na istu službu izabran za
naredno trogodište.
Za članove provincijalnog
definitorija (savjetnike)
izabrani su: Zdenko Tomislav

Tenšek - provincijalni vikar,
Nikola Bašnec, Ivica Petanjak i
Branko Lipša.
Mandat novoizabrane uprave
Provincije je tri godine, do
sljedećega Provincijalnog
kapitula, koji bi se trebao
održati 2006. godine.

Za provincijala
ponovno izabran fra
Mirko Kemiveš

Osim izbora provincijalne
uprave, Kapitul je na temelju
izvještaja provincijala Mirka
Kemiveša svestrano analizirao
život i djelovanje kapucina u
Hrvatskoj, te donio konkretne
smjerove za djelovanje u
narednom trogodištu.

Blagdan Pohođenja Marijina na zagrebačkom Dolcu
Zagreb, 2.7.2003. (IKA) –
Blagdan Pohođenja Blažene
Djevice Marije proslavili u
srijedu 2. srpnja župljani župe
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sv. Marije na zagrebačkom
Dolcu na svečanom misnom
slavlju koje je predvodio
generalni vikar Zagrebačke

nadbiskupije prelat Vladimir
Stanković. Osvrnuvši se na
Marijin pohod Elizabeti, prelat
Stanković kazao je da

Misno slavlje
predvodio prelat
Vladimir Stanković
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ovogodišnja proslava blagdana
spontano doziva u pamćenje
nedavne pohode Svetoga Oca
Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini, koji žele imati
dugoročne odjeke. Govoreći o
porukama koje je Papa izrekao
na liturgijskim slavljima u
hrvatskim gradovima, prelat
Stanković istaknuo je da je
temeljni motiv Papina dolaska
bio utvrditi nas u vjeri.
Podsjetio je ujedno da je Sveti
Otac na generalnoj audijenciji

11. lipnja kazao da je tijekom
toga putovanja mogao utvrditi
koliko je kršćanstvo pridonijelo
umjetničkom, kulturalnom, ali
ponajprije duhovnom i
moralom razvoju Hrvatske i
njezinog naroda te da će na tom
čvrstom temelju hrvatski narod
moći sada, na početku trećeg
tisućljeća, nastaviti izgrađivati
svoju povezanost i stabilnost,
kako bi se skladno integrirao u
zajednicu europskih naroda.
Pozdravljajući predvoditelja

misnoga slavlja, župnik mons.
Danijel Labaš spomenuo je da
je prelat Stanković, među
ostalim, kroz trideset godina
vodio skrb za inozemnu pastvu
te je uspio mnoge svećenike,
redovnice, redovnike i
pastoralne suradnike okupiti u
hrvatskim katoličkim misijama
da rade za dobro ljudi, te je
posebice istaknuo organiziranu
pomoć koju su katoličke misije
pružale domovini tijekom
nedavnog rata.

Imenovan postulator za ispitivanje života i kreposti
fra Ante Tomičića
Rijeka, 2.7.2003. (IKA) Riječki nadbiskup Ivan Devčić
imenovao je, na prijedlog
Hrvatske kapucinske provincije
sv. Leopolda Bogdana
Mandića, fra Stanka Dodiga
postulatorom u postupku za
ispitivanje života i kreposti fra
Ante Tomičića kako bi se
prikupila sva potrebna
dokumentacija i ispitao glas o
njegovoj svetosti. Fra Ante

Tomičić umro je na glasu
svetosti 25. studenoga 1981. u
81. godini života u Rijeci.
Rodom iz Like, bio je
kapucinski brat-laik, prikupljao
je milostinju za gradnju
samostana i crkve u Dubravi u
Zagrebu, obnašao je službu
sakristana i vratara u
kapucinskim samostanima. U
travnju 1997. posmrtni su mu
ostaci s groblja na Kozali u

Rijeci preneseni u kriptu
kapucinske crkve Gospe
Lurdske. U pozdravnoj riječi na
misi koju je Sveti Otac
predvodio u Rijeci u lipnju ove
godine, riječki ga je nadbiskup
Ivan Devčić spomenuo kao
kandidata za čast oltara,
nazvavši ga "dugogodišnjim
tihim svjedokom vjere" u tome
gradu.

www.ika.hr

Dol: Proslavljena 525. obljetnica Gospe od Sela
Misno slavlje
predvodio biskup Ilija
Janjić

Dol, 2.7.2003. (IKA) - Župa
Dol kod Starog Grada na otoku
Hvaru u srijedu 2. srpnja
svečano je u nazočnosti brojnih
mještana s otoka Hvara, te
hodočasnika iz Australije,
Kanade, Njemačke, Slovenije,
Nizozemske te BiH, proslavila
zavjetni blagdan Gospe od
Sela, koji se neprekidno štuje
od 1478 godine.
Svečano misno slavlje s
ophodom oko mjesta, u kojem
je nošen kip Majke Božje,
predvodio je kotorski biskup
Ilija Janjić sa župnikom
domaćinom don Mariom
Zelenovićem i svećenicima
Hvarskog dekanata.

Pozivajući vjernike da uzdignu
srce i mole Majku Božju za
hrabrost, biskup Janjić je u
propovijedi istaknuo potrebu za
pomoć i zaštitu Nebeske Majke
koja je bila ispunjena Duhom
Svetim i koja je ljudima uvijek
bila potrebna, te poželio neka
Duh Sveti ispunja svakoga
kršćanina-vjernika, osobito
mlade, koji su danas izazov
vremena, da se ne opredijele za
smrt – drogu, alkohol, nego
život. Govoreći potom o
obitelji, temelju Crkve i društva
u cjelini, biskup Janjić je
poželio neka Gospa bude
pomoć obiteljima, posebno u
ovim vremenima kada obitelj

nije favorizirana, kada je
obeshrabljena i od brojnih onih
koji bi trebali o njoj voditi
brigu. Na kraju je čestitao
vjernicima blagdan koji se
neprekidno slavi od 1478. u
crkvi Sv. Marije, koja je čak i
starija, jer potječe iz 1450.
godine. Veliki jubilej Doljana
je, uveličan i nastupom
Hrvatske gradske glazbe iz
Staroga Grada, pod ravnanjem
kapelnika Lukija Gamulina.
Mještani su nakon crkvenog
slavlja, prema staroj navadi u
župnom dvoru kod župnika don
Maria do kasno u noć nastavili
druženje.

Švicarska vlada pomaže u obnovi knjižnice
dominikanskog samostana
Švicarsko
veleposlanstvo u
Hrvatskoj darovat će
250.000 kuna za
obnovu knjižnice

Zagreb, 3.7.2003. (IKA) –
Švicarsko veleposlanstvo u
Hrvatskoj priopćilo je kako će
darovati 250.000 kuna za
obnovu knjižnice
dominikanskog samostana u
Dubrovniku. Švicarska će vlada
obnovu knjižnice financirati
zajedno s norveškim

veleposlanstvom, a te dvije
države već su novčano
poduprle obnovu općinske
knjižnice u Skradinu. Obnovu
knjiga stare samostanske
knjižnice u Dubrovniku preuzet
će stručnjaci Nacionalne i
sveučilišne knjižnice u
Zagrebu.

Nedavno je samostan sv.
Dominika potpisao je s
norveškim veleposlanstvom
ugovor o darovnici od 100.000
kuna za obnovu knjižnice i
restauriranje fonda knjiga, koji
sadrži najveći broj inkunabula u
Hrvatskoj, vrijedne rukopise i
knjižne rijetkosti.

Putovanje za mlade u Taize
Zagreb, 3.7.2003. (IKA) – Od
2. do 10. kolovoza priređuje se
za mlade boravak u Taizeu.
Zainteresirani se mogu javiti
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don Damiru Stojiću na tel.
098/1657 878.
Cijena putovanja je 700 kuna
plus 20 eura za domaćine u

Taizeu.
Zainteresirani se mogu prijaviti
do 15. srpnja.
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Zagreb: Caritasova kuća primila sedmoro novorođenčadi
Zagreb, 3.7.2003. (IKA) - U
tijeku mjeseca ožujka, svibnja, i
lipnja, Caritasova kuća u
zagrebačkom naselju SavicaŠanci primila je sedmero
novorođenčadi i četvero starije
djece.

Krajem lipnja mjeseca u toj je
kući svoj privremeni smještaj i
sigurnost našla jedna majka
koja je u Hrvatsku došla iz
inozemstva s djetetom starim
19 mjeseci. Prvog dana mjeseca
srpnja u tu kuću, koja je

“specijalizirana” za napuštenu
novorođenčad, trudnice i majke
s malom djecom, stigla je još
jedna majka sa svojim
novorođenčetom starim tek 5
dana.

Solin: Predstavljena monografija “Sveti Eustahije
mučenik”
kršćanstvo u tijeku teških
progona kršćana. Knjiga ujedno
ima za cilj podsjetiti čitatelja na
temelje kršćanstva, a to su
istina, ljubav, mučeništvo i
odricanje.

Sav prihod od prodaje knjige
ide u dobrotvorne svrhe za
obnovu crkve Sv. Eustahija u
Dobroti kod Kotora u Crnoj
Gori.

Autor je u knjizi donio šest
legendi o sv. Eustahiju koje se
u bitnom ne razlikuju. Na kraju
predstavljanja knjige, biskup
Janjić uručio je pojedincima
medalje sv. Eustahija iskovane
za tu prigodu. U kulturnozabavnom programu nastupili
su klapa “Iskon”, Splitski
djevojački zbor, te članovi
splitskog HNK Ratomir
Kliškić, Sanja Erceg–Vrekalo.

U povodu predstavljanja
monografije predstavljen je i
CD u produkciji Prima music iz
Splita i u izvođenju klape
“Iskon” Split na kojem je u
prijevodu objavljena svečana
pjesma sv. Eustahije mučenika
nepoznatoga grčkog autora iz
17. ili 18. stoljeća. Autor glazbe
i aranžman je Saše Lukića. To
je ujedno i prva objavljena
himna u Hrvatskoj o sv.
Eustahiju.

Sav prihod od prodaje
knjige namijenjen je
za obnovu crkve Sv.
Eustahija u Dobroti
kod Kotora

Posveta novosagrađene župne crkve u župi Gornji Rajić
Gornji Rajić, 3.7.2003. (IKA) Na blagdan sv. Tome apostola,
3. srpnja, požeški biskup dr.
Antun Škvorčević predvodio je
svečano euharistijsko slavlje u
župi Gornji Rajić, pod kojim je
posvetio novosagrađenu župnu
crkvu sv. Tome apostola i
podijelilo sakrament potvrde.
To je druga župna crkva
potpuno dovršena u Požeškoj
biskupiji od trinaest razorenih u
nedavnom ratu.
Svečani ophod s ministrantima,
krizmanicima, svećenicima i
biskupom krenuo je iz župnog
stana, a ispred ulaza u crkvu
dočekali su ga vjernici. Domaći
župnik Vicko Obradović
pozdravio je biskupa
Škvorčevića i nazočne.
Istaknuo je kako je živa vjera
župljana izgradila novu crkvu i
na mržnju odgovorila slogom i
snažnom odanošću Bogu i
Crkvi. Naime, godine 1991.
srpski pobunjenici prisilili su
župljane da napuste svoje
domove te su 1992. godine
razorili župni stan a crkvu
potpuno sravnili sa zemljom.
Vojnom akcijom "Bljesak"
1995. godine cijelo područje
župe je oslobođeno. Povratkom
na srušena i spaljena ognjišta
započela je najprije obnova
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domova a potom i nastojanje
župljana da u suradnji s
tadašnjim župnikom Josipom
Firštom započnu prikupljati
potrebnu dokumentaciju za
gradnju nove crkve. Projekt za
crkvu izradio je arhitekt Damir
Borović iz Zagreba. Postavljeni
su temelji, a sadašnji župnik
Obradović u jesen 1998. godine
nastavio je s gradnjom uz
pomoć župljana, Požeške
biskupije, Ministarstva obnove
i ostalih dobročinitelja. Za
crkvu je nabavljen i novi
namještaj, osim slike sv. Tome
apostola s glavnog oltara, koja
je spašena i jednog zvona,
kojeg je župnik Obradović
pronašao u Mrčevcima kod
Banja Luke, kojeg su srpski
pobunjenici onamo odnijeli.
Biskup Škvorčević pozdravio je
okupljene vjernike pred
župnom crkvom riječima
uskrslog Isusa "Mir vama",
podsjetivši ih da je te iste riječi
čuo i sv. Toma apostol, čiji
blagdan slavimo i kome u čast
posvećujemo novu crkvu te da
one danas u Rajiću imaju
posebnu snagu. Podsjetio je na
mržnju koja je u nedavnom ratu
razorila crkvu i istaknuo
pobjedu ljubavi koja je
sagradila novu te je pozvao

vjernike da u svjetlu uskrsloga
Krista razumiju to kao znak
Božje pobjede u stradanjima i
nevoljama koja su se dogodila
na ovim prostorima. Potaknuo
ih je da ne gaje u svom srcu
osjećaje mržnje i osvete prema
onima čija je mržnja sijala smrt
jer bi to bio time iskazivali
nemoć, već da se zaustave pred
snagom i moći Ljubavi na križu
i u njoj gledaju budućnost
svoga mjesta i domovine.
Zatim je biskup pozvao župnika
da otvori vrata novoizgrađene
crkve, uvede narod Božji,
spreman za slavlje posvete
crkve.

Svečanu misu s
posvetom predvodio je
požeški biskup
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Solin, 3.7.2003. (IKA) – Knjiga
“Sveti Eustahije mučenik Nebeski zaštitnik lovaca,
lovočuvara i šumara” Mladana
Vidovića predstavljena je 3.
srpnja u Domu kulture
Zvonimir u Solinu. O knjizi
govorili su kotorski biskup Ilija
Janjić, župnik svetišta Gospe
od Otoka u Solinu don Vinko
Sanader, prof. dr. Ivo Borković,
prof. dr. Ante Škrobonja, prof.
dr. Zvonimir Tucak i autor.
Riječ je o novoj biografiji sv.
Eustahija koja na 224 stranice,
ispunjene brojnim citatima i
ilustracijama u boji prikazuje
životni put rimskog vojskovođe
i njegov prijelaz s poganstva na

U homiliji biskup Škvorčević je
zapitao okupljene vjernike župe
Gornji Bogićevci kako se
osjećaju u trenutku posvete
svoje nove župne crkve sv.
Tome i protumačio njihovo
raspoloženje psalmistinim
riječima "Kad Gospodin
vraćaše sužnjeve Sionske bilo
nam je ko da snivamo...".
Podsjetio ih je na tužne
događaje progona, razaranja
njihovih kuća i crkve i na
činjenicu da ne uspijevamo
dokraja razumjeti njihovo
značenje. Istaknuo je da nam u
tom može pomoći Božja riječ.
Poželio je da sv. Toma
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pomogne Rajićanima razumjeti
i njihove rane, progonstvo i
trpljenje u Isusovu
spasonosnom trpljenju, da
shvate kako je u nedužnim
patnjama prisutna duboka
otajstvena Božja ruka koja vodi
zbivanja povijesti i ostvaruje
smisao i onda kad to čovjek ne
uspijeva vidjeti. Pozvao ih je da
vjeruju Bogu koji kroz patnju i
trpljenje vodi k uskrsnuću.
Istaknuo je da je novoizgrađena
župna crkva tek znak žive
Isusove Crkve, koja se događa i
izgrađuje u srcima i dušama
vjernika. Poželio je da ta živa
Crkva u Rajiću bude sve
snažnija za dobro hrvatskog
čovjeka i svakog građanina
naše domovine. Na kraju
homilije biskup je zahvalio
svima koji su se svojom žrtvom
uključili u izgradnju župne

crkve, duhovnog središta
mjesta, njegove vertikale i
izraza povezanosti s Bogom te
očitovao radost što će ona biti
ispunjena onima koji žele
slušati Božju riječ, hraniti se na
euharistijskom stolu i svjedočiti
za njega svojim životom.

zahvalio posebno župniku na
upornosti i snalažljivosti u
gradnji te je ujedno čestitao
svima što ne grade svoju
budućnost na mržnji i osveti
nego na duhovnoj slobodi i
slozi.

Na kraju mise, župnik
Obradović izrekao je riječ
zahvale svima koji su na bilo
koji način pomogli izgradnju
crkve te na poseban način
zahvalio biskupu na činu
posvete župne crkve te
Požeškoj biskupiji na svesrdnoj
materijalnoj i moralnoj potpori,
kao i gradu Novskoj i
Ministarstvu za javne radove,
obnovu i graditeljstvo. Biskup
Škvorčević čestitao je župniku
Obradoviću i cijeloj župi za
djelo koje su priveli kraju,

Na slavlju je sudjelovao dekan
Novljanskog dekanata Ivan
Nikolić, župnici iz susjednih
župa i dekanata, svećenici
kolege domaćeg župnika iz
Zagrebačke nadbiskupije i
Varaždinske biskupije, brojni
vjernici iz Rajića i susjednih
župa te predstavnici političkog
života, među kojima je bio
gradonačelnik Novske Antun
Vidaković i zamjenik župana
Sisačko-moslavačke županije
Velimir Kvesić te Ivanka Ivanić
iz Ministarstva za javne radove,
obnovu i graditeljstvo.

Proslavljen sv. Toma, zaštitnik Pulske biskupije
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Pula, 3.7.2003. (IKA) – Pulska
biskupija i grad Pula proslavili
su blagdan nebeskog zaštitnika
sv. Tome apostola, 3. srpnja
svečanom misom koju je u
pulskoj katedrali s kanonicima i
svećenicima grada predvodio
porečko-pulski biskup Ivan
Milovan.
Biskup Milovan čestitao je
blagdan sv. Tome svim
vjernicima biskupije i u
homiliji pozvao vjernike na

dosljedan život po vjeri “onako
kako je to u počecima ovdašnje
Crkve mučeništvom
posvjedočio sv. German,
odnosno početkom 20. st. sluga
Božji Egidijo Bulešić, divni
mladić, radnik u Uljaniku,
veliki apostol mladih”. Crkva
svoje djelovanje nastavlja na
temelju apostola i to “ponizno i
vjerno, marljivo i zauzeto –
služiti istinskom dobru
stanovnika ovoga grada”, kazao
je biskup Milovan. Na kraju

misnog slavlja, prigodni
koncert izveo je zbor “Lino
Mariani”.
Svečanu misu prijepodne u
katedrali predvodio je župnik
preč. Željko Staver, a popodne
je bilo euharistijsko klanjanje.
Za blagdan sv. Tome, grad Pula
pripremao se trodnevnicom
koju je predvodio Michele
Capasso, prefekt za studije u
sjemeništu “Redemptoris
Mater”.

Sudionici mirovnog kampa u posjetu štićenicima
Zajednice "Susret"
Mirovni kamp
organizirao je Centar
za mir, nenasilje i
ljudska prava
Okučani

Okučani, 4.7.2003. (IKA) - U
sklopu programa mirovnog
kampa, kojeg je drugu godinu
za redom u Okučanima priredio
Centar za mir, nenasilje i
ljudska prava Okučani,
sudionici i njihovi udomitelji
proveli su večer u petak 4.
srpnja u druženju sa štićenicima
Zajednice "Susret" na
Ivanovcu. Takav posjet većeg
broja ljudi omogućen je
zahvaljujući dugotrajnijoj
suradnji s Centrom za mir i u
želji da se preventivno djeluje
kako bi mladi ljudi shvatili svu
težinu problema ovisnosti
današnjeg društva.
Nakon kratkih uputa u prostoru
Centra za mir, koje je o načinu
ponašanja u Zajednici "Susret"
dala voditeljica Centra za mir
Ljubica Berić, krenulo se put
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Ivanovca. Doček je priređen uz
logorsku vatru i večeru na
otvorenom koju su pripremili
sami štićenici, a uz gitaru se i
zapjevalo. Uslijedilo je potom
upoznavanje s radom i životom
u Zajednici, o čemu je govorio
jedan od terapeuta Toni,
ističući kako se taj dvogodišnji
program rehabilitacije održava
kroz radnu terapiju, te kroz rad
u skupinama samopomoći.
Štićenici dolaze u Zajednicu
odlučujući o tome potpuno
slobodno, a ako tako odluče,
slobodno i odlaze. U tijeku 13
godina, koliko zajednica djeluje
u Hrvatskoj, pomoć je zatražilo
1.000 štićenika, a više od 300
ih trajno apstinira. Ima ih iz
svih krajeva Hrvatske, BiH,
Slovenije, pa čak i Rusije.
Trenutno je na Ivanovcu 40
štićenika. Program prema

kojem rade u središte stavlja
čovjeka i temeljne ljudske
vrijednosti istinu, poštenje,
ljubav prema bližnjem. Trojica
štićenika ispričala su potresna
svjedočanstva o vlastitu
životnom putu i paklu droge
kroz koji su prošli, te vrlo
otvoreno odgovarali na pitanja.
I sami su u Zajednici, prema
riječima Ljubice Berić, neki od
štićenika prakticirali radionice
učeći o nenasilnoj komunikaciji
i toleranciji, a temeljem
uključivanja u rad na
radionicama Centra za mir,
nenasilje i ljudska prava. Ove
godine štićenici će sudjelovati i
u eko-akciji čišćenja rijeke
Sloboštine u Okučanima, što je
još jedna u nizu potvrda da se
daje potpora njihovim
naporima na putu ozdravljenja.
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Hrvoje Magdić novi predsjednik Velikoga križarskog
bratstva
Ogulin, 4.7.2003. (IKA) - Novi
predsjednik Velikoga
križarskog bratstva postao je
apsolvent kroatistike i
sociologije na zagrebačkome
Filozofskom fakultetu Hrvoje
Magdić iz Ogulina. Nakon što
je deset godina križarsku
organizaciju vodio Petar
Kraljević, za predsjednika je
izabran 22-godišnji Magdić

koji se dokazao radom u
križarskom društvu “Dragutin
Kukalj“ iz Ogulina, a posebno
kao predsjednik Sabora mladih
Gospićko-senjske biskupije, na
čelu kojega je od osnutka 2001.
godine.
Magdić je, osim toga, i glavni
urednik lista mladih katolika
Gospićko-senjske biskupije
“Osvit“. Zajedno s

predsjednicom ogulinskih
križara Sanjom Drenšek i
ostalim članovima križarskog
društva “Dragutin Kukalj“,
Hrvoje Magdić jedan je od
glavnih pokretača mnogih
aktivnosti vezanih uz
poboljšanje života mladih u
Ogulinu, za što su već i dobili
priznanje od grada Ogulina.

Prva obljetnica web stranice Varaždinske biskupije
od 2.500 raznih napisa, od
članaka i fotografija do
različitih dokumenata. Svi su ti
dokumenti povezani s gotovo
devet tisuća linkova. U 15
glavnih linkova na početnoj
glavnoj stranici nalazi se 750
tzv. HTML Internet
dokumenata, odnosno
pojedinačnih stranica. Web
stranica je u godinu dana
objavila oko 250 aktualnosti,
150 najava pojedinih događaja,
te više od 1.500 fotografija.
Osim glavnih linkova
Aktualnosti i Najave, na web
stranici nalaze se i linkovi:
Biskupija, Katedrala, Župe,
Pastoral, Katehetski ured,
Katoličke udruge, Caritas,
Liturgijski listić, Crkvena
glazba, Adresar, Raspored misa
i ostali.
Također je putem linkova
omogućena povezanost sa 60ak katoličkih web stranica u
Hrvatskoj i svijetu, među

kojima je i sedam župa
Varaždinske biskupije, koje
imaju vlastite web stranice. Od
nedavno s početne stranice
omogućen je pristup engleskoj i
njemačkoj verziji linka
Katedrala, odnosno riječ je o
digitaliziranoj katedralnoj
brošuri, koja je nedavno tiskana
u II. dopunjenom i
promijenjenom izdanju. Web
stranica se osvježava
aktualnostima gotovo svakog
dana, a tisuće posjetitelja
svakog mjeseca privlače i
Duhovne misli dana. Planovi
web uredništva, koje vodi
novinarka Jasminka BakošKocijan, usmjereni su na
daljnje praćenje svih važnijih
zbivanja na području
Varaždinske biskupije, a u
skorije vrijeme nastojat će se na
glavne svjetske jezike prevesti i
tekstovi u glavnim linkovima
web stranice.

