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Akcija Hrvatskog Caritasa za pomoć
stradalima na Bliskom istoku
Svi građani i tvrtke u Hrvatskoj u akciju se
novčanim prilozima mogu uključiti uplatom na
ž.r. Hrvatskog Caritasa, kod PBZ banke
(2340009 - 1100080340, poziv na broj 76),
pozivom na donacijski telefon 060 600 400 ili
uplatama u svim župama u zemlji

Završene Hrvatske svjetske igre
Prva svehrvatska olimpijada okupila
domovinstvo i izvandomovinstvo s pet
kontinenata - U Turističkom naselju Zaton
između 780 sudionika osvajačima prvih triju
mjesta u 11 sportskih disciplina za žene i
muškarce dodijeljene su medalje

Blagoslov crkve i otvorenje duhovnog
centra na Buškom jezeru
Prvi muški karmelski samostan u Bosni i
Hercegovini blagoslovljen je na blagdan sv.
Ilije u župi Grabovica

Neutemeljene objede slovenskog
zastupnika na račun bl. Stepinca
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Dani Karmelske Gospe u Karmelu u Brezovici
Blagdan Sv. Ilije na planini Promina
"Zadrani Hrvatskim svjetskim igrama"
Gradina: 40. obljetnica svećeništva Alojza Kukeca
Imenovanja i premještaji u Krčkoj biskupiji
Nova web stranica Hrvatske kapucinske provincije
Novo vodstvo provincije Milosrdnih sestara sv. Križa
Promjene u župama Riječke nadbiskupije
Misa za Tomislava Janka Šagi Bunića o 7. obljetnici smrti
Imenovanja i premještaji u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji
Senj: Ljetni susret sjemeništaraca i bogoslova
Zadar: Započela konvencija Hrvatskoga svjetskog kongresa
Svečani zavjeti trogirske koludrice
Razrješenja i imenovanja u Porečko-pulskoj biskupiji
Prva mlada misa nakon više od 200 godina
Preminula s. Ljerka Ljubica Kunić
O radu šibenskog veleučilišta
Šesta obljetnica uspostave Gospićko-senjske biskupije
Imenovanja, premještaji i razrješenja u Zagrebačkoj nadbiskupiji

Crkva u Hrvata
■ Blagoslov kamena temeljca crkve Srca Isusova u Novom Selu

Komisija za pravdu i mir Slovenske biskupske
konferencije odbacila i osudila kao krajnje
neprimjerene, sramotne i skandalozne nedavne
neosnovane optužbe zastupnika u slovenskom
Saboru Aleša Guliča na račun kardinala
Stepinca i poduprla prijedlog da se bl.
Stepincu postavi spomen ploča na kapelici
Gospe Snježne na Kredarici o obljetnici
njegova uspona na Triglav

Inozemne vijesti

Dan molitve i pokore za Bliski istok

Prilog dokumenti

Benedikt XVI. pozvao je vjernike iz cijeloga
svijeta da posebno 23. srpnja mole za prekid
oružanih sukoba - Integritet i suverenitet
Libanona mora se poštovati, Izraelci imaju
pravo na život u miru u vlastitoj državi, a
Palestinci imaju pravo na slobodnu i suverenu
domovinu

■ Apel za mir

■
■
■
■
■
■

Papa podupire slanje mirovnih snaga UN-a na Bliski istok
Benedikt XVI. posjetio Švicarsku
Papin brzojav sućuti u povodu tsunamija na otoku Javi
Peking namjerava zaustaviti ilegalna biskupska ređenja
Apel Svetog Oca za spas amazonske prašume
Papa: Trebamo Boga koji ne pobjeđuje nasiljem, već ljubavlju

Prilog prikazi
■ Statut Metropolitanskoga kaptola u Splitu
■ "Rimski triptih" na esperantu
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Slavlje sv. Kamila u Vrbovcu
Ravnatelj Caritasa
Zagrebačke
nadbiskupije Krešimir
Miletić pohvalio je
očit napredak u
kvaliteti usluga i
sadržaja koji se nude
korisnicima, za što su
zaslužni svi djelatnici
na čelu s
ravnateljicom doma
Elzom Parlov
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Vrbovec, 14.7.2006. (IKA) - U
Caritasovom domu za starije i
nemoćne osobe "Sv. Kamilo de
Lellis" u Vrbovcu proslavljen
je 14. srpnja zaštitnik te
ustanove sv. Kamilo de Lellis.
Proslava je započela misnim
slavljem koje je predvodio vlč.
Goran Kocmanić zajedno s
župnim vikarom u Vrbovcu vlč.
Marijom Šikićem i
umirovljenim svećenicima
Franjom Vrbanićem i Mijom
Josipovićem.
U propovijedi je vlč. Kocmanić
prepoznao čistu mladost i
mudru starost kao dob u kojoj
je čovjek najspremniji prihvatiti
Boga i svoje bližnje. "Znak tog
prihvaćanja je osmijeh koji će
nam uzvratiti jedino dijete i
starac", istaknuo je
propovjednik. Pjevanje su
predvodili korisnici doma i
članovi župnog zbora u
Vrbovcu.
Nakon mise korisnici doma
izveli su glazbeno-recitacijski
program, a potom su gosti
razgledali izložbu njihovih
ručnih radova.
Na proslavi Dana Caritasovog
doma u Vrbovcu okupili su se
rodbina korisnika i
dobročinitelji doma, a nazočni
su bili ravnatelj Caritasa
Zagrebačke nadbiskupije
Krešimir Miletić i vrbovečki
gradonačelnik Vladimir
Bregović. Ravnatelj Miletić
pohvalio je očit napredak u
kvaliteti usluga i sadržaja koji
se nude korisnicima, za što su
zaslužni svi djelatnici, na čelu s
ravnateljicom doma Elzom
Parlov.
Srce našeg Gospodina tjera nas
da idemo ususret čovjeku koji
je u potrebi. Među stvarima
koje su me osobito zadivile kad
sam došao na mjesto ravnatelja
Caritasa bili su njegovi
djelatnici. Oni su, često u vrlo
teškim uvjetima, pružali sve od
sebe kako štićenicima Caritasa
ne bi nedostajalo ono
najvažnije - ljubav o kojoj smo
upravo slušali u misnim
čitanjima. Caritas se uvijek
prepoznavao kao organizacija
koja je išla onamo kamo nitko
nije htio ići. Često je prvi i
jedini prihvaćao one koji su bili
najpotrebniji. Danas uspješno
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surađujemo s centrima za
socijalnu skrb, s državnim
ustanovama i lokalnom
zajednicom, a na poseban način
s dobročiniteljima - ljudima
otvorenog srca, koji znaju da
mogućnosti Caritas Zagrebačke
nadbiskupije najvećim dijelom
ovise o njihovoj velikodušnosti
i dobroti", istaknuo je Miletić.
Zatim je zahvalio svima koji
pomažu tom domu, između
ostalih Udruzi branitelja i
veterana vojne policije iz
Domovinskog rata, koja je
nedavno dobrotvornom akcijom
uredila okoliš vrbovečkog
doma.
Gradonačelnik Bregović
prisjetio se početaka gradnje
doma. Tada se zajedno sa
svojim suradnicima zauzeo u
nalaženju lokacije za njegovu
gradnju, a grad Vrbovec
darovao je zemljište i
komunalnu infrastrukturu. U
Vrbovcu imamo vrlo atraktivan
dom kojim se možemo
pohvaliti, jer svima može
pružiti ugodan smještaj - kako
onima koji dolaze iz Zagreba
tako i onima koji dolaze izvan
granica naše domovine. U
suradnji s vodstvom doma
radimo na marketingu kako bi
se za njega još više čulo. Isto
tako, ojačat ćemo suradnju
između grada i doma na polju
kulturnih događanja te ćemo,
koliko je u našoj moći,
pridonijeti podizanju kvalitete
života njegovih korisnika.
Htjeli bismo istaknuti važnost
podatka da je većina od
pedesetak zaposlenika doma s
vrbovečkog područja, čime se
popravlja slika zaposlenosti tog
kraja, a ujedno pridonosi i
gradskom proračunu, zaključio
je Bregović.
Caritasov dom za stare i
nemoćne "Sv. Kamilo de
Lellis" otvoren je 1999. godine.
Nalazi se u blizini vrbovečkog
željezničkog kolodvora. Devet
stambenih objekata tvori
skladno malo naselje s
uređenim okolišem, velikim
zelenim površinama
obrubljenim cvjetnim
gredicama i stazama za šetnju.
Dom može primiti na smještaj
170 osoba. Nudi stacionar s
jednokrevetnim, dvokrevetnim

i trokrevetnim sobama za
nepokretne i polupokretne
osobe. Pokretne i teže pokretne
osobe borave u kućama. Svaka
kuća ima između šest i osam
jednokrevetnih ili dvokrevetnih
soba sa sanitarnim čvorom,
balkone, blagovaonicu i čajnu
kuhinju. Prostrana i svijetla
unutrašnjost tih suvremenih
stambenih jedinica stvara topao
ugođaj obiteljske kuće. U
kućama također postoje
apartmani za dvije osobe.
Profesionalno i stručno osoblje
jamči vrhunsku kvalitetu
usluga: privremen i trajan
smještaj starijih osoba,
socijalnu i zdravstvenu skrb,
njegu, fizikalnu terapiju i
zadovoljavanje ostalih potreba.
U skrbi za korisnike doma
osobita pozornost posvećuje se
ispunjavanju njihova slobodnog
vremena te zadovoljavanju
duhovnih, kulturnih i
društvenih potreba.
Organiziraju se likovne
radionice i radionice za izradu
ručnih radova, a pojedini
korisnici posvetili su se
uljepšavanju okoliša sadnjom i
njegovanjem cvijeća.
Povremeno se organiziraju
kraći izleti, kao što je bio
nedavni izlet u mjesto Kalje na
Žumberačkoj gori, te nastupi
kulturno-umjetničkih društava.
Za duhovne potrebe korisnika
stalno je otvorena domska
kapela Sv. Kamila, u kojoj se
svakodnevno slavi misa i
održavaju različite pobožnosti.
Povremeno se organiziraju
hodočašća i duhovne obnove.
U pripremi proslave Dana
doma u Vrbovcu sudjelovalo je
i šest volontera i volonterki iz
Nizozemske, koji će tri tjedna u
domu obavljati raznovrsne
poslove. Njihov dolazak
organizirao je svjetovni red
"Bouworde" iz Nizozemske,
koji već desetak godina
surađuje s Caritasom
Zagrebačke nadbiskupije.
Preko te organizacije u Caritasu
volontiraju još dvije skupine
studenata i mladih zaposlenih
ljudi, jedna skupina u
Caritasovom centru u Oborovu,
druga u kući za djecu na SaviciŠancima u Zagrebu.
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Staševica: Blagoslov oltarnih slika i predstavljanje
knjige

