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Deseta obljetnica utemeljenja Požeške biskupije
Nakon sveèane koncelebrirane euharistije, javnosti je
predstavljen zbornik radova u èast požeškoga biskupa
pod nazivom "U služenju Božjemu narodu", u prigodi
njegova 60. roðendana, 25. obljetnice misništva i 10.
obljetnice biskupstva
Kardinal Bozaniæ na Danima sv. Nikole Taveliæa u
Tomislavgradu
Rad nedjeljom drski je izraz modernoga heretièkog
pogleda na potrebu neogranièenoga stjecanja
materijalnih dobara, što osobito bolno proživljavaju
naše obitelji, a posebno osjeæaju djeca
Premijer Sanader primio biskupa Komaricu
Biskup izvijestio o naporima Biskupskog ordinarijata i
Caritasa u Banjoj Luci u lijeèenju još uvijek
mnogobrojnih i raznovrsnih ratnih rana
Susret hrvatskih misionara i misionarki
19. ljetni susret održan je u Banjoj Luci
Objavljen motu proprio "Summorum Pontificum"
Apostolsko pismo posveæeno upotrebi rimske liturgije
koja je bila na snazi do 1970. - Liturgijska obnova u
Katolièkoj Crkvi nije dovedena u pitanje i nije ugrožen
autoritet Drugoga vatikanskog koncila, istaknuo
Benedikt XVI.
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Biskup Žerdin posjetio Slavonski Brod
Sveèani zavjeti s. Viktorije Marinoviæ
Rijeka: Personalne promijene u župama
Gostovanje Beèkoga muškog pjevaèkog zbora u Splitu
Kardinal Puljiæ predvodio misu za vlè. Vilima Cecelju
Prva sjednica Vijeæa obitelji s brojnom djecom
Hrvatske folklorne skupine iz Kanade u Vukovaru
Požega: Susret katolièkih prosvjetnih djelatnika
Generalni kapitul Družbe sestara franjevki od Bezgrešne
Sastanak Hrvatskoga Caritasa i Caritasa BK BiH u Varaždinu
Misa u povodu Ðakovaèkih vezova
U Blatu proslavljen blagdan bl. Marije Propetog Isusa Petkoviæ
Blagdan bl. Marije Propetoga Petkoviæ u Zagrebu
Poèelo Ljeto Don Bosco 2007.
Crkva u Hrvata
Innsbruck: Ðakonsko reðenje Marka Stipetiæa
Subotica: Proslavljen blagdan bl. Marije Petkoviæ
Inozemne vijesti
Papina posljednja opæa audijencija prije ljetnog odmora
Posebno izdanje Biblije posveæeno Benediktu XVI.
Poljska: Svaki drugi katolik na nedjeljnoj misi
Engleska: Izbor biskupa bez uplitanja Vlade
Prilog dokumenti
Svi su krštenici poslanici Kristovi
Prilog prikazi
Ljetni dvobroj "Žive zajednice"
Objavljeno popravljeno i dopunjeno izdanje "Blagoslova"
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Biskup Žerdin posjetio Slavonski Brod
Apostolski upravitelj San Ramona, misijske biskupije u
amazonskoj prašumi, bio je gost u franjevaèkom samostanu
Slavonski Brod, 29.6.2007. (IKA) – Biskup Gerard Anton
Žerdin, apostolski upravitelj San Ramona, misijske biskupije
u amazonskoj prašumi, bio je u petak 29. lipnja gost u
franjevaèkom samostanu u Slavonskom Brodu.
Zajedno s provincijalom Hrvatske franjevaèke provincije sv.
Æirila i Metoda fra Željkom Železnjakom i ravnateljem fra
Mijom Hrmanom predvodio je misu zahvalnicu u povodu
završetka školske godine za uèenike Klasiène gimnazije "Fra
Marijan Lanosoviæ".
Biskup Žerdin pripada Hrvatskoj franjevaèkoj provinciji, a
kao misionar u Amazoniji živi i djeluje veæ 32 godine. U
propovijedi je istaknuo da smo poput Petra pozvani
prepoznavati Isusa u svom svakodnevnom životu i biti
dosljedni u ispovijedanju svoje vjere. "Diplome koje æete
danas primiti", rekao je, ponos su i radost kako vama tako i
vašim roditeljima i profesorima, a vrednote koje su vam oni
usadili pozvani ste prakticirati u daljnjem životu.
Na kraju mise, zajedno s provincijalom Železnjakom, uz
èestitku, maturantima je uruèio svjedodžbe.
Sveèani zavjeti s. Viktorije Marinoviæ
Hvar, 30.6.2007.
(IKA) – U sveèanom jutarnjem
euharistijskom slavlju, kojem je uz devet sveæenika otoka
Hvara u samostanskoj crkvi Blažene Djevice Marije
hvarskih benediktinki predsjedao hvarsko-braèko-viški
biskup Slobodan Štambuk, hvarska koludrica s. Viktorija
Marinoviæ, rodom iz Ðulovca kod Daruvara, položila je 30.
lipnja u ruke opatice samostana Metilde sveèane (doživotne)
redovnièke zavjete.
È.m. Metilda izrazila je zajednièku radost cijele hrvatske
benediktinske obitelji te napomenula kako su se vjernici
grada Hvara osobito istaknuli u sudjelovanju u sveèanoj
biskupskoj misi te kasnije u prireðivanju zajednièke
sveèanosti.
Samostan hvarskih koludrica sv. Ivana Krstitelja i Antuna
opata, sa samostanskom crkvom BDM, utemeljen je u gradu
Hvaru godine 1654.
Župa Rajiæ proslavila sv. Tomu
Rajiæ, 3.7.2007. (IKA) - Župa Rajiæ u Požeškoj biskupiji
proslavila je 3. srpnja svog zaštitnika sv. Tomu apostola.
Koncelebrirano misno slavlje predvodio je župnik u
Èaèincima preè. Zdravko Radoš uz sudjelovanje dvanaest
sveæenika iz Zagrebaèke nadbiskupije te Požeške biskupije.
Vlè. Radoš u propovijedi je govorio o Tominoj nevjeri u
kojoj se prepoznajemo svi mi koji se pokušavamo vraæati
sebi i Isusu Kristu. Vjera je dragocjeni dar koji se živi u
svojoj obitelji, hrani se sakramentima i odgojem, kazao je.
Na kraju misnog slavlja sve je pozdravio župnik Jozo Zoriæ.
Uoèi blagdana sv. Tome proslavljeni su zaštitnici mjesta sv.
Petar i Pavao. Misno slavlje predvodio je kapelan iz
Španskog Marko Kovaè, a propovijedao je kapelan iz
Kustošije Domagoj Vuletiæ. Župa se za blagdan sv. Tome
pripremala trodnevnicom koju su predvodili sveæenici iz
okolnih župa.
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Rijeka: Personalne promijene u župama
Rijeka, 4.7.2007. (IKA) - Pastoralne potrebe župa Rijeèke
nadbisupije i ove su godine bile razlogom promjena
sveæenika u pojedninim župama. Najviše se novih
imenovanja odnosi na nove sveæenike, a ove je godine nešto
manje promjena župnika. Petorica mladomisnika preuzeli su
prve sveæenièke zadaæe u župama. Leonid Bevza iz
Ukrajine, èlan neokatekumenske zajednice zareðen za
sveæenika Rijeèke nadbiskupije imenovan je župnim
vikarom u župama Grižane i Selce. Mladomisnik Siniša
Vujèiæ bit æe vikar u župama Ravna Gora i Mrkopalj. Trojica
mladomisnika ostali su u župama u kojima su proveli
ðakonsku godinu, Marinko Kaiæ kao vikar u župi Uznesenja
Marijina u Rijeci, Tomislav Zeèeviæ u Jelenju, a Kristijan
Zeba imenovan je sužupnikom u zajednici sveæenika u župni
sv. Ivana Krstitelja na Škurinjama. Župnik voditelj ove
zajednice je Dalibor Božiæ. Sa studija fundamentalne
teologije u Rimu vratio se mr. Dražen Volk te je imenovan
župnim vikarom u župi Sv. Križa na Srdoèima. Michele
Cittadino preuzet æe službu vikara u župama sv. Ane i sv.
Antuna op. u Rijeci. Carlos Cabrera privremeno preuzima
službu u zajednici katekumena i razriješen je službe župnog
vikara u župama Rukavac, Veprinac i Ièiæi, a zamijenit æe ga
Lovro Periæ. Nixon Caicedo, župnik u Dramlju imenovan je
upraviteljem župe Grižane. Dragutin Prlog, župnik u Triblju,
postavljen je za župnika u Drivenik te razriješen službe u
Grižanama. Ivan Zimmerman, župnik u Križišæu, razriješen
je službe župnika u Driveniku.
Završena humanitarna akcija portala Križ života
Zagreb, 4.7.2007. (IKA) - U humanitarnoj akciji portala
Križ života "Obnovimo jednu kuæu u Vukovaru" prikupljeno
oko 25 tisuæa kuna za obnovu kuæe vukovarske obitelji
Æavar. U akciji koja je zapoèeta prije godinu dana obnova
kuæe je završena, a tijekom akcije sakupljeno je oko 25
tisuæa kuna, pola u novcu, a pola u graðevinskom materijalu.
Ovom akcijom pomoglo se vukovarskoj obitelji Æavar,
starijim umirovljenicima kojima je svo troje djece slijepo te
im financijske prilike nisu omoguæavale da sami obnove
kuæu koja je 1991. uništena do treæeg stupnja.
Sastanak èlanova Senjskog kaptola
Senj, 5.7.2007. (IKA) - Èlanovi Senjskog kaptola okupili su
se 5. srpnja u župi Uznesenja BDM u Senju na prvoj
ovogodišnjoj sjednici. Na sastanku je reizabran tajnik
kaptola mons. Mile Peciæ. Nakon rasprave o statutu i nekih
pojašnjenja, kanonici su se osvrnuli na svoje dosadašnje
aktivnosti u sveèanim liturgijama i dogovorili aktivnosti u
drugoj polovici tekuæe godine. Posebno je skrenuta
pozornost na sudjelovanje u proslavi Gospe Karmelske u
Senju 16. srpnja, proslavi zaštitnika biskupije sv. Jakova na
Udbini 25. srpnja, kao i proslavi Dana hrvatskih muèenika 9.
rujna na Udbini. U razgovoru su dotakli aktualna dogaðanja
u društvu i Crkvi.
Senjski kaptol, koji ima dugu i slavnu povijest, statut iz
1340., nastavio je svoj rad i u novoutemeljenoj Gospiækosenjskoj biskupiji. Kanonici po statutu sudjeluju u sveèanom
bogoslužju u stolnoj crkvi i u zadaæama koje im povjeri
biskup. Senjski kaptol popunjen je biskupovim dekretom od
20. ožujka 2003.
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Deseta obljetnica utemeljenja Požeške biskupije
Nakon sveèane koncelebrirane euharistije, javnosti je
predstavljen zbornik radova u èast požeškoga biskupa pod
naslovom "U služenju Božjemu narodu", u prigodi njegova
60. roðendana, 25. obljetnice misništva i 10. obljetnice
biskupstva
Požega, 5.7.2007. (IKA) - Na blagdan slavenskih apostola
sv. Æirila i Metoda, 5. srpnja, Požeška biskupija proslavila je
desetu obljetnicu svoga utemeljenja. Na taj dan prije deset
godina papa Ivan Pavao II. utemeljio je Požešku biskupiju te
za prvoga biskupa imenovao mons. dr. Antuna Škvorèeviæa.
Tim povodom u požeškoj crkvi Sv. Lovre biskup Škvorèeviæ
predvodio je euharistijsko slavlje u koncelebraciji s
ðakovaèkim i srijemskim biskupom Marinom Srakiæem,
pomoænim biskupima ðakovaèkim Ðurom Hraniæem i
sarajevskim Perom Sudarom, generalnim tajnikom Hrvatske
biskupske konferencije mons. Vjekoslavom Huzjakom te
ostalim sveæenicima i redovnicima biskupije.
Biskup Škvorèeviæ u uvodnom dijelu slavlja podsjetio je na
apostolsko pismo pape Ivana Pavla II. o utemeljenju
biskupije, koje je potom i proèitano, a u propovijedi se
osvrnuo na slavenske apostole, solunsku braæu Æirila i
Metoda, koji su u èetrnaestostoljetnoj povijesti hrvatskoga
naroda ostavili duboki duhovni trag. U njega su se upisali i
mnogi hrvatski duhovni velikani poput blaženog Alojzija
Stepinca kojem u novije vrijeme, istaknuo je biskup,
dugujemo veliku zahvalnost za oèuvanje dostojanstva,
narodnoga i crkvenog, u teškim povijesnim vremenima.
Upravo taj duh na svoj naèin pripremio nas je na situaciju
slobode, dodao je, koju smo postigli 1990. godine što je
onda stvorilo uvjete i za utemeljenje novih biskupija meðu
kojima je i požeška.
Biskup je na kraju svoju molitvu za biskupiju iskazao
rijeèima sv. Metoda te je ujedno zahvalio svima koji su sve
ovo vrijeme bili molitelji za njezin duhovni rast i napredak te
pozvao sve da i dalje za nju mole kako bi ustrajala na
Kristovu putu pod geslom "Krist danas i uvijeke".
Na kraju misnog slavlja èestitku za desetu obljetnicu
požeškome biskupu uputio je uime svih sveæenika,
redovnika, redovnica, bogoslova i Stolnog kaptola sv. Petra
prepošt mons. Josip Devèiæ. "Premda je naš jubilej skroman,
važno je istaknuti da nam je Crkva uvijek snažno navezana
na tradiciju, na vrijeme djelovanja i to ne da bismo govorili o
kraju vremena, nego punini vremena po kojem stjeèemo
novo roðenje. O toj mladoj Crkvi svjedoèite vi vjernici, svi
sveæenici, sav kler naše biskupije, svjedoèi biskup – to je
svjedoèenje o ljudima, velikim djelima i postignuæima koja
æe se po milosti i dobroti Gospodnjoj nastaviti", istaknuo je
mons. Devèiæ.
Nakon misnog slavlja u Dvorani sv. Terezije Avilske
prireðeno je predstavljanje zbornika radova u èast požeškoga
biskupa pod naslovom "U služenju Božjemu narodu" u
prigodi njegova 60. roðendana, 25. obljetnice misništva i 10.
obljetnice biskupstva, koji je priredilo uredništvo u sastavu
Josip Barièeviæ, Tomislav Ivanèiæ, Josip Krpeljeviæ. Zbornik
koji je tiskan na 900 stranica predstavio je biskup Hraniæ,
generalni vikar Požeške biskupije Josip Krpeljeviæ, dr. Josip
Barièeviæ s Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u
Zagrebu te povjesnièarka umjetnosti dr. Željka Èorak.
Zbornik sadrži 46 radova koji su razvrstani u tri skupine.