U proteklih godinu
dana na tu je web
stranicu stavljeno više
od 2.500 raznih
napisa, od članaka i
fotografija do
različitih dokumenata

pripremila dva ugovora između
Vlade i Crkava reformatorske
baštine, zahvalivši svima koji
su sudjelovali na strpljivosti i
ustrajnosti da se dođe do
rješenja koja će zadovoljiti sve
strane. Pojasnio je pri tome da
je prvotna ideja bila da bude
jedan ugovor, ali uvažavajući
razlike i interese Crkava,
njihove veličine i kanonske
razlike, došlo se do rješenja da
se izrade dva ugovora. Prema
riječima dr. Granića,
ugovorima se potvrđuje
djelovanje reformatorskih
Crkava u Hrvatskoj te opće
dobro kojem one pridonose.
Kazao je također da Vlada
nastavlja razgovore sa
Židovskom općinom te s
manjim nacionalnim Crkvama
u Hrvatskoj. Zadovoljstvo
potpisanim ugovorima izrazio

Ugovorima se
reguliraju odnosi na
području odgoja,
obrazovanja, kulture,
dušbrižništva u vojnim
i policijskim snagama,
kaznionicama, te
bolnicama
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Varaždin, 4.7.2003. (IKA) Prva obljetnica postojanja
službene web stranice
Varaždinske biskupije na adresi
http://varazdin.hbk.hr navršava
se u petak 4. srpnja. Web
stranicu svečano je u Varaždinu
4. srpnja protekle godine
otvorio varaždinski biskup
Marko Culej u samo
predvečerje 5. obljetnice
utemeljenja Varaždinske
biskupije, koju je utemeljio
papa Ivan Pavao II. 5. srpnja
1997. godine.
U pripremi i realizaciji projekta
sudjelovali su informatičari
Jasminka Tkalčić i Robert
Kelemen te katolička novinarka
Jasminka Bakoš-Kocijan, a
projekt vodi vlč. mr. Damjan
Koren, povjerenik za pastoral
mladih i predstojnik
biskupijskoga Katehetskog
ureda.
U proteklih godinu dana na tu
je web stranicu stavljeno više

Potpisani ugovori između Vlade i Crkava
reformatorske baštine
Zagreb, 4.7.2003. (IKA) –
Ugovori o pitanjima od
zajedničkog interesa između
hrvatske Vlade i Evangeličke,
Reformirane kršćanske,
Evanđeoske (Pentekostne),
Kršćanske adventističke crkve i
Saveza baptističkih crkava u
Hrvatskoj, kojima se uređuju
odnosi na području odgoja,
obrazovanja i kulture,
dušobrižnička skrb za vjernike
u kaznionicama, zatvorima i
odgojnim zavodima, bolničkim
zdravstvenim ustanovama i
ustanovama za socijalnu skrb,
kao i za vjernike pripadnike
Oružanih snaga i policije, a u
namjeri stvaranja i održavanja
boljih uvjeta vjerskog
djelovanja, potpisani su u petak
4. srpnja u svečanoj dvorani
zgrade hrvatske Vlade u
Zagrebu. Ugovore je u ime
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Vlade potpisao premijer Ivica
Račan te Branko Berić u ime
Evangeličke crkve, biskup
Reformirane kršćanske crkve
Endre Langh, predsjednik
Evanđeoske crkve dr. Peter
Kuzmič, predsjednik
Adventističke crkve Miroslav
Lorencin i predsjednik Saveza
baptističkih crkava u Hrvatskoj
Toma Magda. Crkve pridružene
jednom od ugovora su Crkva
Božja, Kristova crkva,
Reformni pokret adventista
sedmog dana i Savez Kristovih
pentekostnih Crkava u
Hrvatskoj.
Potpredsjednik Vlade i
predsjednik Vladine komisije
za odnose s vjerskim
zajednicama dr. Goran Granić
izrazio je radost što su se nakon
šest mjeseci razgovora
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je i premijer Račan, kazavši pri
tome kako je suglasan da jedan
od ključnih testova svake
demokracije predstavlja odnos
prema manjinama te da je
važno u Hrvatskoj položiti taj
test. U izjavama za novinare
svoje zadovoljstvo
potpisivanjem ugovora izrazili

su i visoki predstavnici Crkava
potpisnica.
Na potpisivanju ugovora bili su
nazočni i visoki predstavnici
drugih vjerskih zajednica:
generalni tajnik Hrvatske
biskupske konferencije mons.
Vjekoslav Huzjak, metropolit
zagrebačko-ljubljanski i cijele

Italije Jovan Pavlović i
arhijerejski namjesnik
zagrebački Milenko Popović,
predsjednik Mešihata Islamske
zajednice u Hrvatskoj muftija
Ševko Omerbašić te glavni
rabin u Hrvatskoj Kotel Da
Don.

su, uz Papina putovanja u
Hrvatsku i BiH, priredili
Hrvatski Caritas, Hrvatski
katolički radio i Udruga Radio
Marija.

ravnatelj Hrvatskoga katoličkog
radija Robert Šreter kazao da je
akcija polučila rezultat na oba
područja. Posebno je ukazao na
dva momenta u akciji – posjet
obitelji Božić iz Mirkovaca, čiji
je suprug i otac Slavko
preminuo na misnom slavlju sa
Svetim Ocem u Osijeku, a
kojima je darovana novčana
pomoć prikupljena u akciji, te
uključivanje u molitvu
zatvorenika u Lepoglavi.
Zamjenik ravnatelja Hrvatskog
Caritasa Vice Batarelo izjavio
je da je za Caritas ova akcija
potvrda razvijanja duha
solidarnosti u hrvatskom
narodu. Glavni koordinator
akcije i predsjednik Udruge
Radio Marija Ivica Relković
posebice se osvrnuo na
uključivanje u molitvu haaških
zatočenika.

Završila Akcija PET
U molitvi sudjelovalo
1424 pojedinca, 221
obitelji, 185 zajednica
i župa

Zagreb, 4.7.2003. (IKA) –
Molitveno-karitativna akcija
PET (Papa – Ekumenizam –
Tolerancija) u kojoj su u
petotjednome danonoćnom
molitvenom nizu sudjelovala
1424 pojedinca, 221 obitelj,
185 zajednica i župa, a
prikupljeno je više od 150.000
kuna koje će biti podijeljene
najpotrebnijima, završila je u
nedjelju 29. lipnja. Posljednju
molitvu u neprekinutom 840satnom nizu uputio je za
Svetoga Oca najstariji hrvatski
pjesnik Dragutin Tadijanović.

www.ika.hr

Putem telefonskoga govornog
automata prikupljeno je
131.799,60 kn, a na žiro račun
Caritasa uplaćeno je 20.000 kn.
Potporu akciji dali su biskupi u
Hrvatskoj i BiH, a među
biskupima osobno sudjelovanje
u Akciji PET potvrdili su
vrhbosanski nadbiskup kardinal
Vinko Puljić, zadarski
nadbiskup Ivan Prenđa te
biskupi banjolučki Franjo
Komarica, gospićko-senjski
Mile Bogović, đakovački i
srijemski Marin Srakić,
križevački Slavomir Miklovš,
krčki Valter Župan i zagrebački
pomoćni Josip Mrzljak. Akciju

Na konferenciji za novinare,
koja je održana u petak 4.
srpnja u Tajništvu HBK u
Zagrebu, biskup Komarica
ocijenio je da je ta jedinstvena,
dragocjena akcija urodila
izvanrednim plodom u
kontekstu Papinih pohoda
Hrvatskoj i BiH. Uime
Biskupske konferencije BiH
zahvalio je organizatorima,
istaknuvši da je akcija pokazala
nazočnost Božjeg duha,
pogotovo kod laika, koji mogu i
trebaju biti nositelji
konstruktivne poruke u
suvremenom svijetu. Poručio je
da su ovom akcijom laici
pokazali da mogu itekako biti
pomoćnici kleru. Upozorivši da
u suvremenom svijetu molitva
nije “in“, biskup Mrzljak kazao
je da će biti veliki uspjeh akcije
ako će mnogi stati pred Isusa i
reći “Nauči me moliti“.
Istaknuvši da nije dovoljno niti
samo moliti, niti samo raditi,
nego treba objediniti to dvoje
da bi se ostvario rezultat,

Akcija PET je određene
početne iznose darovala
najpotrebnijim obiteljima.
Potaknuti Akcijom PET,
priključile su se i neke tvrtke
izravnim donacijama, a mnoge
su najavile svoju potporu u
idućim tjednima.

Priopćenje zadarskog nadbiskupa u povodu
identifikacije tijela don Mije Stijepića
Zadar, 4.7.2003. (IKA) – U
povodu identifikacije tijela
nestalog svećenika Zadarske
nadbiskupije don Mije
Stijepića, zadarski nadbiskup
Ivan Prenđa uputio je 4. srpnja
priopćenje za javnost.
“Dana 4. srpnja Odjel za
informiranje Ministarstva
unutarnjih poslova Republike
Hrvatske objavio je izjavu za
javnost s iskazom da je
nepoznato tijelo pronađeno 27.
lipnja na području PU
Šibensko-kninske, tijelo
svećenika Zadarske
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nadbiskupije don Mije
Stijepića. Time je ugasla svaka
nada da je don Mijo Stijepić
živ, a prestala je bolna
neizvjesnost koja nas je
razdirala proteklih dana. U
ovom času Zadarska
nadbiskupija dijeli bol s obitelji
i rodbinom ubijenog svećenika
i vjernicima iz župa Posedarje i
Podgradina.
Teško nam je razumjeti motive
koji su prouzročili tu smrt.
Očekujemo da će istraga, koju
provodi policija, na to dati
odgovore.

Smrt našeg svećenika postavlja
brojna pitanja. Jedno od njih je
koliko vrijedi ljudski život u
usporedbi s bilo kakvim
interesom pojedinaca ili možda
skupine građana te se pitamo
što se sve mora učiniti za
slobodu i sigurnost svakog
građanina, pa i svećenika.
I ta smrt neka bude poticaj svim
čimbenicima u društvu, u
nastojanju da se ustrajno bore
protiv negativnosti, koje
ugrožavaju i napadaju ljudsko
dostojanstvo”, ističe u
priopćenju nadbiskup Prenđa.
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Duhovne vježbe za vjeroučitelje Zagrebačke
nadbiskupije
Marija Bistrica, 4.7.2003.
(IKA) - U hotelu Salve Regina
u Mariji Bistrici od 1. do 4.
srpnja održane su duhovne
vježbe za vjeroučitelje
Zagrebačke nadbiskupije.
Duhovnim vježbama nazočilo
je 58 vjeroučitelja, a

predvoditelji su bili vlč. Ivica
Cik i vlč. Josip Šimunović. Za
sudionike duhovnih vježbi u
svetištu Majke Božje Bistričke,
misno slavlje predvodio je
zagrebački pomoćni biskup
Josip Mrzljak. U propovijedi je
biskup Mrzljak, govoreći o

značenju duhovnih vježbi za
vjeroučitelje, istaknuo kako one
"predstavljaju učvršćenje vjere,
jer vjera nije nešto dovršeno
nego put na kojem je svima
potrebna pomoć, a posebno
onima koji se posvećuju
duhovnom pozivu".

Proračunski iznosi za Crkve reformacijske baštine
Zagreb, 4.7.2003. (IKA) –
Hrvatska vlada i Evangelička,
Reformirana kršćanska,
Evanđeoska (Pentekostna),
Kršćanska adventistička crkva i
Savez baptističkih crkava u
Hrvatskoj potpisali su 4. srpnja
ugovore o pitanjima od
zajedničkog interesa. Na
temelju potpisanih ugovora
Republika Hrvatska će im
godišnje davati određene

novčane iznose iz državnog
proračuna. Tako će
Evangelička crkva s oko 3.000
vjernika dobivati 761.760 kuna,
Reformirana kršćanska crkva
(oko 3.000 vjernika) 804.080
kuna, Evanđeoska (oko 500
vjernika) 414.736 kuna,
Kršćanska adventistička crkva
(oko 3.000 vjernika) 799.848
kuna, Savez baptističkih crkava
(oko 2.000 vjernika) 596.712

kuna, Crkva Božja u RH (oko
150 vjernika) 126.960 kuna,
Kristova crkva u Hrvatskoj
(150 vjernika) 126.960 kuna,
Reformirani pokret adventista
sedmog dana (oko 300
vjernika) 148.120 kuna i Savez
Kristovih pentekostnih crkava u
Hrvatskoj (oko 300 vjernika)
169.280 kuna.

Trošmarija, 5.7.2003. (IKA) Gospićko-senjski biskup Mile
Bogović predvodio je 5. srpnja
proštenje u župi Trošmarija u
Ogulinskom dekanatu, gdje se
prema višestoljetnoj tradiciji
štuje na prvu nedjelju nakon
blagdana sv. Petra, Blažena
Djevica Marija od Utjehe, što je
ujedno i blagdan župe.
Pred nekoliko stotina
hodočasnika, od kojih su brojni
došli iz Ogulina pješice,
navečer je započelo bdjenje uz

molitvu krunice u župnoj crkvi,
nakon čega je biskup Bogović
predvodio zajedno sa sedam
svećenika Ogulinskog
dekanata, među kojima
domaćeg župnika don Željka
Kutena i ogulinskog župnika i
dekana mons. Tomislava
Šporčića, pobožnost križnog
puta do spilje Blažene Djevice
Marije od Utjehe. Tamo je
održana svečana euharistija
pred brojnim vjernicima sa
svijećama.
U homiliji biskup Bogović

govorio je o značaju utjehe kod
kršćana kroz primjer Marije i
Elizabete. U iskušenjima u
kojima se kršćani nađu, često
nedostaje kršćanske
solidarnosti. Povežimo se sa
svojim susjedima, jer ćemo
tada svi biti snažniji a čemu nas
uče i Bog i Papa, istaknuo je
biskup Bogović.
Nakon euharistije, ophodom se
došlo do crkve, gdje su pjevane
Litanije Blažene Djevice
Marije.

Bdjenje, križni put i
svečanu misu
predvodio je biskup
Bogović

www.ika.hr

Trošmarsko proštenje

Dvodnevni sastanak Odbora za mlade HBK u Šibeniku
Šibenik, 5.7.2003. (IKA) – U
Šibeniku je 4. i 5. srpnja održan
ovogodišnji peti sastanak
Odbora za mlade Hrvatske
biskupske konferencije kojim
predsjeda šibenski biskup Ante
Ivas. Najviše vremena
posvećeno je Nacionalnom
susretu hrvatske katoličke
mladeži, koji će se održati u
Šibeniku 24. i 25. travnja 2004.
Osim susreta, na dnevnom redu
je bio i Srednjoeuropski
katolički dan, formacija
animatora, web portal, Taize te
Modrave.
Na prethodnom sastanku
predloženo je geslo "Zaveslaj
na pučinu", datum održavanja,
opća shema priprave susreta te
samog susreta u Šibeniku kojeg
je prihvatila Hrvatska
biskupska konferencija.
Uspostavljena je suradnja s
Nacionalnim katehetskim
uredom u svrhu izrade

vijesti news

pripremnih kateheza za taj
susret. U Šibenskoj biskupiji
osnovan je i Organizacijski
odbor koji je već u proteklih
nekoliko mjeseci izvršio
senzibilizaciju biskupije na
društvenoj i crkvenoj razini.
Uspostavljena je suradnja i sa
Hrvatskim katoličkim radijem.
Na sastanku Odbor je odredio
teme pripremnih kateheza koje
će biti izrađene do početka
školske godine u želji da se
stavi naglasak upravo na
pripremu tog susreta.
Organizacijski odbor je
izvijestio o svom radu i dobio
nove smjernice. Osmišljen je
natječaj za logotip susreta koji
traje do 10. kolovoza i
odlučeno je da će se uskoro
objaviti natječaj za himnu
susreta (u suradnji sa HKRom). Bilo je riječi također o
ostalim dodatnim načinima
priprave, promidžbi susreta,

sportskom dijelu i ostalom.
Članovi Odbora posjetili su i
dvije moguće lokacije
održavanja susreta.
Osim o susretu, u Šibeniku na
sastanku je bilo riječi i o
sudjelovanju mladeži na
Srednjoeuropskom katoličkom
danu (SEKD). Već na sastanku
Nacionalnog odbora za
pripravu SEKD-a odlučeno je
da će iz svake biskupije
skupina mladih sudjelovati na
jednome pripravnom susretu na
SEKD u inozemstvu, a mladi iz
inozemstva sudjelovat će na
susretu u Šibeniku 2004. Stoga
je svaki povjerenik izabrao po
jedan susret na kojem će
predstavljati Hrvatsku. U
sklopu priprave SEKD-a za
mlade u Hrvatskoj će po prvi
puta od 12. do 19. kolovoza
2003. boraviti križ kojeg je
mladeži darovao papa Ivan
Pavao II. prigodom Svjetskog

Najveći dio sastanka
bio je posvećen
Nacionalnom susretu
hrvatske katoličke
mladeži koji će se
održati u Šibeniku 24.
i 25. travnja 2004.
pod geslom "Zaveslaj
na pučinu"
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dana mladih. Taj će križ obići
gotovo cijelu Hrvatsku u pratnji
mladeži. Organizacija je
povjerena Uredu za mlade
HBK. Također će u listopadu
biti održano bdjenje mladih
koje će u svakoj biskupiji
organizirati povjerenik za
mladež. To će bdjenje biti
istodobno u svim zemljama
koje sudjeluju u SEKD-u i po
svim biskupijama u Hrvatskoj.
Završen je i prvi ciklus
formacije animatora u Požeškoj

biskupiji te se na sastanku
razgovaralo o plodovima i
mogućnostima kako bi se taj
pothvat ostvario još kvalitetnije
i u više biskupija.
Članovi Odbora za mlade su
razgovarali o Taizeu koji je u
posljednje vrijeme dosta
popularan među mladima.
Razgovaralo se kako omogućiti
mladeži još kvalitetniju
pripravu, organizatorima više
koordinacije i prijedloga za
pripravu i to sve u želji da

odlazak u Taize ili Hodočašće
povjerenja za Novu godinu ne
budu prvenstveno turistički
izleti nego duhovno
obogaćenje.
U subotu 5. srpnja članovi
Odbora su posjetili Modrave
koje će kroz 7. i 8. mjesec biti
duhovno-rekreacijska oaza za
mlade iz čitave Hrvatske.
Dvodnevni sastanak završio je
zahvalom Bogu za sve
učinjeno, ručkom i pjesmom.

Zagreb: Mlada misa Domagoja Matoševića
Geslo mladomisnika
je "Da, Isus je
dovoljan, tamo gdje je
On, ništa ne manjka"

www.ika.hr

Zagreb, 5.7.2003. (IKA) – "Da,
Isus je dovoljan, tamo gdje je
On, ništa ne manjka",
mladomisničko je geslo
Domagoja Matoševića koji je 5.
srpnja u prostranom parku
crkve Krsta Kralja u
zagrebačkom Trnju predvodio
mladu misu zajedno s 30-ak
svećenika iz grada Zagreba i
Zagrebačke nadbiskupije.
Na samom početku,
mladomisniku je pozdravne
riječi uputio župnik župe Krista
Kralja Alojzije Žlebečić nakon
čega su izvedene prigodne
recitacije djece. Na misi je
propovijedao prof. dr. Tomislav
Ivančić. Na kraju misnoga

slavlja, okupljenima se obratio i
mladomisnik Matošević koji je
zahvalio svima koji su ga pratili
na njegovu životom putu.
Misno slavlje animirao je zbor
mladih s Trnja potpomognut
mladima iz ostalih zagrebačkih
župa.

najpoznatije hrvatske
rukometne klubove poput
Zagreb Badela, Medveščaka,
Trnja i Industrogradnje.
Domagoj je aktivno sudjelovao
u Zajednici "MiR", te
Katoličkoj malonogometnoj ligi
igrajući za momčad Krista
Kralja.

Domagoj Matošević rođen je
24. srpnja 1977. u Zagrebu,
gdje je završio osnovnu školu i
srednju ugostiteljsko-turističku
školu. Katolički bogoslovni
fakultet upisuje 1996. godine,
te diplomira 2002. godine. God.
2000. napušta profesionalnu
rukometnu karijeru u kojoj je
proveo 12 godina igrajući za

Inače, zagrebačka župa Krista
Kralja jedna je od
najplodonosnijih župa grada
Zagreba u svećeničkom pozivu.
Prema župnoj statistici, u
prosjeku, svake osme godine
župa donosi svećeničko zvanje.

Ekumenski i međureligijski izlet na Košljun
Rijeka, 5.7.2003. (IKA) Povjerenstvo za ekumenizam i
dijalog pri Riječkoj
nadbiskupiji i Ekumenski odbor
grada Rijeke priredili su u
suradnji s gradom Rijekom u
subotu, 5. srpnja ekumenski –

međureligijski izlet na Košljun.
Uz predstavnike kršćanskih
zajednica: katolike,
pravoslavne, baptiste i
evangelike, na izletu su
sudjelovali i članovi islamske i
židovske zajednice. Sudionici

izleta razgledali su i upoznali
otok Košljun i franjevački
samostan. Predstavnici vjerskih
zajednica imali su i zajedničku
ekumensku – međureligijsku
molitvu za jedinstvo kršćana i
za dijalog među religijama.

Preminuo umirovljeni đakovački i srijemski biskup
Ćiril Kos
U Kliničkoj bolnici u
Osijeku u nedjelju 6.
srpnja u 4 sata i 50
minuta umro je
umirovljeni biskup
đakovački i srijemski
Ćiril Kos u 84. godini
života, 59. godini
svećeništva i 30.
godini biskupske
službe.
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Osijek, 6.7.2003. (IKA/BTU) U Kliničkoj bolnici u Osijeku u
nedjelju 6. srpnja u 4 sata i 50
minuta umro je umirovljeni
biskup đakovački i srijemski
Ćiril Kos u 84. godini života,
59. godini svećeništva i 30.
godini biskupske službe.
Biskup Ćiril Kos rođen je 19.
studenoga 1919. u Ribić
Brijegu kod Ivanca. Klasičnu
gimnaziju završio je na
Širokom Brijegu, a teologiju na
Visokoj bogoslovnoj školi u
Đakovu. Zaređen je za
svećenika 9. srpnja 1944. u
Đakovu. Od kolovoza 1944. do
pred kraj listopada iste godine
obavlja službu kapelana u
Srijemskoj Mitrovici. Zakratko

9 . srpnja 2003. broj 27/2003

zbog ratnih okolnosti obavlja i
službu upravitelja iste župe. Od
1946. do 1951. župnik je župe
sv. Marka evanđelista u
Trnjanima. Od 1951. do 1959.
duhovnik je u Bogoslovnom
sjemeništu u Đakovu. Uhićen je
i od komunističkih vlasti
osuđen. Zatvorsku kaznu
izdržava u Osijeku i Staroj
Gradiški od 5. listopada 1959.
do 5. travnja 1962. Od 1962. do
1973. obavlja službu tajnika
Biskupskog ordinarijata u
Đakovu. Od 1973. do 1974.
službu kapitularnog vikara.
Imenovan je đakovačkim ili
bosanskim i srijemskim
biskupom 6. veljače 1974.
godine, a biskupski red primio

je 17. ožujka 1974. U tijelima
Biskupske konferencije
obavljao je različite službe, od
kojih je najznačajnije
dugogodišnje vodstvo Vijeća
biskupske konferencije za
katehizaciju. Službu
dijecezanskoga biskupa
đakovačkog i srijemskog vrši
do 6. veljače 1997., kada je
upravu biskupije preuzeo
sadašnji biskup dr. Marin
Srakić. Od umirovljenja
nastavlja živjeti u Biskupskom
domu u Đakovu i nastavlja,
prema vlastitim mogućnostima,
aktivno sudjelovati u životu
biskupije koju je kao
dijecezanski biskup vodio 23
godine.
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Marija Gorica: Mlada misa Danijela Dukića
Marija Gorica, 6.7.2003. (IKA)
- Ispred župne crkve
marijogoričke župe Pohoda
BDM pred okupljenim
mnoštvom vjernika, brojnih
svećenika, redovnica i
predstavnika općinskih vlasti 6.
srpnja svoju prvu misu prikazao
je mladomisnik Danijel Dukić.
On je za svoje mladomisničko

geslo uzeo citat Prve Ivanove
poslanice: "Gledajte koliku
nam je ljubav darovao otac:
Djeca se Božja zovemo, i
jesmo". Na misi su pjevali
zborovi župe iz Marije Gorice,
Brdovca i zagrebačke župe iz
Voltina naselja, te zaprešićka
limena glazba.