Nakon misnoga slavlja
predstavnici župe, ravnatelj
Osnovne škole fra Ante Gnječa
i član Poglavarstva oprostili su
se od fra Nediljka, jer odlazi u
novu župu. On je svima
zahvalio na dobroj suradnji u

raznim pothvatima za duhovno
i materijalno dobro župljana.
Župnik je dao izraditi velike
zidne slike sv. Staša da bi ih
vjernici mogli imati u svojim
kućama, a male s prigodnom
molitvom, koju bi svaki
župljanin trebao imati sa sobom
u novčaniku i svaki dan moliti
priloženu molitvu.
Na kraju je fra Gabrijel Jurišić,
urednik zbornika "Kačić",
predstavio knjigu "Sveti Staš i
župa Staševica". U prvom
dijelu su prikazani sveci i
blagdani koji se na poseban
način štuju u župi: sv. Staš i
ostali starokršćanski mučenici
iz današnjih hrvatskih krajeva,
zatim Svi Sveti, sv. Jure, sv.
Ante Padovanski, Gospa
Lurdska, bl. Alojzije Stepinac i
sl. Božji fra Ante Antić. U
drugom dijelu je povijesni
pregled života župe u
posljednjih nekoliko stoljeća.
Upozoreno je na najstarije
spomenike, kretanje
stanovništva, zatim je posebno
opisano osam većih i manjih
crkava, od kojih je najstarija
(ruševine) starokršćanska
bazilika iz V. stoljeća koja je
vjerojatno bila posvećena sv.
Anastaziju (Stašu), po kojemu
je naselje dobilo ime, a
najnovija je već dobila krov i
uređuje se unutrašnjost. U
drugoj polovici protekloga
stoljeća izgrađena su tri nova
groblja. Prikazane su župske

kuće koje su građene na tri
različita mjesta. Prvu je školsku
zgradu 1930. sagradio fra Ante
Gnječ, a nova je podignuta
1982. i nosi fra Antino ime.
Doneseno je i više statističkih
podataka: popis župnika (89) i
pomoćnika (15). Prvi je poznati
župnik bio fra Stjepan
Tvrtković (1693-1699). Iz župe
je bio 21 svećenik franjevac, od
kojih je danas živ jedan
pastoralni djelatnik. Navedeni
su podaci ubijenih i poginulih
župljana (više od 160) u II.
svjetskom ratu. U trećem su
dijelu priloženi neki izabrani
tekstovi (stare lekcije-štenja o
Sv. Stašu, pjesma o prijenosu
njegova tijela, pjesma Sv. Juri,
zapis o Božiću i pjesma o
Staševici). Četvrti je dio
molitveni (Misa i Večernja na
blagdan sv. Staša, Litanije Svih
Svetih i više prigodnih
molitava). Dodano je i nekoliko
manjih priloga. Knjiga je
ukrašena sa 60 slika u boji, a
omot je višebojan i
plastificiran.
Nakon slavlja u crkvi svi su se
gosti i uzvanici našli za stolom
u župskoj kući. Uz razgovor
pjevači iz Makarske otpjevali
su više prigodnih pjesama i
posebno su pozdravili 93godišnjaka fra Anđela
Cvitanovića, koji je bio
župnikom u tijeku II. svjetskog
rata.
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Staševica, 14.7.2006. (IKA) Župa sv. Staša u Splitskomakarskoj nadbiskupiji
koncelebriranim euharistijskim
slavljem početkom srpnja
proslavila je obnovu župske
crkve, blagoslovljen je novi
triptih i predstavljena je knjiga
o prošlosti i sadašnjosti župe. U
posljednjih nekoliko godina u
župi su obnovljene tri crkve i
više kapelica. Sadašnji župnik
fra Nediljko Šabić nastavio je s
poslovima svojih prethodnika i
obnovio župsku crkvu i kuću.
Preuređeno je svetište s oltarom
i postavljen triptih s likovima:
sv. Staša, solinskoga mučenika,
zaštitnika župe, bl. Alojzija
Stepinca, kardinala i mučenika,
i sluge Božjega fra Ante
Antića, za koga se u Rimu vodi
službeni postupak za
proglašenje blaženim. Slike je
izradio akademski slikar
Branimir Dorotić, a blagoslovio
ih je i propovijedao fra Josip
Grbavac, profesor na
Franjevačkoj klasičnoj
gimnaziji u Sinju. Višeglasne je
skladbe izveo Muški zbor
franjevačke Crkve Uznesenja
Marijina iz Makarske pod
vodstvom mo fra Mile Čirke.

Hodočašće Marijine legije u Aljmaš
Aljmaš, 15.7.2006. (IKA) Katolička laička organizacija
Marijina legija ove godine slavi
85. obljetnicu osnutka (1921.
Dublin) i zlatnih 50 godina
ulaska i rada u Hrvatskoj (1956.
Zagreb). U povodu jubileja
Komicij Marijine legije iz
Zagreba priredio je 15. srpnja
zahvalno hodočašće u svetište
Gospe od utočišta u Aljmašu. U
ovo mjesto štovanja nebeske
Majke stiglo je oko četiri
stotine legionara iz svih kurija
Marijine legije u Lijepoj našoj,
iz Splita, Zadra, Siska, Zagreba,
Dugog Sela, Donjih
Andrijevaca i Osijeka, kako bi
zahvalili za sve milosti koje
primaju i da mole Blaženu
Djevicu da i dalje bude uz njih i
vodi ih putem svetosti k Isusu.
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Svečanost u svetištu počela je
moljenjem legijskih molitava
nakon čega je upravitelj svetišta
vlč. Ante Markić izrekao
srdačnu dobrodošlicu i osvrnuo
se na povijest svetišta.
Uslijedilo je euharistijsko
slavlje koje je predvodio
duhovnik Komicija Zagreb
preč. dr. Stanislav Vitković,
koji je ujedno proslavio 35.
obljetnicu misništva.
Koncelebriralo je više legijskih
duhovnika: mons. Šime Perić,
o. Pero Mijić Barišić DI, vlč.
Ljubomir Sturko i o. Božidar
Ipša DI, a ispovijedali su vlč.
Nikica Mihaljević i o. Ignac
Čižmešija DI. Pjevanje je vodio
zbor iz župe Brođanci. U
propovijedi je dr. Vitković
pozvao legionare na bezuvjetno
nasljedovanje Marije, potaknuo

na ustrajnost i velikodušnost. I
on sam, osvrnuvši se na svoj
35-godišnji jubilej, započeo je
svoje služenje Gospodinu kod
Gospe Remetske, i od tada stoji
uz nju.
Na kraju euharistijskog slavlja
otpjevano je Tebe Boga
hvalimo, a predsjednik
Komicija b. Marko Oroz
zahvalio je svima na
sudjelovanju i podsjetio da će
središnja proslava legijskih
jubileja biti u zagrebačkoj
katedrali 6. rujna u 18 sati, kada
će svečano euharistijsko slavlje
predvoditi zagrebački
nadbiskup kardinal Josip
Bozanić.
Obogaćeni zajedništvom oko
Gospe od utočišta nastavljeno
je druženje uz Dunav do
popodnevnih sati.