Prvi ili uvodni dio govori o osobi biskupa Škvorèeviæa i
njegovu djelovanju, pod naslovom "Vizije i projekti", a
drugi, najopsežniji dio èine znanstveni i struèni radovi
razvrstani u šest tematskih cjelina: sustavna teologija,
kateheza - liturgija - pastoral, ekumenizam i dijalog,
biblijska teologija, crkvena povijest i sakralna umjetnost.
Treæi dio donosi dva svjedoèanstva biskupovih prijatelja iz
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drugih Crkava, biskupa reformirane Crkve Endre Langha i
predsjednika Mešihata islamske zajednice u Republici
Hrvatskoj ef. Ševka Omerbašiæa. Zbornik koji je napisalo 46
autora, uglavnom znanstvenika, umjetnika, kulturnih i javnih
djelatnika iz šest država, sadrži i slavljenikovu biografiju i
cjelovitu bibliografiju.
"Dakako da ljudski život ne može stati u jednu knjigu, pa ni
u ovako opsežan zbornik. Ova knjiga posveæena prvom
požeškom biskupu otkriva samo dio njegova pastoralnoga i
znanstvenog djela, koje je ostvario u šest desetljeæa života.
No, ona æe svakom dobronamjernom èitatelju nedvojbeno
pokazati da je u osobi Antuna Škvorèeviæa Požeška
biskupija dobila "aptum pastorem et magistrum",
prikladnoga pastira i uèitelja, kakvoga je Požeškoj biskupiji
u Apostolskom pismu "Ad unum corpus" o njegovu
biskupskom imenovanju zaželio sluga Božji papa Ivan
Pavao II.", istaknuo je mr. Krpeljeviæ.
Dio zbornika koji se odnosi na tematiku iz liturgije, kateheze
i pastorala predstavio je pomoæni biskup Hraniæ, dok je dr.
Barièeviæ govorio o školstvu u Hrvatskoj u posljednjih 60
godina s posebnim osvrtom na katolièke škole. O odnosu
biskupa Škvorèeviæa prema umjetnosti govorila je dr. Èorak,
koja je s njime suraðivala na nekim zajednièkim projektima
dok je živio u Zagrebu. Visoke umjetnièke kriterije na radost
povjesnièara umjetnosti ali umjetnika, kako je dodala,
požeški biskup je nastavio primjenjivati u praksi i na
prostoru Požeške biskupije, posebno u gradu Požegi, sjedištu
biskupije te æe povijest njegovo razdoblje pamtiti i kao
umjetnièki vrijedno.
"Želio bih od srca zahvaliti urednièkom odboru, vama koji
ste dali svoje pisane doprinose za zbornik, vama koji ste ga
predstavili ali i svima nazoènima jer ste mi na taj naèin
iskazali svoju posebnu pozornost i poštovanje. Ovaj sveèani
èin za mene je bio susret sa svom onom poviješæu u koju
sam nastojao ugraðivati one talente koje mi je Bog dao, ali
ugraðivati ih i u Domovinu i Crkvu za koju sam uvijek
smatrao da su moje i da ne smijem ni pred Domovinom ni
pred Crkvom stajati po strani nego uèiniti ono što je
moguæe", rekao je na kraju predstavljanja slavljenik biskup
Škvorèeviæ.
Predstavljena knjiga "Preko – glazbena baština"
Knjiga skladatelja i dirigenta Ive Nižiæa u izdanju
Sveuèilišta u Zadru
Zadar, 5.7.2007. (IKA) - "Preko - glazbena baština; Živa
baština i glazbena praksa u 20. st." naslov je knjige
skladatelja i dirigenta Ive Nižiæa u izdanju Sveuèilišta u
Zadru, koja je u èetvrtak 5. srpnja predstavljena je u
Sveèanoj dvorani zadarskog Sveuèilišta. Uz uvodnu rijeè dr.
Stijepe Obada, o knjizi su govorili recenzenti akademik
Jerko Beziæ, prof. dr. Nikola Buble i dr. fra Izak Špralja. U
pet poglavlja na 250 stranica autor govori o geografskopovijesnim obilježjima Preka, svjetovnoj glazbenoj baštini,
školskim pjesmama i pjesmama za djecu, te pedagoškoj
primjeni slojevitog puèkog tadicionalnog pjevanja. Pišuæi o
crkvenoj glazbenoj baštini Preka, Nižiæ opisuje znaèajke
tradicionalnoga crkvenog puèkog pjevanja i to glagoljaškog,
puèkog pjevanja proizašlog iz liturgijskog pjevanja na
staroslavenskom jeziku, koje se pomalo oblikovalo u
litrugijsko pjevanje zapadnog obreda na živom hrvatskom
jeziku, a u napjevima uz elemente gregorijanskog korala ima
i karakteristike svjetovnog vokalnog glazbenog folklora
zemljopisnih podruèja u kojima se razvijalo. Nižiæ analizira
napjeve Puèe moj, usporeðujuæi preèki i kaljski, Smiluj mi
se Bože, Gospin plaè, Braæo, brata sprovedimo i Od žalosti
Majko sveta.
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Autor opisuje i utjecaj sestara Kæeri Milosrða i franjevaca
treæoredaca u Preku, nekad
važnoj hrvatskoj
administrativnoj i gradskoj postaji s nizom zborova i
ustanova. Bogatstvo knjige èini 45 notnih jednoglasnih i
višeglasnih zapisa te slikovni prikazi, fotografije ljudi koji su
bili nositelji tog bisera glagoljaške baštine otoka Ugljana.
Dr. Špralja je rekao da su ta djela nastala u najbližoj suradnji
Boga i èovjeka, a to molitveno nadahnuæe rezultira
prirodnim, osjeæajnim pjevanjem kakvo je glagoljaško,
dobrim za èovjekovu duhovnost i nije školski skladano.
"Nije teško prilagoditi glas kad se više traži pobožnost nego
glazbeno umijeæe od èovjeka", rekao je dr. Špralja, što
potvrðuje Nižiæeve rijeèi o vrlo potresnim i snažnim
interpretacijama otoèana èija glazbena izvedba komunicira
sa samim životom. Dr. Buble graðu knjige smatra vrijednim
spomenikom uljudbenih postignuæa koji legitimira pravo,
obièaje, glazbenu vrijednost i kulturu našeg naroda,
izražavajuæi privrežnost dalmatinskom kraju i ljubav prema
domovini. U zahvalnosti onima koji su doprinijeli nastanku
tog vrijednog djela, Nižiæ je rekao da je glagoljaško pjevanje
odraz nas u povijesti, kako bismo znali što je pjevanje i što
smo mi kroz to pjevanje.
Uz nastup dramske umjetnice Milene Dundov, izvedbom
puèkih napjeva program su obogatili župni zbor sv. Cecilije
Preko, Izvorna folklorna skupina Kanica iz Preka te
Akademski pjevaèki zbor Sveuèilišta u Zadru, pod
ravnanjem Ive Nižiæa.
Gostovanje Beèkoga muškog pjevaèkog zbora u Splitu
Split, 6.7.2007. (IKA) – Hrvatsko-austrijsko društvo Split u
suradnji s Austrijskim kulturnim forumom iz Zagreba, uz
podršku Konzulata Republike Austrije u Splitu te uz potporu
Splitsko-makarske nadbiskupije, grada Splita i Splitskodalmatinske županije uprilièio je 5. i 6. srpnja u splitskoj
katedrali Sv. Dujma gostovanje Beèkoga muškog pjevaèkog
zbora Wiener Maennergesang Verein. Zbor je pod
ravnanjem prof. Antala Barnasa i orguljašku pratnju
Cornelie Petre u èetvrtak 5. srpnja izveo koncert duhovne
glazbe, a u petak 6. srpnja pjevao u tijeku euharistijskoga
slavlja koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Marin
Barišiæ u koncelebraciji s generalnim vikarom Austrijskoga
vojnog ordinarijata umirovljenim prelatom Rudolfom
Schuetzom i vlè. Stefanom Thannerom.
Pozdravivši goste i organizatore te subraæu u sveæenstvu,
nadbiskup je podsjetio na povijesni tijek splitske katedrale,
nekadašnjega Dioklecijanova mauzoleja, kazavši da je taj
prostor kroz stoljeæa bio razapinjan ali i "uskrišen". "Stoga
nije èudno što je tu povijest toliko govorila, a na to nas
podsjeæaju i rijeèi pape Ivana Pavla II. koji je u svom posjetu
Splitu 1998. ušavši u ovu prvostolnicu Sv. Dujma rekao:
'Ovdje povijest nije šutjela'", kazao je nadbiskup te dodao:
"Vaša nazoènost ovdje svjedoèi o dubokom austrijskohrvatskom prijateljstvu; ona ne samo da ne šuti nego govori,
ne samo govori nego i pjeva". U propovijedi je nadbiskup
Barišiæ, osvrnuvši se na rijeèi iz molitve Oèenaša: "Doði
kraljevstvo tvoje", istaknuo da naš nebeski Otac nosi u sebi
istinu koja oslobaða i daruje buduænost kada opraštamo
drugima i kada se oslobaðamo od zloga i smrti te otvaramo
volji Božjoj. Napomenuvši da Isus svoje uèenike šalje kao
ovce meðu vukove, nadbiskup je upitao: "Možemo li se
upitati koga se danas mi bojimo? Mi kršæani u današnjoj
Europi imamo li strah od Krista? I kako Isus šalje današnje
uèenike?" U tom je duhu kazao da Isusovo poslanje nije
osvajanje, nego svjedoèenje te da ne šalje pojedinca, nego po
dvojicu jer "drugi" služi kao pomoæ i svojevrstan "korektiv"
da rijeèi i život budu u skladu s onim što se naviješta.
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"Nažalost današnji mentalitet aplaudira i èasti one pojedince
i skupine koji mnogo obeæavaju i onda kada malo ili gotovo
ništa od toga ne ostvare, takoðer kada ne poštuju ono što su
obeæali. Isus kod svojih uèenika istièe usklaðenost,
jedinstvo, savez izmeðu rijeèi i djela, navještaja i ostvarenja.
Te dvije dimenzije stoje jedna s drugom u koaliciji a ne u
opoziciji", naglasio je nadbiskup Barišiæ. Homiliju je
zakljuèio rijeèima da su na tu harmoniju rijeèi i djela
pozvani svi u Crkvi dodavši: "Vi ste na tragu toga navještaja.
Vaše zajednièko pjevanje unosi Kristov mir u naše duše. Vi
ste danas u našemu gradu vijest kraljevstva Božjega i znak
poslanja Isusovih uèenika".
Misno slavlje završilo je pjesmom "Zdravo Djevo", a potom
je za uzvanike uprilièen prijam u dvorani ispod sakristije.
Beèki muški zbor jedan je od najrenomiranijih europskih
zborova i najstarija kulturna institucija Carskoga Grada.
Gostovali su na svim kontinentima i ostvarili najviša
dostignuæa. Udarna glazbena tema koncerta, na kojem su
nazoèni bili dožupan Splitsko-dalmatinske županije Luka
Brèiæ, predsjednik Hrvatsko-austrijskoga društva Split
Milivoj Roje, poèasni konzul Republike Austrije za
Dalmaciju Marin Mrkliæ, generalni vikar mons. Ivan Æubeliæ
i prepozit Prvostolnoga kaptola mons. Drago Šimundža te
brojni uzvanici, bila je "Misa Dalmatica" od Franza von
Suppea, èuvenoga austrijskog kompozitora roðenog u Splitu.
Praizvedbu je 1867. zbor izveo takoðer u splitskoj
prvostolnici. U spomen na velikoga Spliæanina-Austrijanca,
uz obljetnicu njegova roðenja, Austrijsko-hrvatska društva
Beèa i Splita 1999. godine postavili su spomen-ploèu na
njegovoj rodnoj kuæi kod Biskupove palaèe.
Slavonski Brod: Obnovljen Kapelanov stan
Slavonski Brod, 6.7.2007.
(IKA) - Na prostorima
slavonskobrodske Tvrðave u petak 6. srpnja predsjednik
Hrvatske turistièke zajednice Niko Buliæ i zamjenica
gradonaèelnika Slavonskog Broda Olivera Magliæ sveèano
su otvorili obnovljeni Kapelanov stan. Prostorije su
blagoslovili brodski dekan Stjepan Belobrajdiæ i domaæi
župnik Ivan Leniæ.
Govoreæi o povijesti Kapelanova stana nazoèni predstavnici
Grada i Turistièke zajednice istaknuli su kako je to
jedinstveni spomenik baroknog graditeljstva iz 1756. Do
godine 1837. u njemu je stanovao župni kapelan, a poslije su
ga koristili vojni doèasnici. Nakon Domovinskog rata cijeli
prostor Tvrðave pripao je u vlasništvo grada i stalno se
obnavlja. Obnova Kapelanova stana zapoèela je 2001., bit æe
to mjesto na kojem æe turisti i svi ostali posjetitelji moæi
dobiti informacije i promidžbene materijale o Tvrðavi,
Brodu i okolici, a u nešto više od stotinu èetvornih metara
ukupne površine osim turistièko-informativnog centra
smješteni su i "Muzej tambure", te kapelanova soba, gdje æe
se moæi doznati dio povijesti toga kraja. Za posjetitelje æe
biti otvoren svakoga dana od 10 do 20 sati.
Sveæenici Zadarske nadbiskupije u Krasnom i Gospiæu
Krasno, 7.7.2007. (IKA) - U svetištu Majke Božje na
Krasnu održane su duhovne vježbe za sveæenike Zadarske
nadbiskupije koje je prevodio duhovnik u ðakovaèkom
sjemeništu vlè. mr. Božo Radoš.
Uz 13 sveæenika sudjelovao je i zadarski nadbiskup Ivan
Prenða.
Na povratku s Krasna nadbiskup i sveæenici posjetili su
ordinarijat Gospiæko-senjske biskupije i zadržali se u kraæem
razgovoru s biskupom Bogoviæem.

ika
Kardinal Puljiæ predvodio misu za vlè. Vilima Cecelju
Vilim Cecelja bio je sveæenik Zagrebaèke nadbiskupije,
suradnik i prijatelj nadbiskupa Alojzija Stepinca, hrvatski
rodoljub i politièki prognanik te pastir i karitativni djelatnik,
osobito meðu hrvatskim prognanicima u Austriji
Varaždin, 7.7.2007. (IKA) - U župi Sveti Ilija nedaleko
Varaždina u subotu 7. srpnja obilježena je 10. obljetnica
prijenosa posmrtnih ostataka vlè. Vilima Cecelje iz
Salzburga na mjesno groblje u Sv. Iliji te 18. godišnjica
njegove smrti.
Sjeæanje na vlè. Vilima Cecelju obilježeno je proslavom
euharistije u župnoj crkvi u Svetom Iliji te prigodnim
izlaganjima. Misu je predvodio vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljiæ zajedno s varaždinskim biskupom
Josipom Mrzljakom, generalnim vikarom Varaždinske
biskupije mons. Ivanom Godinom, dugogodišnjim
ravnateljem Hrvatske inozemne pastve mons. Vladimirom
Stankoviæem, župnikom preè. Ivanom Košæakom i desetak
sveæenika.