To je bila prva mlada misa u
župi Marija Gorica nakon dva
stoljeća. Stoga je u brojnim
pozdravnim govorima istaknuta
potreba za duhovnim zvanjima,
a što je i u propovijedi istaknuo
vlč. Andrija Kišićek i
marijogorički župnik Ivan
Kobešćak.

Prva mlada misa u
župi Marija Gorica
nakon dva stoljeća

Brzojav sućuti premijera Račana biskupu Srakiću
Zagreb, 6.7.2003. (IKA) –
Predsjednik hrvatske Vlade
Ivica Račan uputio je 6. svibnja
brzojav sućuti đakovačkome i
srijemskom biskupu Marinu
Srakiću u povodu smrti
umirovljenoga đakovačkoga i
srijemskog biskupa Ćirila Kosa,
priopćio je Vladin Ured za
odnose s javnošću.

"Sve nas je zatekla smrt
biskupa u miru Ćirila Kosa.
Njegovim odlaskom ostali smo
bez uglednog biskupa koji je
svoj životni i radni vijek
posvetio boljitku zajednice.
Kao dugogodišnji đakovački i
srijemski biskup i voditelj
službe za katehizaciju pri
Hrvatskoj biskupskoj

konferenciji svojom predanošću
i djelovanjem služio je kao uzor
izvan crkvene zajednice.
Uime hrvatske Vlade i svoje
osobno upućujem vam izraze
najiskrenije sućuti", piše u
izrazima sućuti premijera
Račana biskupu Srakiću.

Davor, 6.7.2003. (IKA) –
Mladomisnik Mladen Štivin
predvodio je u nedjelju 6.
srpnja svoju mladu misu u
rodnoj župi Davor zajedno s
više ovogodišnjih
mladomisnika, domaćim

župnikom Marijanom Đukićem
te svećenicima Novogradiškoga
i Kapelačkog dekanata. Na misi
je pjevao muški i ženski
crkveni zbor župe Davor.
Župa se za mladomisničko
slavlje pripremala

trodnevnicom od 3. do 5.
srpnja, koju su predvodili
Pavao Filipović, Goran
Kovačević, Zdravko Arić i
Dražen Hladuvka.

Šezdeset godina svećeništva o. Ante Stantića
Zagreb, 6.7.2003. (IKA) Predvodeći svečanu euharistiju
u crkvi Uznesenja BDM u
Remetama, uz sudjelovanje
brojnih koncelebranata i
vjernika, o. Ante Stantić,
karmelićanin, zaređen za
svećenika 1943. u Rimu,
proslavio je 6. srpnja
”dijamantnu misu” - šezdeset
godina svećeništva i mlade
mise.
Na misi o. Ante u Remetama,
suslavili su o. Zdenko Križić,
generalni vikar
karmelićanskoga Reda, o.
Anastasio Rogero, predstavnik
pitomaca onih generacija
odgojnog zavoda
”Teresianum”, koje je
svojedobno odgajao o. Ante,
preč. Stanko Vitković, fra Josip
Šimić, vicepostulator kauze
sluge Božjega o. Ante Antića i
brojna subraća, a propovijedao
je o. Jakov Mamić, provincijal
Hrvatske karmelske provincije
sv. oca Josipa, istaknuvši da je
o. Ante Stantić u svojoj i
govorenoj i pisanoj riječi
čovjek velike kulture i iskustva,
da je kao redovnik
karmelićanin i izučavatelj i
ostvarivatelj duhovnosti
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karizme, molitelj i radnik, koji
je kao svećenik bio revni pastir
povjerenog mu stada i
posredovatelj sakramentalnih
milosti. ”Ako je samo jednom
dnevno slavio euharistiju to je u
60 godina ukupno 21.900
svetih misa; ako je dnevno
pričestio 10 ljudi to je 219.000
pričesti (a vjerojatno se radi o
broju i do 400.000 pričesti),
ako je svake nedjelje imao
samo po jednu propovijed to je
3.128 propovijedi, a vjerujemo
da ovaj broj uz blagdane i
druge prigode može ići i do
5.000 propovijedi…”, pokušao
je propovjednik barem
približno ocrtati plodnost
šezdesetogodišnjega
svećeničkog djelovanja o. Ante
Stantića. Radost slavlja sa
”dijamantnim misnikom”
podijelili su i njegovi prijatelji i
znanci, među kojima su bili
nazočni i prijatelji iz školskih
klupa dr. Ante Sekulić i prof.
Mate Brčić Kostić sa svojim
sinovima. O. Ante je na kraju
zahvalio Bogu za zdravlje,
snagu i sve milosti primljene u
tijeku šezdesetogodišnjeg
svećeničkog djelovanja, a
suslaviteljima, braći,
prijateljima i vjernicima za

molitvenu i svaku drugu
potporu koju su mu u tijeku
svih tih godina iskazivali.

www.ika.hr

Davor: Mlada misa Mladena Štivina

O. Ante Stantić rođen je 4.
ožujka 1919. godine u Đurđinu
(Subotica). Pučku školu završio
je u Subotici, a gimnaziju u
Subotici i Somboru. Izabravši
svećenički i redovnički poziv,
završava karmelićanski
novicijat u Czerni u Poljskoj,
gdje 1938. polaže prve zavjete.
Potom u Wadowicama u
Poljskoj i Trevisu u Italiji
završava filozofski studij, a na
"Teresianumu" u Rimu
diplomira i magistrira teologiju.
Na "Gregoriani" u Rimu
postiže doktorat iz crkvene
povijesti.
O. Ante obnašao je brojne
službe unutar karmelićanskog
reda u Hrvatskoj i u svijetu.
Godine 1950. postao je
poglavar karmelićanske
zajednice u Haifi, u Svetoj
zemlji, potom je bio vikar u
glavnoj kući Reda na Gori
Karmelu, da bi od 1956. do
1963. obnašao službe
vicerektora, a potom i rektora
Međunarodnoga odgojnog
zavoda u Rimu te profesora
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crkvene povijesti na
Papinskome teološkom
fakultetu "Teresianum" u Rimu.
Vrativši se 1963. u domovinu,
zajedno s o. Ivanom
Keravinom, o. Ladislavom
Markovićem i o. Vilkom
Dorotićem radi na podizanju
karmelićanskog reda u
Hrvatskoj. Obnašao je dužnost

odgojitelja, četiri puta je bio
izabran na dužnost provincijala
i nekoliko puta na dužnost
savjetnika, jedanaest godina je
bio remetskim župnikom,
održao je veliki broj duhovnih
vježbi, objavio je na hrvatskom
knjigu ”Karmelićani” i
nekoliko knjiga o sluzi
Božjemu o. Gerardu Tomi

Stantiću, karmelićaninu iz
Bačke, budući da je posljednjih
desetljeća obnašao službu
vicepostulatora u njegovoj
”kauzi”, bio je i ”peritus” u
kauzama slugu Božjih o.
Vendelina Vošnjaka i o. Ante
Antića.

Izjava biskupa Srakića u povodu smrti biskupa Kosa
Svi ga poznamo kao
čovjeka vedra koji je
uvijek unosio radost u
društvo, u zajednici u
kojoj je boravio i gdje
je dolazio, rekao je
biskup Srakić

www.ika.hr

Đakovo, 6.7.2003. (IKA/BTU)
– U povodu smrti
umirovljenoga đakovačkoga i
srijemskog biskupa Ćirila Kosa,
izjavu je dao u nedjelju 6.
srpnja đakovački i srijemski
biskup dr. Marin Srakić. "Kada
se spomene Đakovačka i
Srijemska biskupija svatko
odmah pomisli na biskupa
Ćirila koji je 23 godine
upravljao tom crkvenom
zajednicom. Svi ga poznamo
kao čovjeka vedra koji je uvijek
unosio radost u društvo, u
zajednici u kojoj je boravio i
gdje je dolazio", rekao je
biskup Srakić.
Biskup Ćiril je prije sedam
godina umirovljen, ali je i dalje
obavljao svoju biskupsku
službu. "Vrlo je rado, recimo,
dijelio svetu krizmu, pohađao
župe, predvodio euharistijska
slavlja i bio je tužan kad bi,
eventualno, došla nedjelja, a
nije nikamo morao ići", kazao
je biskup Srakić i nastavio: "U
svakom slučaju to je jedan
gubitak za Đakovačku i
Srijemsku biskupiju, ali
Gospodin želi svoga slugu
nagraditi nakon što je doista bio
dobar i vjeran".

Godine 1959./60. biskup Ćiril
Kos je zajedno s nekim
crkvenim poglavarima,
profesorima i bogoslovima bio
uhićen i osuđen na 7 godina
zatvora od čega je oko 2 godine
odslužio taj nezasluženi zatvor.
Temeljna je optužba bila za
ustaštvo. Biskup Srakić, koji je
u to doba bio u bogosloviji, a
biskup Kos je bio duhovnik,
rekao je kako biskup Kos nije
nikada tu ideju podupirao, ni
spominjao, a kao bogoslov bio
je upravo protiv takvih
ekstremističkih nastupa. "Bilo
je to vrijeme kada je
komunistička vlast htjela
zatvarati sjemeništa – najprije
splitsko, zadarsko, a došlo je na
red i đakovačko sjemenište.
Međutim, međunarodne
institucije nisu dopustile da se
sjemenište zatvori, a vlast se
ipak na kraju osvetila na
nedužnim poglavarima. Biskup
o tom svom provedenom
razdoblju u zatvoru uvijek je
govorio s neobičnom
ugodnošću. On je u tim
momentima, za vrijeme istrage
bio apostol, jer je uspostavio
humane kontakte s onima koji
su morali taj posao odraditi u

ime neke ideologije", rekao je
biskup Srakić.
Na početku svoje službe,
biskup Ćiril je, kao član
Biskupske konferencije,
preuzeo i područje vjeronauka.
U to je doba bio samo župni
vjeronauk. Biskup Ćiril je 19
godina predvodio Vijeće za
katehizaciju pri Biskupskoj
konferenciji. "I ja bih rekao
vrlo uspješno. Nastupio je u
doba kada je bilo više
problema, koje je on svojom
vedrinom, ali i crkvenim
duhom nastojao smiriti i oko
sebe je okupio stručnjake, ljude
koji su se razumjeli u
katehizaciju. Treba se prisjetiti
ljetnih škola koje su se ustrajno
održavale do 1993. kada je on
oslobođen te službe i koju sam
ja tada preuzeo", rekao je
biskup Srakić. Biskup Ćiril već
je bio stariji i nije mogao
sudjelovati u radu Druge
biskupijske sinode đakovačke i
srijemske no, prisjetio se
biskup Srakić riječi biskupa
Ćirila koji je rekao kako
blagoslivlja i podupire rad
Sinode.

Trostruko slavlje u svetištu Majke Božje Bistričke
314. varaždinsko
hodočašće u bistričko
svetište, proslava 25.
obljetnice misništva
dr. Zvonimira
Kurečića i mons.
Ivana Godine te
otvaranje skupa
nekadašnjih pitomaca
Papinskog zavoda
"Germanicum"
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Marija Bistrica, 6.7.2003.
(IKA) - U Mariji Bistrici su u
nedjelju 6. svibnja održana tri
slavlja: 314. varaždinsko
hodočašće, proslava 25.
obljetnice misništva dr.
Zvonimira Kurečića i mons.
Ivana Godine te otvaranje
skupa nekadašnjih pitomaca
rimskoga Papinskog zavoda
"Germanicuma et
Hunagaricuma", na kojem se
okupilo četrdesetak uglednih
crkvenih osoba iz desetak
europskih zemalja. I sam
kardinal Stepinac bio je
pitomac toga Zavoda.

9 . srpnja 2003. broj 27/2003

Svečano je euharistijsko slavlje
predvodio zagrebački pomoćni
biskup Vlado Košić. Prigodnu
je propovijed održao svećenik
Đakovačke i Srijemske
biskupije Nikola Dogan, koji je,
osvrćući se na prošteničko
hodočašće Varaždinske
biskupije, istaknuo kako je
čitav kršćanski život
hodočašće, traženje svetoga i
božanskog, u konačnici živoga
Boga. Postavivši pitanje zašto
čovjek traži Boga, dr. Dogan je
pokušao dati odgovor: zato što
je Bog, stvarajući čovjeka sebe
utisnuo u svakog čovjeka. Zbog
toga čovjek, hodočasti, hoda i

traži svoje iskonstvo. U isto
vrijeme i Bog traži čovjeka i
ide mu ususret, i tek kad se
susretnu, čovjek je sretan i
zadovoljan. Osvrćući se na
Lukino opisivanje Isusova
hodočašća u Jeruzalem u tijeku
kojega je pojasnio roditeljima,
gdje mu je mjesto, a to je u
hramu Gospodnjem,
propovjednik je primijetio kako
su i dva svečara, Kurečić i
Godina, izabrali život u Domu
Gospodnjem, u kojem su
proveli već 25 godina i zaželio
im da i dalje prebivaju u tom
Domu.
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Izrazi sućuti hrvatskog Predsjednika i predsjednika
Sabora u povodu smrti biskupa Kosa
Zagreb, 6.7.2003. (IKA) – U
povodu smrti umirovljenoga
đakovačkoga i srijemskog
biskupa Ćirila Kosa, izraze
sućuti uputili su 6. srpnja
hrvatski predsjednik Stjepan
Mesić i predsjednik Hrvatskog
sabora Zlatko Tomčić.
Predsjednik Mesić u brzojavu

upućenom Hrvatskoj
biskupskoj konferenciji ističe
da će "pastirski i svećenički rad
preuzvišenog mons. Kosa ostati
zapamćen ne samo među
vjernicima i u njegovoj mjesnoj
Crkvi, već i u čitavoj našoj
domovini".
Predsjednik Sabora Tomčić

uputio je izraze sućuti
đakovačko-srijemskom biskupu
Marinu Srakiću, te svećenicima
i vjernicima Đakovačke i
Srijemske biskupije u ime svih
zastupnika Hrvatskog sabora i
svoje osobno.

Jadranovo: Mlada misa nakon 150 godina
mladima da se odluče na
svećenički poziv. U
koncelebraciji euharistijskog
slavlja sudjelovalo je desetak
svećenika riječke nadbiskupije,
među kojima i generalni vikar
mons. mr. Emil Svažić, župnik
Svetog Jakova Miljenko Ivas,
te dvojica novih svećenika,
zaređenih zajedno s
mladomisnikom 28. lipnja u
riječkoj katedrali.
U svojoj je propovijedi, doc. dr.
Ivan Šporčić, profesor na
Teološkom fakultetu u Rijeci,
istaknuo značenje svećenika u
povijesti hrvatskog naroda,
kojega, prema riječima
propovjednika, možda ne bi ni
bilo da nije kroz burnu povijesti
ostao vjeran katoličkoj Crkvi.
Upozorivši mladomisnika na
odgovornost i težinu njegova

izbora, uputio je svim
okupljenim vjernicima poticaj
da žive i životom naviještaju
evanđelje. "Radosnu vijest
treba naviještati radosno",
napomenuo je dr. Šporčić,
pojasnivši kako nam upravo
ona daje snage i pokazuje kako
započeti ostvarivanje
Kraljevstva Božjeg već na
ovome svijetu. To je zadatak
kojeg je Isus ostavio svim
kršćanima. U završnoj riječi
mladomisnik se zahvalio svima
koji su ga pratili na putu ka
svećeničkom pozivu i pomogli
mu u donošenju te odluke,
ponajprije svojim roditeljima.
Na kraju je izrazio nadu da
župa svetoga Jakova neće
morati opet čekati 150 godina
da doživi novo mladomisničko
slavlje.

Mladu misu slavio
novozaređeni svećenik
Riječke nadbiskupije
Mario Gerić

s nadbiskupom izraženu
molitvom i potporom mladima
u odgovoru na Kristov poziv za
posvećenje i spasenje ljudi.
Zadarski nadbiskup zahvalio se
za desetogodišnji pastirski rad
don Mije, zazivajući Božje
milosrđe za njegovu dušu u
susretu s Božjim licem.
Riječima boli i zahvale uime
župljana Posedarja od don Mije
se oprostila Ankica Zdrilić, a
uime župljana Podgradine
Danijela Crnjak, rekavši da će
zvona župne crkve u
Podgradini, postavljena u tijeku
župničke službe don Mije, biti
trajno sjećanje na njega. Uime
svećenika Zadarske
nadbiskupije od don Mije se
oprostio dekan Novigradskog
dekanata don Emil Bilaver,
zahvalivši mu na obnašanju
svećeničke službe i svjedočkoj
ljubavi prema svećenstvu i
vjernicima Zadarske
nadbiskupije iskazanih u tijeku
njegova svećeničkog poziva i u
susretima s ljudima. Mnoštvu
vjernika koji su se nakon mise
zadušnice organiziranim i

Pogrebne obrede
predvodio je zadarski
nadbiskup Ivan
Prenđa
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Jadranovo, 6.7.2003. (IKA) –
Novozaređeni svećenik Riječke
nadbiskupije Mario Gerić
proslavio je u nedjelju 6. srpnja
u svojoj matičnoj župi Svetog
Jakova u Jadranovu mladu
misu. To je bila prva mlada
misa u toj župi nakon više od
150 godina što je bio dodatni
razlog za slavlje i ponos
župljana. Kako je napomenuo u
uvodnoj riječi trsatski dekan
mons. Dinko Popović to je
važan događaj za župu, ali i
cijelu nadbiskupiju zbog velike
potrebe za zvanjima. Mons.
Popović upozorio je na
nedovoljan broj svećenika u
nadbiskupiji koja se već duže
vrijeme suočava s tim
problemom. Mladomisničko
slavlje potkrepljuje nadu da bi
ovaj događaj mogao biti poticaj

Pokop don Mije Stijepića
Posedarje/Zadar, 6.7.2003.
(IKA) - Posmrtni ostaci
svećenika Zadarske
nadbiskupije don Mije
Stijepića, preminulog u 38.
godini života i 10. godini
svećeništva, pokopani su u
nedjelju 6. srpnja u svećeničkoj
grobnici Zadarske nadbiskupije
na Gradskom groblju u Zadru.
U posedarskoj župnoj crkvi
Gospe od Ružarija, gdje su od
ranih poslije podnevnih sati bili
izloženi posmrtni ostaci don
Mije, koji je nakon nestanka u
subotu 21. lipnja pronađen
mrtav u subotu 27. lipnja u
uvali Prosika na šibenskom
području, molitveno su ga
ispratili rodbina, prijatelji i
brojni vjernici Posedarja,
Podgradine, Belafuže,
Bokanjca, Starigrada, Selina,
Tribnja i Islama Latinskog,
župa u kojima je don Mijo
službovao. Duga sprovodna
povorka uputila se od župne
crkve do crkvice Velike Gospe
u posedarskom Parku, gdje je
zadarski nadbiskup Ivan Prenđa
predvodio misu zadušnicu s

vijesti news

generalnim vikarom Zadarske
nadbiskupije mons. Ivanom
Mustaćem, dekanom
Novigradskog dekanata don
Emilom Bilaverom i oko
pedeset svećenika Zadarske
nadbiskupije. Izražavajući bol i
sućut obitelji i rodbini
pokojnika i župljanima
Posedarja i Podgradine,
nadbiskup Prenđa je u homiliji
rekao da taj događaj neće
obeshrabriti svećenstvo u
služenju narodu i Crkvi, jer je
"Kristova otkupiteljska krv
jamstvo svećeničke nerazorive
ljubavi prema vjerničkom
narodu. Zato je važno da
kršćanska zajednica i svaka
župa uvijek u svećeniku
prepoznaju znak Božje ljubavi
prema sebi i dar vjernicima za
praštanje i pastirsko vođenje
zajednica, i da prepoznaju
obvezu poštovanja i podrške
svom svećeniku u kušnjama,
poteškoćama i teškim danima u
njegovom životu". U trenutku
gubitka svećenika, zadarski
nadbiskup pozvao je vjernike
cijele nadbiskupije na suradnju
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individualnim prijevozom
uputili u Zadar, na zadarskome
Gradskom groblju pridružili su
se i vjernici i svećenici iz
ostalih župa Zadarske
nadbiskupije, te je u nazočnosti
umirovljenoga zadarskog
nadbiskupa Marijana Oblaka,
više od 70 svećenika Zadarske
nadbiskupije i mnoštva
vjernika, na trećoj postaji
sprovodnog obreda nadbiskup
Prenđa predvodio završni obred
pokopa.
Don Mijo Stijepić rođen je 9.
kolovoza 1965. godine u
Poljicima, župa Kraljeva

Sutjeska u Bosni i Hercegovini.
Nakon završene srednje škole,
novicijat je proveo u
franjevačkoj Bogosloviji u
Visokom. Prve godine
petogodišnjeg studija teologije
pohađao je u Sarajevu i u
Đakovu, a završio ga je na
Teologiji u Rijeci. Za svećenika
Zadarske nadbiskupije zaređen
je 27. lipnja 1993. godine po
rukama zadarskog nadbiskupa
Marijana Oblaka. Od 1993. do
1995. god. bio je župni
pomoćnik u župama Uznesenje
BDM na Belafuži i sv. Šimun i
Juda Tadej na Bokanjcu. Od

1995. do 1997. bio je župnik u
Starigradu Paklenici, Selinama
i Tribnju, Krušćici. Službu
župnika u Posedarju,
Podgradini i Islamu Latinskom
obavljao je od 1997. godine.
Zbog boljega pastoralnog rada
u Novigradskom dekanatu i
rasporeda u Zadarskoj
nadbiskupiji, 2002. godine
zadarski nadbiskup Ivan Prenđa
razriješio ga je službe župnika
u Islamu Latinskom s filijalom
Rupalj i povjerio mu na
upravljanje župe Posedarje i
Podgradina, gdje je bio
župnikom sve do svoje smrti.

Duhovno-sportsko-zabavni susret mladih u Zaprešiću
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Zagreb, 6.7.2003. (IKA) Tradicionalni duhovnosportsko-zabavni susret mladih
župa Marije Kraljice Apostola i
sv. Petra održan je u nedjelju 6.
srpnja u Zaprešiću. Susret, na
kojemu se okupilo 200-tinjak
mladih započeo je misnim
slavljem kojega je u crkvi Sv.
Ivana Krstitelja predvodio Josip
Kuzel. Malonogometne
momčadi Marije Kraljice
Apostola, Krista Kralja, Marije

Pomoćnice, Sv. Marka
Križevčanina i ekipa iz Siska
odigrale su potom utakmice u
Inkerovoj dvorani, a šest
ženskih odbojkaških ekipa
(Don Bosco I i II, Sv. Josip, Sv.
Antun Padovanski, Zaprešić
United, Bjelovar) imali su
susrete u dvorani Osnovne
škole Antuna Augustinčića. U
finalnoj utakmici momčad Sv.
Petar svladala je Mariju
Kraljicu Apostola i tako postala

pobjednik nogometnog turnira.
Prvo mjesto u ženskoj odbojci
pripalo je ekipi Don Bosca s
Knežije koja je u finalnoj
utakmici svladala ekipu Marije
Pomoćnice. Nakon sportskih
susreta, organizatori su za sve
pripremili zabavnu večer u
Novim dvorima bana Jelačića
na Vršilnici na kojoj je
gradonačelnik Zaprešića Vinko
Morović podijelio priznanja.