Katolička laička
organizacija slavi 85.
obljetnicu osnutka i
50 godina djelovanja
u Hrvatskoj
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Dani Karmelske Gospe u Karmelu u Brezovici
Svečanu euharistiju
predvodio nuncij
Lozano

www.ika.hr

Brezovica, 16.7.2006. (IKA) Karmel u Brezovici svečano je
u nedjelju 16. srpnja proslavio
svetkovinu i proštenje Majke i
Kraljice Karmela, zaštitnice
Karmelskog Reda, crkve i
samostana Bosonogih sestara
karmelićanki u KarmeluBrezovici, nadomak Zagrebu.
Proštenju je prethodila
devetnica i trodnevnica
Večernje časoslova, misa,
propovijedi i molitava u čast
Majke i Kraljice Karmela. Prvi
dan trodnevnice započeo je 13.
srpnja euharistijskim slavljem
koje je predvodio glavni
urednik Radio Marije o.
Stjepan Fridl zajedno sa
župnikom u Stupniku
Vjekoslavom Pavlovićem i
župnikom u Lasinji. Stjepanom
Bradicom. Brezovički župnik
Božidar J. Tenšek predvodio je
14. srpnja misu u čast
Škapularske Gospe. Uočnicu
Gospe Karmelske predslavio je
o. Ljudevit Josip Jeđud zajedno
s mr. Mijom Matoševićem.
Vrhunac slavlja bila je svečana
euharistija koju je na sam
blagdan Gospe Karmelske
predvodio apostolski nuncij u
Republici Hrvatskoj nadbiskup
Francisco-Javier Lozano, a
među koncelebrantima su bili i
mons. dr. Velimir Čapek, o.
Božidar Ipša DI, prof. o. Josip
Baričević TOR, župnik

Pavlović, domaći župnik i
kapelan u Zaprešiću Damir
Ocvirk. Na euharistijskom
slavlju, uz stotine vjernika i
hodočasnika bili su nazočni i
predstavnici gradske četvrti
Brezovica i grada Zagreba.
Nuncij je u propovijedi
istaknuo kako je Majka Božja
Karmelska, vršiteljica volje
Božje, uzor svim kršćanima,
posebno Bogu posvećenim
osobama, kako nasljedovati
njezina Sina, kako vršiti volju
Božju i kako biti poslušan i
otvoren volji Očevoj danas, u
suvremenom svijetu.
Spomenuo je uzore karmelske
škole duhovnosti i mistike
naučitelje Crkve sv. Tereziju
Veliku, sv. Ivana od Križa i sv.
Tereziju od Djeteta Isusa, koji
su se nadahnjivali na Marijinu
primjeru i životu. istaknuo je
važnost molitve, osobnog
prijateljstva s Kristom
Gospodinom, čitanja i
meditacije Svetoga pisma, kao i
osluškivanja Gospodina kroz
svakidašnje događaje.
Svetkovina Blažene Djevice
Marije od brda Karmela pruža
nam lijepu priliku da još
vjernije vršimo volju Božju u
svom životu. Poput Marije
recimo i mi: Evo me! I kao što
se Božja Riječ utjelovila u
utrobi Presvete Djevice, neka ta

ista riječ života i spasenja bude
uvijek u našim srcima kako bi
svijetu mogli svjedočiti
neizmjernu ljubav Božju prema
čovječanstvu, rekao je nuncij
Lozano.
Euharistijsko slavlje
veličanstvenim, meditativnoumjetničkim pjevanjem pratili
su mješoviti zborovi prijatelja
glagoljice Bašćina iz Zagreba te
Mješoviti zbor crkve Mati
slobode, također iz Zagreba,
pod ravnanjem prof. mo. Izaka
Špralje, TOR i dirigentice mo.
Anite Kaić. Crkvom i
samostanom razlijevale su se
birane staroslavenske, latinske i
hrvatske skladbe velikih
majstora. Posebno duhovno
osvježenje za prisutne bio je
koncert na kraju liturgijskog
slavlja.
Jutarnju misu na svetkovinu
Gospe Karmelske predvodio je
prof. o. Josip Baričević TOR,
popodnevnu župnik u Odri
Vladimir Cvetnić. Na misama
je sudjelovalo mnoštvo
hodočasnika i štovatelja Gospe
Karmelske iz Zagreba, Velike
Gorice, Vukovine, Turopolja,
Brezovice i okolice, Pakraca,
Karlovca, Rijeke, Splita, Zadra,
Petrinje, Siska, Banije i
Slavonije.

Alkari na proslavi Gospe Karmelske u Brelima
Brela, 16.7.2006. (IKA) - U
Solinama, dijelu župe sv.
Stjepana Provomučenika u
Brelima, svečano je 16. srpnja
proslavljen blagdan Gospe
Karmelske. Za daljnju pripravu
obilježavanja 300. obljetnice
izgradnje crkve župnik don
Marin Barišić sa svojim
suradnicima priredio je bogat
program. Brojni župljani i
domaći i inozemni turisti za
blagdan su se pripremali
trodnevnicom: misom,
propovijedima i prigodnim
molitvama. Na blagdan Gospe
Karmelske svečani ophod po
mjestu s drevnom Gospinom
slikom započeo je pjevanjem
litanija, a župski zbor, pod
ravnanjem prof. Aleksandra
Srzića, predvodio je pjevanje
marijanskih i ostalih pjesama.
Sliku su nosili alkari i alkarski
momci iz viteškoga grada
Sinja, a pratili su ih tajnik i član
Viteškoga alkarskog društva.
Po starom običaju, u dijelu
ophoda sliku su nosili vjernici,
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koji su se zavjetovali i za koje
je to bio poseban čin
pobožnosti i zahvalnosti Majci
Božjoj.
U hladovini stoljetnih borova,
koncelebriranu misu predvodio
je fra Gabrijel Jurišić, franjevac
iz svetišta Čudotvorne Gospe
Sinjske. U propovijedi je uz
ostalo istaknuo da će se 2015.
godine svečano proslaviti 300.
obljetnica obrane Sinja, koju su
izvojevali hrabri hrvatski
vitezovi i tako obranili ne smo
Sinj, nego i Cetinsku krajinu i
ostale dijelove Dalmacije od
turskoga osvajanja. Nešto prije
od turskoga zuluma oslobođeni
su Vrgorska (1690) i
Neretvanska krajina (1694), a
Imotska je još uvijek bila pod
osmanlijskom okupacijom.
Vijest o obrani Sinja brzo je
stigla do dužda u Mlecima,
pape u Rimu, bana u Zagrebu,
cara u Beču i svih europskih
država i vladara. Ta je pobjeda
probudila nadu da će uskoro

doći do konačnoga oslobođenja
svih hrvatskih zemalja od
turskoga jarma. Nažalost, neke
su europske sile spriječile taj
veličanstveni pothvat. Posebno
je oduševljenje zahvatilo
hrvatski narod u Dalmaciji,
Bosni i Hercegovini. Svi su
slavili Gospodina Boga i
Bogorodicu Mariju koji su
ispaćenom narodu darovali tu
divnu pobjedu. Stoga je
makarski biskup Nikola
Bijanković u dogovoru sa
svećenstvom i narodom
sagradio u Brelima, u predjelu
Soline, zavjetnu crkvu u čast
Bl. Djevice Marije i nazvao je
"Gospa od pobjede". U nekim
se dokumentima ta crkva
naziva "Gospa od slavodobića".
Koliko je do danas poznato, to
je jedina crkva koja je
sagrađena u čast Majke Božje,
"Gospe od pobjede", koju je
dobra Majka udijelila
hrvatskim hrabrim vitezovima
pod zidinama grada Sinja.
Časnici i vojnici od prve svoje
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plaće darovali su 80 zlatnih
cekina i dali kovati zlatnu
krunu, kojom je splitski
nadbiskup Stjepan Cupilli
sljedeće godine okrunio
Gospinu sliku, koja se otada
štuje pod nazivom Čudotvorna
Gospa Sinjska.
Hrabri su branitelji osim zlatne
krune odredili da će iz
zahvalnosti kao svoj zavjet
Čudotvornoj Gospi svake
godine za njezin blagdan igrati
vitešku igru "alku". Takva se je

igra priređivala u mnogim
našim gradovima od Istre do
Kotora, npr. u Splitu, Omišu,
Makarskoj i Imotskomu. Sve su
te alke s vremenom
zaboravljene, jer su bile samo
igre i njihovo su mjesto
preuzele druge igre, a samo se
je "Sinjska alka" održala sve do
danas, jer ona nije samo igra,
nego je nešto puno uzvišenije i
važnije. Alka je iskrena molitva
i zahvala Gospi za darovanu
pobjedu i slobodu. Stoga će se
alka igrati dok bude momaka,

koji imaju "oko sokolovo i
junačku desnicu", koja gađa
točno "u sridu". Propovjednik
je istaknuo kako mnogi vjernici
iz župa Makarskoga primorja
svake godine hodočaste Gospi
Sinjskoj u Sinj, pa tako i
vjernici iz Brela dolaze u
Gospino Svetište "na zavit".
Stoga je ove godine na poziv
župnika Viteško alkarsko
društvo iz Sinja vrlo rado
uputilo svoje predstavnike u
Brela na proslavu zavjetnoga
blagdana.

Koncert sakralne glazbe kroz stoljeća

Vinkovačka publika posljednjih
godina već je imala prigodu
čuti ljepotu zvuka članova

ansambla vokalnih solista
"Madrigal". S obzirom da
Madrigal njeguje isključivo
sakralnu glazbu od renesanse
preko baroka do romantizma i
suvremenih skladatelja, koncert
je održan na temu "Sakralna
glazba kroz stoljeća". Izveli su
djela J. Arcadelta, M.A.
Charpentiera, A. Vivaldija, A.
Brucknera, V. Lisinskoga, E.
Elgara, M. Musorgskoga, S.

Rahmanjinova, R. Ščedrina te
španjolske i crnačke duhovne
skladbe.
Solisti su bili Danijela Butina,
sopran, Ivana Garaj Korpar,
sopran, Martina Klarić, sopran,
Ivana Srbljan, alt, Domagoj
Jakobović, tenor i Mladen
Klepo, bas. Za klavirom je bila
Anita Kaić, a dirigirao je
Branko Kladarin.