Na poèetku mise biskup Mrzljak kardinalu Puljiæu izrazio je
dobrodošlicu "u kraj koji obiluje duhovnim zvanjima, a
jedno od njih bio je i vlè. Vilim Cecelja". U ovome misnom
slavlju povezani su i Hrvati iz Hrvatske s Hrvatima u BiH,
jer "premda živimo u dvije države, više gledamo na ono što
nas spaja nego na ono što nas razdvaja. A osim zajednièkoga
jezika, Crkva je ta koja nas spaja i povezuje", rekao je
biskup Mrzljak te je ujedno i podsjetio na 5. srpnja 1997.
godine, dan kada je uspostavljena Varaždinska biskupija.
Premda je želio upoznati sveæenika o kojemu su mu mnogi
prièali, kardinal Puljiæ nije osobno upoznao vlè. Vilima
Cecelju. No, veæ od ranih mladenaèkih dana slušao je
svjedoèanstva drugih o njemu, te je i sam kao mlad sveæenik
potajno èitao o njegovu djelovanju. Vjernicima je, stoga,
prenio svjedoèanstva o vlè. Cecelji koja su i njega poticala
na traženje istine te je u pisanim dokumentima našao
potvrdu svemu što je èuo. "Bio je to sveæenik koji je prvi
poèeo okupljati naše ljude koji su otišli u bijeli svijet kako bi
život spasili. On je saèuvao uspomenu na bleiburške žrtve.
Dijelio je utjehu mnogima ispovijedajuæi ih na materinjem
jeziku, a na molitvu je poticao svojom molitvom", istaknuo
je vrhbosanski nadbiskup u propovijedi i primijetio kako je
vlè. Cecelja uspio saèuvati nadu i prenositi je drugima,
premda godinama prisilno razdvojen od svojih i sa žarkom
ljubavlju za svoju grudu i hrvatski narod.
U propovijedi je kardinal Puljiæ i aktualizirao sadašnji
trenutak hrvatskoga naroda koji još uvijek pati "od utjecaja
onih koji ne znaju vrednovati sebe, svoj identitet, korijene,
baštinu i povijest". Takoðer je primijetio kako èesto gubimo
ljubav prema vrijednostima u našoj povijesti, a "moramo
saèuvati osjeæaj vrednovanja za ljude koji su se žrtvovali i
svoj život ugradili u povijest našu, jer život poèinjemo na
izgraðenoj povijesti i na satkanoj životnoj stvarnosti kako
bismo gradili buduænost". Stoga vrhbosanski nadbiskup
smatra hvale vrijednim èuvati pamæenje, prikupljati
uspomene i istinski vrednovati sve što je ugraðeno u našu
povijest kroz komunistièko vrijeme, jer "nažalost, ne znamo
vrednovati žrtve komunistièkoga režima. Brzo zaboravljamo
herojske žrtve i ljude toga vremena. I ne znamo prenijeti to
na buduæa pokoljenja. Djeca i mladi ne mogu se uživjeti u to
vrijeme". Ovo se odnosi i na nedavni rat i pravdu koju "dijeli
svjetska javnost ili moænici ovoga svijeta", rekao je kardinal
Puljiæ i poruèio: "Nemojmo oèekivati da nam drugi govore
što je istina, veæ je sami istražujmo. I znajmo voljeti i
vrednovati svoje da bismo mogli i tuðe. Ako nema
samopoštovanja i vrednovanja, onda nam nedostaje polazište
za ispravan dijalog s drugima. Ispravno vrednujmo utkanost
žrtve i ljubavi na kojoj mi danas živimo kako bi mogli
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pouèiti mlade da upoznaju, vrednuju i da se time ponose".
Vilim Cecelja roðen je u mjestu Sveti Ilija godine 1909. Bio
je sveæenik Zagrebaèke nadbiskupije, suradnik i prijatelj
nadbiskupa Alojzija Stepinca, hrvatski rodoljub i politièki
prognanik te pastir i karitativni djelatnik, osobito meðu
hrvatskim prognanicima u Austriji. Od komunistièkih vlasti
bio je proglašen ekstremnim nacionalistom i "neprijateljem
naroda". Bio je dušobrižnik tisuæa hrvatskih izbjeglica u
mnogim austrijskim mjestima, najviše u Salzburgu, gdje je
organizirao prvu sustavnu pastvu hrvatskih vjernika koja je
kasnije preimenovana u hrvatsku katolièku misiju. Sredinom
pedesetih godina XX. stoljeæa zapoèeo je s odavanjem
poèasti stradalima u Bleiburgu. Umro je u samostanu Maria
Plain kod Salzburga 3. srpnja 1989. godine.
Prva sjednica Vijeæa obitelji s brojnom djecom
Požeška biskupija uspjela je povezati više od dvjesto i
pedeset obitelji s petero ili više djece
Požega, 7.7.2007. (IKA) - Na poziv i pod predsjedanjem
požeškog biskupa Antuna Škvorèeviæa u dvorani bl. Alojzija
Stepinca u Požegi održana je 7. srpnja prva sjednica Vijeæa
obitelji s brojnom djecom Požeške biskupije. Biskup je
protumaèio nazoènima kako Požeška biskupija u okviru
spomena desete obljetnice svoga utemeljenja želi, meðu
ostalim, pojaèati i svoja nastojanja u pastoralu braka i
obitelji. Podsjetio je da je u skladu s odlukom, donesenom na
posljednjem susretu obitelji s petero i više djece u Požeškoj
biskupiji - iz svakog dekanata izabrana po jedna obitelj u
Vijeæe, kojem je zadaæa raditi na boljoj meðusobnoj
povezanosti tih obitelji, voditi brigu o pitanjima i
problemima njihova materijalnog i duhovnog stanja te
doprinijeti da im se još organiziranije može pružiti potrebna
pomoæ. Istaknuo je da Vijeæe djeluje pri Centru Požeške
biskupije "Za život i obitelj" (Pro vita et familia) te da je
njegovo vodstvo povjereno stalnom ðakonu Ivi Grbešu, koji
je i sam iz obitelji s brojnom djecom. Biskup je upoznao
vijeænike da je Požeška biskupija dosad svojim djelovanjem
uspjela povezati više od dvjesto pedeset obitelji s petero ili
više djece, te one dolaze na redovite godišnje susrete, koji se
održavaju za blagdan sv. Obitelji. Podsjetio je na ono što se
dosad èinilo u materijalnom pogledu, posebno za
prognanièke obitelji te je zamolio nazoène da svojim
osvrtima i prijedlozima doprinosu daljnjem usmjerenju
biskupijskog djelovanja na tom podruèju. Ujedno je
spomenuo kako se neke obitelji zauzimaju za veæu duhovnu
potporu supruzima u obiteljima s brojnom djecom, te je
zamolio da vijeænici i u tom pogledu iznesu svoje mišljenje.
U raspravi je izraženo zadovoljstvo što Požeška biskupija
posveæuje posebnu pozornost obiteljima s brojnom djecom i
što veæ nekoliko godina organizira njihove susrete, koji su za
njih od velikog znaèenja. Dotaknuto je više pitanja iz
njihova života. Spomenuto je da najveæi broj takvih obitelji
nije materijalno ugrožen, da ima ono što je osnovno
potrebno za život i da im je potrebna ponajprije duhovna
pomoæ. U tom smislu predloženo je nekoliko moguæih
programa: Dani duhovnih susreta u Velikoj, seminara
duhovne obnove, dekanatske duhovne obnove, zajednièko
hodoèašæe u Voæin ili neko drugo svetište, nastavak božiænih
susreta u Požegi. Istaknute su moguænosti sudjelovanja
supružnika iz obitelji s brojnom djecom u oblikovanju
programa Dana života, u teèaju priprave za brak, suradnja s
biskupijskom Molitvenom zajednicom "S Marijom za život",
te s biskupijskim glasilom "Zajedništvu" radi objavljivanja
èlanaka iz njihova života. Sjednica je završila u ozraèju
radosti i zahvalnosti što su se obitelji s brojnom djecom iz
razlièitih dijelova Požeške biskupije mogle upoznati i zbližiti.
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Sjeæanje na sveæenika Vilima Cecelju
Prije deset godina posmrtni ostaci vlè. Cecelje preneseni su
na groblje u Svetom Iliji kod Varaždina - Molitvu na groblju
predvodili su kardinal Puljiæ i biskup Mrzljak
Varaždin, 7.7.2007. (IKA) - Osim euharistijskim slavljem,
sjeæanje na vlè. Vilima Cecelju obilježeno je 7. srpnja i
pohodom na njegov grob na mjesnom groblju u Svetom Iliji
kod Varaždina gdje su posmrtni ostaci vlè. Cecelja preneseni
prije deset godina.
Zajedno s vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom
Puljiæem molitvu kod groba predvodio je varaždinski biskup
Josip Mrzljak.
Uz sveæenike i vjernike u tome èinu sudjelovalo je i
izaslanstvo Poèasnoga bleiburškog voda.
U Pastoralnom centru "Vilim Cecelja" u subotu 7. srpnja
održana su i predavanja o ovome sveæeniku i vremenu u
kojem je djelovao. Premda je bilo predviðeno sudjelovanje
prof. Rudolfa Grulicha, osobnoga poznavatelja vlè. Cecelje,
njegov dolazak na komemoraciju sprijeèila je bolest.
Njegova svjedoèanstva o vremenu nakon II. svjetskog rata i
predavanje sudionicima komemoracije prenio je prof. Ivan
Bošnjak, predsjednik "Napretka" iz Varaždina. Prof. Grulich
podsjeæa na "ponižavanje hrvatskoga naroda i sustavne
klevete diljem svijeta" nakon rata, na optužbe nevino
osuðenog kardinala Stepinca uz èije su se ime pojavljivala i
imena drugih sveæenika, poput Vilima Cecelje i dr.
Krunoslava Draganoviæa. Klevete o njima èuo je u mnogim
gradovima Njemaèke, ali i u Austriji, Švicarskoj i Èeškoj.
Meðutim, primjeæuje prof. Grulich, "Vilim Cecelja i
Krunoslav Draganoviæ stajali su, isto kao i nadbiskup
Stepinac, na strani hrvatskoga naroda. Danas smo pozvani
istražiti arhive, korespondenciju i ostavštinu tih sveæenika,
ali i ostalih sveæenika i laika iz ratnoga i poratnoga
vremena".
Iz vremena nakon II. svjetskog rata prof. Grulich istaknuo je
i papu Pija XII. koji je "uvijek iznova osuðivao osvetu
pobjednika i progone", a 1952. godine napisao je
konstituciju "Exsul familia", o dušobrižništvu prognanika i
izbjeglica u èijem svjetlu treba vrednovati djelo Vilima
Cecelje i dr. Krunoslava Draganoviæa.
U obilježavanju 10. obljetnice prijenosa posmrtnih ostataka
vlè. Cecelje iz Salzburga u njegovo rodno mjesto Sveti Ilija
te uz 18. obljetnicu njegove smrti sudjelovala je i Antonia
Willemsen koja je do 2005. godine bila generalna tajnica
pastoralno-karitativne
udruge
"Kirche
in
Not/Ostpriesterhilfe" (Crkva u nevolji/Pomoæ sveæenicima
na Istoku).
Postojanje te udruge olakšalo je rad vlè. Vilimu Cecelji,
stoga je izlagaèica ukazala na njegovu povezanost s
utemeljiteljem udruge o. Werenfriedom van Straatenom.
Podsjetila je da je "Ostpriesterhilfe" bila prva katolièka
organizacija koja je pomagala i stanovništvu država u
Istoènoj Europi gdje su vladali komunisti. Meðu prvima
njihovu pomoæ dobio je vlè. Vilim Cecelja. Bio je "idealist
koji je, na poèetku sam i èesto uzalud pokušao olakšati
sudbinu svojih zemljaka koji su pobjegli u Austriju. On je u
Werenfriedu našao saveznika u borbi protiv bijede.
No, to nije bila samo materijalna potpora, nego je uz njegovu
pomoæ vlè. Cecelja mogao ostvarivati i neke projekte koji su
ljudima davali duševnu hranu, poput izdavanja mjeseènog
lista Blagovjesnik Srca Isusova i Marijina". Willemsen je
podsjetila i na primjere iz pastoralno-karitativnoga
djelovanja vlè. Cecelje koji se "nije bojao staviti u službu
ljudi, èak je izdvajao i velike dijelove svoje plaæe za
sunarodnjake koji su bili siromašniji od njega". Istièuæi
temeljni stav o. Werenfrieda koji je "vjerovao da su ljudi
uime ljubavi prema bližnjemu spremni na herojsku
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smjelost", Willemsen je primijetila kako je vlè. Vilim bio
jedan od "tihih heroja koji su svojim neumornim radom i
svojom požrtvovnom marljivošæu pridonijeli da se Božje
kraljevstvo na zemlji ostvari". Werenfried je obièavao reæi:
"Èovjek je bolji nego što mislimo". Da je imao pravo,
pokazuju nam sveæenici poput vlè. Vilima, zakljuèila je
predstavnica "Kirche in Not/Ostpriesterhilfe", udruge koja
danas djeluje u 140 zemalja svijeta.
U komemoraciji u Svetom Iliji sudjelovali su i arhivar
Zagrebaèke nadbiskupije vlè. Andrija Lukinoviæ i Ivan
Pomper iz Salzburga iz èijih æe pera nastati i knjiga o vlè.
Vilimu Cecelji.
Hrvatske folklorne skupine iz Kanade u Vukovaru
Gosti koncerta "Domovina u srcu" bili su hrvatski folklorni
ansambli "Zrinski Frankopan" iz Toronta i "Hrvatsko prelo"
iz Oakvillea te župni tamburaški orkestar "Vatroslav
Lisinski" iz Mississauge
Vukovar, 7.7.2007. (IKA/BTU) - U organizaciji Hrvatske
matice iseljenika uz potporu Vukovarsko-srijemske županije
i Gradskog poglavarstva Vukovar na Trgu Republike
Hrvatske u Vukovaru održan je 7. srpnja koncert "Domovina
u srcu". Središnji gosti koncerta bili su èlanovi triju
hrvatskih folklornih skupina iz Kanade: hrvatski folklorni
ansambl "Zrinski Frankopan" iz Toronta, župni tamburaški
orkestar "Vatroslav Lisinski" iz Mississauge i župni folklorni
ansambl "Hrvatsko prelo" iz Oakvillea. Nastupili su i
Vukovarski golubiæi, KUD "Šumari" iz Vinkovaca i Šima
Jovanovac.
Nakon što je sudionike i posjetitelje koncerta pozdravio
Silvio Jergoviæ, voditelj Hrvatske matice iseljenika podružnica Vukovar, rijeèi pozdrava uputio je predsjednik
Hrvatsko-kanadskoga folklornog saveza Nikica Vrdoljak,
istaknuvši: "Neka uz pomoæ Božju i melodièno oglašavanje
zvona s vaših obnovljenih crkava, bude blagoslovljena sva
vaša patnja, dobrota, poštenje i vjera".