Blagdan sv. Nediljice u Vrani
Vrana, 6.7.2003. (IKA) –
Svečanim misnim slavljem koje
je uz generalnog vikara i
devetoricu svećenika predvodio
zadarski nadbiskup Ivan Prenđa
u nedjelju 6. srpnja proslavljen
je u Vrani zavjetni
hodočasnički blagdan sv.
Nediljice (Dominike), djevice i
mučenice iz prvih kršćanskih
vremena. Pred više od deset
tisuća hodočasnika nadbiskup
Prenđa u propovijedi se
osvrnuo na nedavni Papin
pohod, moleći zagovor svete
mučenice Nediljice za hrvatske

obitelji – da ustraju u borbi
protiv nasrtaja koji naviru na
hrvatske obitelji i vjeru koja se
potkopava nemalim rastavama
roditelja i supruga. Govoreći o
Papinu pohodu Hrvatskoj,
nadbiskup je istaknuo da smo
imali milost vidjeti i doživjeti
toga velikoga čovjeka naše
Crkve koji je došao da bi svoju
braću utvrdio u vjeri, a stotim
hodočašćem, prema njegovim
riječima, htio je kazati koliko
nas voli i koliko smo mu na
srcu. Kazao je također da je
Sveti Otac prihvatio da se

njegov posjet održava pod
geslom obitelji, jer se pitamo
kako pomoći našoj obitelji u
hrvatskom narodu i Crkvi u
Hrvata. Rekavši da obitelj
danas živi i prolazi teškoće svih
oblika, nadbiskup Prenđa
istaknuo je da hrvatska obitelj
treba svjetla Kristova nauka i
pomoći da zaživi svoje
poslanje, živeći sve probleme
vremena. Nadbiskup je pozvao
hodočasnike da posebno mole
za obitelj, koja je put Crkve i
našeg naroda.

Mlada misa don Marka Klarića
Mladoj misi
prethodila je
trodnevna duhovna
priprema
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Split, 6.7.2003. (IKA) - Mlada
misa don Marka Klarića,
novozaređenog svećenika
Splitske nadbiskupije, slavljena
je u nedjelju 6. srpnja u 18.30
sati u župnoj crkvi u Krilu
Jesenice. Na misi je
propovijedao don Josip Dukić,
profesor na splitskoj Teologiji i
župni vikar u župi u Veloj
Varoši u Splitu, a sve je
nazočne pozdravio župnik
domaćin don Vjenceslav
Kujundžić. U propovijedi je
don Dukić govorio o
svećeničkome pozivu i službi
za najpotrebnije, te svećeniku
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kao navjestitelju Radosne
vijesti i Kristovu suradniku za
spas ljudi. Istaknuvši brojna
duhovna zvanja iz te župe, don
Josip Dukić pozvao je na
molitvu za svećenička zvanja te
potporu u obitelji i župama,
posvjedočivši važnost
svećenika za život Crkve.
Na misi su pjevali udruženi
župni zborovi iz Jesenica,
Tugara, splitskog Velog Varoša
te katedralni zbor iz Trogira.
Zborovima je ravnala s. Mirta
Mačina-Škopljanac, a za
orguljama je bio bogoslov Ivan
Vrlić. Sudjelovali su i mladi iz

župa Jesenice i Solin, te VIS
"Navjestitelji" iz Splita.
Moderator liturgijskoga slavlja
bio je don Mili Plenković,
župnik s Hvara.
Mladoj misi prethodila je
trodnevna duhovna priprema
koju su vodili don Jure
Vrdoljak, don Mili Plenković i
don Tomislav Čubelić.
Don Marko Klarić, rođen 1978,
na Petrovo ove godine je
zaređen za svećenika, a
đakonski praktikum obavio je u
katedralnoj župi sv. Lovre u
Trogiru, pod vodstvom župnika
don Tomislava Čubelića.
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Mlada misa Filipa Perkovića
Osijek, 6.7.2003. (IKA) - Pred
brojnim vjernicima u osječkoj
gornjogradskoj župnoj crkvi
Filip Perković, jedini osječki
ovogodišnji mladomisnik,
slavio je 6. srpnja svoju prvu
misu. Za geslo je imao citati iz
Pavlove poslanice Rimljanima
"Ne nosiš ti korijena, nego

korijen tebe". Nakon
roditeljskoga blagoslova,
pozdrav su mu uputili domaći
župnik Adam Bernatović i Emil
Hittel u ime župnoga
ekonomskog i pastoralnog
vijeća.
Propovijedao je isusovac o.
Ivan Matić, istaknuvši kako je

bit svećeništva sadržana u
molitvi sveca od prije 500
godina gdje se kaže "Nauči me
davati, a ne brojiti, žrtvovati se
ne očekujući druge nagrade
osim svijesti da sam ispunio
Tvoju volju".

Okučani: Tribina "Vjernik u izgradnji zajednice"
pozivanju na visoke vrijednosti
istinu, poštenje, ljubav i pomoć
bližnjem, oprost, praksa kaska
za onim što si postavljamo kao
cilj. Sudionici radionice, koji
pripadaju različitim vjerskim
zajednicama, razmotrili su
pitanja: jesam li vjernik, u kojoj
se mjeri doživljavam kao
vjernik, što očekujem od
vjerske zajednice kojoj
pripadam, koje mogućnosti
stoje na raspolaganju vjerniku i
vjerskoj zajednici za djelovanje
u cilju poboljšanja zajednice u
cjelini. Mladi su mišljenja da
vjerske zajednice trebaju biti
fleksibilnije i otvorenije prema

različitostima, te da vjera daje
smirenost duši. Istaknut je
problem motivacije koji bi
probudio vjernike da u
zajednici u kojoj žive potaknu
ljude oko sebe na pozitivne
promjene, te potreba rada na
oprostu, jer samo tako možemo
postići mir, onakav kakav nam
je ostavio i kakav nam daje Isus
Krist. U zaključku, složili su se
svi, trebamo poći od sebe, raditi
na sebi i u svojoj zajednici
prinositi istinskim
vrijednostima koje nam nalaže
vjera i evanđelje. Potrebno je u
sebi osvijestiti vjernika,
poručuju mladi.

Tribinu je održao
Boris Peterlin u
sklopu radionice
međuvjerskog
dijaloga mirovnog
kampa

Osijek: Zahvalnica za kraj akademske godine
Osijek, 6.7.2003. (IKA) – U
povodu završetka akademske
godine, đakovački i srijemski
pomoćni biskup Đuro Hranić
predvodio je 6. srpnja
zahvalničko misno slavlje u
osječkoj župnoj crkvi Sv. Petra
i Pavla.

"Želimo zahvaliti Bogu za sve
učitelje, koji su protekle
akademske godine na našem
Sveučilištu prenosili znanje,
istinu i povjerenje i sve ono što
je potrebno da jedan mladi
čovjek od učenika postane
učitelj", kazao je tom prigodom
vlč. Adam Bernatović obrativši

se studentima, ali i rektorici
Sveučilišta u Osijeku prof. dr.
Gordani Kralik, predstojniku
Teologije u Đakovu prof. dr.
Peri Aračiću, dekanima,
profesorima i ostalim
zaposlenima na osječkome
Sveučilištu.

Misno slavlje
predvodio je
đakovački i srijemski
pomoćni biskup Đuro
Hranić
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Okučani, 6.7.2003. (IKA) –
"Vjernik u izgradnji zajednice"
naziv je tribine koja je u sklopu
radionice međuvjerski dijalog
mirovnog kampa održana 6.
srpnja u prostoru okučanske
kino dvorane u organizaciji
Centra za mir, nenasilje i
ljudska prava. Uvodnu riječ o
temi, ističući pitanja mira i
poboljšanja života u zajednici,
te govoreći o odnosu vjere,
vjernika i vjerskih zajednica u
zajednici, održao je Boris
Peterlin, tajnik Ekumenskoga
koordinacijskog odbora Crkava
u Hrvatskoj. Istaknuo je kako u
posljednjih 10 godina unatoč

Izrazi sućuti nadbiskupa Bozanića biskupu Srakiću
Zagreb, 7.7.2003. (IKA) – U
povodu smrti umirovljenoga
đakovačkoga i srijemskog
biskupa Ćirila Kosa,
predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije zagrebački
nadbiskup Josip Bozanić uputio
je izraze sućuti dijecezanskom
biskupu Marinu Srakiću,
biskupima, svećenicima,
redovnicima i redovnicama te
vjernicima biskupije.
“Zahvaljujem Gospodinu za
dugi život revnog Pastira koji je
znao velikodušno, mudro i
vjerno biti u službi narodu
Božjemu povjerenu njegovoj

biskupskoj skrbi. Kao čovjek
posve predan Evanđelju, on je
dosljedno svjedočio Krista i
vjernicima neumorno ulijevao
pouzdanje i hrabrost te bio
čvrsti putokaz u vjernosti Bogu
i Katoličkoj Crkvi predvođenoj
Svetim Ocem Papom. U teškim
vremenima, kako u vrijeme
komunističke vladavine tako i u
Domovinskom ratu, svim
silama se zalagao za obranu
slobode i dostojanstva svakoga
čovjeka, spojivši blagost
ljubavi i postojanu odlučnost
pastira. Kao član Biskupske
konferencije požrtvovno je
radio u različitim tijelima

Biskupske konferencije napose
u dugogodišnjem vodstvu
Vijeća za katehizaciju.

"Zahvaljujem
Gospodinu za dugi
život revnog Pastira
koji je znao
Znao je i vjerovao kako su
velikodušno, mudro i
kršćanske kreposti blizu križa
vjerno biti u službi
Kristova, stoga je mogao, s
Božjom pomoću, predano nositi narodu Božjemu",
piše zagrebački
breme. Neka mu dobri i
nadbiskup
milosrdni Bog bude vječna
radost, a njegova vjernost Bogu
u služenju Crkvi i bližnjima
neka svima svijetli kao
nadahnuće i poticaj na putu koji
je pred nama”, ističe se u
izrazima sućuti nadbiskupa
Bozanića biskupu Srakiću.

Izrazi sućuti biskupa Škvorčevića
Požega, 7.7.2003. (IKA) – U
povodu smrti biskupa
umirovljenoga đakovačkog i
srijemskog Ćirila Kosa, požeški
biskup Antun Škvorčević

vijesti news

uputio je dijecezanskom
biskupu đakovačkom i
srijemskom dr. Marinu Srakiću,
biskupima, svećenicima i
vjernicima biskupije izraze

sućuti. Među ostalim biskup
Škvorčević piše:
“S dubokim poštovanjem i
zahvalnošću sjećam se
očinskog lika biskupa Ćirila,
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njegove ljudske topline,
vjerničke uvjerljivosti, načelne
jasnoće, pastirske odlučnosti u
zastupanju Božjih prava i
ljudskog dostojanstva. U
brojnim prigodama od
bogoslovskih dana do

uspostave Požeške biskupije
osobno sam iskusio dobrotu i
plemenitost biskupa Kosa te bio
dionik radosti i povjerenja koje
je širio. Gospodin ga obdario
puninom svoga života i udijelio
mu vječni mir!

U utjehi vjere i nadi uskrsnuća
ostajem s Vama molitelj za
dušu dragog Pokojnika”, piše u
izrazima sućuti biskupa
Škvorčevića.

Split: Predstavljanje knjige “Sve za Isusa,
Autobiografija i duhovni zapisi”
Autorica knjige je
nova hrvatska
blaženica s. Marija
Propetog Isusa
Petković

Split, 7.7.2003. (IKA) - U
nakladnoj kući Verbum iz
Splita, u ponedjeljak 7. srpnja
predstavljeno je novo izdanje
knjige Marije Propetog Isusa
Petković "Sve za Isusa,
Autobiografija i duhovni
zapisi". Knjigu su predstavili
glavni urednik nakladne kuće
Verbum mr. Petar Balta,
provincijalka Hrvatske
provincije Družbe kćeri
Milosrđa s. M. Emila Barbarić i
priređivač knjige dr. don
Mladen Parlov.
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Autobiografija bl. Marije
Propetog Isusa Petković
izložena je kronološki, kako bi
čitatelj bolje uočio njen
duhovni rast i sazrijevanje: od
početnoga, mladenačkog
oduševljenja i zanosa za
božanskim Zaručnikom do
zreloga i smirenog predanja
vlastitog trpljenja i patnje
Kristu raspetome i patniku.
Njezina autobiografija važan je

zapis, ne samo za poznavanje
života one koja ju je zapisala,
njena djetinjstva, mladenaštva,
zvanja, nego i prilika vremena
u kojem je živjela, osobito
prilika u Blatu poslije Prvog
svjetskog rata. No, vrijednost
autobiografije nije samo
povijesna, ona je za Družbu
kćeri Milosrđa normativna, jer
je život Utemeljiteljice
neraskidivo vezan uz život
Družbe, istaknuto je na
predstavljanju. Uz
autobiografiju, u knjizi čitatelju
su dostupni i duhovni zapisi u
kojima je sažeto sve bogatstvo
njezina nutarnjeg iskustva.
Knjiga, kao svojevrsna
"hrvatska povijest jedne duše",
bogato je vrelo za poznavanje
života i djelovanja časne
službenice Božje, ali je ujedno i
izvor nadahnuća i izazova za
življenje vlastitoga kršćanskog
života u ljubavi prema Bogu i
čovjeku u konkretnim
društvenim prilikama, smatraju

predstavljači.
Nadamo se da će autobiografija
i duhovni zapisi bl. Marije
Propetog Isusa Petković biti
poticaj i nadahnuće mnogim
dušama na dublje predanje i
veću ljubav prema Bogu i to po
konkretnoj ljubavi i prema
čovjeku siromahu, a bl. Marija
Propetog Isusa neka svojim
zagovorima od Boga izmoli
milost da se učvrsti i ojača
djelo koje je milosrdni Otac po
noj započeo, kazao je dr.
Parlov.
Urednik Petar Balta je, pak,
kazao kako se dva dana nakon
predstavljanja te knjige slavi
prvi blagdan nove hrvatske
blaženice Marije Propetog
Isusa Petković, te da je i knjiga,
koja predstavljena, prigoda da
se i sam blagdan u medijima
predstavi na adekvatan način.

Tijelo biskupa Kosa u Đakovu
U knjigu žalosti prvi
se upisao dijecezanski
biskup Srakić

Đakovo, 7.7.2003. (IKA) –
Tijelo preminulog đakovačkog
i srijemskog biskupa u miru
Ćirila Kosa dovezeno je 7.
srpnja u 9.45 sati iz Osijeka u
Biskupski dom u Đakovu. U
trenutku kada je tijelo pokojnog
biskupa dovezeno u Đakovo,
zazvonila su zvona đakovačke
katedrale-bazilike. Molitvu je
kod odra u Crvenom salonu,
predvodio đakovački i
srijemski biskup Marin Srakić.
Nazočni su bili i pomoćni
biskup đakovački i srijemski
Đuro Hranić, svećenici koji
djeluju u gradu Đakovu,

redovnice, bogoslovi te ostali
djelatnici Biskupskog doma.
Nakon molitve, prvi se u knjigu
žalosti upisao dijecezanski
biskup Srakić napisavši:
"Mjesec dana nakon pastirskog
pohoda Svetoga Oca Ivana
Pavla II. opraštamo se od oca
naše biskupije – Ćirila, biskupa
u miru, kojemu zahvaljujemo
na očinskom vodstvu naše
biskupijske zajednice".
U 21 sat pred biskupovim
odrom započelo je molitveno
bdjenje sa Službom čitanja za
pokojnike, koje je predvodio
đakovački i srijemski biskup

Marin Srakić zajedno s
pomoćnim biskupima Đurom
Gašparovićem i Đurom
Hranićem. U bdjenju su
sudjelovali i đakovački
svećenici, bogoslovi
Bogoslovnog sjemeništa, veliki
broj redovnica sv. Križa i vjerni
puk. Nakon Službe čitanja,
bogoslovi su, kao znak osobite
povezanosti Bogoslovnoga
sjemeništa s biskupom Kosom
otpjevali pjesmu "Evo me,
Bože", dok je zajednica sestra
Sv. Križa otpjevala pjesmu
svoje redovničke zajednice
"Pjevaj Bogu zavjet svet".

Umjesto vijenaca i cvijeća, na odar biskupa Ćirila
Kosa prilog za siromašne
Poziv iz Biskupskog
ordinarijata u Đakovu
u povodu smrti
biskupa Kosa
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Đakovo, 7.7.2003. (IKA) –
Đakovački i srijemski biskup
Marin Srakić, pomoćni biskupi
i suradnici u Biskupskom
ordinarijatu zahvaljuju svima
koji im šalju izraze sućuti u
povodu smrti umirovljenoga
đakovačkog i srijemskog
biskupa Ćirila Kosa. Predlažu i
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mole zainteresirane da u skladu
s biskupskom geslom i životom
pokojnog biskupa Kosa
"Ljubavlju, poniznošću i
jednostavnošću života",
umjesto vijenaca i cvijeća na
njegov odar, uplate prilog za
siromašne obitelji i pojedince
kojima je potrebna pomoć, a

koje je i dragi pokojnik
redovito pomagao. Prilog se
može uplatiti na žiro račun
Biskupskog ordinarijata u
Đakovu – Fond za siromašne,
broj: 2485003-1100203891;
poziv na broj: 10914.
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Biskup Puljić o odgovornosti Crkve u demokratskom
društvu
snagom evanđelja (kerigma), te
slavi svečanim liturgijskim
obredima (liturgia). Po
“diakoniji“, prepoznatljivom
znaku “ostvarenja tog
kraljevstva“, kršćani svjedoče
novi način života za druge:
“bijah gladan i dadoste mi jesti;
bijah žedan i napojiste me;
bijah putnik i primiste me;
bijah gol i obukoste me; bijah
bolestan i pohodiste me; bijah u
tamnici i dođoste k meni“. A
kako čovjek čezne za
bratstvom, mirom i
zajedništvom, “koinonija“ je
izraz toga novog načina
suživota i pomirenja s braćom.
Premda je u društvu previše
svađa, rivalstva, prijevara,
razjedinjenosti i nečovječnosti,
kršćani su pozvani
propovijedati i živjeti “utopiju
bratstva“ i mira, slobode i
razumijevanja, iskrene ljubavi,
poštivanja i prava svakog
čovjeka. I kad im uspije biti u
službi Bogu i ljudima u radosti
suživota i zajedništva, onda i
vjeronavještaj (“kerigma“) ima
svoju proročku snagu. A i
liturgija tada očituje plodove
tog kraljevstva: mir, bratstvo,
ljubav i pravdu.
Predavač je postavio i nekoliko
“izazovnih upita“ kao npr: Daje
li Crkva danas uvjerljive
dokaze i znakove zajedništva s
Bogom i s braćom? Mogu li
vjernici odoljeti nemilosrdnom
nasrtaju materijalizma, ateizma,
potrošačke groznice i
sekularizma? Vlada li još u
glavama ljudi marksistički
mentalitet o religiji kao
“privatnoj stvari“ čovjeka?
Postoji li opasnost da naše
kršćanstvo postane, kako tvrde
neki sociolozi, čisti

folkloristički fenomen? Kako
stvarati kršćanski mentalitet
eda bi se spriječilo širenje
društvenoga i sekulariziranog
shvaćanja kako je “normalno“
razvesti se u braku kada se
dođe u krizu, ili, pak, kako je
sklapanje “divljih“ brakova i
predbračnih odnosa prihvatljivo
i dopustivo, pa čak i
čedomorstvo (pobačaj). Ta
“nezgodna“ pitanja kršćanima
imaju svoje opravdanje u
sekulariziranom vremenu i
prostoru iz kojeg se Crkva ne
smije povlačiti, već svjedočiti i
naviještati. Jer, “ljude treba
uzeti tamo gdje jesu i povesti ih
tamo gdje imaju biti! “ Stoga je
potrebno vjernicima postati
svjesnima svoga poslanja u
društvu, kao i svoga
dostojanstva (“kršćanine,
upoznaj svoje dostojanstvo“).

Predavanje na
znanstvenom skupu
"Kršćani u napetosti
između nacionalnog
identiteta,
demokratskog društva
i političke kulture u
Europi"

Crkva, naime, ne postoji sama
za sebe. I nije sama sebi
svrhom. Ona je u službi
božanskog nacrta o kraljevstvu
Božjem. To je veličanstveni
Božji plan s čovjekom i sa
svijetom koji se u Kristu i po
Duhu Svetom ostvaruje u
povijesti. Dolazak Božjeg
kraljevstva predstavlja najvišu
čežnju i “utopiju ljudskog
srca“.
Crkva se zato, kao sakrament
Kraljevstva, ne poistovjećuje s
njime, nego “postavlja klicu i
početak tog kraljevstva na
zemlji“. Zato se kršćanska
zajednica raduje kad vidi kako
se u njezinoj sredini promiču
vrednote Božjeg kraljevstva:
bratstvo, sloboda, ljubav mir i
pravednost, i u tome otkriva i
svoj cilj i svoj zadatak.

www.ika.hr

Zagreb, 7.7.2003. (IKA) - Na
znanstvenom skupu “Kršćani u
napetosti između nacionalnog
identiteta, demokratskog
društva i političke kulture u
Europi”, koji se od 4. do 8.
srpnja održava u hotelu
International u Zagrebu, u
ponedjeljak 7. srpnja nastupio
je i dubrovački biskup Želimir
Puljić s temom “Odgovornost
Crkve u demokratskom
društvu“. U predavanju je
biskup Puljić istaknuo kako ta
tema ukazuje na važnost koju
vjera i Crkva imaju za društvo
u vidu promicanja općeg dobra.
No, kad se govori o odnosu
Crkve i društva ima ljudi koji
smatraju kako se Crkva ne
smije miješati sa svijetom u
pitanjima "socijalne, političke i
ekonomske naravi". Jer, Crkva
i svijet dvije su nepomirljive
stvarnosti. Ali, ima i onih koji
se boje "uvlačenja Radosne
vijesti u ljudsku povijest zla i
grijeha" jer to bi, prema njima,
okaljalo samo Evanđelje i lišilo
ga njegove proročke snage.
Zato oni predlažu povlačenje iz
svijeta. Ali, kako će Crkva
ispuniti svoju misiju, koju joj je
Gospodin namijenio, ako se
povuče u sakristiju i ne bude se
obazirala na ono što se u svijetu
događa?!
Polazeći od koncilskog nauka o
Crkvi kao “sakramentu i oruđu
najtješnjeg sjedinjenja s Bogom
i jedinstva cijelog ljudskog
roda“, predavač je pojasnio
kako je Crkva po svojoj službi
prisutna u svijetu kao sjeme
Božjeg kraljevstva koje se
ostvaruje u ljubavi i bratskom
služenju (diakonia), živi u
bratstvu i zajedništvu
(koinonia), propovijeda i
navješćuje osloboditeljskom

U Velom Lošinju proslavljena 1700. obljetnica
svetoga Grgura
Veli Lošinj, 7.7.2003. (IKA) –
Blagdan svetoga Grgura,
suzaštitnika Velog Lošinja,
proslavljen je u ponedjeljak 7.
srpnja koncelebriranim misnim
slavljem, čime je i završeno
obilježavanje 1700.-te
obljetnice njegove mučeničke
smrti te 400. obljetnica njegova
štovanja u toj župi, gdje su i
pohranjene njegove moći.
Euharistiju je predvodio krčki
biskup Valter Župan zajedno s
dvadesetak svećenika Krčke
biskupije u prepunoj župnoj

vijesti news

crkvi sv. Antuna Opata
(Pustinjaka). Velečasni
Bogumil Dabo, župnik Velog
Lošinja u uvodnoj je riječi
napomenuo kako je znakovita
obljetnica njihovog sveca
suzaštitnika bila povodom za
obnovu i uređenje crkve, ali
prije svega razlogom duhovne
obnove župe te je izrazio nadu
da će vanjska obnova crkve biti
odraz unutarnje promjene
vjernika.
Biskup Župan u propovjedi je

predstavio život i vjernost
Kristu svetoga Grgura,
svećenika iz Spoleta čije moći
je 1663. tadašnji osorski biskup
Giovanni de Rossi poklonio
Velom Lošinju, i otada ga se
prihvaća i slavi kao zaštitnika.
Moći Sv. Grgura prenesene su
1773. u novoizgrađenu župnu
crkvu sv. Antuna gdje se i
danas nalaze. Biskup Župan
istaknuo je žrtve mučenika kao
primjer kojim nam "prošlost
daje dobre temelje za
budućnost", te potaknuo na

U župnoj crkvi u
Velom Lošinju čuvaju
se moći sv. Grgura
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promišljanje i vrednovanje
vlastite prošlosti, korijena i
vjere otaca.
Pored moći spomenutog sveca,
župna crkva u Velom Lošinju
diči se mnogim antiknim i
umjetničkim vrijednostima,
među kojima i bogatom
knjižnicom sa
srednjovjekovnim maticama
krštenih i vjenčanih pisanih

glagoljicom, koje svjedoče o
dubokim korijenima kršćanstva
i hrvatskog jezika na tim
područjima. Najvrjednije djelo,
slika Bogorodice sa djetetom i
svecima, umjetnika Bartolomea
Vivarinija iz 1475. poslana je
1999. u Hrvatski restauratorski
Zavod u Zagrebu na
restauraciju, koja je protekle
godine uspješno dovršena. Na
veliku žalost mještana,

Restauratorski zavod još nije
vratio sliku na njezino mjesto u
župnoj crkvi zbog loših
klimatskih uvjeta koji, prema
pojašnjenju iz Zavoda, mogu
ozbiljno oštetiti djelo. Župnik i
župljani nadaju se da će se u što
kraćem vremenu pronaći
rješenje za konzervaciju slike
na njezinu tradicionalnom
mjestu.