Koncert ansambla
vokalnih solista
"Madrigal" iz
Zagreba u crkvi Sv.
Euzebija i Poliona u
Vinkovcima

Akcija Hrvatskog Caritasa za pomoć stradalima na
Bliskom istoku
Zagreb, 20.7.2006. (IKA) Hrvatski Caritas, potaknut
dramatičnim zbivanjima i
eskalacijom nasilja na Bliskom
istoku, pokrenuo je 20. srpnja
akciju prilkupljanja pomoći za
stradale u Libanonu i Gazi.
Svi građani i tvrtke u Hrvatskoj
u akciju se novčanim prilozima
mogu uključiti na više načina:
uplatom na ž. r. Hrvatskog
Caritasa, kod PBZ banke
(2340009 – 1100080340, poziv
na broj 76); pozivom na
donacijski telefon 060 600 400
(6,82 kn/min), a u svim župama

u Hrvatskoj vjernici će također
moći uplatiti svoje priloge.
Dramatična zbivanja na
Bliskom istoku te eskalacija
sukoba uzrok su brojnim
nedaćama mnogih obitelji.
Izbjegle obitelji žive bez vode i
struje, bez medicinske pomoći,
u strahu za sudbinu svojih
najbližih s kojima su u vrtlogu
stradanja izgubili kontakt.
Caritas Libanon potvrđuje kako
je već ovoga trenutka više od
pola milijuna ljudi u
izbjeglištvu te kako su najveći
problemi vezani uz transport te

prihvat donacija u robi, jer su
ceste uništene, pa mnogi
stradalnici nisu ni u mogućnosti
primiti pomoć međunarodne
zajednice.
Hrvatski Caritas, kao i u
dosadašnjim međunarodnim
akcijama, prikupljena će
novčana sredstva putem svoje
međunarodne mreže, u suradnji
s Caritasom Internationalis,
Caritasom Libanon te
Caritasom Jeruzalem, koji
zbrinjava područje Gaze,
dostaviti najpotrebnijima.

Svi građani i tvrtke u
Hrvatskoj u akciju se
novčanim prilozima
mogu uključiti
uplatom na ž.r.
Hrvatskog Caritasa,
kod PBZ banke
(2340009 1100080340, poziv na
broj 76), pozivom na
donacijski telefon 060
600 400 ili uplatama
u svim župama u
zemlji

www.ika.hr

Vinkovci, 20.7.2006.
(IKA/BTU) - U nizu kulturnih
događanja u povodu proslave
sv. Ilije, zaštitnika Vinkovaca,
ansambl vokalnih solista
"Madrigal" iz Zagreba održao
je 20. srpnja jednosatni koncert
u crkvi Sv. Euzebija i Poliona.

Zavjetni blagdan u Brelima Gornjim
Brela Gornja, 20.7.2006. (IKA)
- Više od stotinu vjernika
Gornjih Brela i hodočasnika iz
okolnih župa Zadvarja,
Žeževice, Slimena i Katuna
sudjelovalo je 20. srpnja u
tradicionalnoj proslavi
zavjetnog blagdana sv. Ilije
proroka, koji župa Gospe od
Zdravlja slavi od davnina kao
svoj zavjetnu svetkovinu, još iz
doba kada je bila jedna župa
Brela. Pjevanu misu u staroj
kapelici Sv. Ilije u šumi, u
zaselku Carevići, do koje se
stiže strmim puteljcima kroz
vrlo slikovit krajolik voćnjaka,
polja i vinograda, predvodio je

vijesti news

don Ivan Lendić, župnik
Zadvarja i Brela Gornjih,
kojima kapelica Sv. Ilije
pripada.
Kapelica je bila u vrlo
ruševnom stanju, a uz potporu
dobročinitelja te s prilozima i
dragovoljnim radom župljana,
prije dvije godine je
obnovljena. Na oltaru kapelice
čuva se vrlo stara i vrijedna
slika sv. Ilije proroka, ulje na
platnu, rad nepoznatog
majstora. U kapelici Sv. Ilije
misa je samo jednom u godini,
na svečev blagdan. Nakon mise
župnik je po dugoj tradiciji

podijelio odrješenje nad
grobom domobrana koji se
nalazi uz kapelicu, na mjestu
gdje su ih na kraju II. svjetskog
rata ubili partizani, ne stavivši
im nikakva obilježja, pa ni
kršćanski znak križa.
Odrješenje nad njihovim, u
travu zaraslim grobom, davalo
se redovito i za komunističkih
godina. Župljani su za tu
prigodu grob uredili te okitili
cvijeće. Župnik Lendić
namjerava još ove jeseni
obnoviti dotrajali krov i urediti
unutrašnjost kapelice.

Pjevanu misu u staroj
kapelici Sv. Ilije u
šumi predvodio don
Ivan Lendić
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Blagdan Sv. Ilije na planini Promina
Svečano misno slavlje,
blagoslov novog
oltara i restaurirane
slike sv. Ilije u selu
Lišnjak predvodio
biskup Ivas

Lišnjak, 20.7.2006. (IKA) Blagdan Sv. Ilije proroka
proslavljen je 20. srpnja u crkvi
Sv. Ilije u selu Lišnjak na
planini Promina. Svečano
misno slavlje, blagoslov novog
oltara crkve i restaurirane slike
Sv. Ilije predvodio je šibenski
biskup Ante Ivas.
Dan sv. Ilije dan je koji
kršćansku pozornost želi
usmjeriti na iskrenu vjernost
Gospodinu. Ilija je bio vjernik
revnitelj. Stalo mu je bilo do
baštine koju je primio od svog

izraelskog naroda, ukazao je
biskup Ivas te je vjernike
zapitao o vjeri hrvatskog
naroda - je li nama vjera baština
predaka ili je to nešto živo što
nas obogaćuje. Biti vjernik
znači uspostaviti osobni odnos
s Gospodinom. Budimo
vjernici, budimo katolici i
slijedimo Gospodina. On je živ
u Crkvi sada i dovijeka,
istaknuo je biskup.
Selo Lišnjak i sva okolna sela
koja gravitiraju crkvi Sv. Ilije

teritorijalno pripadaju župi
Drniš. Ta sela su dobrim
dijelom napuštena, a
stanovništvo je migriralo u veća
dalmatinska središta. Unatoč
tome stanovnici i dalje ostaju
povezani s Crkvom i mjestom
svog podrijetla, kazao je fra
Mate Gverić, župnik u Drnišu.
Crkva je uvijek bila stožer oko
kojeg se narod okuplja stoga je
dobro da obnavljate svoju
crkvu i da ne prodajete svoju
starinu istaknuo je Gverić u
zahvalnim riječima donatorima.

"Zadrani Hrvatskim svjetskim igrama"
Koncert zabavne
glazbe na zadarskoj
rivi

www.ika.hr

Zadar, 20.7.2006. (IKA) - U
sklopu održavanja Hrvatskih
svjetskih igara, koje su na
sportska natjecanja i druženje
od 15. srpnja okupile 700
mladih Hrvata iz cijelog svijeta,
u četvrtak 20. srpnja na lokaciji
Morskih orgulja na zadarskoj
rivi održan je koncert zabavne
glazbe pod nazivom "Zadrani
Hrvatskim svjetskim igrama".
Uz sudionike Igara,
manifestacija je okupila brojne
Zadrane i turiste, te su na taj
način i brojni stranci upoznati s
tim jedinstvenim projektom
kojeg je kao domaćin
organizirao mladi hrvatski
povratnik, zadranin Jure Strika.
Zoran Jelenković, Mladen
Grdović i skupina Gloria, Bepo
Matešić, Ivana Radovniković,
klapa Kontrada i Rockatansky
bend uoči same završnice Igara
obogatili su Hrvate iz
iseljeništva interpretacijom
dalmatinskih pjesama, jer
upravo pjesma najlakše probija
zemljopisne granice i zbližuje
udaljeno. Mnogima su stihovi i
glazba veza s Hrvatskom koja u
njima budi najintimnije

osjećaje u odnosu
domovinstvoizvandomovinstvo. Hrvatski
svjetski kongres, organizator
Igara, konkretnu realizaciju
projekta na terenu povjerio je
Juri Striki. Angažirani mladi
vjernici Jagoda Jurica i Jure
Strika, mjesecima su ulagali
sve svoje snage u organizaciji
prve hrvatske iseljeničke
olimpijade. "Najlakše mi je
ravnati se po samim
sudionicima Igara. Svi su
oduševljeni. Najučestalije
pitanje ovih dana je kada će biti
sljedeće Igre. To uistinu raduje
mene i sve nas koji smo u
organizaciji. Možemo reći već
sad da su Igre ne uspješne,
nego preuspješno ispale", kazao
je Strika. Na pitanje gdje će se
održati Igre 2009. g., Strika
kaže da je to još uvijek
otvoreno, jer Igre nisu lokalni,
nego nacionalni projekt.
Zadar je bila dobra lokacija
zbog infrastukturnih rješenja,
ljetnog ozračja, a i iz kulturno
povijesnih razloga. Usto, velik
broj hrvatskih iseljenika u
svijetu upravo je sa zadarskog

područja. Strika je zahvalan
svima koji su podržali
održavanje Igara pod
pokroviteljstvom Vlade RH:
Gradu Zadru, Županiji i
Zadarskoj nadbiskupiji, te
osobito ističe nadbiskupa Ivana
Prenđu, koji ih je "primio
raširenih ruku". Uz sam Zadar,
otvorenih ruku Hrvate iz svijeta
prihvatila su i mjesta Zaton,
Biograd, Benkovac, Bibinje i
Poličnik. "Njih je radovalo što
nisu samo ostali u gradu. Bila
je ravnokotarska večer u
Poličniku, na moru u
Bibinjama, smještaj u Zatonu;
dobili su pogled na cijelu
županiju pa mogu ponijeti puno
dojmova o gradu i zadarskoj
županiji" rekao je Strika.
Učvršćene veze domovinske i
iseljene Hrvatske ostvareni je
cilj kojim su Hrvatske svjetske
igre postigle neizmjeran uspjeh.
"Ovaj projekt je pokazao da je
to potrebno, da imamo puno
više sličnosti nego razlika i da
to treba njegovati kroz takve
projekte" zaključio je
organizator Igara Jure Strika.