Spomenute hrvatske folklorne skupine iz Kanade su na
turneji po Hrvatskoj od 4. do 17. srpnja. U tijeku
jednodnevnog boravka u Vukovaru posjetili su vukovarsku
bolnicu, Gradski muzej, crkvu Sv. Filipa i Jakova, a na
Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i na
Ovèari položili su vijenac. Skupine su 8. srpnja sudjelovale u
sveèanoj povorci sudionika 41. ðakovaèkih vezova u
Ðakovu.
Župni folklorni ansambl "Hrvatsko prelo", Oakville, Ontario
(Kanada) djeluje u sastavu hrvatske katolièke župe Presveto
Trojstvo u Oakvilleu i to od svoga osnutka godine 1977.
Društvo danas okuplja oko stotinu èlanova, djece hrvatskih
iseljenika roðene u Kanadi, druge i treæe generacije.
"Hrvatsko prelo" èlan je Kanadsko-hrvatskog folklornog
saveza, a održao je nastupe diljem Kanade, SAD-a i u
domovini Hrvatskoj. Ansambl se trudi saèuvati hrvatsku
kulturnu baštinu i najsvjetlije tradicije hrvatskog naroda kroz
pjesme, ples i sviranje tambura. Župni tamburaški orkestar
"Vatroslav Lisinski", Mississauga, Ontario (Kanada)
osnovao je vlè. Ivica Kecerin 1978., sa željom promocije
hrvatske pjesme i svirke na tamburama. Ova tamburaška
skupina sudjeluje redovito na euharistijskim slavljima i
župnim proslavama. S ponosom istièu da su doèekivali
mnoge sveæenike, biskupe, nadbiskupe, pa tako i kardinale Josipa Bozaniæa i Vinka Puljiæa. Redovito sudjeluju na
Kanadsko-hrvatskom folklornom festivalu, a više puta su
gostovali i u domovini Hrvatskoj.
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Požega: Susret katolièkih prosvjetnih djelatnika
Požega, 7.7.2007. (IKA) - Katolièko društvo prosvjetnih
djelatnika u Požeškoj biskupiji, koje je utemeljeno prije
godinu dana, svoju prvu izvještajnu skupštinu održalo je 7.
srpnja u Dvorani sv. Terezije Avilske u Požegi. Skupština
društva koje okuplja 234 èlana poèela je molitvom koju je
predvodio duhovni asistent mons. Josip Devèiæ te prigodnim
rijeèima požeškoga biskupa Antuna Škvorèeviæa.
Biskup je podsjetio kako Drugi vatikanski sabor u svom
dokumentu Deklaracija o kršæanskom odgoju pitanje
školstva i djelovanja na prosvjetnom podruèju stavlja u okvir
odgoja. Ukoliko netko prosvjetu i školstvo želi iskljuèiti iz
odgoja kao što se to dogaðalo kada je škola bila
ideologizirana u komunistièkom sustavu, onda to ne može
biti škola u pravom izvornom znaèenju. Katolièki pristup
školstvu polazi od èovjeka kao cjelovitog biæa, odnosno
katolièko polazište o èovjeku je uvijek Božje polazište o
èovjeku. U spomenutom dokumentu, dodao je biskup,
navodi se da prosvjetni djelatnici imaju lijepo ali teško i
odgovorno zvanje pomaganja roditeljima u njihovoj službi.
To zvanje zahtijeva posebne kvalitete duha i srca, brižnu
pripravu i trajnu spremnost za obnovu i prilagoðavanje.
Kamo æe nas odvesti zemlja znanja bez srca i duha, zapitao
je biskup te dodao da æe buduænost Hrvatske ovisiti
iskljuèivo o tome kakvu æemo djecu i mlade odgojiti. Zbog
toga je od presudnog znaèenja kakvo nam je školstvo,
odnosno kakvi su nam prosvjetni djelatnici, koje bi radije
zvao uèiteljima. Biskup je katolièkim prosvjetnim
djelatnicima poruèio da se ne stide svjedoèiti svoju
pripadnost Katolièkoj Crkvi te da im u tome uzor bude
najbolji uèitelj ljudske povijest Isus Krist. Da bi to mogli
istinski svjedoèiti pomagao im je u duhovnoj obnovi prof.
Tomislav Ivanèiæ, koji je istaknuo da je veæ dijete u majèinoj
utrobi svjesno postojanja Boga te da se uèitelji prema djeci
trebaju odnositi na taj naèin da to i oni znaju. Razlog tome je
što èovjek ima duhovnu dušu kojom spoznaje postojanje
Boga. Usvojeno je izvješæe o dosadašnjem radu koje je
podnio predsjednik Društva prof. Pavao Buciæ te najavljen
niz aktivnosti, od osnivanja ogranaka u Našicama i
Virovitici do hodoèašæa uèitelja, organiziranja radionica,
predavanja i tribina, karitativnog rada kroz pomaganje
siromašnim uèenicima te boljeg povezivanja s roditeljima i
drugim vjerskim udrugama.
Generalni kapitul Družbe sestara franjevki od Bezgrešne
Za vrhovnu poglavaricu drugi puta izabrana je s. Nevenka
Grgat
Šibenik, 7.7.2007. (IKA) - Družba sestara franjevki od
Bezgrešne održala je od 3. do 7. srpnja u svojoj kuæi matici u
Šibeniku redoviti generalni kapitul koji je imao izborni i
radni dio. U radnom dijelu radio je na izmjenama i
dopunama konstitucija i statuta pod vodstvom fra Velimira
Blaževiæa, a u završnom dijelu donesene su odluke i
smjernice za daljnji život i djelovanje Družbe. U izbornom
dijelu za vrhovnu poglavaricu drugi puta izabrana je s.
Nevenka Grgat, za zamjenicu vrhovne poglavarice s.
Terezija Zemljiæ, a za vrhovne savjetnice s. Zdravka Gveriæ,
s. Valentina Mandariæ, s. Slavica Bezjak i s. Zvonimira
Nimac. Duhovnu pripremu za kapitul imao je 2. srpnja fra
Bernardin Škunca, a misu zahvalnicu slavio je 7. srpnja sa
sestrama šibenski biskup Ante Ivas. Sestre kapitularke
pohodile su grob svoje utemeljiteljice službenice Božje
majke Klare Žižiæ u crkvi Sv. Lovre gdje su imale misu na
nakanu da u svom poslanju ostanu vjerne karizmi svoje
utemeljiteljice u služenju Crkvi i naviještanju Kraljevstva
Božjega ljudima današnjeg vremena.

Domovinske vijesti
Sastanak Hrvatskoga Caritasa i Caritasa BK BiH u
Varaždinu
Varaždin, 7.7.2007. (IKA) - U Varaždinu je 7. srpnja održan
sastanak Hrvatskoga Caritasa i Caritasa BK BiH na kojem su
sudjelovali njihovi predsjednici varaždinski biskup Josip
Mrzljak i vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljiæ; te
direktori vlè. Ivan Milovèiæ i mons. Bosiljko Rajiæ. Središnja
tema sastanka bile su molbe pristigle na natjeèaj za dodjelu
sredstava iz projekta "Tjedan solidarnosti s Crkvom i
ljudima u BiH".
U izjavi za HKR kardinal Puljiæ i biskup Mrzljak rekli su da
je pristiglo 217 molbi za sredstva koja su predviðena za
potporu programa iz podruèja poduzetništva, školstva i
socijalne pomoæi. Kardinal Puljiæ rekao je kako su na
sastanku postavljena "i naèela kako rasporediti pomoæ od
prikupljenih 200 tisuæa eura za male programe". "Hrvatski
Caritas i dalje æe nastaviti suradnju s Caritasom BK BiH",
rekao je biskup Mrzljak i najavio nastavak "Tjedna
solidarnosti": "Veæ smo izdvojili i dio sredstava za pripremu
za iduæu godinu. Na jesenskom zasjedanju HBK predložit æu
nastavak te akcije i vjerujemo da æe, uz veæu pripremu i
promidžbu, biti još uspješnija". Na pitanje koji su veæ sada
vidljivi plodovi "Tjedna solidarnosti", predsjednik
Hrvatskoga Caritasa kaže: "Umreženost koja se dogaða
meðu nama èini mi se èak važnijom i od prikupljenih
materijalnih sredstava".
Na sastanku u Varaždinu bilo je rijeèi i o konferenciji koja
æe se 24. rujna održati u Sarajevu. Na njoj se oèekuje oko
dvije stotine sudionika: gospodarstvenika, privrednika,
politièara i predstavnika Crkve iz Hrvatske i BiH.
Osmi hodoèasnièki dan župe Gospe od brze pomoæi
Sveèanu misu predvodio biskup Škvorèeviæ
Slavonski Brod, 8.7.2007. (IKA) – Osmi hodoèasnièki dan
župe Gospe od brze pomoæi u Slavonskom Brodu
proslavljen je u nedjelju 8. srpnja pod geslom "Kristovoj
Crkvi na obranu stani". Središnje euharistijsko slavlje
predvodio je požeški biskup Antun Škvorèeviæ s kojim su
došli hodoèasnici iz Požege i njegova rodnog Davora èiji je
Mješoviti zbor pjevao na misi. "Veselite se, klièite i radujte
se, naviješta prorok Izaija. Žetva je velika, a radnika malo,
upozorava Isus. Kakvi su se to radnici pojavili u našoj
domovini da smo kao posvaðana zemlja? Radi èega se to
trebamo veseliti?" zapitao se na poèetku propovijedi biskup
Škvorèeviæ. "Radujmo se jer nam je Bog blizu i raduje se
nama. I dok se u Hrvatskoj vode razna kola zla, Marija koja
je svojim zagovorom kroz teške nevolje 14 stoljeæa gradila
našu domovinu okuplja nas i danas u svoja svetišta. Ona nas
èupa iz kola zla i uzdiže u milosti Kristove ljubavi u kojoj je
svakom èovjeku zajamèeno da neæe biti izgubljen", poruèio
je biskup Škvorèeviæ. Kako je požeški biskup nedavno
proslavio 35 godina sveæeništva i 10 godina biskupske
službe, a župnik Leniæ 10 godina sveæeništva na poseban su
naèin zahvalili Bogu i Gospi na tom daru.
Vjernici iz raznih krajeva Hrvatske, meðu kojima i èlanovi
udruge Vojske Bezgrešne iz Rijeke sudjelovali su u misama.
Veèernju misu prevodio je generalni vikar Vojnog
ordinarijata mons. Josip Šantiæ. U predveèerje blagdana
župnik Leniæ predvodio je uz koncelebraciju mons. Ivana
Šeše i vlè. Ivana Vranèiæa misu zahvalnicu za svojih 10
godina sveæeništva. Prisjetio se mladih dana kada je kao
dijete išao u crkvu, kitio Gospin kip i s bakom molio.
Posvjedoèio je kako je po njezinim molitvama Gospinim
zagovorom èudesno ozdravio i postao sveæenik.
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Kardinal Bozaniæ na Danima sv. Nikole Taveliæa u
Tomislavgradu
Rad nedjeljom drski je izraz modernoga heretièkog pogleda
na potrebu neogranièenoga stjecanja materijalnih dobara,
što osobito bolno proživljavaju naše obitelji, a posebno
osjeæaju djeca
Tomislavgrad, 8.7.2007. (IKA) – U sklopu tradicionalne
vjersko-kulturne manifestacije "Prvi Hrvatski sabor i Dani
sv. Nikole Taveliæa" u Tomislavgradu je u nedjelju 8. srpnja
sveèano misno slavlje predvodio predsjednik Hrvatske
biskupske konferencije zagrebaèki nadbiskup kardinal Josip
Bozaniæ.
Istièuæi kako slavlje svetog Nikole Taveliæa u mjesecu
srpnju znaèi i obnovu vjere za narod Duvna, kardinal je u
propovijedi poruèio kako taj svetac, urešen krunom
muèeništva, poziva i danas svoj hrvatski narod da
obnovljena duha smjelo svjedoèi za Krista. "Primjer njegova
života potièe nas i izaziva da s mnogo zauzetosti živimo
svoju vjeru i nasljedujemo Gospodina Isusa Krista, kojemu
je on revno služio cijeloga svog života. Dok danas slavimo
blagdan sv. Nikole Taveliæa, ne možemo a da u njemu ne
prepoznamo i dio sebe, dio svojih korijena, dio svoga
identiteta, dio onih najfinijih niti kojima je satkana i naša
osoba. Naši korijeni i naš identitet duboko su prožeti
kršæanskom vjerom i katolièkom prisutnošæu kako u ovome
gradu tako i u èitavom hrvatskom narodu", rekao je kardinal.
Podsjeæajuæi da je pobožni i posve Bogu predani redovnik
franjevac Nikola Taveliæ žestoko i smjelo nastupao protiv
hereza i krivovjerja svojega vremena, kardinal Bozaniæ
upozorio je kako je i današnji svijet ispunjen mnogim
"herezama", mnogim krivim vjerovanjima i krivim izborima.
Jedna od najraširenijih modernih hereza, prema
kardinalovim rijeèima, odnosi se na krivo gledanje na dar
života. "Život se danas rijetko promatra u svojoj cjelovitosti
od zaèeæa do naravne smrti kao prijelaza u vjeèni život, veæ
se na njega èesto gleda pod vidom korisnosti. U takvom
gledanju na život najmanje šanse imaju najslabiji: neroðeni,
djeca, starci, nezaposleni, osobe s posebnim potrebama i
bolesni, dok najviše vrijede oni koji mogu najviše proizvesti:
radno sposobni i mladi", primijetio je kardinal. "Moderna
hereza s obzirom na život porièe da je život dar od Boga i da
poèinje zaèeæem. Moderna hereza zato dopušta, opravdava, a
èak i predlaže pobaèaj – ubijanje neroðenih, te druge naèine
spreèavanja dolaska na svjetlo dana veæ zaèetih i zaživjelih
ljudskih biæa. Moderna hereza s obzirom na život smatra da
starima i bolesnima treba dopustiti raniju smrt kako se ne bi
nepotrebno muèili i optereæivali svoje najbliže, kao i cijelo
društvo nedjelotvornim i skupim lijeèenjem i njegom. Zbog
toga se ozakonjuje eutanazija. Moderna hereza dakle naše
starce, djedove i bake, želi ukloniti s ovoga svijeta kao posve
beskorisne, èak i štetne èlanove društva, jer se na njih troši
previše dobara i sredstava koja bi se, prema onima koji to
predlažu, moglo uložiti u nešto "isplativije", upozorio je
kardinal.
Predsjednik HBK u propovijedi je ukazao i kako danas sve
više jaèa krivo gledanje s obzirom na obitelj. Prema
njegovim rijeèima, sve se manje mlade pokušava oduševiti
za obiteljski život, a u tome kao da su se urotili mediji,
industrija zabave i toliki sluèajevi rastava i obiteljskoga
nasilja, pa i u kršæanskim obiteljima.