Dr. Boehr o Europi kao političkoj i duhovnoj zadaći
Europa je posebna
zbog ideje mirnog
suživota ljudi i
naroda, unatoč
razlikama u mišljenju
kao i zbog činjenice
da se pokušava
strukturalno
onemogućiti povratak
nasilja

www.ika.hr

Zagreb, 7.7.2003. (IKA) –
Zamjenik predsjednika CDU-a
u Njemačkoj dr. Christoph
Boehr u izlaganju o Europi kao
političkoj i duhovnoj zadaći,
koje je održao 7. srpnja u
hotelu International u Zagrebu,
ukazao je da Europskoj uniji
trenutačno nedostaje cilj, polet
što se tiče procesa ujedinjenja
je splasnuo, te da je nužno
iznova odgovoriti na pitanje
koju ideju mi Europljani imamo
sami o sebi. Istaknuo je također
da je važno razmisliti što nas to
povezuje u Europi te odgovoriti
na pitanje što želimo i što
možemo zajednički postići u
Europi, jer da bi ona imala
smisla, morat će biti puno više
od zbrajanja interesa i
potencijala članica. Upozorio je
da je Europska unija izgubila
na svjetskome političkom
značaju, kao i da je preslaba da
bi se iznutra reformirala, a sva

obećanja o unutarnjim
reformama koje su potrebne da
bi se njezin krug proširio, nisu
se ostvarila. Govoreći o
perspektivama Europske unije,
ocijenio je da je to otvoreno
pitanje te da se danas ne može
odgovoriti što će biti za deset
do dvadeset godina. Osvrnuvši
se na duhovni oblik Europe
istaknuo je da je ona posebna
zbog ideje mirnog suživota
ljudi, unatoč razlikama u
mišljenju kao i zbog činjenice
da se pokušava strukturalno
onemogućiti povratak nasilja.
Taj cilj o mirnom suživotu,
prema ocjeni izlagača, može se
ostvariti ako niti jedna članica
ne padne u stanje diktature,
dakle ukoliko je na snazi
apsolutna vladavina prava.
Spomenuo je također da je
važno ostvariti sliku čovjeka
prema europskim i kršćanskim
mjerilima, tako da niti jedna

osoba ne smije biti sredstvo da
se dođe do cilja, a vrijednost
čovjeka ne može se mjeriti
njegovom korisnošću za
trećega.
Predavanje je održano u sklopu
međunarodnoga simpozija koji
je na temu “Kršćani u napetosti
između nacionalnog identiteta,
demokratskog društva i
političke kulture u Europi”
održan od 4. do 8. srpnja. Na
simpoziju je sudjelovalo
tridesetak stručnjaka iz
inozemstva te dvadesetak
domaćih znanstvenika a
priredili su ga Centar za
promicanje socijalnog nauka
Crkve, Katolička središnjica za
socijalni nauk iz
Moenchengladbacha, Katolički
bogoslovni fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i Zaklada Hanns
Seidel.

Vladini ugovori s Crkvama reformatorske baštine
Za adventiste kao dan
odmora priznata
subota
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Zagreb, 8.7.2003. (IKA) –
Ugovorima o pitanjima od
zajedničkog interesa između
hrvatske Vlade i Evangeličke,
Reformirane kršćanske,
Evanđeoske (Pentekostne),
Kršćanske adventističke crkve,
Saveza baptističkih crkava u
Hrvatskoj i pridruženih Crkava:
Crkve Božje, Kristove crkve,
Reformnog pokreta adventista
sedmog dana i Saveza
Kristovih pentekostnih crkava u
Hrvatskoj, koji su potpisani u
petak 4. srpnja, uređeni su
njihovi odnosi na područjima
odgoja, obrazovanja, kulture,
dušobrižnička skrb za vjernike
u kaznionicama, zatvorima i
odgojnim zavodima, bolničkim
zdravstvenim ustanovama i
ustanovama za socijalnu skrb,
te za vjernike pripadnike
Oružanih snaga i policije.
Namjera potpisnika bila je
stvaranje i održavanje boljih
uvjeta vjerskog djelovanja te
nastojanje osiguranja
materijalnih uvjeta za vjersko

9 . srpnja 2003. broj 27/2003

djelovanje, a u cilju uzajamne
suradnje za dobrobit svih
građana.
Ugovorom je regulirano da je
za Kršćansku adventističku
crkvu, koja ima oko tri tisuće
vjernika, biblijski dan odmora
subota, u skladu s kojim se
vjerniku te Crkve priznaje
pravo na izostanak s posla, s
fakulteta i iz škole, te
oslobađanje radnih obveza u
vojsci, policiji i kazneno
odgojnim ustanovama i to od
zalaska sunca u petak do
zalaska sunca u subotu. Vjernik
zaposlenik radne sate
nadoknadit će radnim danom,
nedjeljom ili blagdanom bez
prava na posebnu naknadu. Taj
članak neće se primjenjivati u
slučaju neodloživih potreba,
prirodnih nepogoda te ratnih i
humanitarnih kriza. Ugovorima
je utvrđeno da će brak koji se u
vjerskom obliku sklopi pred
ovlaštenim službenikom Crkve
imati učinke građanskog braka,
ukoliko su ispunjeni uvjeti koje

u tom pogledu propisuje zakon.
Prema ugovorima Crkve imaju
pravo graditi crkve i crkvene
zgrade, te im je zajamčena
sloboda tiska, tiskanje i širenje
knjiga, novina, časopisa i ostale
djelatnosti povezane s njihovim
djelovanjem. Republika
Hrvatska također se obvezala
da će Crkvama dati u
vlasništvo, ali ne i u posjed, sve
njihove matične knjige i
arhivsko gradivo koje je sada u
vlasništvu države, a oduzeto je
za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine, a
smatraju se arhivskim
gradivom. Matične knjige i
arhivsko gradivo ostaju u
posjedu u ustanovama kulture
radi stručne obrade, zaštite i
korištenja. Dvama ugovorima
utvrđeno je da će Republika
Hrvatska za potrebe devet
Crkava reformatorske baštine
godišnje iz državnog proračuna
izdvajati oko četiri milijuna
kuna.
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Varaždin/Lepoglava, 8.7.2003.
(IKA) – Misnim slavljem u
župnoj crkvi Bezgrešnog
začeća BDM, posjetom ćeliji
bl. Alojzija Stepinca, u kojoj je
šest godina ispaštao kaznu, te
posjetom Varaždinskoj
biskupiji i predavanjem dr.
Stjepana Sirovca o
germaničarima Zagrebačke
nadbiskupije, koji su umrli na
glasu svetosti, završen je u
utorak 8. srpnja trodnevni skup
nekadašnjih pitomaca
Papinskog zavoda
"Germanicum et
Hunagaricum". Na skupu, koji
je započeo u nedjelju 6. srpnja,
sudjelovalo je zajedno sa
sadašnjim rektorom Zavoda o.
Gerwinom Kommom 30-ak
nadbiskupa, svećenika,
profesora i javnih djelatnika iz
Njemačke, Austrije,
Rumunjske, Italije, Slovenije,
Vojvodine i Hrvatske. Skup
održan 6. srpnja u nacionalnom
Marijanskom svetištu Marija
Bistrica, bio je usmjeren na
upoznavanje života, djelovanja

i svetosti bl. Alojzija Stepinca,
koji je i sam krajem dvadesetih
godina proteklog stoljeća bio
pitomac Zavoda. S likom
kardinala Stepinca u složenome
vremenskom razdoblju, u
kojemu je on djelovao,
sudionike je upoznao direktor
Instituta za teologiju i povijest
kršćanskog Istoka dr. Ernst
Christoph Sutner, istaknuvši
kako je Stepinac mudro vodio
Katoličku crkvu u Hrvatskoj u
totalitarističkim razdobljima.
On bi morao poslužiti svima
kao primjer, istaknuo dr.
Sutner.
U ponedjeljak 7. svibnja
sudionici skupa posjetili su
blaženikovo rodno mjesto
Krašić i razgledali znamenitosti
grada Zagreba. Navečer su kod
blaženikova groba u
zagrebačkoj katedrali slavili
misno slavlje, koje je predvodio
zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić. U propovijedi je
nadbiskup Bozanić, između
ostalog, istaknuo kako je
Stepinac zajedno s Markom

Križevčaninom i brojnim
germaničarima istkao tkivo
Crkve u Hrvatskoj. Nadbiskup
Bozanić germaničarima je
darovao zbornik o kardinalu
Franji Šeperu, koji je upravo
izišao iz tiska, a sadrži
predavanje sa simpozija
održanog 2001. godine u
Zagrebu i Rimu. Naime, i
kardinal Šeper je bio pitomac
toga glasovitog papinskog
zavoda, kroz koji je do sada
prošlo, kako je potvrdio dr.
Sirovec, 7.681 pitomac. Iz
Hrvatske ih je bilo oko 300, a iz
zagrebačke nadbiskupije 217.
Od toga je jedan svetac Marko
Križevčanin, tri blaženika Alojzije Stepinac, Robert
Johnson i Teodor Romža.
Trenutno ima 915 živih
germaničara od toga 680
svećenika, tri kardinala i 23
nadbiskupa i biskupa. Oni
dolaze ih 10 zemalja, 85
biskupija i djeluju u 36 država,
a u Hrvatskoj ih djeluje 47.

Ovogodišnji skup, koji
je okupio 30-ak
nadbiskupa,
svećenika, profesora i
javnih djelatnika iz
više europskih
zemalja, bio je
posvećen bl. Stepincu,
koji je i sam bio
pitomac tog Zavoda

riječima sve je oplemenjivao
ljubavlju prema Bogu,
vjernošću prema Crkvi i
dobrotom prema čovjeku".
Svoju potpunu spremnost na
požrtvovno i cjelovito služenje
evanđelju i čovjeku na osobiti
je način biskup Kos
posvjedočio u izdržavanju
komunističke zatvorske kazne u
Osijeku i Staroj Gradiški, rekao
je predsjednik HBK, dodajući
kako je "u radostima i
križevima svoga svećeničkog i
biskupskog života bio mu je
sigurni orijentir blaženi
kardinal Alojzije Stepinac čiji
je uzor vjernosti Bogu, Crkvi i
Petrovu nasljedniku vjerno
slijedio".
Nadbiskup Bozanić se osvrnuo
i na biskupove službe unutar
Biskupske konferencije, a
osobito za dugogodišnje
uspješno vođenje Vijeća za
katehizaciju, rekavši kako je
bio čovjek koji je znao okupiti,
slušati, razumjeti i povezivati
ljude: "Svojom je pojavom,
načinom rada i ponajprije
velikim strpljenjem bio biskup
koji je iznutra gradio crkveno
jedinstvo". Istaknuvši kako u
tom sprovodnom slavlju
zahvaljuje Bogu za dar biskupa
Ćirila Kosa, nadbiskup Bozanić

"Plemeniti biskup
Ćiril bijaše čovjek
vjere, velikog
pouzdanja u Boga i
osvajajuće ljubavi i
dobrote prema
čovjeku. Zbog svoje
vjernosti Bogu i
blizine prema čovjeku
uživao je veliki ugled
klera, redovnika,
redovnica i vjernika
laika ne samo u svojoj
biskupiji nego i šire
među hrvatskim
katolicima po
domovini i u
inozemstvu", istaknuo
nadbiskup Bozanić

Misa zadušnica i pogreb biskupa Kosa
Đakovo, 8.7.2003. (IKA/BTU)
– U prepunoj đakovačkoj
katedrali-bazilici misu
zadušnicu i ukop preminuloga
umirovljenog đakovačkog i
srijemskog biskupa Ćirila Kosa
predvodio je 8. srpnja
zagrebački nadbiskup i
metropolit Josip Bozanić. Na
misi je sudjelovalo tridesetak
biskupa i tristotinjak svećenika,
rodbina, znanci, bogoslovi,
sjemeništarci, redovnici,
izaslanik predsjednika
Republike Hrvatske savjetnik
predsjednika Vladimir
Lončarević, potpredsjednik
Vlade dr. Goran Granić,
predstavnici ostalih vjerskih
zajednica, saborski zastupnici,
predstavnici slavonskih
gradova i županija, osječkog
Sveučilišta, vojske i policije,
kulturnih i ostalih ustanova.
Na početku misnoga slavlja,
apostolski nuncij u RH mons.
Giulio Einaudi pročitao je
poruku suosjećanja u povodu
smrti biskupa Kosa koju je
papa Ivan Pavao II. uputio
đakovačkom i srijemskom
biskupu Marinu Srakiću putem
državnog tajnika Svete Stolice
kardinala Angela Sodana. U
poruci između ostaloga piše:
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"Primivši vijest o preminuću
Vašeg prethodnika na časnoj
stolici đakovačkih ili bosanskih
i srijemskih biskupa,
preuzvišenog mons. Ćirila
Kosa, Sveti Otac Vama,
pomoćnim biskupima,
prezbiteriju, rodbini i svim
vjernicima izražava svoje
duboko suosjećanje u tuzi i boli
zbog smrti dragog i osobito
cijenjenog biskupa, hrabrog
učitelja vjere i revnog pastira
Božjeg naroda, koji se isticao
svojim hrabrim svjedočenjem
za Riječ Božju, čak i pod cijenu
tamnice, kao i svojim
velikodušnim služenjem Crkvi i
bližnjemu kroz skoro punih šest
desetljeća u posebno teškim
vremenima."
U homiliji je nadbiskup
Bozanić između ostalog rekao:
"Plemeniti biskup Ćiril bijaše
čovjek vjere, velikog pouzdanja
u Boga i osvajajuće ljubavi i
dobrote prema čovjeku. Zbog
svoje vjernosti Bogu i blizine
prema čovjeku biskup Ćiril Kos
uživao je veliki ugled klera,
redovnika, redovnica i vjernika
laika ne samo u svojoj biskupiji
nego i šire među hrvatskim
katolicima po domovini i u
inozemstvu. Svojim toplim
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Završio skup pitomaca Papinskog zavoda "Germanicum
et Hungaricum"
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je rekao kako se "opraštamo od
njega nošeni živom vjerom u
uskrsnuće onih koji usnuše u
Kristu i čvrsto se nadamo da je
ovaj naš brat dionik Uskrsnuća
Isusova".

www.ika.hr
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Nakon mise, uslijedili su
ukopni obredi, koji su započeli
oproštajnim govorom
sadašnjega dijecezanskog
biskupa Marina Srakića koji je
govorio o biskupu Ćirilu kao
duhovniku sjemeništa i
promicatelju duhovnoliturgijske obnove, kao čovjeku
Crkve koji je za životno geslo
uzeo riječi "Ljubavlju,
poniznošću i jednostavnošću
života".
"Radost i vedrina bila je jedna
od njegovih karizmi koju je
dijelio s drugima", rekao je
biskup Srakić i dodao: "Posebni
trenutak patnje bilo je vrijeme
nedavnoga rata. Bolna srca
gledao je biskup Ćiril kako
Đakovačka i Srijemska
biskupija krvari i kopni, kako
naselja redom padaju, a vjernici
ginu i bježe iz svojih domova u jednom trenutku bilo je
250.000 - kako se ruše bolnice i
škole, dječji vrtići i crkve.
Kako mu je bilo, kad šest
godina nije mogao pohoditi
svoje vjernike u okupiranim

predjelima biskupije, a njegov
ljubljeni Srijem je bio tako
dalek", rekao je biskup Marin i
osobno se zahvalivši za sve ono
što je biskup Kos učinio njemu
u životu.
Biskup Srakić rekao je kako je
biskup Ćiril bio pravi kroničar
biskupije, te je u svoj dnevnik
bilježio sve što se događalo oko
njega, od atmosferskih prilika i
imena koncelebranata do
velikih svjetskih i crkvenih
događaja. "U tom smislu
spomenimo da je za vrijeme
svoje službe utemeljio 21 župu,
da je zaredio 118 svećenika,
izgrađeno je 18 župnih i 22
filijalnih crkava, 62
vjeronaučne dvorane i 42 župna
stana".
Opisujući preminulog biskupa
kao domoljuba, đakovački i
srijemski biskup je napomenuo
kako je biskup Kos uvijek bio
uz svoj narod bilo da je patio ili
slavio, podizao glas u obranu
svoga naroda i vjernika koji su
bili građani kako on reče
"dvadeset i drugog reda", te je u
najtežim trenucima ostao uz
svoj narod, pohađao ranjenike i
branitelje, sprovodio pokojnike.
Također, biskup Marin je
rekao: "Biskup Ćiril volio je
Crkvu, ali se ta ljubav nije

zaustavljala na granicama
njegove biskupije. Naprotiv!
Svoju ljubav očitovao je
djelovanju Biskupske
konferencije u kojoj je uživao
ugled najviše po svom
nesebičnom angažmanu o
Katehetskom vijeću koje je
kroz punih devetnaest godina
znalački, odlučno i uspješno
vodio uz izuzetno vrijedne
suradnike. Tu je očitovao svu
snagu svoga duha. Tu ljubav
očitovao je napose prema
Vrhbosanskoj nadbiskupiji koju
je kroz devet mjeseci vodio kao
Apostolski administrator".
Na kraju je đakovački i
srijemski biskup izrekao
zahvalu svima koji su ga u
bolesti dvorili mons. Luki
Strgaru, redovnicama, liječnici,
kao i liječnicima i sestrama
Kliničke bolnice Osije, te
svima koji su se okupili na
posljednjem ovozemaljskom
ispraćaju biskupa Kosa.
Nakon biskupova oproštaja,
tijelo preminulog biskupa
položeno je u kripti katedralebazilike, u grobnicu đakovačkih
i srijemskih biskupa. Nakon
ukopnih obreda, prema osobnoj
želji biskupa Kosa, gradski
zbor iz Ivanca, rodne župe
biskupa, otpjevao je pjesmu
"Ivanečke sele".

Blato: Koncert uz blagdan bl. Marije Petković
Blato, 8.7.2003. (IKA) – U
povodu obilježavanja prvog
blagdana bl. Marije Propetog
Isusa Petković održan je 8.
srpnja u klaustru samostana
Družbe kćeri Milosrđa u Blatu
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drugi javni koncert učenika
Osnovne glazbene škole Blato.
Nakon što je ravnatelj Osnovne
škole Blato prof. Tonči
Padovan pozdravio nazočne,
zahvalio se svima koji su

prinijeli u pripremi i realizaciji
tog koncerta. Potom su se
posjetiteljima predstavili
učenici škole izvedbama na
blok-flauti, klaviru, te klarinetu.
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Preminuo Ante Kosina
Ludwigshafen, 25.6.2003.
(IKA) – Nakon kraće bolesti
23. lipnja u Ludwigshafenu je u
82. godini života preminuo
Ante Kosina, dugogodišnji
dušobrižnik za Hrvate.
Ante Kosina rođen je 11.
veljače 1921. godine u Senju.
Godine 1945. kao mladi
bogoslov dolazi u Rim, gdje
završava teologiju, a za
svećenika je zaređen 1948.
godine. Nakon nekoliko godina
djelovanja u Italiji, 1959.
godine je u Kaiserslauternu u
Njemačkoj preuzeo skrb za
iseljenike Hrvate. Godine 1970.
došao je u Hrvatsku katoličku
misiju u Ludwigshafenu. Bio je
prvi hrvatski misionar za to
veliko područje, a tada još nije
bilo “gastarbajtera“, nego samo

protjeranih Hrvata – žrtava
komunizma. Na tom području
kada su stigli i prvi
“gastarbajteri“, namješta i
svećenike Ivana Plješu u
Karlshuheu, pokojnog dr. Antu
Lutera u Mannheimu i Milivoja
Galića kao pomoćnika u
Spayeru. U mirovinu je otišao
1986. godine, ostao je u
Ludwigshafenu gdje je
pomagao susjedima, hrvatskim
misionarima, ali i njemačkim
župnicima u pastoralnom radu.
Posljednje dane proveo je u
Caritasovu domu u
Ludwigshafenu uz skrb i pažnju
s. Irene Tokić i ostalih
redovnica koje vode starački
dom Sv. Franje u
Ludwigshafenu. Ispraćaj je bio
iz kapelice staračkog doma 24.
lipnja, a misu je predvodio

Milivoj Galić, misionar iz
Spayera uz asistenciju Vinka
Radića, misionara u
Mannheimu te misionara iz
okolnih mjesta Ivana Plješe iz
Karshuhea, Dragana Čuturića iz
Mosbacha, dvojice talijanskih
svećenika, jednog španjolskog i
nekoliko Nijemaca i mjesnog
dekana. Kratku propovijed
održao je vlč. Plješa, istaknuvši
svećeničko poslanje, prema II.
vatikanskom koncilu, da je
svećenik čovjek koji se uzima
između ljudi i postavlja za
ljude, on je Božji čovjek i
prijatelj ljudi, predvoditelj
euharistije. Nakon mise, uputio
se automobil s posmrtnim
ostacima prema Senju, gdje je
25. lipnja pokopan na senjskom
groblju.

Dugogodišnji
dušobrižnik za Hrvate
u Njemačkoj

Crveni križ iz Muenchena dovezao pomoć na Pougarje
šesnaest volontera predvođenih
Peterom Klapperom. Posjetili
su ih predstavnici društvenih
vlasti i dobretićki župnik fra
Marko Kovačić koji ih je
pozdravio, zaželio dobrodošlicu
i zahvalio na pomoći. Gosti iz
Njemačke posjetit će i
povratnike u okolnim selima i
uručiti im namještaj, a
najsiromašnijim posebne pakete

s namirnicama. Osim toga,
želja im je da se osobno
upoznaju sa situacijom
povratnika u svim pougarskim
naseljima, kako bi mogli
planirati i ostvariti još pomoći
tamošnjim ljudima. Njemačkim
dobrotvorima to je već treći
dolazak u posljednje dvije
godine u Dobretiće.

Namještaj i namirnice
za povratnike

www.ika.hr

Dobretići, 1.7.2003. (IKA) –
Crveni križ iz Muenchena
dovezao je u utorak 1. srpnja
pomoć povratnicima na
Pougarje, i za najpotrebitije u
općini Dobretići. Riječ je o
četiri kamiona puna polovnoga,
no dobro očuvanog kućnog
namještaja, bijele tehnike i
kućnih potrepština, vrijednih
50.000 eura. Ujedno je došlo

Kardinal Puljić blagoslovio temelje nove crkve u
Čardaku
Čardak, 3.7.2003. (IKA) –
Vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljić
blagoslovio je na blagdan sv.
Tome apostola 3. srpnja
temeljni kamen i temelje nove
župne crkve u župi Žalosne
Gospe u Čardaku u Bosanskoj
posavini. Pozdravljajući
kardinala Puljića, župnik Željko
Vlajić podsjetio je da je u ratu
porušena crkva bila
blagoslovljena 1921. godine te

da je ta crkva bila velika ljubav
nadbiskupa Josipa Stadlera.
Također župnik Vlajić upozorio
je na slabi povratak ljudi u taj
kraj, te je stoga posebno
pozdravio 80-ak povratničkih
obitelji. Kardinal Puljić
istaknuo je da je njegov
dolazak u župu znak potpore
župniku i povratnicima te
poticaj i poziv da tu ponovno
“svijaju gnijezdo“. Na misi je
kardinal Puljić blagoslovio

osam bračnih parova koji su
proslavili 50. obljetnicu braka,
a povratnici su u župu Čardak.
Podijelio je također sakrament
potvrde troje krizmanika.
Kardinal Puljić kazao je da se
na temeljima crkve želi
pobijediti mržnja i moliti da
Bog izliječi sve rane na duši.
Istom misom proslavljena je
40. obljetnica administrativnog
uspostavljanja župe.