Sv. Ilija prorok u Sincu
Sinac, 20.7.2006. (IKA) - U
Sincu, u župi Otočkog dekanata
Gospićko-senjske biskupije,
svečano je 20. srpnja
proslavljen nebeski zaštitnik
tog dijela Gacke sv. Ilija.
U koncelebraciji 16 svećenika,
među kojima generalnog vikara
Gospićko-senjske biskupije
mons. mr. Tomislava Šporčića,
dekana otočkog Jure Tuteka,
senjskog Mile Čančara i
slunjskog mons. Mile Pecića te
više kanonika senjskog kaptola
misu je predvodio tajnik
biskupa Mile Bogovića mr.
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Draženko Tomić.
Na početku propovijedi fra
Draženko je posebno istaknuo
ljepotu gackog kraja i skladnost
zvjezdanog neba tog dijela
Lijepe naše. Dok se do
najdaljih zvijezda može doći
pomoću teleskopa, do Božjeg
neba može se doći samo uz
pomoć vjere. Upravo tako jaku
vjeru imao je prorok Ilija
Tišbijac. Njegova
nepokolebljivost u vjeri Kristu
učinila ga je mačem nad svim
društvenim neprijateljima i
bakljom za spas naroda. U

današnje vrijeme kada mnogi
truju narod, sv. Ilija nam je
veliko nadahnuće, jer smo mi
kao narod osjetljivi na
nepravde, krađe i otimačine.
Sv. Ilija nas i nadahnjuje, što je
ovogodišnje pastoralno geslo
Gospićko-senjske biskupije, da
poštujemo nedjelju, Dan
Gospodnji, jer samo svjedočeći
stalno svoju vjeru, možemo
očekivati i zagovor ovog sveca
zaštitnika, istaknuo je
propovjednik.
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Sveti Ilija Prorok u Studencima
Studenci, 20.7.2006. (IKA) Zajedno sa župnikom fra
Jakovom Begonjom te
dvanaestoricom svećenika iz
okolnih imotskih župa i
franjevačkog samostana,
svećenika i franjevaca rodom iz
župe Studenaca, svečanim je
euharistijskim slavljem, koje je
20. srpnja u velikoj župnoj
crkvi Sv. Ilije proroka u
središtu mjesta, predvodio
domaći sin don Jakov
Cikojević, stara imotska župa
Studenci proslavila liturgijski
blagdan sv. Ilije, koji ta župa

slavi kao župnu svetkovinu
nebeskog zaštitnika.
S već više stotina vjernika i
hodočasnika iz okolnih
imotskih župa, prva blagdanska
misa slavljena je u 9 sati, a u
prostranoj župnoj crkvi
predvodio ju je župnik fra
Jakov Begonja. Središnje
euharistijsko slavlje počelo je
velikom procesijom u kojoj su
mladi muževi i mladići u starim
imotskim narodnim nošnjama
ulicama mjesta nosili cvijećem
urešen kip župnog patrona.

Povratkom u crkvu nastavljeno
je svečano koncelebrirano
misno slavlje, u kojem je
sudjelovalo više od tisuću
župljana i hodočasnika, tako da
ih je većina stajala na
prostranom trgu ispred velebne
crkve. Misu je pjesmom pratio
veliki mješoviti župni zbor pod
ravnanjem Ante Babića,
načelnika Lovreča.
Duhovnu pripravu za proslavu
župne svetkovine kroz tri su
večeri u župnoj crkvi Sv. Ilije
vodili domaći sinovi fra Ante
Bilić i fra Ivica Udovičić.

Sv. Ilija u Metkoviću

Za proslavu blagdana
pripravljala se trodnevnicom
koju je predvodio o. Gabrijel
Mioč, dugogodišnji urednik
Naših Ognjišta koji je
predvodio i središnje
blagdansko misno slavlje.

Slavlje je počelo ophodom oko
crkve sa svečevim kipom.
U propovijedi se o. Gabrijel
osvrnuo na veličinu i moć sv.
Ilije pri čemu je istaknuo kako
Europu i svijet mogu spasiti i
izvesti iz duhovnog bez smisla
samo istinski svjedoci
evanđelja, pravi kršćani,
katolici, sveci.

bez Božje kazne može kršiti
Njegove zapovijedi, nije
dobrota ako ne znaš reći "ne"
kada treba. Opasno je također
umisliti da idemo pravim
putem; jer pravi put jest samo
onaj koji je Bog zacrtao,
upozorio je i pozvao neka u
našem životu orijentir bude:
Bože vršit ću volju tvoju i neka
se u mom životu vrši volja
Božja.

www.ika.hr

Metković, 20.7.2006. (IKA) Župa sv. Ilije u Metkoviću
proslavila je u četvrtak 20.
srpnja zaštitnika župe i grada sv. Iliju.

Nije katolik onaj koji misli da

Gradina: 40. obljetnica svećeništva Alojza Kukeca
Gradina, 20.7.2006. (IKA) Svečanim misnim slavljem,
koje je s gradinskim župnikom
Ivanom Pofukom,
dvanaestoricom svećenika
Virovitičkog dekanata i s više
stotina domaćih vjernika i
hodočasnika iz okolnih župa
ispred stare barokne župne
crkve Sv. Ilije proroka iz 1775.
g. u Gradini, nedaleko od
Virovitice, u četvrtak 20. srpnja
predvodio preč. Alojz Kukec,
rodom iz Lukačkog Dugog Sela
kod Virovitice, sada župnik

Selca u Riječkoj nadbiskupiji,
proslavljen je liturgijski
blagdan i župna svetkovina sv.
Ilije proroka, koji se u
Požeškom kraju časti od
davnina.
Još od turskih vremena, kada je
u ovim krajevima trebalo
očuvati kršćansku vjeru,
vjernici su se utjecali u zagovor
i zaštitu ovom starozavjetnom
proroku, borcu za vjeru i Božju
riječ, istaknuo je u propovijedi
preč. Kukec, koji je tim

euharistijskim slavljem
zahvalio Bogu za 40 godina
predanog svećeničkog služenja.
O svom jubileju u propovijedi
je govorio i o značenju
svećeničkog služenja te
istaknuo radost da ovu
obljetnicu slavi u rodnom kraju.
Svećenik Alojz Kukec rođen je
26. siječnja 1937. u Lukačkom
Dugom Selu kod Virovitice, za
svećenika je zaređen 26. lipnja
1966. g. u zagrebačkoj
katedrali.

Imenovanja i premještaji u Krčkoj biskupiji
Krk, 21.7.2006. (IKA) - Prema
odluci krčkog biskupa Valtera
Župana ovog su ljeta u Krčkoj
biskupiji izvršene sljedeće
promjene u svećeničkim
službama: Krunoslav Boras
razriješen je službe župnog
vikara u Malom Lošinju, a
imenovan župnim upraviteljem
župe sv. Antuna opata u Velom
Lošinju; Bogumil Dabo
razriješen je službe župnika u
Velom Lošinju, a imenovan
župnikom župe sv. Stjepana
Prvomučenika u Dobrinju;
mons. Andrija Depikolozvane

vijesti news

razriješen je službe kancelara
Biskupije Krk i službe župnika
u Poljicima, a imenovan
arhivarom i bibliotekarom
Biskupije Krk.
Mr. Saša Ilijić, mladomisnik,
imenovan je župnim vikarom u
Malom Lošinju; mons. Ivan
Kordić imenovan je župnim
upraviteljem župe sv. Kuzme i
Damjana mm. u Poljicima te
ostaje i dalje u službi
generalnog vikara; Mate Sutora
razriješen je službe župnika u
Dobrinju i stavljen u stanje

mira od aktivne i stalne
pastoralne službe; fra Josip
Vidas, franjevac Reda manje
braće, razriješen je službe
župnika u Kamporu, a fra
Augustin Vlašić OFM
imenovan župnikom župe sv.
Eufemije dj. m. u Kamporu.

Dr. Slavko Zec
imenovan kancelarom
biskupije

Dr. Slavko Zec razriješen je
službe vicekancelara, a
imenovan kancelarom
Biskupije Krk, te ostaje i dalje
u službi sudskog vikara.
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Nova web stranica Hrvatske kapucinske provincije
www.kapucini.hr

Zagreb, 21.7.2006. (IKA) - Na
blagdan sv. Lovre Brindiškog,
kapucina i crkvenog naučitelja,
kada se ujedno kapucini
spominju smrti pokojnog brata
Tomislava Janka Šagi-Bunića,
u rad je puštena nova web
stranica Provincije

www.kapucini.hr.
Novom stranicom Provincije
redovnici žele svoj
franjevačko-kapucinski način
života i rada što bolje približiti
hrvatskoj javnosti, mladima i
svim ljudima dobre volje. Na

novoj stranici nastojali su
čitateljima i posjetiteljima
vjerskih web stranica, na
jednom mjestu pružiti mnoštvo
korisnih informacija i
zanimljivosti iz života i
djelovanja kapucina.