"Umjesto ideala obiteljskoga zajedništva nude se drugi
"nazovi-oblici" zajednièkoga života: na probu, na odreðeno
vrijeme, bez obveze i slièno. Èak se i ustanovu braka, koju
èine muškarac i žena, želi oslabiti nudeæi neke druge oblike
zajedništva, protiv Božjeg i naravnog zakona, koje se želi
proglasiti brakom", upozorio je kardinal. Pri tome je
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prokomentirao kako moderna hereza djecu prikazuje kao
rizièni faktor siromaštva, a ne kao pravo i istinsko bogatstvo
koje daje smisao i nastavak ljudskome životu.
Tumaèeæi kako je s razaranjem obitelji povezano i krivo
gledanje na materijalno, kardinal je ukazao kako se to
neumjereno zgrtanje materijalnih dobara, bez obzira na
druge pa i na same sebe, posebno bolno oèituje u radu
nedjeljom. "Je li nam potrebno kršiti Božju zapovijed o
svetkovanju Dana Gospodnjega? Je li nam potrebno
zapuštati obitelj, rodbinu, prijatelje i susjede zbog dodatne
zarade nedjeljom?", zapitao je kardinal, istaknuvši da je rad
nedjeljom drski izraz modernoga heretièkog pogleda na
potrebu neogranièenoga stjecanja materijalnih dobara, što
osobito bolno proživljavaju naše obitelji, a posebno osjeæaju
djeca.
Kao još jednu herezu koja uzima maha u našem društvu, a
traje veæ desetljeæima kardinal je spomenuo krivo tumaèenje
naše prošlosti: kako one nedavne, tako i ranije. "Kako se
može dogoditi da i šezdeset godina nakon završetka Drugoga
svjetskog rata mnogima još uvijek kao da nije jasno što se
zapravo dogodilo, kako za vrijeme rata, tako i nakon
njegovoga završetka u provoðenju komunistièke revolucije?
Nije li to izraz moderne hereze, krivoga gledanja i
namjernog manipuliranja prošlošæu pod krinkom raznih
ideologija? Nije li dokaz tome i krivo tumaèenje nedavnih
bolnih ratnih dogaðaja, koji su poharali i vama veoma bliske,
susjedne krajeve, a vama Duvnjacima pružili prigodu da
iskažete svoje rodoljublje u obrani svoga naroda i svoje
gostoljublje u smještaju brojnih izbjeglica i prognanika",
zapitao je kardinal.
Vjernicima je kardinal poruèio da je kršæanin katolik dužan
u tkivo svoga naroda, u društvo Bosne i Hercegovine, kao i u
društvo bilo koje zemlje u kojoj živi i radi, unositi izvorne
kršæanske vrijednosti, koje se oèituju u njegovom odnosu
prema Bogu i èovjeku, prema radu i stjecanju materijalnih
dobara, prema nacionalnom i narodnom identitetu, prema
njegovanju vlastite kulture i baštine.
Misa u povodu Ðakovaèkih vezova
Nakon sveèane povorke sudionika 41. ðakovaèkih vezova u
ðakovaèkoj katedrali-bazilici misu predvodio biskup Srakiæ
Ðakovo, 8.7.2007. (IKA/BTU) – Nakon sveèane povorke
sudionika 41. ðakovaèkih vezova u ðakovaèkoj katedralibazilici Sv. Petra misu je 8. srpnja predvodio ðakovaèki i
srijemski biskup dr. Marin Srakiæ. Koncelebrirali su
pomoæni biskup ðakovaèki i srijemski dr. Ðuro Hraniæ i šest
sveæenika.
"Danas je Ðakovo raspjevano, odjekuje pjesma i tamburica.
Taj smo ugoðaj danas, na neki naèin, doveli u ðakovaèku
katedralu. Umjesto orgulja slušat æemo tamburicu koja æe
predvoditi slavlje i želio bih da se u ovoj misi oèituje ta
radost koju je svaki puta naš èovjek izrazio pred Bogom i
zajednicom kada je bila žetva, ubirao plodove svoga rada",
rekao je na poèetku misnoga slavlja biskup Srakiæ.
Misi su nazoèili predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir
Šeks, ðakovaèki gradonaèelnik Zoran Vinkoviæ, osjeèkobaranjski župan Krešimir Bubalo, saborski zastupnici,
predstavnici politièkih zajednica, javnoga i kulturnoga života
te brojni vjernici i gosti. Tamburašku pjevanu misu
predvodio je folklorni zbor i tamburaški orkestar HKUD
"Osijek 1862" pod ravnanjem Duška Topiæa.
.
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U Blatu proslavljen blagdan bl. Marije Propetog Isusa
Petkoviæ
Središnje misno slavlje predvodio kardinal Vinko Puljiæ
Blato, 9.7.2007. (IKA) - Blagdan bl. Marije Propetog Isusa
Petkoviæ sveèano je proslavljen 9. srpnja u njezinu rodnom
mjestu Blatu na otoku Korèuli. Prijepodne je u svetištu misu
predvodio nekadašnji blatski župnik don Josip Barišiæ, sada
župnik u Èilipima. U popodnevnim satima, nakon odigrane
viteške igre Kumpanjije, na trgu ispred župne crkve zapoèela
je procesija s blaženièinim moæima blatskim ulicama.
Procesiju su predvodili bratimi bratovština sv. Vincence pod
zaštitom Srca Isusova i Svih svetih, a u njoj su sudjelovali
pripadnice III. svjetovnog reda sv. Franje, puhaèki orkestri
Narodne glazbe i HGU "Sv. Vincenca", zatim djeca iz
djeèjeg vrtiæa "Marija Petkoviæ", èasne sestre, župni zbor,
barjaktari, ministranti, sveæenici i vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljiæ koji je nosio moænik te ostali vjernici.
Po dolasku pred župnu crkvu, gdje je na otvorenom podno
zvonika bio pripremljen oltar, kardinal Puljiæ je zapoèeo
sveèano koncelebrirano misno slavlje. Uz domaæeg župnika
don Stipu Miloša koncelebrirali su sveæenici Korèulanskog
dekanata predvoðeni dekanom don Perom Butiganom, zatim
sveæenici iz ostalih dijelova Dubrovaèke biskupije,
dominikanci iz Korèule, franjevci iz Splita, Banje Luke i
Uskoplja te sveæenici iz Vrhbosanske i Zagrebaèke
nadbiskupije. Sveèanoj euharistiji pred brojnim Blaæanima iz
zemlje i iseljeništva, kao i pristiglim hodoèasnicima nazoèile
su dominikanke iz samostana Anðela èuvara u Korèuli na
èelu s provincijalnom poglavaricom Katarinom Maglicom,
dok je duhovne kæeri blažene Marije Propetog iz Družbe
kæeri milosrða predvodila vrhovna glavarica družbe èasna
majka Elsa Alcaraz, zajedno s provincijalnom predstojnicom
provincije Krista Kralja s. M. Domagojom Mariæ. Opæinske i
državne vlasti predstavljali su naèelnik opæine Blato Ivo
Gavraniæ sa suradnicima, predsjednica Opæinskog vijeæa
opæine Blato Katija Favro, naèelnik opæine Smokvica Lenko
Saleèiæ i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa,
turizma i razvitka Branko Baèiæ.
Kardinal Puljiæ propovijedao je o nauèiteljskoj ulozi bl.
Marije Propetoga, spominjuæi pri tome njeno obraæanje
koncilskim ocima gdje ih ona poziva na intezivnije štovanje
Boga Oca. Naveo je razloge njezine neizmjerne ljubavi
prema Nebeskom Ocu, koji leže u, kako je kazao, "knjizi"
Križa koju je ona neprestano "èitala". Razmatrajuæi pred
Križem i sama noseæi svoj križ mogla je spoznati kako ljubiti
Boga i bližnjega, istaknuo je kardinal Puljiæ.
U nastavku propovijedi pod posebno je svjetlo stavio osobu
žene u današnjem društvu i njezino dostojanstvo, koje je
èesto pogaženo, a trebalo bi biti poštovano, jer su žene te
koje su okrenute životu i kojega se ne bi trebale bojati. Stoga
bi ih, prema njegovim rijeèima, trebalo podržati i kao
roditeljice, a ne odobravati ubojstva neroðenih. Osim toga
demografskim padom nestajemo kao narod bez obzira je li u
Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini. Takoðer, ukazao je na
nedostatak duhovnih zvanja pogotovo tu u rodnom mjestu
blaženice gdje se veæ pedeset godina nitko nije odazvao
Božjem pozivu. Mlade je pozvao na odluènost, na
preuzimanje odgovornosti i otvorenost životu, jer
odgaðanjem se ne postiže nikakav cilj. I na kraju kardinal je
pozvao sve da se utjeèu bl. Mariji Propetog za zagovor kod
Svevišnjeg, jer je ona ta koja najbolje može razumjeti
potrebe svojih sunarodnjaka i sumještana.
U tijeku mise kardinal Puljiæ blagoslovio je novu oltarnu
palu koja æe ubuduæe resiti župnu crkvu Svih svetih u Blatu,
crkvu u kojoj je blaženica krštena, u kojoj je primila i ostale
sakramente i u kojoj su zaèeti temelji njene duhovnosti.

Domovinske vijesti
Slika je rad akademskog slikara dominikanca o. Anastazija
Petriæa, inaèe župnika u Bolu na Braèu, a nabavljena je
donacijom blatskih iseljenièkih obitelji braæe Antuna i
Franka Petkoviæ Danèana iz Sydneya iz Australije.
Župljani su se za blagdan pripravili devetnicom u sklopu
koje je prireðeni i bogat kulturni program.
Dok je trajala misa pred crkvom, u nedalekom samostanu
preminula je, okrijepljena sv. sakramentima s. M. Julijana
Franuloviæ, prva nasljednica bl. Marije Propetog na èelu
Družbe kæeri milosrða.
Premijer Sanader primio biskupa Komaricu
Zagreb, 9.7.2007. (IKA/TABB) – U zgradi Vlade Republike
Hrvatske u Zagrebu u ponedjeljak 9. srpnja premijer Vlade
RH dr. Ivo Sanader sa suradnicima primio je banjoluèkog
biskupa dr. Franju Komaricu i direktora Caritasa Banjoluèke
biskupije prelata dr. Miljenka Anièiæa. U kraæem
informativnom razgovoru biskup Komarica izvijestio je
premijera Sanadera o naporima Biskupskog ordinarijata i
Biskupijskog Caritasa u Banjoj Luci u lijeèenju još uvijek
mnogobrojnih i raznovrsnih ratnih rana. Zamolio je
premijera i njegovu Vladu da materijalno pomogne
obnavljanje porušenih zdanja te izgradnju socijalnih
projekata za mnogobrojne nezbrinute ljude na podruèju
banjoluèke regije i odgojno-obrazovnih ustanova koje je
pokrenula i koje uskoro kani pokrenuti Banjoluèka biskupija.
Premijer je biskupu Komarici obeæao da æe sa svojom
Vladom pomoæi plemenite napore biskupa i njegovih
suradnika, na èemu mu je biskup zahvalio "napose u ime
onih koji æe osjetiti plodove te dragocjene pomoæi".
Pripreme za proslavu Dana hrvatskih muèenika
Krasno, 9.7.2007. (IKA) - U svetištu Gospe od Krasna
održan je 9. srpnja sastanak Odbora za obilježavanje Dana
hrvatskih muèenika koji se svake godine obilježava na
Udbini kod Crkve hrvatskih muèenika u gradnji. Odbor je
zasjedao pod predsjedanjem gospiæko-senjskog biskupa Mile
Bogoviæa, a nazoèili su generalni vikar biskupije mons. mr.
Tomislav Šporèiæ, tajnik biskupa o. Draženko Tomiæ,
ekonom biskupije vlè. Nikola Turkalj, gospiæki župnik i
dekan vlè. Antun Luketiæ, župnik Udbine fra Nediljko
Knezoviæ, zborovoða Ivan Prpiæ i predstavnik za medije
Zvonko Ranogajec. Buduæi da ove godine Dan hrvatskih
muèenika pada na nedjelju, oèekuje se manje sveæenika, no
za Gospiæko-senjsku biskupiju to æe biti središnja misa. U
subotu æe se održati mise za nedjelju, a eventualno æe se u
dekanatskim centrima održati jedna jutarnja misa. Misu æe
predslaviti ove godine rijeèki nadbiskup i metropolit Ivan
Devèiæ, a koncelebrirat æe vojni biskup Juraj Jezerinac i
biskupi susjednih biskupija. Kao posebni gosti ove se godine
oèekuju pripadnici udruga specijalne policije s motorima kao
i predstavnici vojnog uèilišta Blago Zadro i ratne škole Ban
Jelaèiæ. Oni æe prinijeti kamenje s raznih mjesta stratišta
diljem Hrvatske. Na sastanku su dogovorene pojedinosti oko
nastupa i repertoara združenog zbora koji æe pjevati misu De
Angelis a i ove godine æe ih pojaèati zbor Bašæina. Uoèi 9.
rujna po župama biskupije organizirat æe se trodnevnica za
koju æe se pripremiti unaprijed napisane homilije s težištem
na novu pastoralnu godinu koja poèinje tim danom, a koja æe
biti u znaku župnih suradnika. U posljednjem dijelu rada
sudjelovao je i poreèko-pulski biskup Ivan Milovan, vezano
za godinu u kojoj se obilježava 60. obljetnica muèenièke
smrti sveæenika Miroslava Bulešiæa.
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Blagdan bl. Marije Propetoga Petkoviæ u Zagrebu
Slavlje u župnoj crkvi Sv. Petra predvodio fra Zvjezdan Liniæ
Zagreb, 9.7.2007. (IKA) - U župnoj crkvi Sv. Petra u
Zagrebu misnim slavljem koje je predvodio fra Zvjezdan
Liniæ proslavljen je 9. srpnja blagdan bl. Marije Propetoga
Petkoviæ. Misa je zapoèela sveèanom Veèernjom. Fra
Zvjezdan je u propovijedi podsjetio kako se prispodoba o
mladiæu koji dolazi pred Isusa i pita što mu je èiniti da bi
baštinio život vjeèni, obièno uzima kod spomendana
redovnika i redovnica, da bi se istaknula njihova spremnost,
njihov odgovor na Isusov poziv "Idi za mnom". Ono što Isus
odgovara mladiæu, vrijedi i za nas danas. Naime, sve što je
potrebno za život ovdje na zemlji i život na nebesima
objavljeno je u Svetom pismu. Nema nove objave, no Isus
podsjeæa mladiæa, a podsjeæa i nas da ne zaboravimo,
istaknuo je fra Zvjezdan, te pozvao prisutne da se svi
zajedno podsjete na Deset zapovijedi Božjih. Zapovijedi su
sasvim konkretne, i poštujuæi njih baštinit æemo život vjeèni.
Svi smo pozvani krenuti za Isusom i na taj put smo krenuli
krštenjem. Vraæajuæi se na prispodobu, fra Zvjezdan je
podsjetio na dramatièni kraj susreta Isusa i mladiæa. "Isus ga
nato pogleda, zavoli ga", Isus je pomislio zašto i on ne bi bio
jedan od apostola, te mu rekao "Idi i što imaš, prodaj i podaj
siromasima pa æeš imati blago na nebu". Isus mu je ponudio
poziv, a mladiæ je otišao. Fra Zvjezdan istièe kontrast: Isus
ga je pogledao i zavolio, a mladiæ se smrknuo i otišao.