Kardinal Puljić
blagoslovio osam
bračnih parova koji su
proslavili 50.
obljetnicu braka

Hercegovački provincijal o zabrani ulaska u zemlje
EU-a fra Petru Krasiću
Mostar, 4.7.2003. (IKA) - U
ime Hercegovačke franjevačke
provincije Uznesenja Blažene
Djevice Marije provincijal te
provincije fra Slavko Soldo
uputio je 4. srpnja priopćenje za
javnost u kojem izražava "svoje
zgražanje povodom zabrane
ulaska u zemlje Europske unije
fra Petru Krasiću, članu te
Provincije". "Budući da
Provincijalat hercegovačkih

vijesti news

franjevaca, jednako kao i fra
Petar, spomenutu zabranu
doznaje iz javnih glasila,
osjećam se dužnim izjaviti za
istu javnost slijedeće: Ni
Provincijalatu hercegovačkih
franjevaca, niti njezinu članu
fra Petru Krasiću, nikada nije
priopćeno niti jedno djelo koje
bi za sobom povlačilo
spomenutu kaznu.
Nadam se da je riječ o zabuni,

jer i za nas hercegovačke
franjevce vrijede opća prava i
slobode koje su prihvaćene
Općom poveljom Ujedinjenih
naroda od 10. prosinca 1948. i
Poveljom temeljnih prava
Europske unije prihvaćenoj u
Nici 8. prosinca 2000. godine",
ističe se u priopćenju
provincijala hercegovačkih
franjevaca.

Provincijal Soldo
izražava "svoje
zgražavanje" zbog te
odluke

21

Crkva u Hrvata

Biskup Komarica o Hrvatima u Banjoj Luci
Upozorio je da je
područje jugoistočne
Europe tempirano,
ciljano se drži
latentnim bure baruta,
koje će opet netko
potpaliti iz egoističnih
interesa

Zagreb, 4.7.2003. (IKA) –
Banjolučki biskup Franjo
Komarica na konferenciji za
novinare priređenoj u povodu
završetka Akcije PET, u petak
4. srpnja u Tajništvu HBK u
Zagrebu, osvrnuo se i na
problem slabog povratka
Hrvata u Banju Luku i na
teritorij Republike Srpske,
istaknuvši da zna na terenu da
nema Hrvata, katolika te da svi
drugi znaju svoj zavičaj i rodni
kraj, ispada jedino da to ne
znaju Hrvati, koji traže dom po
cijelom svijetu. Također
upozorio je da se nitko ne pita
zašto se ti ljudi ne žele vratiti.
Banjolučki biskup izjavio je da
ne može prihvatiti da na tome

području nemaju nikakva
prava, zapitavši se pri tome
zašto se katolicima u BiH ne
kaže koja je njihova krivica i
koliku kaznu zaslužuju, nego
im nitko ništa ne kaže. Kao
čovjek vjere biskup je potaknuo
sve ljude koji se pozivaju na
Boga, i katolike i pravoslavne i
muslimane, da mole od Boga
snagu da mogu praštati i tražiti
oproštenje. Upozorio je da je
područje jugoistočne Europe
tempirano, ciljano se drži
latentnim bure baruta, koje će
opet netko potpaliti iz
egoističnih interesa. Naveo je
podatak međunarodnih
predstavnika, prema kojemu se
u Republiku Srpsku do

studenoga protekle godine
vratilo 215.000 ljudi, te je
upozorio da se nije vratio svaki
koji je bio prinuđen doći po
osobnu iskaznicu, a registriran
je kao da jest. Također
spomenuo je da među tih
215.000 povratnika nema ni
10.000 Hrvata.
Na pitanje kako komentira
priopćenje čelnih ljudi
Republike Srpske u kojemu su
se suprotstavili njegovom
govoru pred Svetim Ocem,
biskup Komarica odgovorio je
da on nije dobio taj tekst tako
da ne zna na što se odnose
riječi koje su prenosili mediji.

Ljetni susret misionara u Mostaru

www.ika.hr

Mostar, 4.7.2003. (IKA/KTA)
– Petnaesti ljetni susret aktivnih
i nekadašnjih hrvatskih
misionara i misionarki održan
je od 1. do 4. srpnja u Mostaru.
Domaćin je bila Dijecezanska
uprava Papinskih misijskih
djela Mostarsko-duvanjske i
Trebinjsko-mrkanske biskupije
sa svojim direktorom don

Ivanom Štironjom. Ljetne
susrete priređuju dvije
Nacionalne uprave Papinskih
misijskih djela u Bosni i
Hercegovini i u Republici
Hrvatskoj, a svake godine jedna
od Dijecezanskih uprava PMDa domaćin je ljetnom susretu
aktivnih i nekadašnjih
misionara.

Na ovogodišnji ljetni susret
došli su svi aktivni misionari i
misionarke koji su u domovini
na odmoru, nekadašnji
misionari i misionarke koji su
kroz razne službe aktivni u
Crkvi, nacionalni i dijecezanski
direktori PMD-a s područja
obiju Nacionalnih uprava
PMD-a.

Duesseldorf: 17. regionalni susret hrvatske mladeži
Geslo susreta bilo je
"Vjeru posvjedočiti
boje prepoznati"

Duesseldorf, 5.7.2003. (IKA) Regionalni susret hrvatske
katoličke mladeži iz hrvatskih
katoličkih misija s područja
Gornje Rajne i Vestfalije, 17.
po redu, održan je pod geslom
"Vjeru posvjedočiti boje
prepoznati", u subotu 5. srpnja
u Duesseldorfu.
Susret je započeo svečanim
euharistijskim slavljem koje je
predvodio delegat za hrvatsku
inozemnu pastvu u Njemačkoj
fra Josip Bebić zajedno s 12
redovničkih i biskupijskih
svećenika, uglavnom voditelja
hrvatskih katoličkih misija s
toga područja. Na početku
mise, kojoj je pribivalo oko 600
uglavnom mladih vjernika, sve
je pozdravio domaćin voditelj
HKM Duesseldorf fra Branko
Brnas.
Delegat o. Bebić, između
ostalog, je kazao: "Dragi mladi,
sve vas srdačno pozdravljam
zajedno s vašm voditeljima,
svećenicima i pastoralnim
suradnicama i suradnicima, na
čelu s predstavnikom regije
voditeljem Hrvatske katoličke
misije Essen vlč. Stjepanom
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Penićem, u ime predsjednika
Vijeća za hrvatsku inozemnu
pastvu HBK i BK BiH
dubrovačkog biskupa Želimira
Puljića, ravnatelja za hrvatsko
dušobrižništvo u inozemstvu
mr. Pere-Ivana Grgića, u svoje
osobno ime i u ime suradnika u
Hrvatskome dušobrižničkom
uredu u Frankfurtu.
Pozdravljam također i goste iz
domovine, članove KUD
Lisinski iz Vinkovaca, a
također i skupinu indijskih
katolika iz Koelna. To je znak
povezivanja domovinske
Crkve, ove iz Njemačke i one
iz Hrvatske, te opće Crkve
nazočnošću katolika iz drugih
jezika i naroda na ovom
susretu. Svaki susret je dar
Božji, posebice ovaj koji se
održava u ime Isusa Krista.
Svojim dolaskom na ovo misno
slavlje ispunjavamo Kristovu
želju da budemo svjedoci u
svijetu u kojem živimo i
djelujemo".
Mladi iz HKM Moers prinijeli
su kruh, vino i dugine boje simbol svih naroda svijeta.
Slavlje je uveličao dječji zbor

HKM Duesseldorf pod
vodstvom o. Brnasa, dok je za
glasovirom bila Neda Perdija,
te skupina mladih indijskih
katolika iz Koelna.
Na početku drugog dijela
susreta sve je pozdravio
predstavnik regije vlč. Stjepan
Penić, koji je podsjetio kako u
toj regiji djeluje 21 hrvatska
katolička misija. Istaknuo je
kako je u životu važno
posvjedočiti da smo vjernici, ali
i pripadnici svoga hrvatskoga
naroda: "Trebamo cijeniti ono
što je naše: svoju vjeru i biti
ponosni na svoj narod". Kazao
je kako je cilj ovakvih susreta
međusobno susretanje hrvatske
katoličke mladeži u toj regiji,
kako bi se približili jedni
drugima i međusobno upoznali.
U drugom dijelu susreta
nastupile su folklorne skupine
iz hrvatskih katoličkih misija
Duesseldorf, Mettmann,
Dortmund, Moers, Essen,
Hagen, Luedenscheid,
Muelheim, Wuppertal, te
skupina indijskih katolika i
KUD "Lisinski" iz Vinkovaca.
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Sarajevo: Otvorena obnovljena Napretkova knjižnica
Sarajevo, 5.7.2003. (IKA/KTA)
- U Napretkovoj palači svečano
je otvorena u subotu 5. srpnja
obnovljena "Napretkova
knjižnica - Mijo Poljak", koja
je ime dobila po svom
utemeljitelju. Predsjednik HKD
"Napredak" dr. Franjo Topić
istaknuo je da je nekad ta
knjižnica bila ponos Sarajeva,
mjesto gdje su svi građani
mogli naći knjigu za sebe,
javlja Federalna novinska
agencija. Zahvalnost za obnovu
Napretkove knjižnice dr. Topić
je uputio hrvatskom
veleposlanstvu u BiH, te
predsjedniku Izvršnog odbora
Općine Centar Abidu Jusiću.
Tom prigodom dr. Topić je
uputio poziv svima koji su u
prigodi pokloniti knjige,

prvenstveno sveučilišne
priručnike.
Knjižnicu "Mijo Poljak"
službeno je otvorio hrvatski
veleposlanik u BiH Josip
Vrboćić, koji je istaknuo kako
je hrvatska Vlada prepoznala
značaj tog pothvata, te pomogla
obnovu Napretkove knjižnice.
On je napomenuo kako je
razdoblje od 75 godina
postojanja knjižnice, bilo doba
u kojem se knjižnica
prilagođavala prilikama u BiH
te da je danas njen novi
početak. Iskazao je nadu da će
to biti suvremena knjižnica,
koja će služiti ne samo kao
mjesto saznavanja, nego i
druženja. Predsjednik
"Napretka" Franjo Topić na

kraju svečanosti otvaranja
uručio je počasne članske
knjižice i to veleposlaniku
Vrbošiću, Abidu Jusiću i Savi
Vlaskom.

Knjižnicu "Mijo
Poljak" službeno je
otvorio hrvatski
veleposlanik u BiH
Josip Vrboćić

Napretkova knjižnica
utemeljena je 1928. godine, a
sa radom je prestala nakon
nacionalizacije 1948. kada su
knjige izmještene u sarajevsku
Vijećnicu, gdje su bile
smještene do 1992. Prilikom
granatiranja Sarajeva, aktivisti
"Napretka" spasili su iz
zapaljene Vijećnice veliki dio
Napretkovih knjiga. Prema
saznanjima uprave knjižnice,
Napretkova biblioteka je
trenutno vodeća po broju
kompjuterski evidentiranih
knjiga.

Izrazi sućuti kardinala Puljića biskupu Srakiću
administratora Vrhbosanske
nadbiskupije, kardinal Puljić je
istaknuo njegov uzoran ljudski,
svećenički i biskupski život.
"Zahvaljujem Bogu za divan
dar života svećenika i biskupa
Ćirila, koji nas je oplemenjivao
svećeničkom revnošću,
ljubavlju prema Crkvi i
srdačnim bratskim susretima i
razumijevanjem. Njegovu

plemenitu dušu preporučamo
milosrdnom Dobrom Pastiru
komu je vjerno i revno služio i
nasljedovao. Uz tu povezanost,
zahvalan sam mu za očinsko
srce kojim me je primao i pratio
u svećeništvu i biskupstvu, kao
brat i prijatelj. Mnogo sam toga
od njega učio i naučio".

www.ika.hr

Sarajevo, 6.7.2003. (IKA/KTA)
- U povodu smrti
umirovljenoga đakovačkog i
srijemskog biskupa Ćirila Kosa,
vrhbosanski nadbiskup kardinal
Vinko Puljić uputio je pismo
sućuti đakovačkom i
srijemskom biskupu Marinu
Srakiću. Spominjući kako je
blagopokojni biskup tijekom
devet mjeseci vršio službu

Rim: Misa zadušnica za biskupa Ćirila Kosa
Rim, 8.7.2003. (IKA) – U
hrvatskoj crkvi Sv. Jeronima
rektor Papinskoga hrvatskog
zavoda mons. Jure Bogdan
predvodio je u nedjelju 6.
srpnja misu zadušnicu za
preminuloga umirovljenog
đakovačkog i srijemskog
biskupa Ćirila Kosa. Govoreći
u propovijedi o proročkoj
službi kroz povijest spasenja, o
proroku i navjestitelju Božjih
tajni u Crkvi i svijetu, mons.
Bogdan je o blagopokojnome
biskupu Kosu rekao: "Mnoge
od nas s pokojnikom vežu
duboke veze i lijepe uspomene.

Poznavali smo ga kao
nenametljiva plemenita
čovjeka, ugodna sugovornika
uvijek spremna za humor, kao
Božjeg svećenika i biskupa.
Posvuda je unosio vedrinu. Sa
Zavodom i crkvom Sv.
Jeronima održavao je žive veze
sve do kraja života. Voljeli su
ga i stari i mladi. Iz njegova
života znamo da je i on nosio
"biljeg mučeništva". U teškim
vremenima progona i terora nad
Crkvom, kada je prijetila
opasnost zatvaranja
bogoslovnog sjemeništa u
Đakovu, svećenik i duhovnik

sjemeništa Ćiril Kos platio je
visoku cijenu", istaknuo je
mons. Bogdan.
Uz hrvatske vjernike iz Rima
na misi zadušnici bili su
hodočasnici iz župe Sv. Mihajla
na Lapadu s don Robertom
Ćibarićem i o. Ivanom
Markanovićem. Na misi je
pjevao Hrvatski akademski
zbor iz Beča pod ravnanjem
Tvrtka Gojmerca i uz pratnju
na orguljama Istvana Matyasa
iz Mađarske. Mladi umjetnici,
njih tridesetak, održali su nakon
mise koncert duhovnih skladbi.

Mons. Jure Bogdan u
propovijedi se
prisjetio pokojnoga
biskupa "kao
nenametljiva
plemenita čovjeka,
ugodna sugovornika
uvijek spremna za
humor, kao Božjeg
svećenika i biskupa",
koji je nosio "biljeg
mučeništva"

Duhovne obnove u misijama
Samobor, 8.7.2003. (IKA) Voditelj kuće duhovnih susreta
"Tabor" fra Zvjezdan Linić
posjetio je katoličke misije
Windsor, Kichener i London u
Kanadi gdje je održao duhovne
obnove. Na poziv fra Joze
Čuića, voditelja misije u
Windsoru, gradu na samoj
granici uz američki grad
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Detroit, fra Zvjezdan je održao
duhovnu obnovu od Tijelova,
19. lipnja do 23. lipnja. U
sklopu duhovne obnove bio je i
posjet starima i bolesnima po
kućama. Nakon Windsora
posjetio je Kichener, gdje
hrvatsku katoličku misiju vodi
fra Zvonimir Kutleša, te je
održao od 27. do 29. lipnja

duhovnu obnovu u toj misiji.
Od 3. do 6. srpnja fra Zvjezdan
Linić vodio je duhovnu obnovu
u misiji London koju vodi fra
Jozo Grubišić. Nakon duhovne
obnove u toj misiji, fra
Zvjezdan se vratio u kuću
"Tabor" u Samoboru.
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Antiohija: Simpozij o sv. Pavlu
Ankara, 2.7.2003. (IKA) Trodnevni, osmi po redu,
simpozij o apostolu Pavlu
zaključen je 2. srpnja u
Antiohiji.
Turski i talijanski znanstvenici
razgovarali su, ne samo o

djelima i radu apostola, već i o
važnosti toga grada za kršćane.
Antiohija, treći grad po
važnosti nekadašnjeg Rimskoga
carstva, bila je prvo mjesto u
kojem su judeo-kršćani
propovijedali Radosnu vijest

Grcima i gdje su učenici
nazvani kršćanima. Simpozij su
pratila turska glasila ističući
važnost kršćanstva za povijest
toga grada.

Poruka carigradskoga patrijarha Svetome Ocu
Premda jedinstvo nije
još u potpunosti
postignuto, ohrabreni
smo vezama mira i
ljubavi koje postoje
između Pravoslavne i
Katoličke crkve,
poručio je carigradski
patrijarh
Bartolomaios I. papi
Ivanu Pavlu II.
prigodom svetkovine
"svetoga Petra,
prvoga među
apostolima"

Vatikan, 3.7.2003. (IKA) Premda jedinstvo nije još u
potpunosti postignuto,
ohrabreni smo vezama mira i
ljubavi koje postoje između
Pravoslavne i Katoličke crkve.
Tim riječima započinje poruka
koju je Svetome Ocu uputio
carigradski ekumenski patrijarh
Bartolomaios I. u prigodi
svetkovine – "svetoga Petra,
prvoga među apostolima".
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Prisjećajući se u poruci riječi iz
Evanđelja koje opisuju trenutak
kada se Isus obraća Šimunu
riječima: "Ti si Petar stijena, i
na toj stijeni sagradit ću Crkvu
svoju", a potom: "Tebi ću dati
ključeve Kraljevstva nebeskog,
i sve ono što svežeš na zemlji
bit će svezano na nebu, a ono
što razriješiš na zemlji bit će
razriješeno i na nebu",

Patrijarh, istodobno, podsjeća
kako je nakon uskrsnuća Isus tu
istu vlast dao i drugim
apostolima. Patrijarh
Bartholomaios I. spominje
potom i trostruko Petrovo
odricanje kako bi, citirajući
svetoga Pavla, istaknuo kako
premoć vlasti dolazi od Boga, a
ne od čovjeka.
Spomenuvši potom Petrove
poslanice, Patrijarh je posebno
istaknuo odlomak u kojemu
apostol govori o očišćenju
putem poslušnosti istini i duhu
bratske ljubavi. Pritom je
istaknuo kako je to posebno
aktualno upravo danas, kada
smo svi svjesni da odvojeni put
različitih kršćanskih Crkava
vodi u slijepu ulicu.
Naposljetku, carigradski
patrijarh je izrazio iskrenu i

bratsku naklonost Svetome
Ocu, te zazvao Gospodinovu
pomoć kako bi se, po zagovoru
apostola Petra, mogli složiti i
biti žive stijene za izgradnju
duhovne građevine, za sveto
svećeništvo, te za prinošenje
duhovnih žrtvi ugodnih Bogu.
Sam Sveti Otac, još 1995.
godine, u enciklici "Ut unum
sint" predložio drugim
Crkvama da zajedno potraže
oblike u kojima Petrovo
služenje može ostvariti službu
ljubavi priznatu i od jednih i od
drugih.
To je pitanje prvi puta
razmotreno na simpoziju
održanom u Vatikanu, u
svibnju ove godine, a na
kojemu su sudjelovali i
pravoslavni teolozi.

Zasjedanje biskupa Etiopije i Eritreje
Poziv na mir i
solidarnost

Vatikan, 3.7.2003. (IKA) Pozivom na mir i pomirenje, u
Vatikanu je zaključena glavna
skupština biskupâ Eritreje i
Etiopije koja je održana od 23.
do 29. lipnja. Na skupštini je
posebno istaknuta važnost
promicanja pravde i
solidarnosti između tih dviju
zemalja pogođenih ratom,
žrtvama i patnjom. “U teškim
životnim uvjetima obilježenima

sušom, bijedom i AIDS-om,
samo uzajamna potpora i
jedinstvo Etiopije i Eritreje
može biti autentičan znak
kršćanskoga svjedočanstva”,
potvrđuju biskupi okupljeni na
skupštini.
Prema izjavi biskupa iz Asmare
Tesfamariama Menghisteaba
stanje u Eritreji i Etiopiji je više
nego zabrinjavajuća. Premda je
prije 3 godine usvojena izjava o

primirju, problem označavanja
granica kao i povratak
izbjeglica samo su neki od još
uvijek prisutnih problema.
Biskupska konferencija
odlučila je ostati jedinstvena i
nakon neovisnosti Eritreje zbog
malobrojnosti i potvrde
jedinstva u vjeri koja ne
poznaje granice.

Kovanice iz fontane Trevi darovane Caritasu
Rim, 3.7.2003. (IKA) Kovanice iz glasovite rimske
fontane Trevi bit će darovane
Caritasu, odlučilo je rimsko

gradsko poglavarstvo. Protekle
godine turisti su u tu fontanu
ubacili oko 250 tisuća eura.
Turisti u tu fontanu ubacuju

novčiće zbog vjerovanja kako
će si na taj način osigurati još
jedan posjet Vječnome gradu.

Imenovan novi nadbiskup Paderborna
Hans-Josef Becker
službu će preuzeti u
rujnu
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Vatikan, 3.7.2003. (IKA) Papa Ivan Pavao II. imenovao
je 55-godišnjega pomoćnog
biskupa Hansa-Josefa Beckera
novim nadbiskupom
Paderborna, objavio je 3. srpnja
Tiskovni ured Svete Stolice.
On će u službi nadbiskupa
naslijediti kardinala Johannesa

9 . srpnja 2003. broj 27/2003

Joachima Degenhardta koji je
umro u srpnju protekle godine,
a od tada je biskup Becker bio
apostolski upravitelj te
nadbiskupije. Nadbiskupsku će
službu Becker preuzeti 28.
rujna.
Hans-Josef Becker rođen je

1948, a za svećenika je zaređen
god. 1977. Pripada duhovoj
obitelji zajednice svećenika
Charlesa de Foucaulda. Nakon
službi u generalnom vikarijatu
u nadbiskupiji Paderborn,
zaređen je 2000. za pomoćnog
biskupa.
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Važnost pravilnog odnosa vjere i kulture
Vatikan, 3.7.2003. (IKA) Papa Ivan Pavao II. primio je 3.
srpnja u audijenciju skupinu
biskupa iz tri indijske pokrajine
u istočnom dijelu te azijske
zemlje (Bangalore, Hyderabad i
Visakhapatnam), u prigodi
njihova pohoda “ad limina”, te
tom prigodom istaknuo nužnost
misionarske djelatnosti i
razumijevanje odnosa između
kulture i vjere. Korjenita novost
života koji je darovao Krist, i
koji su apostoli živjeli,
zahtijeva djelotvoran
misionarski rad, napomenuo je
Papa te dodao kako su svi
kršćani pozvani pronositi
Kristovu ljubav, koja je izvor

nade i radosti po kojima se oni
raspoznaju. Osvrnuvši se na
odnos kulture i vjere, čije je
točno razumijevanje – prema
Papinu mišljenju – vrlo važno
za djelotvornu evangelizaciju,
Sveti je Otac istaknuo kako u
kontekstu kultura bogatih
religijskim i filozofskim
tradicijama koje postoje u
njihovoj zemlji, postaje bitno
naviještanje Isusa Krista kao
Sina utjelovljenoga Boga.
Istaknuvši kako u
relativističkim tumačenjima
religijskoga pluralizma, koja
kršćansku vjeru stavljaju na isto
mjesto s drugim religijama,
kršćanstvo gubi svoju

kristološku bit, Papa je kazao
kako vjera otuđena od Isusa
Krista, nije više kršćanska.
Sveti se Otac potom osvrnuo na
životnost Crkve u Indiji,
podsjetivši kako unatoč
preprekama, u njihovom
području ima mnogo krštenja
odraslih, a postotak katolika
koji nedjeljom sudjeluju u
svetoj Misi vrlo je visok. Takav
primjer odgovora na Božji
poziv zahtijeva i revnu
pastoralnu aktivnost, rekao je
Papa, zaključivši kako u svijetu
nagrđenom podjelama, Crkva,
oruđe zajedništva između Boga
i čovječanstva, stoga je snažno
sredstvo jedinstva i pomirenja.