Misa za pjesnike
Ovom svijetu više od
ičega potrebna je
istinita riječ, poručio
don Stanko Jerčić

Selca, 21.7.2006. (IKA) - U
sklopu Festivala hrvatskog
pjesništva Croatia rediviva i
Svehrvatske večeri poezije "Čakaj-što", u Selcima na otoku
Braču slavljena je 21. srpnja
misa za pjesnike.
U župnoj crkvi Krista Kralja
svečano euharistijsko slavlje
predvodio je župnik iz Jelse na
Hvaru don Stanko Jerčić, koji
je do prije dvije godine gotovo
tri desetljeća bio župnikom u
Selcima.

www.ika.hr

Pred četrdesetak pjesnika iz
cijele Hrvatske don Stanko je u
propovijedi razmatrao značenje
riječi kao kruha i svjetlosti. Kad
tama i mrklina neistine počnu
prekrivati zemlju, više od ičega

potrebno nam je svjetlo istine,
najbolji saveznik umjetnika
riječi, istaknuo je, posluživši se
Izaijinim riječima. Kao što je i
papa Ivan Pavao II. često
isticao riječi evanđelista
Mateja, tako je Jerčić kazao
pjesnicima kako ih Isus zove
danas da budu sol zemlje i
svjetlo svijeta i da izaberu
dobrotu, život u pravednosti te
da iskoriste svoje pero kako bi
bili sredstvo ljubavi i mira. Vi
ste svjetlost svijeta, stoga
nastojite biti lučonoše istinite
riječi u službi pravednosti,
života i ljubavi", zaključio je
don Stanko.
To je već šesnaesta Croatia
rediviva, a utemeljio ju je na
krvavi Uskrs 1991. hrvatski

pjesnik, liječnik i diplomat dr.
Drago Štambuk. Ta jedinstvena
pjesnička manifestacija u dva
dana okuplja pjesnike i
pjesnikinje iz svih krajeva
domovine. Po završetku
poetskih nastupa, jednog se
pjesnika kruni maslinovim
vijencem te se podiže ploča s
njegovim urezanim stihovima
na Zidu od poezije na Trgu
Stjepana Radića, središnjem
prostoru svih mjesnih zbivanja.
Među dosadašnjim su
dobitnicima nagrada su imena
poput Luke Paljetka, Ivana
Goluba, Vesne Parun, Tonka
Maroevića, Dragutina
Tadijanovića i Zvonimira
Mrkonjića.

Novo vodstvo provincije Milosrdnih sestara sv. Križa
Provincijalna
poglavarica je s.
Franciska Molnar

Đakovo, 21.7.2006.
(IKA/BTU) - Generalno
vodstvo Milosrdnih sestara sv.
Križa imenovalo je na tri
godine Provincijalno vodstvo
Hrvatske provincije u Đakovu.

Provincijalna poglavarica je s.
Franciska Molnar, a
provincijalna asistentica s.
Natalija Fadiga. Imenovane su i
tri provincijalne savjetnice: s.
M. Suzana Babić, s. M.

Hijacinta Hoblaj i s. Finka
Tomas. Svoje službe sestre
započinju na svetkovinu
Uzvišenja sv. Križa, 14. rujna
2006.

Promjene u župama Riječke nadbiskupije
Rijeka, 21.7.2006. (IKA) Trojica svećenika Riječke
nadbiskupije ovoga ljeta odlaze
u mirovinu. Mons. Mijo
Liković iz Kraljevice odlazi u
samostan redovnica u Zagreb, a
u zasluženu mirovinu povući će
se i mons. Dinko Popović iz
župe sv. Terezije s Donje
Vežice i Ivica Vuković, župnik
iz Drage. Zbog uobičajene
pastoralne prakse i potreba
župa i ove će godine doći do
promjena svećenika u župama.
Jedanaest župa dobit će nove
župnike, a promjene će biti
objavljene 23. srpnja na
nedjeljnim misama. Na Donju
Vežicu dolazi župnik iz
Grobnika Milan Cvitković, u
Kraljevicu Ivica Klanac, a u
Dragu će doći Zlatko Ćibarić
koji će preuzeti i župu sv. Ane
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na Gornjoj Vežici. Dosadašnji
župnik Gornje Vežice Ivan
Friščić odlazi na Grobnik. Župu
i pastoralni dom u Dramlju te
župu Jadranovo umjesto Zlatka
Ćibarića dobit će na upravljanje
svećenik iz Kolumbije zaređen
prošle godine, Nixon Eduardo
Caicedo Gonzales. Župu sv.
Nikole biskupa u Rijeci zbog
pomanjkanja svećenika
redovnika napustit će franjevci,
a službu župnika preuzima
Matija Matičić, kapelan na
Viškovu. Njegov pastoralni
suradnik bit će mons. Nikola
Uravić, rektor sjemeništa. Fra
Ante Mrvelj iz župe sv. Nikole
odlazi u samostan sv. Ante u
Crikvenicu gdje će preuzeti
službu župnika umjesto fra Ive
Sadrića. Župnik Gornje
Drenove Dalibor Božić preuzet

će i župu sv. Ivana Krstitelja na
Škurinjama. Dosadašnji župnik
Škurinja Ivica Klanac pored
Kraljevice preuzima službu i u
Bakarcu gdje do sada župnik
bio Giuseppe Vosilla. Iz riječke
župe Uznesenja Marijina odlazi
kapelan Tomislav Ćurić koji će
nastaviti studij filozofije u
Rimu. Službu kapelana u župi
Uznesenja dobio je Luka Lučić.
Sužupnik župe sv. Nikole
Tavelića na Krnjevu fra
Tomislav Hrstić odlazi u
franjevački samostan u Puli, a
na njegovo mjesto će doći fra
Anzelmo Stulić. Ovogodišnji
mladomisnici preuzet će službe
kapelana, Robert Riemann na
Viškovu, a Lovro Perić na
Škurinju i Gornjoj Drenovi.
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Završene Hrvatske svjetske igre
svestranu potporu Igara.
Zadarska nadbiskupija u
potpunosti je prepoznala taj
jedinstveni svehrvatski projekt,
istaknuto je. "O Bože, sretni
smo, trudit ćemo se svi" citirao
je fra Šimun riječi nadbiskupa
Prenđe, kad mu je priopćeno da
će se igre održavati u Zadarskoj
nadbiskupiji. Fra Šimun je
zahvalio na potpori i Vladi RH
za pokroviteljstvo te Frani
Skoblaru, direktoru
Turistohotela, poduzeća u čijem
je vlasništvu TN Zaton gdje su
sudionici bili smješteni,
kanadskoj parlamentarki Lyn
Jelić, tajniku HSK-a Anti
Sovulju, Hrvatskoj matici
iseljenika, Hrvatskom
olimpijskom odboru,
hrvatskom zlatnom olimpijcu
Zlatku Saračeviću, promotoru
Igara, medijima na
popraćenosti tog projekta i
brojnim drugima.
Dodjelu medalja i oproštajni
susret u Saturnusu pohodio je i
gospićko-senjski biskup Mile

Bogović, želeći dati moralnu
potporu projektu, te osobno
čestitati fra Šimunu, jer je
upoznat i prati njegov rad među
hrvatskim iseljeništvom. Drago
mi je vidjeti da se mladež
veseli, da su se naši Hrvati sa
svih kontinenata našli u
Hrvatskoj; da zajedno pjevaju
naše pjesme, da se vijore naše
zastave, koje se isprepliću s
onima iz njihove nove
domovine. To je svakako lijep
čin. Dobro je da su primili
toliku radost i da će se opet
sresti, rekao je biskup Bogović.
Između svih sportova, Hrvati iz
Hrvatske pobijedili su u košarci
(žene i muškarci) te nogometu
(muškarci), ali i u boćanju. No,
u svim sportovima pobjednici
su Hrvati, ma iz koje zemlje
došli. Na toj je svehrvatskoj
olimpijadi uistinu najveća
pobjeda bilo samo sudioništvo i
nevjerojatno velik odaziv
Hrvata iz cijelog svijeta, od
kojih su neki domovinu svog
porijekla posjetili prvi put.

Misa za Tomislava Janka Šagi Bunića o 7. obljetnici
smrti
Zagreb, 21.7.2006. (IKA) - O
sedmoj obljetnici smrti
kapucina, profesora i dekana
Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta u Zagrebu dr.
Tomislava Janka Šagi Bunića
21. srpnja slavljena je misa u
kapucinskoj crkvi Sv. Mihovila
u Zagrebu. Koncelebrirali su
pokojnikov brat Bono Šagi,
pokojnikova braća kapucini,
provincijal kapucina, dekan
KBF-a Sveučilišta u Zagrebu
kapucin prof. dr. Tomislav
Tenšek, više profesora s istoga
fakulteta i direktor Kršćanske
sadašnjosti prof. dr. Adalbert
Rebić. Misu je predvodio prof.
emeritus dr. Ivan Golub. Na
misi su, uz župljane bili
pokojnikovi učenici,
poštovatelji i prijatelji.
Na početku propovijedi prof.
Golub prisjetio se da je o. Šagi

propovijedao na njegovoj
mladoj misi. O patru Šagiju,
kako su ga svi zvali, govorio je
kao svjedok i prijatelj. Probrao
je nekoliko pojedinosti iz
dugogodišnjega poznavanja i
suradnje. Među ostalim rekao
je: "Kao studenti brzo smo
uočili da je profesor Tomislav
Šagi drugačiji profesor, da je
učitelj". Propovjednik je
nadalje spomenuo kako su
mnogi zacijelo viđali već sijeda
i pognuta o štap oslonjena o.
Šagija i na njegovoj vesti
izvezena dva slova i četiri
brojke: Mt 25,40. Oni ukazuju
na Isusove riječi na
posljednjem sudu: "Štogod
učiniste jednomu od moje
najmanje braće meni učiniste".
To što je bilo Isusu na srcu bilo
je doslovce Šagiju na srcu. Na
lijevoj, naime, strani prsiju
nosio je taj redak na vesti. Prof.