Osvræuæi se na život i djelovanje blažene Marije Petkoviæ
koja se spremno odazvala pozivu nasljedovanja Isusa, fra
Zvjezdan je posebno istaknuo njenu ljubav prema euharistiji,
te ono što je se i danas nalazi u crkvama, a to je klanjanje
nakon mise.
Nakon završetka mise, vjernici su imali priliku iskazati
štovanje moæima bl. Marije Propetoga Petkoviæ. Misno
slavlje pjevanjem je uvelièao zbor župe sv. Petra pod
vodstvom Nikoline Pinko.
U župnoj crkvi Sv. Petra ap. u Zagrebu u povodu blagdana
bl. Marije Propetoga Petkoviæ od 6. do 8. srpnja održana je
trodnevnica koju su predvodili mons. Matija Stepinac, fra
Tomislav Zdenko Tenšek OFMCap. i dr. Stanislav Vitkoviæ.
Krunicu tijekom priprave i na blagdan predmolile su sestre
Kæeri milosrða.
Poèelo Ljeto Don Bosco 2007.
Split, 9.7.2007. (IKA) - U salezijanskom Omladinskom
centru Ivan Pavao II. na Kmanu u Splitu 9. srpnja zapoèelo
je Ljeto Don Bosco 2007. na kojemu sudjeluje 35 mladih iz
Vukovara, Žepèa i Udruge brojnih obitelji Alojzije Stepinac.
Rijeè je o mladima iz socijalno osjetljivih sredina. Nakon
razgledavanja kulturno-povijesnih znamenitosti Splita i
kupanja na Žnjanu, prvi dan susreta okrunjen je bogatim
veèernjim
programom
meðusobnoga
upoznavanja.
Cjelotjedni program Ljeto Don Bosco 2007., ispunjen
raznim aktivnostima, druženjima, izletima, igrom,
radionicama i duhovnim trenucima, traje do subote 14.
srpnja.
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Susret hrvatskih misionara i misionarki
19. ljetni susret održan je u Banjoj Luci
Svake godine u jednoj od biskupija Bosne i Hercegovine ili
Republike Hrvatske održava se ljetni susret hrvatskih
misionara i misionarki koji su tijekom ljetnih mjeseci došli u
domovinu na odmor i u posjet svojim biskupijama ili
provincijama, rodbini i brojnim prijateljima misija.
Ovogodišnji 19. ljetni susret održan je u Banjoj Luci od 2.
do 5. srpnja. Domaæin je bio banjoluèki biskup Franjo
Komarica i dijecezanski ravnatelj Papinskih misijskih djela
Banjoluèke biskupije mons. Vlado Lukenda. Biskup
Komarica izrazio je dobrodošlicu svim nazoènim
misionarima i misionarkama, nacionalnim i dijecezanskim
ravnateljima Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine i
Republike Hrvatske te djelatnicima Misijske središnjice iz
Sarajeva i Misijskog ureda iz Zagreba. Ovogodišnjem
susretu nazoèili su don Ante Batarelo (Tanzanija), o. Marin
Mandiæ (Meksiko), s. Lukrecija Mamiæ (Burundi), mons.
Drago Balvanoviæ (Peru), s. Mirabilis Višiæ (DR Kongo), o.
Ivan Stojanoviæ (Gana), fra Stojan Zrno (DR Kongo), vlè.
Marcel Lakoseljac (Albanija), s. Kristijana Ajdukoviæ
(Bugarska) i s. Vedrana Ljubiæ (Uganda).
Susret je zapoèeo u ponedjeljak 2. srpnja misnim slavljem
kojemu je u banjoluèkoj prvostolnici predsjedao mostarski
biskup Ratko Periæ, uz koncelebraciju biskupa Komarice,
nacionalnih i dijecezanskih ravnatelja Papinskih misijskih
djela BiH i RH, nazoènih misionara i pristiglih sveæenika. U
uvodu u misno slavlje i u propovijedi biskup Periæ rekao je
kako je snaga sveæenièkog i redovnièkog poziva u iskrenom
odazivu i to bez bilo kakvog oklijevanja i našeg
ovozemaljskog opravdanja dok ne završimo neki "svoj"
posao.
Utorak 3. srpnja bio je radni dan. Nacionalni ravnatelj PMD
BiH vlè. Tomo Kneževiæ dugogodišnjem misijskom
djelatniku i prijatelju svih u BiH dijecezanskom ravnatelju
PMD Splitske nadbiskupije don Zdenku Braliæu, za njegov
dugogodišnji misijski rad i kao znak zahvalnosti uruèio je u
ime Misijske središnjice Nacionalne uprava PMD BiH
poklon grb kralja Tvrtka. Slijedilo je predavanje biskupa
Periæa na temelju objavljene knjige mostarskog sveæenika i
bivšeg misionara dr. don Stipe Ivanèiæa "Misijski pokret
dijecezanskoga klera u Crkvi u Hrvata u povijesnoteološkom kontekstu". Prijevod disertacije don Stipe i
nagovor biskupa Periæa jedan je od priloga Katolièke Crkve
u Bosni i Hercegovini u godini obilježavanje 50. obljetnice
misijske enciklike "Fidei Donum". Tim dokumentom papa
Pio XII. potaknuo je sve biskupe da podupru širenje Crkve u
svijetu i da ožive misionarski duh. Biskup Periæ predstavio je
sadržaj dokumenta. Sve nazoène potaknuo je na još
odgovorniji odnos prema misijskom poslanju Crkve kako u
domovini tako i diljem svijeta. Pozvao je sve nazoène da
nadiðu granice svoje biskupije, ovozemaljske domovine i
provincije i pokažu svoju katolièku širinu u duhu poruke
pape Benedikta XVI. za ovogodišnju misijsku nedjelju "Sve
Crkve za cijeli svijet". Zatim su misionari na temelju svoga
bogatoga misionarskoga iskustva nazoènima i odgovornima
za misije kako u BiH tako i u RH predstavili svoj
misionarski život i rad u zemlji svoga življenja, te istaknuli
svoja oèekivanja od odgovornih za misije u BK BiH i HBK.
U veèernjim satima bio je obilazak jednog dijela župa
banjoluèkog kraja. Dolazak misionara i misionarki bio je dio
graðenja misijske svijesti i odgovornosti za brojne prijatelje
misija u tom dijelu Banjoluèke biskupije, koji su brojem

maleni, ali su misijski jako aktivni. Srijeda 4. srpnja bio je
dan predviðen za izlet. Najprije su posjetili Jajce i glasovito
svetište sv. Ivana Krstitelja u Podmilaèju u Vrhbosanskoj
nadbiskupiji. Zatim su razgledali znamenitosti Jajca kao što
su toranj Sv. Luke, crkva Sv. Marije, katakombe, stari grad i
muzej u Franjevaèkom samostanu. Nakon objeda na
Plivinim jezerima preko Jezera pošli su u posjet župi
Mrkonjiæ Grad koja tijekom ove godine obnavlja spaljenu
župnu crkvu. Zatim su krenuli u Banju Luku da bi posjetili
Petriæevac, mjesto na kojem je misu slavio papa Ivan Pavao
II. u tijeku svoga pohoda Banjoj Luci i Bosni i Hercegovini.
Posjetili su i samostan Marija Zvijezda, a nakon toga su
pošli u župu Presnaèe gdje su uz pjevanu Veèernju s
okupljenim vjernicima slavili misu koju je predvodio
banjoluèki biskup. U propovijedi je istaknuo da su "ubijeni i
spaljeni sveæenik Filip i s. Cecilija, dok je s. Agneza
pošteðena jer se nalazila na lijeèenju u jednog zagrebaèkoj
bolnici. Bestijalno je srušeno sve što je Božja ljubav preko
njih sagradila, a stado Kristovih vjernika bezoèno rastjerano.
Isti Krist, Patnik i Pobjednik, iz pepela podiže ovo zdanje u
èast svoje miljenice Terezije, a i na spomen buduæim
generacijama na žrtve života vjernog svog sluge Filipa i
službenice Cecilije". Nakon toga pošli su u župni ured u
sobu muèeništva dvoje banjoluèkih muèenika.
U èetvrtak 5. srpnja nakon misnog slavlja i doruèka bio je
predviðen odlazak kuæama. Prošle godine na susretu u
Pregradi u Zagrebaèkoj nadbiskupiji krenulo se s praksom da
se nakon doruèka održi susret dvaju Nacionalnih vijeæa
PMD BiH i RH to jest nacionalnih i dijecezanskih ravnatelja
Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine te Republike
Hrvatske. Želja je da na tom susretu najodgovornije osobe za
misijsko poslanje Crkve u dvjema državama na odgovoran
naèin budu produžene ruke svojih biskupa u stvarima koje su
zajednièke dvjema Nacionalnim upravama Papinskih
misijskih djela: ljetni susret misionara, misijski informativni
list Radosna vijest, animacijski materijali kako za Misijsku
nedjelju tako i za blagdan Bogojavljenja - Tri kralja koji je
Dan svetog djetinjstva.
Innsbruck: Ðakonsko reðenje Marka Stipetiæa
Innsbruck, 7.7.2007. (IKA) - U tijeku sveèanoga misnog
slavlja 7. srpnja u crkvi Presvetoga Trojstva u Innsbrucku
biskup Manfred Scheuer zaredio je za ðakona Hrvata Marka
Stipetiæa MSC. Marko Stipetiæ drugi je Hrvat u redu
Misionara Srca Isusova. Potjeèe iz zagrebaèke župe bl.
Alojzija Stepinca, teologiju je studirao na fakultetu u
Innsbrucku i živio je u tamošnjem skolastikatu MSI.
Misionari Srca Isusova danas djeluju u 52 zemlje svijeta, veæ
više godina i u Hrvatskoj. Zauzeti su u izgradnji "mladih
Crkvi" , napr. u Brazilu, Kongu, Japanu, Kamerunu,
Senegalu, Ruandi, Namibiji, Japanu, Kini, u siromašnim
zemljama grade škole, radionice, smještajne prostore,
vodoopskrbne sisteme, medicinske ustanove. Djeluju i u
župama i školama, vode internate, gimnazije, rade u
misijama, vode duhovne centre za mlade. Djeluju u
dušobrižništvu - u bolnicama i staraèkim domovima i meðu
ljudima na rubu društva. Zajednica djeluje veæ više od 150
godina, a trenutaèno jedan hrvatski MSI vodi župu sv.
Mateja apostola na Viškovu kod Rijeke. U Innsbrucku je u
novicijatu i treæi Hrvat - Tomislav Komes MSC, rodom iz
Koprivnice.
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Subotica: Proslavljen blagdan bl. Marije Petkoviæ
Subotica, 9.7.2007. (IKA) - U župi sv. Roka u Subotici
sveèano je 9. srpnja proslavljen blagdan bl. Marije Petkoviæ,
suzaštitnice župe i zaštitnice djeèjeg vrtiæa "Marija Petkoviæ"
na podruèju te župe. Za blagdan su se Kæeri Milosrða i
vjernici iz župe sv. Roka, ali i iz drugih dijelova grada
pripremili devetnicom koju je predvodio župnik Andrija
Anišiæ. Na misi su redovnice i mladi umjesto propovijedi
èitali tekstove bl. Marije Petkoviæ i o njima u šutnji
razmišljali. Nakon mise svi su se okupljali pred kapelom Bl.
Marije Petkoviæ koja se nalazi u donjem dijelu crkve, na
molitvu za njezino proglašenje svetom i njezin zagovor u
potrebama. Dvadesetak vjernika napisalo je svoje molitvene
nakane, koje je župnik svaku veèer u kapeli proèitao. U
sklopu devetnice 6. srpnja bilo je cjelodnevno klanjanje za
duhovna zvanja. U nedjelju 8. srpnja na misi su se okupila
djeca iz osnovne škole i obitelji s malom djecom. Misu je
toga dana predvodio mons. Andrija Kopiloviæ koji je djeci
podijelio poseban blagoslov prema obredniku "Blagoslovi".
Vjernici su se sjetili i zaslužne vjernice Jovane Stantiæ, o
100. obljetnici njezina roðenja. Ona je naime, godinama u
Subotici neumorno radila oko organiziranja i pripremanja
Dužijance, drevnog obièaja Hrvata Bunjevaca. Nakon mise u
kapelici Bl. Marije Petkoviæ djeca i roditelji su iskazali
štovanje blaženièinim moæima.
Na sam blagdan bl. Marije Petkoviæ prije mise djeca i mladi
izveli su kratki recital "Biseru iz malog Blata" pod vodstvom
s. Silvane Milan i odgojiteljice Marine Piukoviæ. Slijedila je
misa koju je predvodio župnik Anišiæ zajedno sa župnikom
iz Starog Žednika Željkom Šipekom. U propovijedi župnik
je podsjetio na kreposti bl. Marije Petkoviæ, a osobito na
njezino djetinje predanje i nježni razgovor s osobama
Presvetoga Trojstva. Ukazao je na njezinu odluènost u borbi
protiv grijeha i u vršenju Božje volje te je sve pozvao da
slijede njezin primjer i trude se u svemu svoj svakodnevni
život uskladiti s Božjom voljom. Takoðer je pozvao na
širenje štovanja bl. Marije Petkoviæ koja je i sama više puta
dolazila u Suboticu u koju je veæ 1923. dovela svoje sestre
da rade u sirotištu "Kolijevka", a po salašima je skupljala
pomoæ za potrebite svoga rodnog kraja. "Ona poznaje ovaj
narod. I sama je u ovoj crkvi molila. Stoga nas ona sigurno
razumije i može pomoæi u našim potrebama", istaknuo je
župnik i pozvao sve da se utjeèu u njezin zagovor.
"Dogovorio sam se s predstojnicom samostana da ubuduæe
svakog 9. u mjesecu u crkvi bude misa u èast bl. Marije
Petkoviæ na kojoj æemo moliti njezin zagovor u našim
potrebama", rekao je župnik. Na misi su mladi èitali molitve
vjernika o njezinu blagdanu i posebno one koje su oni sami
napisali tijekom devetnice, a proèitane su i tri zahvale za
uslišane molitve po blaženièinu zagovoru.
Na misi je pjevao župni zbor pod ravnanjem s. Silvane
Milan uz glazbenu pratnju mr. Ervina Èelikoviæa. Na kraju
mise s. Silvana zahvalila je svima i izrazila radost što štuju
njihovu Majku utemeljiteljicu i što vole i podržavaju Družbu
Kæeri Milosrða. Zahvalila je na pomoæi svim prijateljima i
dobroèiniteljima njihove Družbe i subotièkog samostana.
Èlanovi Pastoralnog vijeæa Lazar Cvijin i Dejan Kovaè
zahvalili su potom s. Silvani i s. Mileni na svemu što su
uèinile za tu župnu zajednicu i poželjeli im Božji blagoslov
na novim dužnostima i izrazili dobrodošlicu s. Jasni
Crnkoviæ, koja je imenovana novom katehisticom i
orguljašicom te župe. Slavlje je završilo u kapeli Bl. Marije
Petkoviæ prigodnim molitvama i iskazivanjem štovanja
blaženièinim moæima.