Papa primio indijske
biskupije

na osjećaj odgovornosti, te da
se ozbiljno upitaju ne postoji li
to odbijanje, sumnjičavost
prema Romima, i oštar sud o
njima, zbog toga što su drukčiji
od nas.
Ono što Crkva ne može
prihvatiti, i ono što bi htjela
ispraviti u ovome društvu, jest
upravo to: nemojmo blatiti
cijeli narod zbog određenih
devijacija i nepravilnoga
ponašanja koje primjećujemo,
istaknuo je o. Mioli, dodavši
kako se razumijevanjem te
suživotom pastoralnih
djelatnika unutar romskih
zajednica, želi dati prinos
odgoju za zajedništvo.

U Budimpešti je
održan peti Svjetski
kongres za pastoral
Roma, koji priređuje
Papinsko vijeće za
pastoral selilaca i
putnika, u suradnji s
Mađarskom
biskupskom
konferencijom, kako
bi se razmotrili uvjeti
života romske
zajednice, posebice u
vezi sa školovanjem,
integracijom u
društvo, te zaštitom
prava

Budimpešta, 4.7.2003. (IKA) U Budimpešti se održavao peti
Svjetski kongres za pastoral
Roma, koji priređuje Papinsko
vijeće za pastoral selilaca i
putnika, u suradnji s
Mađarskom biskupskom
konferencijom, kako bi se
razmotrili uvjeti života romske
zajednice, posebice u vezi sa
školovanjem, integracijom u
društvo, te zaštitom prava. Već
i naslov pod kojim se kongres
održava – "Crkva i Romi, za
duhovnost zajedništva", želi
izraziti pozornost,
razumijevanje i solidarnost
Crkve prema tom narodu,
odbijajući svako egoistično
iskušenje nepovjerenja i

ravnodušnosti, istaknuo je papa
Ivan Pavao II. u poruci
nadbiskupu Stephenu Fumiu
Hamau, predsjedniku
Papinskoga vijeća za pastoral
selilaca i putnika. O posebnom
odnosu Crkve prema Romima,
te o njihovu odnosu prema
suvremenome društvu, o.
Bruno Mioli, ravnatelj Ureda za
doseljenike i izbjeglice pri
Talijanskoj biskupskoj
konferenciji, rekao je za Radio
Vatikan kako se Crkva pita što
može učini kako bi se postigao
normalan odnos, ili čak
zajedništvo, kako stoji u
naslovu kongresa. Crkva,
naime, odlučno poziva cijelo
društvo i kršćanske zajednice
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"Crkva i Romi, za duhovnost zajedništva"

Novi južnokorejski veleposlanik pri Svetoj Stolici
Vatikan, 4.7.2003. (IKA) Papa Ivan Pavao II. primio je u
petak 4. srpnja vjerodajnice
novoga južnokorejskog
veleposlanika pri Svetoj Stolici
prof. Youma Seonga,
ohrabrivši zalaganje u dijalogu
između Seula i Pyongyanga, ali
i potvrđujući kako je nužno
osloboditi to područje od
prijetnji oružja za masovno
uništenje. Sveti je Otac kazao
kako je u tijeku posjeta Koreji
primijetio gorčinu zbog toga što
je korejski poluotok nastanjen
samo jednim narodom, ali
unatoč tome, prisiljen je živjeti
mučno podijeljen, te izrazio
zabrinutost zbog još uvijek
postojećega neprijateljstva i
suprotstavljanja. Ipak, nadu
daje volja za uklanjanjem
napetosti putem dijaloga i
susreta, jer, kazao je Papa,
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samo se dijalogom punim
poštovanja mogu postići
pozitivni i trajni ciljevi.
Sveti se Otac potom osvrnuo na
već potpisane ugovore između
dvije Koreje koji prinose, ne
samo pomirenju između dvije
države, već i stabilnosti cijele
regije. Upravo u tome
povijesnom kontekstu,
napomenuo je Papa, valja se
neumorno zalagati u težnji za
postupnim, umjerenim i
nadziranim uklanjanjem oružja
za masovno uništenje, posebice
onoga nuklearnoga. Prisjećajući
se svoja dva pohoda Koreji,
Sveti je Otac istaknuo kako je
Evanđelje u toj zemlji prinijelo
većoj otvorenosti i među samim
pučanstvom, te omogućilo
plodnu i međusobnu razmjenu
civilizacijskih vrednota s

drugim zemljama.
Napominjući potom kako
Katolička Crkva naviješta
Evanđelje života, Sveti je Otac
upozorio na “žalosnu pojavu
pobačaja”, zbog koje Crkva ne
skriva zabrinutost. Osim te
društvene rane, Papa je izrazio
zabrinutost i zbog raširene
primjene umjetnog nadzora
nataliteta, širenja mentaliteta
koji opravdava i ohrabruje
genetske manipulacije, te zbog
smrtne kazne. Pred ovim
prijetnjama životu, Crkva
osjeća svojom dužnošću
podsjetiti na vrednote u koje
vjeruje, kazao je Sveti Otac te
zaključio kako će program,
kojemu je prioritet zaštita
života i obitelji, donijeti koristi
čvrstoći i stabilnosti korejskoga
društva.

Sv. Otac ohrabrio je
zalaganje u dijalogu
između Južne i
Sjeverne Koreje
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Rim: Regionalni kongres Europskoga Caritasa
Na zasjedanju se
najviše raspravljalo o
socijalnoj politici,
problemu selilaštva i
međunarodnoj
suradnji

Rim, 4.7.2003. (IKA) Regionalni kongres Europskoga
Caritasa završio je u petak 4.
srpnja svoje zasjedanje u Rimu
na kojem se najviše raspravljalo
o socijalnoj politici, problemu
selilaštva i međunarodnoj
suradnji. Najveća pozornost na
zasjedanju bila je usmjerena

istočnim zemljama u kojima je
socijalna situacija vrlo teška i
za koje se teško nalaze
odgovarajuća rješenja. Drugi je
problem dostojanstvo ljudske
osobe koja je itekako ugrožena
poglavito u doba vrlo aktualnog
problema selilaštva. Na
zasjedanju je također istaknuta

velika uloga Caritasa u
pružanju pomoći bilo
dijalogom, bilo konkretnim
poticajima, koji su usmjereni
tamo "gdje svjetla upaljenih
reflektora ne dopiru, a gdje su
upravo oni s najvećim
potrebama".

Papa primio stogodišnjeg kardinala
Kardinal Bafile bio je
dugogodišnji nuncij u
Njemačkoj

Vatikan, 4.7.2003. (IKA) Papa Ivan Pavao II. čestitao je
100-ti rođendan talijanskome
kardinalu Corradu Bafileu.
Primivši kardinala u
audijenciju, 4. srpnja, Sveti
Otac mu se zahvalio na

dugogodišnjem diplomatskome
radu u službi Svete Stolice,
istaknuvši posebno važno 15godišnje djelovanje kao nuncija
u Bonnu. Kardinal Bafile živi
nedaleko od Trga Sv. Petra u
Vatikanu, a o njemu se skrbe

redovnice. Nakon povratka iz
Bonna god. 1975, preuzeo je
vodstvo Kongregacije za
proglašenje blaženih i svetih, a
i nakon odlaska u mirovinu
obnašao je različite dužnosti pri
Svetoj Stolici.

Pariz: Mjesec lipanj u znaku Srca Isusova
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U pariškoj crkvi
Presvetog Srca
Isusova u tijeku
mjeseca lipnja mladi
dragovoljici
dočekivali su turiste
pozivajući ih da pred
Presvetim otkriju
vrijednost molitve

Pariz, 5.7.2003. (IKA) - U
poznatoj pariškoj crkvi
Presvetog Srca Isusova na
Montmartreu u tijeku mjeseca
lipnja mladi dragovoljici
obučeni u posebne majice,
dočekivali su turiste, pozivajući
ih da pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom, koji je u toj
crkvi stalno izložen već 150
godina, otkriju vrijednost
molitve. Prakticiranje te
pobožnosti preporučio je papa

Ivan Pavao II. u svojoj enciklici
“Crkva živi od Euharistije”,
koju je objavio na Veliki
četvrtak.
Mjesec je lipanj, kao što je
poznato, posvećen Presvetom
Srcu Isusovu. Mladi su
nastojali uvjeriti posjetitelje da
je Božje milosrđe namijenjeno
svima. Klanjanje pred
Presvetim u toj pariškoj crkvi
posebno se održavalo tjedan
nakon Tijelova. Ispovijedi,

glazbena animacija i
pobožnosti privukle su svake
večeri u crkvu veliki broj ljudi,
posebice mladih. Završna je
pobožnost održana na blagdan
Presvetog Srca Isusova, 27.
lipnja, dok je u pariškoj
katedrali pariški nadbiskup
kardinal Jean-Marie Lustiger
predvodio svečanu misu, u
tijeku koje je zaredio 15 novih
svećenika.

U Pakistanu ubijen svećenik
Islamabad, 5.7.2003. (IKA) –
38-godišnji svećenik
ubijen je u župi koju je Katolički svećenik ubijen je u
subotu 5. srpnja hicima iz
vodio

vatrenog oružja u župi koja mu
je bila povjerena u mjestu
Renala Khurd u okrugu Okara
u Pakistanu, priopćila je mjesna
policija a prenosi vatikanski
dnevnik Osservatore Romano.
Pet naoružanih ljudi ušli su u

zoru na prostor župe Gospe
Fatimske. Svećenik George
Ibrahim (38), začuvši buku,
sišao je u crkvu. U tom
trenutku zločinci su zapucali na
njega kroz prozor ubivši ga na
mjestu.
Predsjednik Pakistanskog
saveza manjina (APMA)
Shahbaz Bhatti nazvao je

ubojstvo svećenika
terorističkim činom.
Kršćanska zajednica u
Pakistanu, koja čini 2% od 145
milijuna stanovnika, pretrpjela
je u 2002. godini više napada
na bogoštovna mjesta, bolnice i
škole, u kojima je 41 osoba
izgubila život.

Novi ciparski veleposlanik pri Svetoj Stolici
Zahvaljujući svojoj
iznimnoj religijskoj
baštini, Cipar će
pridonijeti tome da
Europa bude svjesnija
vlastitih kršćanskih
korijena, istaknuo je
Papa
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Vatikan, 5.7.2003. (IKA) Zahvaljujući svojoj iznimnoj
religijskoj baštini, Cipar će
pridonijeti tome da Europa
bude svjesnija vlastitih
kršćanskih korijena, istaknuo je
papa Ivan Pavao II. primajući u
subotu 5. srpnja vjerodajnice
novoga ciparskog veleposlanika
pri Svetoj Stolici Georgiosa
Poulidesa. Kad bi Europa
zanijekala vrednotu duhovne i
religijske dimenzije, bila bi vrlo
osiromašena. Sveti je Otac,
koristeći se mislima iz govora
upućenog diplomatskom zboru,
u siječnju ove godine, istaknuo
kako će upravo Cipar, zbog
svoje povijesti, u trenutku
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ulaska u Europsku uniju, biti u
povlaštenom položaju kako bi
pomogao Europi biti sve više
svjesna vlastitih kršćanskih
korijena. S druge strane, o
širenju Europske unije kazao je
kako je to “ohrabrujući znak”
za rezultate koji se mogu
postići ako su međusobno
povjerenje i duh suradnje u
temeljima djelovanja na
međunarodnoj sceni. “Samo
međusobno prihvaćanje i iskren
dijalog među narodima može
podržati mnogostrane odnose, a
istinski mir zahtijeva zaštitu
dostojanstva i prava svih
članova ljudske obitelji, i to kao
kriterij političkoga djelovanja,

posebice prema
najpotrebnijima”, rekao je Sv.
Otac.
Papa se potom zadržao na
dugotrajnoj podjeli ciparskoga
otoka, te kazao kako je Sveta
Stolica sa žaljenjem primila
vijest o tome da nacrt za mir i
ponovno ujedinjenje, koji je
protekle godine predložio
glavni tajnik UN-a među
stranama nije dobio nužnu
suglasnost. Ipak, dodao je Sveti
Otac, postoji nada da sadašnje
ozračje sve većega europskog
ujedinjenja dade “novi poticaj”
naporima za konačno
prevladavanje krize na Cipru.
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Vatikan: Uručena nagrada Pavao VI.
Vatikan, 5.7.2003. (IKA) - U
nazočnosti pape Ivana Pavla II.,
predana je u subotu 5. srpnja
francuskom filozofu Paulu
Ricoeuru nagrada Pavao VI.,
koja se upravo u sjećanje na
papu Montinija, svakih pet
godina dodjeljuje osobi ili
instituciji koja je pridonijela
napretku kulture religijskoga
nadahnuća.
"On je čovjek vjere zauzet u
obrani ljudskih i kršćanskih
vrednota, i poznat po
velikodušnom prinosu
ekumenskom dijalogu između
katolika i reformista", kazao je
Sveti Otac u prigodnom govoru
te dodao: "Njegovo istraživanje
pokazuje koliko je plodan
odnos između filozofije i

teologije, između vjere i
kulture".

više ohrabri i potakne vjernike
da budu svjedoci nade na
početku trećega tisućljeća.

Sveti je Otac, potom, istaknuo i
zasluge Pavla VI.,
napomenuvši kako se ta dodjela
nagrade podudara s dva važna
događaja – 40. obljetnicom
izbora Pavla VI. za papu, te 25.
obljetnicom njegova
preminuća. Pavao VI. duboko
je osjetio brige i nade svojega
vremena, i potrudio se
razumjeti iskustva,
prosvjetljujući ih svjetlom
kršćanske poruke. Upozorio ih
je da je izvor istine u Kristu,
jedinom Otkupitelju, izvoru
prave radosti i istinskoga mira,
kazao je Sveti Otac te izrazio
želju da primjer toga revnog
pastira univerzalne Crkve sve

Na svečanosti je bio nazočan i
predsjednik Papinskoga vijeća
za kulturu kardinal Paul
Poupard, koji je u razgovoru za
Radio Vatikan kazao kako se u
ovom trenutku tom nagradom
željelo iskazati poštovanje
osobi, kršćanskome misliocu
koji dubinu i slobodu
intelektualca sjedinjuje s
dubokom naklonošću Božjoj
Riječi. Rekao bih da je on živi
odgovor onima koji strahuju
kako bi mogao biti problem za
slobodu priznati se kršćanima.
A zapravo je potpuno suprotno,
rekao je kardinal Poupard.

Dobitnik nagrade,
koja se svakih pet
godina dodjeljuje
osobi ili instituciji za
prinos u napretku
kulture religijskoga
nadahnuća, francuski
je filozof Paul Ricoeur

Rim, 5.7.2003. (IKA) Direktor talijanskoga
nacionalnog hodočasničkog
ureda “Opera Romana
Pellegrinaggi” mons. Liberio
Andreatta namjerava 4. ili 5.
kolovoza postaviti križ, koji će
blagosloviti papa Ivan Pavao
II., na vrh najviše europske
planine Montblanc. Shvativši
doslovno riječi koje je
izgovorio papa Ivan Pavao II.
na Uskrs prigodom Velikog
jubileja "Idite i navješćujte

Krista na sve strane svijeta",
mons. Andreatta je, uz pomoć
petnaestak suradnika i
talijanske vojske, na Uskrs
2001. postavio križ na
Sjevernom polu, 2003. na
Južnom i sada namjerava na
najvišu europsku planinu.
“Sada kad se Europa proširila
na 25 zemalja, želimo podsjetiti
europske narode na kršćanske
korijene njihove povijesti, koji
se temelje u prvom redu na
poštivanju različitosti, na

načelima prihvata i
solidarnosti”, rekao je mons.
Andreatta, pojašnjavajući
novinarima svrhu i razloge
ovog pothvata. “Postavljajući
križeve na Sjeverni i Južni pol,
simbolički smo spojili te dvije
krajnje točke kugle zemaljske",
dodao je direktor talijanske
katoličke agencije za hodočašća
i primijetio kako bi se željeli
popeti na vrh Montblanca na
blagdan Gospe Snježne, 5.
kolovoza.

Do sada je Direktor
talijanskoga
nacionalnog
hodočasničkog ureda
postavio križeve na
Sjevernom i Južnom
polu

Evanđelje kao dar milosti
Božje, ne može ga zadržati
zauvijek, već ga treba dati i
drugima", kazao je kardinal
Tettamanzi.

Tema konferencije,
održane u sklopu niza
manifestacija u
prigodi 25. obljetnice
Papina pontifikata,
bila je “Ivan Pavao
II., otac Europe”

www.ika.hr

Postavljanje križa na vrh najviše europske planine
Montblanc

Konferencija o nauku Ivana Pavla II.
Strasbourg, 5.7.2003. (IKA) Europa u kojoj će europski
humanizam i kršćanski korijeni
moći zajedno postojati i pružiti
kontinentu nužne temelje za
suočavanje s posljedicama
širenja svojih granica prema
istoku. Misao je to koju je
milanski nadbiskup kardinal
Dionigi Tettamanzi razradio u
svome izlaganju održanom na
konferenciji u Strasbourgu,
posvećenoj nauku Ivana Pavla
II., a održanoj u sklopu niza
manifestacija u prigodi 25.
obljetnice njegova pontifikata.
Zadržavši se na tome vrlo
aktualnom pitanju o
priznavanju nazočnosti
kršćanskih korijena na Starom
kontinentu, milanski je
nadbiskup preuzeo Papine
tvrdnje sadržane u posinodalnoj
pobudnici “Crkva u Europi”.
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Baština kršćanske vjere, citirao
je, između ostaloga, milanski
nadbiskup, ne pripada samo
prošlosti, nego je ona nacrt za
budućnost koji valja prenijeti
budućim naraštajima, jer je
oblik života osoba i naroda koji
su uobličili europski kontinent.
Govoreći o važnosti toga
Papinog dokumenta,
objavljenog u trenutku velikih
previranja na europskom
kontinentu, kardinal je
Tettamanzi za Radio Vatikan
kazao kako kršćanin ima točno
određenu dužnost prema
društvu. "On je odgovoran za
pomoć u izgradnji nove
stvarnosti kao što je Europa, i
tu treba dati svoj prinos. Kao
što je Papa nedavno rekao,
Evanđelje nije nikada protiv
čovjeka, već je uvijek samo za
čovjeka, a tko posjeduje

Osvrnuvši se na temu
konferencije “Ivan Pavao II.,
otac Europe”, kardinal je rekao
da je Papa otac i utemeljitelj,
jer, kako je kazao, utemeljitelj
se može biti s osjećajem
očinstva koje dovodi i do
hrabrosti, posebice u
izražavanju istine pred
neredima i izopačenostima. S
druge strane, biti otac znači i
poticati sve da učine da ovaj
dom bude dom sviju. A kako bi
to doista bio, nužno je da dade
svoj prinos na svjetskoj razini.
Europa stoga treba pronaći
samu sebe, jer se mora darovati
cijelome svijetu, istaknuo je
milanski nadbiskup.
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Priznati Romima siguran položaj osobe
U Budimpešti održan
Peti svjetski kongres o
pastoralu Roma

Rim, 7.7.2003. (IKA) – Priznati
Romima "siguran položaj
osobe", spriječiti da ostanu bez
državljanstva, te im izdavati
dokumente koji neće biti
diskriminacijski, već istovjetni
onima ostalih građana, jedan je
od zahtjeva sadržanih u apelu
sudionika Petoga svjetskog
kongresa o pastoralu Roma koji
se održavao u Budimpešti od
30. lipnja do 7. srpnja na temu
"Crkva i Romi, prema
"duhovnosti zajedništva"". Na
susretu, kojeg je priredilo
Papinsko vijeće za selioce i

putnike u suradnji s
Mađarskom biskupskom
konferencijom, sudjelovale su
203 osobe iz 26 zemalja. U
završnom dokumentu skupa
ističe se, između ostaloga, da
"uvjeti stanovanja Roma
moraju predstavljati jedan od
prvih ciljeva na koje vlade
trebaju usmjeriti svoje napore".
U dokumentu se također ističe
"nužnost vrednovanja ljudskih i
kulturalnih resursa koje
potencijalno predstavlja 4
milijuna romske djece i mladeži
školske dobi i žurnost koju ta

stvarnost predstavlja za sve
europske vlade". U zaključku je
iznesen zahtjev "mjesnim
Crkvama da imaju proročkog
duha za dojavljivanje o
nepravdama čije su žrtve
romske skupine koje se nalaze
na njihovu području: nepravde
koje pokazuje kako sebičnu
ravnodušnost, tako i predrasude
i diskriminacije".
U Europi živi oko 9 milijuna
Roma, od čega ih između 6 i 7
milijuna živi u
istočnoeuropskim zemljama.

Vatikan: Proglašeni dekreti vezani uz deset kauza za
beatifikaciju
Pet dekreta odnosi se
na čuda, dva na
mučeništvo a tri na
herojske kreposti

www.ika.hr

Vatikan, 7.7.2003. (IKA) – U
nazočnosti pape Ivana Pavla II.
u Vatikanu su 7. srpnja
proglašeni dekreti koji se
odnose na deset kauza za
proglašenje blaženim. Pet se
dekreta odnosi na čuda koja su
se dogodila po zagovoru jednog
blaženika i četvero slugu
Božjih, dva na mučeništvo a tri
na herojske kreposti.
Proglašeni su dekreti o čudu po
zagovoru poznatoga talijanskog
blaženika Luigija Orionea
(1872. – 1940.), svećenika i
utemeljitelja Malog djela
božanske providnosti i
Kongregacije malih sestara
misionarki ljubavi, zatim sluge

Božjega Giuseppea Marije
Cassanta (1878. – 1903.),
svećenika trapista iz Francuske,
službenice Božje iz Kolumbije
Laure od sv. Katarine Sijenske
(1874. – 1949.), svjetovnog
imena Laura Montoya y
Upegui, utemeljiteljice
Kongregacije sestara
misionarki od Marije
Bezgrešne i svete Katarine
Sijenske, službenice Božje
Anne Caterine Emmerick
(1774. – 1824.), redovnice iz
Njemačke te sluge Božjega
Alberta Marvellija (1918. –
1946.), laika iz Italije.
Dekreti o mučeništvu
proglašeni su za dvoje slugu
Božjih iz Slovačke Basilia

Hopka (1904. – 1976.), biskupa
te Zdenku (1916. – 1955.),
svjetovnog imena Cecilija
Šelingova, redovnicu.
Tri dekreta o herojskim
krepostima odnose se na kauze
sluge Božjega Pietra Vignu
(1670. - 1740.), svećenika iz
Francuske, utemeljitelja
Kongregacije sestara od
Presvetog sakramenta, zatim
službenice Božje Marije
Magdalene od Muke (1845. –
1921.), svjetovnog imena
Costanza Starace,
utemeljiteljice Kongregacije
sestara službenica Marijinih iz
Italije te Eurosije Fabris (1866.
– 1932.), udovice iz Italije.