Golub podsjetio je i kako je
Šagi doživio i nove Duhove Drugi vatikanski sabor. "Bog
samo znade koliko se u nj
ugradio kao teolog zagrebačkog
nadbiskupa Franje Šepera. Po
povratku s Koncila bio je
lučonoša i stjegonoša koncilske
obnove u Hrvatskoj.
Suutemeljio je "Kršćansku
sadašnjost, Centar za koncilska
istraživanja, dokumentaciju i
informacije", utemeljio zajedno
s prof. Turčinovićem i s dr.
Golubom ekumenski bilten
"Poslušni Duhu". Zalagao se za
preustrojstvo Nadbiskupskoga
bogoslovskog sjemeništa u
Zagrebu od tridentskog
monastičkog tipa u koncilski lik
sjemeništa smještena u mjesnu
Crkvu. Bio je ekumenska
ličnost.

Prva svehrvatska
olimpijada okupila
domovinstvo i
izvandomovinstvo s
pet kontinenata - U
Turističkom naselju
Zaton između 780
sudionika osvajačima
prvih triju mjesta u 11
sportskih disciplina za
žene i muškarce
dodijeljene su medalje

www.ika.hr

Zadar, 21.7.2006. (IKA) - Prva
svehrvatska olimpijada koja je
okupila domovinstvo i
izvandomovinstvo s pet
kontinenata je završena. U
petak 21. srpnja u Turističkom
naselju Zaton između 780
sudionika osvajačima prvih
triju mjesta u 11 sportskih
disciplina za žene i muškarce
dodijeljene su medalje.
Neopisiva je uzavrelost i
ljepota zajedništva u prostoru
bara Saturnus koja je očitovala
jedinstvo mladih Hrvata rijetko
kad i gdje viđeno. Predsjednik
Hrvatskog svjetskog kongresa,
organizatora Igara, fra Šimun
Šito Ćorić, zahvalio je svima
koji su podržali taj jedinstveni
projekt, osobito predsjedatelju
Radnog odbora za mladež
Hrvatskog svjetskog kongresa
(HSK) Juri Striki, koji je s
Jagodom Juricom dogovarao
konkretnu realizaciju Igara u
Zadru i županiji. Osobita
zahvalnost upućena je i
zadarskom nadbiskupu Ivanu
Prenđi za domaćinstvo i

Sv. Marija Mandaljena u pelješkoj župi Putniković
Putniković, 22.7.2006. (IKA) Uz mnoštvo vjernika stare
pelješke župe Sv. Marije
Magdalene i hodočasnika iz
župa pelješkog poluotoka i
dubrovačkog primorja
svečanim misnim slavljima
proslavljen je 22. srpnja

vijesti news

blagdan i župna svetkovina
Putnikovića, stare pelješke
župe, kojoj je sveta pokornica
nebeska zaštitnica. U
prijepodnevnoj svečanoj
koncelebraciji, u staroj župnoj
crkvi Sv. Marije Mandaljene iz
1749. godine, po dugoj župnoj

tradiciji sudjelovali su svi
svećenici Pelješkog dekanata
od Vignja do Putnikovića, a
misu je predvodio pelješki
dekan i župnik Vignja don Ante
Marković.
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Imenovanja i premještaji u Splitsko-makarskoj
nadbiskupiji
Split, 22.7.2006. (IKA) Odlukom nadbiskupa Marina
Barišića u Splitsko-makarskoj
nadbiskupiji došlo je do
promjena u pastoralnom
djelovanju svećenika. Don
Milivoj Čalo imenovan je
župnikom u Podgori, a
razriješen je službe župnika
Gornjeg Sela na Šolti, gdje
župnikom postaje don Darko
Matijević, dotadašnji župni
vikar sv. Marka u Makarskoj.
Za pomoćnika u župi sv. Marka
dolazi don Damir Bistrić kojega
u Jesenicama zamjenjuje don
Dalibor Milina, na čije mjesto
župnog vikara u župi Gospe od
Otoka u Solinu dolazi
mladomisnik don Mario
Mihanović.
Župnikom župe Radun u Kaštel

Starom imenovan je don
Augustin Radović, a umjesto
njega za župnika u Grohotama
na Šolti dolazi don Dražen
Radman, koji je bio župni vikar
u Trilju, na čije mjesto sada
dolazi mladomisnik don Hrvoje
Dragun.
Dosadašnji župni vikar u župi
Sv. Križa u Splitu don Ivan
Lovrić, dolazi na mjesto
župnoga vikara na Mertojaku u
Splitu, zamjenjujući tako Jozu
Gojsalića koji odlazi na mjesto
župnoga vikara na Mejašima u
Splitu. Don Marko Klarić,
razriješen je službe župnog
vikara na Mejašima i imenovan
za pomoćnika u župi sv. Križa
u Splitu.
Don Mirko Skejić upućen je na
odmor i liječenje, a župe

Dubrava i Sitno Gornje
prepušta don Jakoslavu Baniću,
dosadašnjem župnom vikaru u
Kaštel Kambelovcu.
Don Ivan Dragušica razriješen
je službe župnika Raduna te je
poslan na bolovanje. Na
bolovanje je poslan i don
Dragan Rajković koji je
razriješen službe župnika
Neuberga-Gradišće. Don
Zdravko Čulić ide u mirovinu,
a na njegovo mjesto za župnika
u Hrvatskoj katoličkoj misiji u
Dortmundu poslan je Don
Zrinko Brković, dosadašnji
župnik u Podgori.
Vikaru za duhovna zvanja
mons. Juri Vrdoljaku i
pastoralnom vikaru mons.
Dragi Šimundži produžen je
mandat.

Senj: Ljetni susret sjemeništaraca i bogoslova

www.ika.hr

O nedjelji - Danu
Gospodnjem govorio
mr. Šporčić

Senj, 22.7.2006. (IKA) - U
sklopu redovitoga ljetnog
susreta sjemeništaraca i
bogoslova Gospićko-senjske
biskupije koji u organizaciji
tajnika biskupa Mile Bogovića
fra Draženka Tomića borave u
Senju, u subotu 22. srpnja
održano je za njih predavanje
na temu "Nedjelja - Dan
Gospodnji". To je inače

središnja pastoralna tema na
razini biskupije ove godine.
Predavanje je u župnom stanu
župe Uznesenja BDM u Senju
održao generalni vikar
biskupije mons. mr. Tomislav
Šporčić. On je istaknuo da je
rast u svećeničkom zvanju i put
ka kršćanskoj zrelosti
nezamisliv bez rasta u
euharistiji. Nedjeljno slavlje

pretvorbe tijela i krvi Kristove
u kruh i vino kruna je
svećeničkog zvanja, poručio je
budućim svećenicima mons.
Šporčić. Šest bogoslova i pet
sjemeništaraca od kojih su čak
trojica iz Udbine imaju
predviđene aktivnosti sve do
blagdana sv. Jakova gdje će
nazočiti misnom slavlju na
Udbini.

Blagdan sv. Marije Magdalene u Gospiću
Misu predvodio
biskup Bogović

Gospić, 22.7.2006. (IKA) Blagdan sv. Marije Magdalene,
zaštitnice Gospića, svečano je
proslavljen u subotu 22 srpnja u
gospićkoj katedrali Navještenja
BDM misnim slavljem koje je
predvodio gospićko-senjski
biskup Mile Bogović u
koncelebraciji župnika i
gospićkog dekana Antuna
Luketića, ekonoma biskupije
Nikole Turkalja i župnika
Smiljana Marka Cvitkovića.
Misi su nazočili i gradonačelnik
Gospića Milan Kolić,
predsjednica Gradskog vijeća
Gospića Katica Prpić uz
članove gradskog vijeća i

poglavarstva.
Biskup je na početku svečane
mise čestitao dan grada
Gospića gradonačelniku,
njegovim suradnicima i svim
građanima Gospića. U
blagdanskoj propovijedi
govorio je o povezanosti sv.
Marije Magdalene i Gospića. U
srednjem vijeku nastao je
nedaleko današnjeg Gospića
gostinjac ili lat. hospitium po
čemu je Gospić i dobio ime.
Kasnije je u Gospiću sagrađena
grobljanska crkva posvećena
sv. Mariji Magdaleni, svetici
koja je prva došla na Isusov

grob i bila prvi svjedok njegova
uskrsnuća. Biskup je u
nastavku govorio o trpljenju i
žrtvi kroz tragičnu sudbinu
sestre milosrdnice Žarke. Nju
su na kraju Drugog svjetskog
rata "oslobodioci" mučki ubili
strijeljavši ju uz zid groblja.
Ona je bila jedna od mnogih
koji su mučenički završili svoje
ovozemaljsko putovanje. No,
njoj je kao i ostalim
mučenicima sv. Marija
Magdalena bila svjedok ne
samo njihovih zemaljskih
stradanja već i njihove nebeske
proslave.

Misa zadušnica u Vinkovcima
Vinkovci, 22.7.2006. (IKA) - U
crkvi Bl. Alojzija Stepinca u
prigradskom naselju Mirkovci,
župe Sv. Ćirila i Metoda u
Vinkovcima 5, koji su bili prvi
na udaru srbo-četničke agresije
misom zadušnicom u subotu
22. srpnja obilježena je 15.
obljetnica smrti dvanaestorice
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hrvatskih policajaca i
pripadnika ZNG, ubijenih na taj
dan g. 1991., iz srpske zasjede.
U misnom slavlju, koje je za
njih i sve poginule hrvatske
branitelje, predvodio župnik
Stjepan Vukovac, uz rodbinu,
suborce i predstavnike
vinkovačke Hvidre,

organizatore komemoracije,
sudjelovali su i brojni mještani,
prijatelji, predstavnici Grada i
Županije, te policije i vojske.
Prije mise zadušnice, na
spomen-obilježje poginulima,
položeni su vijenci i zapaljene
svijeće.