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Papina posljednja opæa audijencija prije ljetnog odmora
Papa pozvao mlade da u što veæem broju doðu na proslavu
Svjetskog dana mladeži u Sydney iduæe godine
Vatikan, 4.7.2007. (IKA) – Papa Benedikt XVI. na kraju
posljednje audijencije prije ljetnog odmora uputio je u
srijedu 4. srpnja na engleskom jeziku apel mladima da u što
veæem broju doðu na proslavu Svjetskog dana mladeži koja
se slavi u Sydneyu iduæe godine. Budite hrabri u svjedoèenju
Kristove ljubavi, poruèio je Benedikt XVI. u nazoènosti
nadbiskupa Sydneya kardinala Georga Pella, šefa izaslanstva
australske Crkve koje organizira Svjetski dan mladeži, i koje
æe proširiti Papinu poruku.
Godina dana nas dijeli od susreta u Sydneyu, u Australiji,
gradu koji æe u srpnju 2008. ugostiti sljedeæi Svjetski dan
mladeži, Benedikt XVI. istaknuo je u dvorani Pavao VI. u
Vatikanu da bi podsjetio "više nego na dogaðaj - na vrijeme
duhovne obnove, èiji æe plodovi blagosloviti èitavo društvo".
Ovdje nazoènim mladima i svim mladima svijeta koji se
pripremaju za taj radosni susret vjere želim uputiti sada rijeè
toplog pozdrava i živog ohrabrenja. Želim vas ohrabriti,
rekao im je Papa, da se dobro pripravite za tu velièanstvenu
proslavu vjere koja æe biti življena u zajedništvu s vašim
biskupima, sveæenicima, redovnicima, voðama mladih i
svima drugima. Veæ sada vas pozivam da "potpuno uðete u
život župa i da s oduševljenjem sudjelujete na biskupijskim
dogaðajima". Dakle, apel je da budete hrabri svjedoci
Evanðelja, poput mnogih mladih, primijetio je Papa, protiv
vala sekularizma i da otkrijete zadovoljavajuæe traženje
ljepote, boljitka i autentiène istine".
Papa Benedikt XVI. boravi od 9. do 27. srpnja na odmoru u
Dolomitima, u kuæi biskupije Belluno-Feltre u mjesto
Lorenzago di Cadore. Tijekom Papina godišnjeg odmora
neæe biti opæih audijencija srijedom u Vatikanu 11., 18. i 25.
srpnja. U petak 27. srpnja Papa odlazi u apostolsku palaèu
Castel Gandolfo gdje æe proboraviti ostatak ljeta, kada nema
privatnih ni posebnih audijencija. Opæe audijencije ponovno
æe se redovito održavati od 1. kolovoza.
Posebno izdanje Biblije posveæeno Benediktu XVI.
Zajednièki projekt izdavaèke kuæe Herder i dnevnika "Bild"
u povodu Papina imendana
Berlin, 5.7.2007. (IKA) – U njemaèkim se knjižarama od
srijede može kupiti novo Papi posveæeno izdanje Biblije.
Rijeè je o zajednièkom projektu kršæanske izdavaèke kuæe
Herder i dnevnika "Bild" objavljenom u povodu Papina
imendana.
To posebno "Benediktovo izdanje Biblije" ukorièeno je u
prirodnu kožu, stoji 39,90 eura i tiskano je u 50 tisuæa
primjeraka. Na Bibliji je otisnut u zlatu i papinski grb
Benedikta XVI. Izdanje je popraæeno uvodnim tekstom pape
Benedikta XVI. koji se osvræe na svoj izbor za poglavara
Crkve, na izbor papinskog imena te na svoj odnos prema
Bibliji.
"Imendan Benedikta XVI. 11. srpnja izvrsna je prigoda
ponuditi javnosti takvo posebno bibliofilsko izdanje Biblije",
pojasnio je uime izdavaèa Manuel Herder koji æe zajedno s
glavnim urednikom "Bilda" Kaijem Diekmannom dan uoèi
Papina imendana, predstaviti to posebno izdanje Biblije u
rodnoj kuæi Josepha Ratzingera u Marktlu am Innu.
.

Poljska: Svaki drugi katolik na nedjeljnoj misi
Varšava, 5.7.2007. (IKA) – Svaki drugi katolik u Poljskoj
nedjeljom ide u crkvu, objavio je varšavski dnevnik
"Rzeczpospolita" 4. srpnja, izvještavajuæi o broju vjernika
koji redovito idu u crkvu. Prema pisanju toga lista 45,8%
poljskih katolika redovito je u 2006. godini sudjelovalo na
nedjeljnim misama, što je gotovo jednak postotak kao i u
2005. Na broj vjernika u crkvama nisu utjecale rasprave i
napisi o sveæenicima koji su u komunizmu suraðivali s
tajnim službama, istièu novine, dodajuæi da je
"najspektakularniji" dogaðaj za Crkvu bila ostavka
novoimenovanog varšavskog nadbiskupa Stanislawa
Wielgusa. Prema podacima Poljske biskupske konferencije u
toj je zemlji 36,6 milijuna katolika koji èine 95,8%
stanovništva.
Berlin: Neuobièajeno predstavljanje Crkve javnosti
Berlin, 5.7.2007.
(IKA) – Berlinska nadbiskupija
predstavila se na neuobièajen naèin javnosti. U podzemnoj
željeznici izvješeni su plakati koji prikazuju portrete 60
mladih katolika. Akcija nazvana "Licem mladih
predstavljamo kršæansku vjeru" odvija se pod geslom
"Blaženi koji vjeruju – zašto zapravo ne?". Na plakatima su
fotografije snimljene na misi u katedrali Sv. Hedwige na
kojoj su sudjelovali mladi iz te nadbiskupije koji su ove
godine primili sakrament potvrde. U toj je nadbiskupiji ove
godine krizmano oko 1600 mladih.
Engleska: Izbor biskupa bez uplitanja Vlade
London, 6.7.2007. (IKA) – Novi britanski premijer Gordon
Brown neæe se u buduænosti miješati u nova imenovanja
biskupa Anglikanske Crkve u Engleskoj. Vlada æe i dalje biti
tijesno povezana s Engleskom Crkvom, no premijer se
odrièe tradicionalnog prava sudjelovanja u izboru novoga
biskupa. Do sada je predsjednik britanske Vlade imao po
zakonu pravo izabrati novoga biskupa izmeðu dva ponuðena
kandidata, a u buduænosti æe premijer samo dati prijedlog
vladaru. Te su promjene dio ustavne reforme, izvještava
ekumenska novinska agencija ENI. Odluku je pozdravio
nadbiskup Yorka John Sentamu, istaknuvši kako je sretan
što æe Crkva u buduænosti imati odluèujuæu ulogu u izboru
biskupa.
Austrijski biskup pozitivno o "ladici za bebe"
Salzburg, 6.7.2007. (IKA) – Salzburški pomoæni biskup
Andreas Laun vrlo se pozitivno izrazio o tzv. "ladici za
bebe" koja se nalazi u mjesnoj bolnici, a u kojoj majke mogu
u tajnosti ostaviti novoroðenu djecu za koju se ne mogu ili
ne žele brinuti. Biskup je posebno pohvalio nedavni sluèaj
majke koja je ostavljajuæi dijete pored njega stavila pismo u
kojemu tumaèi djetetu da ga ostavlja teška srca jer se za
njega ne može brinuti. "Rijeè je o odluci proizašloj iz
majèinske ljubavi koja zaslužuje našu pozornost", rekao je
biskup za crkvene novine "Rupertusblatt". Ne znamo koji je
razlog prisilio majku da ostavi dijete, no sigurno je ovo:
"Ona je prava majka koja voli svoje dijete koje je donijela na
svijet". Biskup je potaknuo i državne vlasti da poveæaju
porodiljske naknade i djeèje doplatke kako bi majke u
novèanoj nevolji bile pošteðene tako teške odluke kao što je
odreæi se zbog neimaštine vlastitoga djeteta.
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Objavljen Papin motu proprio "Summorum Pontificum"
Vatikan, 7.7.2007. (IKA) - "Izmirenje", je kljuèna rijeè,
"pozitivni razlog", motu proprija "Summorum Pontificum"
pape Benedikta XVI. objavljenoga 7. srpnja, o korištenju
Rimskoga misala iz 1962. To je istaknuo sam Papa u pismu
upuæenom biskupima èitavoga svijeta. Pogled u prošlost, "na
podjele" koje su "razdirale Kristovo Tijelo", piše Papa,
potaknuo me "uèiniti sve kako bi svima onima koji uistinu
žele jedinstvo bilo omoguæeno ostati u tome jedinstvu ili da
ga ponovno pronaðu". Motu proprio stupa na snagu 14. rujna
ove godine, na blagdan Uzvišenja sv. Križa. Od prvog
èlanka dokument utvrðuje da Rimski misal koji je objavio
papa Pavao VI. godine 1970. ostaje redovni oblik (forma
ordinaria) liturgije u Katolièkoj Crkvi latinskog obreda.
Posljednju verziju misala koji je 1962. odobrio papa Ivan
XXIII. i koji se koristio za trajanja Drugoga vatikanskog
sabora, sad æe biti moguæe koristiti kao "Forma
extraordinaria" u liturgijskim slavljima. Stoga nije prikladno
govoriti o dvjema verzijama Rimskog misala kao da je rijeè
o "dva obreda", nego je rijeè o dva oblika jednoga i istoga
obreda, pojasnio je Sveti Otac. Dopušteno je, dakle, slaviti
misu iz Rimskog misala iz 1962. U tome smislu Benedikt
XVI. naznaèuje nova pravila, koja zamjenjuju ona iz
prijašnjih dokumenata "Quatuor abhinc annos" i "Ecclesia
Dei". Ureðeno je da za mise slavljene bez naroda svaki
katolièki sveæenik latinskog obreda može bez potrebe
ikakvog dopuštenja upotrebljavati Misal iz 1962. ili onaj
odobren od Pavla VI. To je moguæe svaki dan "izuzev
Svetog Trodnevlja". Zajednice ustanova Bogu posveæenoga
života i družbi apostolskoga života mogu slaviti misu u
vlastitim molitvenim prostorima iz Misala iz 1962. Na tim
slavljima dopušteno je sudjelovati i vjernicima koji to žele.
U petom èlanku govori se o stvarnosti župa, dopuštajuæi gdje
postoji ustaljena skupina vjernika koji žele misu po
prijašnjoj liturgiji, neka župnik prihvati njihove zahtjeve za
slavljene euharistije po obredu Misala iz 1962. Župnik je
dužan osigurati da se dobro tih vjernika uskladi s redovitim
pastoralom u župi, pod vodstvom biskupa, "izbjegavajuæi
neslogu i radeæi na jedinstvu èitave Crkve". Ta slavljenja
mise mogu biti u redovite dane, u nedjelje ili na blagdane.
Može biti dopuštena i u posebnim okolnostima, kao
vjenèanje, pogreb i hodoèašæa. Sveæenici koji se služe
Misalom Ivana XXIII. "moraju biti osposobljeni i ne pravno
zaprijeèeni". U posljednjim èlancima dokumenta utvrðuje se
da Papina Komisija "Ecclesia Dei" nastavi obavljati svoju
zadaæu. Osim ovlasti koje veæ ima, ta Komisija vršit æe
autoritet Svete Stolice, bdijuæi nad izvršenjem i primjeni
odredaba Papina motu proprija.
Dokument je popraæen pismom biskupima èitavoga svijeta.
Papa pojašnjava razloge koji su doveli do motu proprija, koji
odgovara na "uporne molbe, ne maloga broja vjernika", o
kojima je dugo razmišljao Ivan Pavao II., a bile su predmet
prouèavanja na konzistoriju 22. ožujka 2006. Benedikt XVI.
napominje da su "vijesti i komentari doneseni bez dostatne
informacije prouzrokovali dosta zabune", izazivajuæi "veoma
razlièite reakcije" na jedan nacrt èiji sadržaj u stvari nije bio
poznat. Papa se zaustavlja na strahu da bi se mogao "okrnjiti
autoritet II. vatikanskoga sabora", dovodeæi u sumnju "jednu
od bitnih odluka", liturgijsku obnovu. Taj strah nije
utemeljen, upozorava Papa i potvrðuje da Misal koji je
objavio Pavao VI. jest i ostaje normalni redoviti oblik
euharistijske liturgije. Posljednje izdanje Rimskoga misala,
predsaborsko, koje je Ivan XXIII. objavio 1962., moæi æe se
rabiti kao izvanredni oblik liturgijskoga slavlja. Stoga je
Sveti Otac upozorio "kako nije ispravno govoriti o dva
izdanja Rimskoga misala kao da je rijeè o "dva obreda",
nego radije o dvostrukoj uporabi "jedinoga i istoga obreda".
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S druge, pak, strane Papa upozorava na èinjenicu da ovaj
Misal nikada nije bio pravno zabranjen i, stoga, u naèelu je
uvijek ostao dopušten. Uvoðenjem novoga misala, podsjetio
je, nisu bile donesene norme za "moguæu uporabu"
prijašnjega Misala, pretpostavljajuæi da æe biti rijeè o malo,
lako rješivih sluèajeva. Ali, ustvari, ne mali broj ostao je
vezan uz tu uporabu rimskoga obreda. Sveti Otac zaustavlja
se na pokretu biskupa Lefebvrea, "èija je vjernost starome
Misalu postala vanjsko obilježje". Razlozi toga raskola,
pojašnjava Papa, dublji su, jer su mnoge osobe koje su
prihvatile II. vatikanski sabor i bile vjerne Papi i biskupima
"željele ipak pronaæi oblik, njima drag, svete liturgije". A to
je i stoga što se "u mnogim mjestima slavilo na naèin vjeran
propisima Misala". Èak se, istaknuo je Sveti Otac, novi
Misal shvaæalo kao ovlaštenje ako ne i obvezu na
kreativnost, koja je èesto dovela do izoblièenja liturgije, na
granicu podnošljivoga. Papa biskupima govori o osobnom
iskustvu. Vidio sam kolike su bile rane prouzroèene
proizvoljnim izoblièenjem liturgije, osoba koje su toliko bile
ukorijenjene u vjeru Crkve. Upravo je stoga Ivana Pavao II.
bio ponukan 1988. objaviti motu proprio "Ecclesia Dei",
okvir propisa za uporabu Misala iz 1962. Ali taj dokument
ne "sadržava detaljne naredbe", nego se poziva na
velikodušnost biskupa prema "opravdanim težnjama" onih
vjernika koji su zahtijevali služenje rimskim obredom. Taj je
dokument smjerao pomoæi Bratovštini sv. Pija X. "da naðe
puno jedinstvo s Petrovim nasljednikom, nastojeæi iscijeliti
sve bolniju ranu". Ta pomirba još nije uspjela, sa žaljenjem
utvrðuje Benedikt XVI. S druge strane, služenje Rimskim
misalom iz 1962. ostalo je teško prije svega jer su se biskupi
u nedostatku pravnih normi "bojali da autoritet sabora ne bi
bio stavljen u sumnju". Ipak, i zbog sve veæega broja mladih
privuèenih tim liturgijskim oblikom "pojavila se potreba za
jasnijim pravnim ureðenjem" što nije bilo predvidljivo prije
dvadeset godina. Osim toga Papa istièe da norme "teže
osloboditi biskupe od uvijek novoga procjenjivanja kako
odgovoriti na razne situacije". Papa se osvrnuo na drugu
zabrinutost oèitovanu u raspravama o motu propriju, to jest
da bi veæa moguænost uporabe Misala iz 1962. mogla dovesti
do "nereda ako ne i do raskola u župnim zajednicama". I taj
strah, ustvrdio je Papa, ne izgleda mi stvarno utemeljen,
poglavito jer služenje starim misalom "pretpostavlja izvjesnu
mjeru liturgijskoga obrazovanja i pristup latinskome jeziku".