Papina poruka predsjedniku Međunarodnog Caritasa
Papa u poruci
upozorava da se
solidarnost
potrebitima ne daruje
kao “milodar koji
ponižava”, već kao
bratsko međusobno
dijeljenje
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Vatikan, 8.7.2003. (IKA) –
Papa Ivan Pavao II. uputio je
Fouadu El-Hageu, predsjedniku
Međunarodnoga Caritasa,
poruku u prigodi 17. opće
skupštine te humanitarne
organizacije, koja se održava u
Rimu. Papa u poruci razmatra
trenutne prilike u svijetu,
obilježene mnoštvom promjena
koje stvaraju sve veću
međuovisnost među sustavima,
narodima i osobama, ali koje su
istodobno u velikoj opasnosti
od podjela i nasilnih
suprotstavljanja, kao što to
pokazuje ponovno izbijanje
terorizma. U tim okolnostima
jasno je da više nije moguće
zamisliti politiku ili programe
koji su ograničeni na jedan
vidik problema, primijetio je
Papa ustvrdivši da je
globalizacija postala poput

9 . srpnja 2003. broj 27/2003

obveznog obzora svih politika,
posebice što se tiče svijeta
gospodarstva, te područja
potpore i međunarodne pomoći.
Prema Papinu mišljenju,
dobročinstvo treba djelotvorno
djelovati, ali pritom valja paziti
da se solidarnost potrebitima ne
daruje kao “milodar koji
ponižava”, već kao bratsko
međusobno dijeljenje. A da bi
solidarnost postala svjetska,
ona treba doista voditi računa o
svim narodima svih područja na
svijetu. Ona zahtijeva –
nastavlja Papa u poruci –
mnogo napora i iznad svega
čvrsta međunarodna jamstva u
odnosu na humanitarne
organizacije, često stavljene na
stranu, protiv njihove volje, u
zemljama gdje se vode sukobi,
jer im tamo nije zajamčena
sigurnost, te nije osigurano

pravo pomoći osobama. Osim
toga, globalizirati solidarnost
traži i rad u uskoj i ustrajnoj
povezanosti s međunarodnim
organizacijama, kako bi se
uravnotežili odnosi između
bogatih i siromašnih zemalja, te
prekinuli odnosi pomoći u
jednom smjeru, koji prečesto
pridonose još većem
produbljivanju
neuravnoteženosti zbog
mehanizma trajnoga zaduženja.
Bolje je izabrati partnerstvo
koje, stavljajući dvije zemlje na
istu razinu, svakoj daje
mogućnost odlučivati o
vlastitoj budućnosti, kaže se u
poruci koju Papa zaključuje
ohrabrujući rad
Međunarodnoga Caritasa, kako
bi se svaka osoba u nevolji
mogla nadati primitku iste
pomoći.
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Bogati svijet sve manje mari za siromašne
Dublin, 8.7.2003. (IKA) – U
posljednjih deset godina 13
milijuna djece umrlo je od
trbušnih oboljenja, svake
godine više od pola milijuna
žena, jedna svake minute,
umire u tijeku trudnoće, više od
800 milijuna osoba, odnosno
15% svjetskog pučanstva trpi
od neishranjenosti, svako peto
dijete na svijetu ne završava
osnovnu školu. Ti
zabrinjavajući podaci proizlaze
iz Izvješća o ljudskom razvoju
za 2003. godinu UN-ova
programa za razvoj koje je 8.
srpnja predstavljeno u Dublinu.
Zbog toga taj UN-ov program
uvodi novi plan djelovanja –

"Milenijski pakt razvoja" –
zbog postizanja ciljeva
postavljenih 2000. godine na
UN-ovu sastanku na vrhu,
među kojima se ističu
sprječavanje širenja AIDS-a i
osiguravanje osnovnog
obrazovanja na svesvjetskoj
razini.
Pri utvrđivanju tih ciljeva,
vodilo se računa da "sam
gospodarski rast neće
osloboditi svijet od siromaštva
koje muči milijardu ljudi".
Među preporukama u Izvješću,
koje ukazuje na do sada
nezabilježenu nezauzetost
svijeta u borbi protiv
siromaštva, navodi se, među

ostalim, uvođenje političkih
reformi u zemljama u razvoju,
koje će biti praćeno
omogućivanjem pristupa tržištu
i većom zauzetošću bogatih
zemalja u pomaganju kao i
ulaganja u industriju i
poduzetništvo. UN-ov
Milenijski pakt postavlja kao
krajnji cilj oslobađanje milijunâ
osoba od krajnjeg siromaštva
do 2015. godine,
prepolovljivanjem postotka
osoba koje žive s manje od
jednim dolarom dnevno i koje
nemaju pristupa temeljnim
zdravstvenim službama kao ni
pitkoj vodi.

U posljednjih deset
godina 13 milijuna
djece umrlo od
trbušnih oboljenja, u
svijetu svake godine
više od pola milijuna
žena umire u tijeku
trudnoće, više od 800
milijuna osoba trpi od
neishranjenosti, a
svako peto dijete ne
završava osnovnu
školu

svega 35 godina. God 1966.
premješten je u biskupiju
Beirut.
Na sinodi kaldejskih biskupa
21. svibnja 1989. izabran je za
patrijarha. Njegovo Blaženstvo
Raphael I. Bidawid 9.
studenoga 1989. primilo je u
Rimu palij, znak povezanosti s
Petrovim nasljednikom i
metropolijske službe, iz ruku
pape Ivana Pavla II.

Poglavar kaledejskih
katolika patrijarh
Raphael I, imao je 81
godinu, a posljednjih
je mjeseci bio u
bolnici

datumu tog putovanja. Prema
tome, vijest o posjetu
mongolskome glavnom gradu
idućeg mjeseca kolovoza nije
potvrđena", kaže se u
priopćenju predstojnika
Tiskovnog ureda Svete Stolice
dr. Joaquina Navarra-Vallsa.

Sveta Stolica
potvrdila da je Papa
pozvan u Mongoliju,
ali ističe se da se još
uvijek ne zna datum
tog posjeta

Beirut, 8.7.2003. (IKA) – U
libanonskome glavnom gradu,
Beirutu, 8. srpnja preminuo je
kaldejski patrijarh Babilonije
Raphael I. Bidawid, javlja
agencija Fides. Patrijarh, koji je
imao 81 godinu, posljednjih je
mjeseci bio u bolnici.
Patrijarh je rođen u Mosulu u
Iraku 1922. S 11 godina je
stupio u sjemenište u Mosulu.
Studij filozofije i teologije
završio je u Rimu. Za svećenika
je zaređen 1944. Postigao je

doktorat iz filozofije i teologije.
God 1947. vraća se u Mosul
gdje obavlja pastoralnu službu
u kaldejskoj katoličkoj
zajednici, kojoj je pripadao.
Odmah mu je povjerena služba
vicerektora sjemeništa u
Mosulu, gdje je predavao
francuski jezik i moralnu
teologiju. God 1957. imenovan
je biskupom Amadya. Zaređen
je za svećenika u listopadu
1957. i u to je doba bio
najmlađi biskup na svijetu sa

Ne zna se datum Papina posjeta Mongoliji
Vatikan, 8.7.2003. (IKA) – Iz
Svete Stolice potvrđeno je da
su državne i crkvene vlasti u
Mongoliji pozvale Papu da
posjeti tu zemlju, no ističe se da
se još uvijek ne zna datum
mogućeg Papina posjeta toj
azijskoj zemlji. "Mogu

potvrditi da je Sveti Otac
pozvan od Vlade Mongolije i
apostolskog prefekta u
Ulaanbaataru da ostvari
pastoralni posjet u toj zemlji.
Poziv je toplo primljen, ali
moram pojasniti da nije još
uvijek donesena odluka o

www.ika.hr

Preminuo kaldejski patrijarh Babilonije

Papa izrazio sućut u povodu smrti kaldejskog
patrijarha
Vatikan, 9.7.2003. (IKA) –
Papa Ivan Pavao II. uputio je
brzojav sućuti u povodu smrti
babilonskoga i kaldejskog
patrijarha Raphaela I.
Bidawida, koji je preminuo u
utorak 8. srpnja u Beirutu. U

vijesti news

brzojavu upućenom
upraviteljima patrijarhata, Papa
je poslao “svoj srdačni
apostolski blagoslov” i izrazio
svoju bol zbog preminuća
časnog lika koji je “već dugo
vremena obnašao službu

svećenika, biskupa i patrijarha
u Kaldejskoj katoličkoj crkvi”.
Pogrebni obredi poglavara
Crkve u Iraku bit će u subotu
12. srpnja u Beirutu.
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Poruka svete Marije Goretti današnjoj mladeži
Papine riječi uz
molitvu Anđelova
pozdravljenja u
nedjelju 6. srpnja
2003.

www.ika.hr

1. Danas, 6. srpnja, zaključuje
se proslava stote obljetnice
smrti svete Marije Goretti
"male i ljupke mučenice
čistoće" kako ju je nazvao moj
časni prethodnik Pio XII.
Njezino smrtno tijelo počiva u
crkvi Nettuno u biskupiji
Albano, a njezina divna duša
živi u Božjoj slavi. Što
današnjoj mladeži govori ta
krhka, ali kršćanski zrela,
djevojka svojim životom i
nadasve svojom junačkom
smrću? Marietta – tako su je od
milja zvali – podsjeća mladež
trećeg tisućljeća da prava sreća
iziskuje hrabrost i duh žrtve,
odbacivanje svakog
kompromisa sa zlom i
raspoloživost osobno platiti,
također smrću, vjernost Bogu i
njegovim zapovijedima.
Koliko je aktualna ta poruka!
Danas se često veličaju
zadovoljstvo, sebičnost ili čak
nemoral, u ime lažnih ideala
slobode i sreće. Potrebno je
iznova jasno potvrditi kako
čistoću srca i tijela valja braniti,
jer čistoća "čuva" istinsku
ljubav.

blaženstva: "Blago čistima
srcem: oni će Boga gledati!"
(Mt 5,8).
Čistoća srca, kao i svaka druga
krepost, zahtijeva svakodnevno
vježbanje volje i trajnu nutarnju
stegu. Zahtijeva prije svega
često obraćanje Bogu u molitvi.

3. Želeći da se svi okoriste
ljetnim odmorom da bi
duhovno rasli, povjeravam
mladež Mariji, obasjanoj
ljepotom. Neka ona, koja je
podupirala Mariju Goretti u
kušnji, pomogne svima,
poglavito adolescentima i
mladima, otkriti vrijednost i
važnost čistoće za izgradnju
civilizacije ljubavi.

Papin pozdrav hrvatskim
hodočasnicima
Srdačno pozdravljam skupinu
hodočasnika iz Dubrovnika.
Dobro došli! Predragi, zahvalan
za uistinu lijepo i nezaboravno
gostoprimstvo, što mi ga je vaš
predivni grad priredio u prigodi
mojega nedavnog pastirskog
pohoda, na sve vas ovdje
nazočne, na vaše obitelji, na
sve vaše sugrađane i na svu
hrvatsku zemlju zazivam Božji
blagoslov.

2. Neka sveta Maria Goretti
pomogne svim mladima iskusiti
ljepotu i radost evanđeoskog

Nakon Angelusa
Ovih je dana stupila na snagu
Međunarodna povelja o zaštiti

Hvaljen Isus i Marija!

Mnogovrsne brige i ubrzani
ritmovi život katkad otežavaju
njegovanje te važne duhovne
strane. Ljetni odmori, koji za
mnoge započinju upravo ovih
dana, ako se ne "protrate" u
razuzdanosti i pukom
zabavljanju mogu postati
povlaštena prigoda da se
ponovno dadne oduška
nutarnjem životu.

prava radnika doseljenika i
članova njihovih obitelji, koju
je OUN usvojio 1990. To
zakonodavno sredstvo
označava važan korak naprijed,
jer promatra selioca kao osobu
sjedinjenu s njegovom obitelji.
Izražavajući veliko
zadovoljstvo zbog toga pravnog
postignuća, želim da što veći
pristanak država osnaži njezinu
učinkovitost da bi se,
primjenom takvih uredbi i
stalnom međunarodnom
suradnjom, složena pojava
selilaštva uzmogla razvijati u
zakonitosti i u poštivanju osoba
i obitelji.

Vapaj nevoljnika u iščekivanju jutra spasenja
Kateheza br. 78 – Molitva u
Papina kateheza na
nevolji
općoj audijenciji u
srijedu 9. srpnja 2003. Uvodno biblijsko čitanje: Ps
142,1-11

1. Maločas je pročitan psalam
142, posljednji od takozvanih
"pokorničkih psalama" u nizu
od sedam poniznih prošnji
raspoređenih u psaltiru (usp. Ps
6,31; 37,50; 101; 129; 142).
Kršćanska tradicija ih je sve
koristila da od Gospodina
zazove oproštenja grijeha.
Tekst kojeg danas želim
produbiti bio je osobito drag
svetome Pavlu, koji je iz njega
izveo duboko ukorijenjenu
sklonost grijehu u svakome
ljudskom stvorenju: "Nitko živ
nije pravedan pred tobom" (r.
2). Apostol preuzima taj izraz
na osnovi svog nauka o grijehu
i milosti (usp. Gal 2,16; Rim
3,20). Časoslov nam predlaže
tu poniznu molitvu kao odluku
o vjernosti i zaziv za
božanskom pomoći na početku
dana. Psalam nam daje reći
Bogu: "Objavi mi jutrom
dobrotu svoju jer se uzdam u
tebe" (Ps 142,8).
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2. Psalam započinje snažnim i
ustrajnim zazivom upućenim
Bogu, vjernom obećanjima
spasenja ponuđenog narodu
(usp. r. 1). Molitelj priznaje da
nema zasluge koje bi se
pokazale valjanima te dakle
moli Boga da se ne vlada kao
sudac (usp. r. 2).
On zatim oslikava dramatično
stanje, nalik smrtnoj mori, u
kojem se batrga: neprijatelj,
koji je slika zla povijesti i
svijeta, doveo ga je do samog
praga smrti. Eto ga, naime,
bačena u zemljin prah, koji je
već slika groba; eto tmina, koje
su negacija svjetla, božanskog
znaka života; eto, naposljetku,
"onih koji su davno umrli", to
jest davno preminulih (usp. r.
3), među koje mu se čini da je
već prognan.
3. Sam život psamiste je
opustošen: već mu ponestaje
daha, a srce kao da se
pretvorilo u komad leda,
nesposobno nastaviti kucati
(usp. r. 4). Vjerniku,
pritisnutom o zemlju i

prezrenom, ostaju slobodne
samo ruke, koje se uzdižu k
nebu u kretnji koja je,
istodobno, zaziv za pomoć i
traženje potpore (usp. r. 6).
Misao mu naime leti u prošlost
u kojoj je Bog izvodio čudesa
(usp. r. 5).
Ta iskra nade topi led patnje i
kušnje u kojem molitelj osjeća
da je zarobljen i samo što ga
potpuno ne obuzme (usp. r. 7).
Napetost ostaje, ipak, uvijek
snažna; no zraka svjetla kao da
se pokazuje na obzoru.
Prelazimo, tako, na drugi dio
psalma (usp. rr. 7-11).
4. Taj drugi dio započinje
novim, žurnim zazivom.
Vjernik, osjećajući gotovo kako
mu izmiče život, upućuje Bogu
svoj vapaj: "Usliši me brzo, o
Jahve, dah moj već je na
izmaku!" (r. 7). Štoviše, on se
boji da je Bog sakrio svoje lice
i da se udaljio, napuštajući i
ostavljajući samo svoje
stvorenje.
Nestajanje božanskog lica baca
čovjeka u očaj, štoviše, u samu
smrt, jer je Gospodin izvor

Prilog dokumenti
izražava stoga tu želju. To je,
dakle, njegovo pravo pravcato
očitovanje povjerenja u Boga
spasitelja, koji izvlači iz
tjeskobe i vraća ukus života, u
ime svoje "pravednosti",
odnosno svoje spasenjske
vjernosti protkane ljubavlju
(usp. r. 11). Polazeći od vrlo
tjeskobnog stanja, molitva je
pristigla do nade, radosti i
svjetla, zahvaljujući iskrenom
prianjanju uz Boga i njegovu
volju, koja je volja ljubavi. To
je snaga molitve, koja rađa
život i spasenje.
5. Upravljajući oči prema
jutarnjem svjetlu milosti (usp. r.
8) sveti Grgur Veliki, u svom
komentaru na sedam
pokorničkih psalama, ovako
opisuje tu zoru nade i radosti:
"To je dan obasjan onim
istinskim svjetlom koje ne
poznaje zalaza, kojeg oblaci ne
čine tmurnim niti magla
zasjenjuje... Kada se pojavi
Krist, naš život, i počnemo
gledati Boga otvorena lica, tada

će pobjeći svaka sjena tame,
iščeznuti svaki trag neznanja,
raspršiti se svaka magla
napasti... To će biti svijetao i
sjajan dan, pripravljen za sve
one koje je izabrao onaj koji
nas je istrgnuo iz vlasti tame i
uveo nas u kraljevstvo svoga
ljubljenog Sina.
Jutro tog dana je buduće
uskrsnuće... U tom jutru zasjat
će radost pravednika, pojavit će
se slava, vidjet će se klicanje,
kada Bog otre svaku suzu iz
očiju svetih, kada posljednja
bude uništena smrt, kada
pravednici zablistaju poput
sunca u Očevu kraljevstvu.
U tom će jutru Gospodin dati
okusiti svoje milosrđe...
govoreći: 'Dođite,
blagoslovljeni Oca mojega!'
(Mt 25,34). Tada će se očitovati
Božje milosrđe, koje u
sadašnjem životu ljudski um ne
može pojmiti. Gospodin je,
naime, pripravio, za one koji ga
ljube, ono što oko nije vidjelo
ni uho čulo niti ljudsko srce
osjetilo" (PL 79, zb. 649-650).
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života. Upravo u toj vrsti
krajnje granice niče povjerenje
u Boga koji ne napušta.
Molitelj umnaža svoje zazive i
podupire ih izjavama
povjerenja u Gospodina: "Jer se
uzdam u tebe... jer k tebi dušu
uzdižem... tebi ja se utječem...
ti si Bog moj...". On moli da
bude spašen od svojih
neprijatelja (usp. rr. 8-12) i
oslobođen tjeskobe (usp. r. 11),
ali postavlja također više put
drugo pitanje, koje pokazuje
duboku duhovnu čežnju:
"Nauči me da vršim volju
tvoju" (r. 10a; usp. rr. 8b.10b).
To zadivljujuće pitanje moramo
i sami postaviti. Moramo
shvatiti kako je naše najveće
dobro sjedinjenje naše volje s
voljom našega nebeskog Oca,
jer samo tako možemo u sebe
primiti svu njegovu ljubav koja
nas vodi spasenju i punini
života. Ako nije praćeno
snažnom željom za poslušnošću
Bogu, povjerenje u njega nije
istinsko.
Molitelj je toga svjestan i

vijesti news
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Zašto Hrvati istupaju iz Crkve?
Članak iz novog broja
mjesečnika "Živa
zajednica"

U novom broju mjesečnika
hrvatskih katoličkih zajednica u
Njemačkoj “Živa zajednica“
(lipanj, 2003.), u tekstu
naslovljenom “Zašto Hrvati
istupaju iz Crkve? “ ukazuje se
da se od samog početka dolaska
Hrvata u SR Njemačku susreće
problem njihova istupanja iz
Crkve, ponajviše čini se, zbog
plaćanja poreza. Stoga je u
tekstu iznesen u cijelosti jedan
od službenih stavova Crkve u
Njemačkoj u kojemu se govori
o važnosti plaćanja crkvenog
poreza. Crkveni porez u
njemačkim biskupijama iznosi
9 posto poreza na plaću, a

visinu poreza na plaću određuje
država. Dakle, ako je primjerice
mjesečni porez na plaću 300
eura, tada se plaća dodatnih 27
eura kao doprinos Crkvi. Taj se
doprinos umanjuje s brojem
djece. Jedno tijelo –
Biskupijsko porezno vijeće,
koje čine dragovoljci sa župa, a
koji su po zanimanju stručnjaci
za financije i prava, odlučuje u
suglasnosti s biskupom o
raspodjeli toga novca. Najveći i
stalni izdaci su plaće i
personalni troškovi župnika,
pastoralnih suradnika,
socijalnih radnika i ostalih
stalnih suradnika. Od crkvenog

poreza također se financiraju
novogradnja i održavanje
crkava, župnih centara i ostalih
crkvenih zgrada, a financiraju
se i socijalne službe na
odgojnome i bolesničkom
području, poput dječjih vrtića,
bolnica i škola. A sve te službe
moguće su samo s novčanim
prilogom vjernika u obliku
crkvenog poreza. Oni koji
odjave svoju pripadnost Crkvi,
kako više ne bi morali plaćati
crkveni porez, time se odjeljuju
od Crkve, a prema važećem
zakonu u Njemačkoj, time gube
sva prava i obveze prema
Crkvi. (ika/kj)

Iz tiska izišla knjiga "Ekumenske studije i
dokumenti"

www.ika.hr

Knjiga nudi detaljni
uvid u proces
bilateralnoga
ekumenskog dijaloga
između katoličke i
pravoslavne Crkve

U izdanju Vrhbosanske
katoličke teologije u Sarajevu
je iz tiska izišla knjiga dr. Nike
Ikića "Ekumenske studije i
dokumenti – Izbor ekumenskih
dokumenata Katoličke i
Pravoslavne crkve s popratnim
komentarima". Knjiga je
podijeljena na pet većih
dijelova koji obrađuju slijedeće
teme: Teološka dijagnoza
ekumenskog stanja, Dokumenti

ekskomunikacija 1054. i
njihova ukinuća 1965. godine,
Dokumenti suvremenoga
Katoličko-Pravoslavnog
ekumenizma, Dokumenti na
putu prema jedinstvu i
Svjedočanstva lokalnog
ekumenskog puta.
U predgovoru autor Nikić ističe
kako knjiga ima za cilj
promicanje ekumenskog duha i

ozračja na ovim prostorima.
Knjiga nudi detaljni uvid u
proces bilateralnoga
ekumenskog dijaloga između
katoličke i pravoslavne Crkve,
prvenstveno zbog njihova
velikoga povijesnog i crkvenog
značaja te uloge na ovim
prostorima, što ne znači da je
multilateralna dimenzija
dijaloga manje važna.
(IKA/kta-mjv)

Dr. Mataušić o katoličkim medijima
Katolički publicist o
Crkvi i medijima u
razgovoru za list za
mlade "Pogled"
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Komentirajući pitanje kako bi
trebali djelovati katolički
mediji u Hrvatskoj, teolog i
komunikolog dr. fra Mirko
Mataušić za ljetni trobroj
katoličkog lista za mlade
“Pogled” izjavio je da treba
početi drukčije razmišljati nego
do sada, jer nismo više u getu
koji su bili nametnuli
komunisti, te da katolici trebaju
ići u sve medije, a katolički
mediji trebaju se baviti svim
sadržajima, ne samo vjerskim.
Obrazložio je to rečenicom da
ukoliko Crkva treba biti
uključena u društvo kao njegov
evanđeoski “kvasac”, onda
kršćane i te kako treba zanimati
što se događa u društvu.
Ocijenio je također da vjernici
moraju najprije mnogo više
učiti o medijima, njima se
baviti, istraživati ih, pa će onda
biti više prisutni u svjetovnim
medijima, a i katolički mediji
će biti bolji i svestraniji.
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Pitanje o stanju s katoličkim
kadrovima što se tiče medija,
dr. Mataušić je prokomentirao
da danas imamo lijep broj
katoličkih medijskih djelatnika
i medijskih kuća, no da ima tek
nekoliko ljudi koji su školovani
i voljni medijima se baviti
znanstveno. Ocijenio je također
da je premalo suradnje i
istinske međusobne potpore,
rekavši “tu nismo bolji nego i
naše društvo općenito, no dok
su tamo sukobi otvoreni, među
nama postoje neizgovoreni i
potisnuti animoziteti,
netrpeljivosti, premda je danas
već bolje nego prije“.
Napomenuo je da valja početi
od vrlo jednostavne činjenice:
na medijskom području ima
strahovito puno posla, i kad bi
ih bilo još puno više, ne bi stigli
napraviti sav posao koji treba,
te, prema tome, nema razloga
za strah i sukobe, a
konkurencija je uvijek dobra.

Upozorio je na veliki problem
katoličkog tiska što nema
distribuciju neovisnu o
crkvenoj strukturi, o župnim i
samostanskim crkvama, jer se
događa da ukoliko se u listu
objavi nešto što se nekim
svećenicima ne sviđa, vrlo se
lako može dogoditi da će se
vratiti broj ili otkazati list.
Ocijenio je da bi taj problem
trebali riješiti katolički
izdavači, te da je stoga potrebna
Udruga katoličkih izdavača koji
bi poradili na mreži distribucije
koja će biti neovisna o prodaji u
crkvi. Osim toga, napomenuo je
da bi se neovisnom
distribucijskom mrežom moglo
doći do ljudi do kojih se ovako
ne dolazi. A, prema njegovoj
ocjeni, ovako katoličko
novinarstvo može eventualno
biti slobodno što se tiče
društva, može iznijeti kritiku o
bilo kojoj društvenoj instituciji,
ali ne o Crkvi. (ika/kj)