To su uvjeti koji se ne nalaze lako. Stoga, potvrðuje u pismu,
novi æe Misal "zaista ostati redoviti oblik rimskoga obreda".
Zaista je priznato da "ne nedostaju pretjerivanja" vjernika
"vezanih za staru latinsku tradiciju". Uostalom, dva
uporabna oblika Rimskoga obreda "mogu se uzajamno
obogaæivati"; ukljuèujuæi u stari Misal nove svece i nova
predslovlja. Na isti naèin u Misalu Pavla VI. još se više
može oèitovati "sakralnost koja brojne privlaèi staroj
uporabi", primijetio je Benedikt XVI. i potaknuo da se uèini
"vidljivim duhovno bogatstvo i teološka dubina Misala".
Papa, dakle, potvrðuje, da nema suprotnosti izmeðu jednoga
i drugoga izdanja Rimskoga misala, te podsjeæa kako "u
povijesti liturgije postoji rast i napredak, ali nema prekida",
istièuæi kako ono što je za prošle naraštaje bilo sveto "ne
može iznenada posve biti zabranjeno ili naprosto štetno". Sa
svoje, pak, strane ni sveæenici zajednica koje su vjerne staroj
uporabi ne mogu "naèelno, iskljuèiti slavljenje po novim
knjigama". U zaglavku pisma Papa ohrabruje biskupe. Ovi
novi propisi nikako ne umanjuju vaš autoritet i odgovornost,
jer je biskup "u svojoj biskupiji voditelj liturgije". Osim toga
poziva biskupe da napišu izvještaj o vlastitome iskustvu, tri
godine nakon stupanja na snagu propisa sadržanih u motu
propriju. I to na naèin, ako bi se pokazale ozbiljne teškoæe
"da se mogu tražiti putovi za njihovo rješavanje".
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Svi su krštenici poslanici Kristovi
Papin nagovor uz molitvu Anðeo Gospodnji u nedjelju 8.
srpnja 2007.
Draga braæo i sestre!
Danas evanðelje (usp. Lk 10,1-12.17-20) predstavlja Isusa
kako šalje sedamdeset i dvojicu uèenika u sela kojima æe
proæi, kako bi ih pripremili na njegov dolazak. To je jedna
od vlastitosti evanðelista Luke koji istièe da poslanje nije
pridržano samo dvanaestorici apostola, nego je prošireno i
na ostale uèenike. Isus doista kaže: "Žetva je velika, ali
radnika malo" (Lk 10,2). U Božjem polju ima posla za sve.
No, Isus se ne ogranièuje samo na to da šalje, nego
poslanicima daje i jasna i precizna pravila ponašanja.
Ponajprije, šalje ih "po dva", kako bi si meðusobno pomagali
i davali svjedoèanstvo bratske ljubavi. Upozorava ih da æe
biti "kao janjci meðu vukovima", a to znaèi da æe morati biti
miroljubivi bez obzira na sve i u svakoj situaciji nositi
poruku mira. Neæe sa sobom nositi ni odijela ni novca, da bi
tako živjeli od onoga što im Providnost ponudi. Brinut æe se
za bolesne, oznaèujuæi tako Božje milosrðe. Gdje budu
odbaèeni, otamo æe otiæi, ogranièavajuæi se na to da upozore
sve na odgovornost odbijanja Kraljevstva Božjega. Sveti
Luka istièe polet uèenika poradi dobrih plodova njihova
poslanja, te bilježi ovaj lijep Isusov izrièaj: "Ne radujte se
što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam
imena zapisana na nebesima" (Lk 10,20). Neka ovo
evanðelje u svim krštenicima probudi svijest o tome da su
poslanici Kristovi, pozvani pripraviti mu put svojim rijeèima
i svojim svjedoèanstvom života.
Sutra polazim u Lorenzo di Cadore, gdje æu biti gost biskupa
Trevisa u kuæi koja je veæ primala i moga èasnoga
prethodnika Ivana Pavla II. Godit æe mi planinski zrak, a
moæi æu se i slobodnije posvetiti razmišljanju i molitvi.
Želim svima, a osobito onima koji osjeæaju najveæu potrebu
odmora, da im bude moguæe otiæi na praznike, radi obnove
fizièke i duhovne snage i povratka u zdravi kontakt s
prirodom. Planine posebice potièu na uspon duha prema
gore, na uzdizanje prema "visokoj mjeri" našeg èovještva,
što je nažalost svakdanji život teži sniziti. U tom smislu,
želim podsjetiti na peto Hodoèašæe mladih u Croce
dell'Adamello, kamo je sveti otac Ivan Pavao II. dvaput išao.
Hodoèašæe je proteklo ovih dana, a maloprije je imalo svoj
vrhunac u svetoj misi proslavljenoj na oko 3000 metara
nadmorske visine. Pozdravljajuæi biskupa Trenta i glavnog
tajnika Talijanske biskupske konferencije, kao i vlasti
Trenta, ponovno pozivam sve talijanske mlade na susret 1. i
2. rujna u Loretu.
Neka nas Djevica Marija uvijek brani, kako u poslanju tako i
u pravednu odmoru, te mognemo radosno izvršavati svoje
zadatke s plodovima u vinogradu Gospodnjem.
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Ljetni dvobroj "Žive zajednice"
Frankfurt, 4.7.2007. (IKA) - Iz tiska je izišao ljetni dvobroj
"Žive zajednice", (srpanj i kolovoz), mjeseènika hrvatskih
katolièkih misija i zajednica u Njemaèkoj, koji izlazi od
1978. u Frankfurtu na Majni. Od vijesti iz opæe Crkve
izdvaja se tekst o Smjernicama za pastoral prometnica, koje
je nedavno objavilo Papinsko vijeæe za pastoral selilaca i
putnika. Tu su i vijesti kako iz domovinske Crkve, tako i iz
hrvatskih misija i zajednica u Njemaèkoj u kojima su se
nedavno uprilièila slavlja sv. potvrde, a meðu podjeliteljima
bilo je više domovinskih (nad)biskupa. Tu su i tekst o
proslavi 40. obljetnice Hrvatske katolièke misije Mainz.
Objavljen je i razgovor s glavnim tajnikom Biskupske sinode
nadbiskupom Nikolom Eteroviæem, koji je nedavno
predvodio dvadeset i sedmo hrvatsko hodoèašæe u
Zwiefalten kod Stuttgarta; te reportaža iz Hrvatskih
katolièkih zajednica Aalen i Heidenheim an der Brenz, koje
vodi vlè. Vilim Koretiæ. Dr. Tonèi Matuliæ nastavlja svoj
teološki osvrt o temi Biblija i bioetika pod naslovom "Etika
ljubavi i milosrða". Tu je i redovita rubrika za djecu "Djeèji
kutak", koju prireðuje i piše Željka Èoliæ. Stjepan Herceg u
ovom broju završava svoju seriju èlanaka o Caritasovoj
socijalnoj službi za migrante. U prilogu na njemaèkom
jeziku delegat za hrvatsku pastvu u Njemaèkoj fra Josip
Bebiæ piše o odlasku na odmor s molitvom. Glavni urednik
mjeseènika dr. Adolf Polegubiæ u uvodniku, govoreæi o
Smjernicama za pastoral prometnica, izmeðu ostalog kaže:
"I Hrvati iz Njemaèke, ali i iz drugih dijelova svijeta, ovih su
dana u velikom broju na putu u domovinu, u kojoj najradije
provode svoj godišnji odmor. O spomenutim smjernicama bi
svakako svi trebali voditi raèuna te se na prometnicama
ponašati u skladu sa svojom vjernièkom sviješæu i savješæu:
biti oprezni i štititi živote drugih sudionika u prometu, a
samim tim i vlastiti život". Na posljednjoj stranici donesena
je slika Dubrovnika te su i Hrvati i Nijemci pozvani na
odmor u Hrvatsku. (ika-ap/sd)
Marija – Suotkupiteljica, Posrednici, Odvjetnica
Knjiga u izdanju Obiteljskog centra u Zagrebu
"Marija Suotkupiteljica Posrednica Odvjetnica" naslov je
knjižice Marka I. Miravalle, S.T.D, za koju je uvodnu rijeè
napisao dominikanac kardinal Luigi Ciappi, a ovih je dana
izašla u izdanju Obiteljskog centra u Zagrebu. Knjiga je
posveæena papi Ivanu Pavlu II. i biskupima Sveopæe Crkve.
U uvodu papinski teolog kardinal Lugi Ciappi kaže da "sa
zadovoljstvom i divljenjem èita ovu teološku studiju o Mariji
te istièe da je imao veliku èast biti profesor mariologije
poljskom studentu Karolu Wojtyli, kasnije papi Ivanu Pavlu
II., kada je u Rimu pohaðao Papinsko meðunarodno
sveuèilište "Angelicum". Istièe takoðer i nadu da æe u
razumijevanju posrednièkog otajstva Marije s Kristom i
Crkvom, ostati još samo zadnje djelo koje treba uèiniti a to
je da se Marijina uloga Suotkupiteljice, Posrednice svih
milosti te Odvjetnice naroda Božjega, proglasi kao katolièka
dogma. U sadržaju knjižice na devedesetak stranica je i
pismo kardinala Franje Kuhariæa kojim je izrazio svoju
potporu proglašenju dogme o Mariji kao Suotkupiteljici,
Posrednici i Odvjetnici, a u tri poglavlja razraðena je
Marijina uloga kao: Suotkupiteljice s Otkupiteljem, Marije,
Posrednice s Posrednikom i Posvetiteljem te Marije
Odvjetnice Božjega naroda, a u zakljuèak je posveæen Mariji
Suotkupiteljici kao suvremenom liku za Crkvu. (ika-žv/sp)
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Objavljeno popravljeno i dopunjeno izdanje
"Blagoslova"
Iz tiska je izišlo popravljeno i dopunjeno izdanje
"Blagoslova" u izdanju "Kršæanske sadašnjosti" iz Zagreba.
Obrednik je priredila Biskupska komisija HBK za liturgiju,
za svoje podruèje odobrila ga je Hrvatska biskupska
konferencija na plenarnome zasjedanju u Zagrebu 22. - 24.
travnja 2001., a potvrdio Zbor za bogoštovlje i disciplinu
sakramenata 5. lipnja 2006. Za podruèje BiH odobrila ga je
Biskupska konferencija BiH na plenarnome zasjedanju u
Banjoj Luci 12. - 14. srpnja 2001., a potvrdio Zbor za
bogoštovlje i disciplinu sakramenata 5. listopada 2006.
Obrednik je popravljen i dopunjen izborom blagoslova za
razlièite prigode, biblijskim èitanjima na izbor te novim
izborom molitava. (ika-kj)
"Fatima – poruka tragedije ili nade?"
"Fatima - poruka tragedije ili poruka nade" s izvještajem o
treæoj tajni, knjižica Antonia A. Borellija, izašla je u
ponovljenom izdanju Obiteljskog centra u Zagrebu. Lijepo
opremljena slikama vidjelica Jacinte i Francisca, pape Pija
XII., s. Lucije, pape Ivana Pavla II., kipa i krunjenje kipa
Gospe Fatimske, vjernika te drugim slikama, knjižica je
posveæena fatimskim ukazanjima. U predgovoru prvom
hrvatskom izdanju zagrebaèki nadbiskup kardinal Franjo
Kuhariæ istaknuo je da su u ovoj nevelikoj knjižici sabrana
razmišljanja Brazilca, èlana Marijanske akademije u
Aparecidu i profesora moralne teologije o ukazanjima
Blažene Djevice Marije trima malim pastira u Fatimi, 1917.,
da su privatna objava, ali od Crkve priznata kao
svrhunaravni dogaðaj, te da se dogaðaji i poruke u ovoj
knjizi, svode na Isusovu rijeè u Evanðelju: "Obratite se i
vjerujte Evanðelju". "Te Isusove opomene odjekuju u poruci
Majke Božje Fatimske, to su poruke oholom svijetu koji se,
èineæi tolike grijehe, oholo smatra 'bezgrješnim'. Budimo
ponizni da to èujemo, razumijemo i prihvatimo…".
U autorovu predgovoru rijeè je o znaèenju opomena i
tajnama, koje je preko malih pastira uputila Blažena Djevica
Marija. Uvod govori o ukazanju i porukama iz Fatime,
donosi opise ukazanja i razgovora izmeðu Gospe i vidilaca,
iskaze i svjedoèanstva te razna izvješæa koja je sastavila s.
Lucija, a nazivaju se "Sjeæanja I, II, III i IV. U èetiri
poglavlja, knjižica obuhvaæa kronologiju ukazanja – tri prva
anðelovih ukazanja, zatim šest ukazanja Presvete Djevice, tri
dijela tajne – prvi dio - ukazanje pakla, drugi dio –
objavljivanje kazne i naèina na koji se može izbjeæi te treæi
dio tajne koji govori o katastrofi koja æe zadesiti svijet, zatim
o nekim drugim ukazanjima, o sadržaju ukazanja Franji i
Jacinti, koje je blaženima proglasio Ivan Pavao II. 2000., u
kojima govore o paklu, ratu, sveæenicima i državnicima, o
grijehu, kršæanskim vrlinama, o posljednjim Franjinim i
Jacintinim danima. Posljednje, èetvrto, poglavlje posveæeno
je poslanju s. Lucije, njezinu životnom putu, otkrivanju prva
dva dijela tajne, o širenju tajne, posveti Rusije Bezgrešnom
Srcu Marijinu. Dodatak sa slikama u boji, u knjižici je
naslovljen "Hodoèašæe u jedan pogled", a izvadak je iz
èlanka prof. Plinia Correa de Oliveire. Na kraju je rijeè
hrvatskog izdavaèa, i misli s. Lucije o znaèenju krunice i
èašæenja Presvetog Srca Marijina, kako ju je nauèila i uputila
sama Gospa. Na poèetku knjižice slika je bl. kardinala
Alojzija Stepinca, koji je gorljivo širio pravu pobožnost
prema Majci Božjoj i svaki je dan molio krunicu. (ika-žv/sd)