Domovinske vijesti

Zadar: Započela konvencija Hrvatskoga svjetskog
kongresa

vijesti news

Sudionike Kongresa pozdravio
je i zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa. "To što govorimo ljudi
će zaboraviti, ali što dožive od
nas u susretima, nikad neće
zaboraviti", rekao je nadbiskup
Prenđa, izražavajući radost što
je nadbiskupija pridonijela
radosti svehrvatskog
zajedništva ovih dana. "Vi ste
kreatori novog hrvatskog
identiteta, koji se oduvijek
temeljio na vrijednostima vjere,
obitelji i domovine. Stvarajmo
identitet svoje nacije, ali nikad
bez te tri vrednote", poručio je
nadbiskup. U osvrtu na
Hrvatske svjetske igre, rekao je
da su zastave iz brojnih zemalja
postale dio nas i mi smo postali
dio tih zastava. "To ne bismo
mogli da nemamo svoju
slobodnu državu, da nismo u
punoj mogućnosti izražavanja
svog identiteta. Domovina je
više od zemljopisa", istaknuo
je. Izrazio je priznanje HSK-u,
rekavši da su iseljenici zbog
duge, teške i slavne prošlosti
hrvatskog naroda, bili uvijek
dio nastojanja i stremljenja svih
koji su nosili ideju
državotvornosti, kojoj su se
nadali i očekivali. "U
oživljavanju hrvatske države i
nove stvarnosti iseljena
Hrvatska imala je svoje mjesto.
Bili ste uz hrvatski narod u
najtežim trenucima", rekao je
nadbiskup Prenđa, dodavši da
su Hrvati mali narod, ali od 7.
st. duboko utkan u povijest
Europe i svijeta. "Hrvatski
narod je živio od svojih
vrednota iz kojih je crpio
snagu. Vjera u Boga, obitelj i
domovina konstanta su od 7. st.
do danas. Povezanost s
univerzalnom Crkvom nije bila
zapreka našoj osobnosti. Imali
smo svoje osobitosti, slavili
smo Boga na starohrvatskom
glagoljaškom jeziku više od
1000 godina", rekao je
nadbiskup, dodavši da je ta
vjera dala snage za obitelj, ona
je podnijela sve mijene. "Gdje
ima života tu se ostaje",
poručio je, u zahvalnosti Bogu
za zdravu obitelj. Sudionicima
Kongresa je poručio da
postavljaju pitanja nama u
Hrvatskoj, ali i sebi samima, jer
svi smo pozvani stvarati, čuvati
i produbljivati hrvatski
identitet.
Sudionicima se obratio i
Marijan Klanac, predstavnik

Hrvatskog olimpijskog odbora,
rekavši da su naši sportaši za
svojih natjecanja spavali u
domovima Hrvata u
iseljeništvu. Citirao je misao
oca hrvatskog olimpizma
Franje Bućara koji je rekao da
sportaši trebaju imati u desnici
snagu, u srcima odvažnost, u
mislima domovinu. "To Hrvati
imaju", istaknuo je, zahvalivši
HSK-u što je pružio priliku da
projekt pomogne i Hrvatski
olimpijski odbor koji ovog
rujna proslavlja 15. obljetnicu
osnivanja.
"Bila sam ponosna na svoj
narod", rekla je podupirateljica
i promotorica Igara Lyn Jelić,
kanadska parlamentarka
hrvatskog podrijetla. Istaknula
je da nije imala sličnog
životnog iskustva, izražavajući
ponos da se i kanadska zastava
vijorila među ostalima.
Prenijela je misli svoje djece
koja su rekla da im je Kanada
dala mogućnost, ali Hrvatska
im je dala ponos i snagu.
Izražavajući želju da bi svoje
duboke i neopisive emocije
sabrala najradije napisavši
knjigu o događaju Hrvatskih
svjetskih igara, poručila je da
će se potrudit da sljedeće Igre
budu još i bolje.

Nadbiskup Prenđa
izrazio priznanje
HSK-u, istaknuvši
kako su iseljenici zbog
duge, teške i slavne
prošlosti hrvatskog
naroda uvijek bili dio
nastojanja i
stremljenja svih koji
su nosili ideju
državotvornosti

www.ika.hr

Zadar, 22.7.2006. (IKA) Trodnevno zasjedanje
Hrvatskoga svjetskog kongresa
(HSK), krovne hrvatske
međunarodne udruge koja ima
stožernu ulogu u okupljanju
hrvatskog iseljeništva, sa
savjetodavnim statusom pri
Ujedinjenim narodima,
započelo je 22. srpnja u dvorani
Nadbiskupskog sjemeništa
Zmajević u Zadru. HSK
osnovan je 1993. u Zagrebu i
okuplja 400 predstavnika iz
cijelog svijeta. Ima 30
nacionalnih kongresa u
državama gdje Hrvati žive u
većem broju, predstoji i
članstvo nacionalnog kongresa
Hrvata iz Crne Gore. Voditelji
tih kongresa sudjeluju na
konvenciji koja se održava
svake 4 godine. Na zadarskoj
konvenciji razmotra se
izdavačka djelatnost,
promidžba i razna ulaganja, jer
se sastoji od 20 odbora za razna
područja. Na početku susreta
predsjednik Kongresa fra
Šimun Šito Ćorić rekao je da će
Konvencija biti zajednička
inventura života, rada i
djelovanja Hrvata izvan
domovine u proteklom
četverogodišnjem razdoblju. Na
konvenciji će se birati članovi
Izvršnog odbora i ostalih tijela.
U prilog učinkovitoj
decentralizaciji sustava je
činjenica da je Glavno tajništvo
Kongresa u New Yorku,
Predsjedništvo u Švicarskoj,
Riznica je u Skandinaviji, a
potpredsjednici za svaki
kontinent su iz Australije,
Sjeverne i Južne Amerike,
Kanade, Afrike i Europe.
Izvijestit će se i o
pojedinostima održanih prvih
Hrvatskih svjetskih igara i
planirati sljedeće. Fra Šimun
smatra da je događaj premašio
sva očekivanja i prenosi misao
svih sudionika Hrvatskih
svjetskih igara, da su one puno
više od sporta. Istaknuo je i
zanimljivost, da je hrvatski
jezik postao internacionalni, a
mislili su da će engleski biti
jezik sporazumijevanja. Fra
Šimun osobito je zahvalan što
je projekt snažno i konkretno
podržala Zadarska
nadbiskupija. "Hvala vam da
ste imali širinu", obratio se fra
Šito nadbiskupu Prenđi, rekavši
da im taj osjećaj za "njih
izvana" puno znači.

Svi su dobili knjigu "Hrvatski
misir" dr. Ante Kolege, te je fra
Šimun zahvalio i za doprinos
Igrama i na toj sveučilišnoj
razini. "Nova snaga nas
udružuje. Izdržite u toj
organizaciji, okupite još više
ljudi", poručio je dr. Kolega
članovima Kongresa. U knjizi
se govori o tome kako su Hrvati
kroz povijest vlastitim trudom i
idejama u gospodarstvu živjeli,
kojim načinom su izdržali.
"Tako ćemo i ubuduće", rekao
je dr. Kolega, istaknuvši da i
1% Hrvata u gotovo 6
milijunskom stanovništvu
Europske unije može
pridonijeti razvoju svojim
plamtećim zanosom.
Svečanost je uzveličao i nastup
predstavnika Hrvatskih
oružanih snaga, klape Hrvatske
ratne mornarice "sv. Juraj",
osnovane 2001. na inicijativu
Vojnog ordinarijata RH, sa
željom da nastupa na
manifestacijama diljem svijeta
promičući klapskim pjevanjem
ponos hrvatskog vojnika i
hrvatsku baštinu.
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Svečani zavjeti trogirske koludrice
U obredu monaškog
posvećenja vječne
zavjete položila s.
Marija Katarina Zrno

Trogir, 22.7.2006. (IKA) - U
svečanome misnom slavlju koje
je u samostanskoj crkvi Sv.
Nikole trogirskih benediktinki
u subotu 22. srpnja predvodio
splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišić zajedno s
tridesetak svećenika, među
kojima su bili i župnik Kupresa
- Otinovci don Dominik
Stojanović, katedralni trogirski
dekan i župnik Sv. Lovre don
Tomislav Čubelić i fra Jozo
Milanović, prior jedine muške

hrvatske benediktinske opatije
na Čokovcu u pašmanskom
Tkonu, te uz sudjelovanje
roditelja, braće i sestara, brojne
rodbine, mnogobrojnih
Kuprešana i trogirskih vjernika,
koji se na misnim slavljima
okupljaju kod benediktinki, u
obredu monaškog posvećenja
svečane (vječne) zavjete
položila je koludrica s. Marija
Katarina Zrno (27), rodom iz
župe Kupres - Otinovci.
To je prvi put nakon 23 godine

da je trogirski samostan
benediktinki, osnovan 1064.
godine, dobio novu koludricu,
te ih sada ima šest. Mlada
monahinja svečane je zavjete
položila u ruke opatice
samostana Sv. Nikole m.
Marije Ivane Šeravić, primivši
prsten, kao znak zaručništva s
Kristom, kukulu, svečanu crnu
monašku halju te časoslov, kao
znak punopravne benediktinske
korske molitve.

Luč proslavio sv. Mariju Magdalenu
Luč, 22.7.2006. (IKA) - Više
od stotinu vjernika Luča, 300
godina stare baranjske župe Sv.
Marije Magdalene nedaleko od
Belog Manastira, sudjelovalo je
u subotu 22. srpnja u svečanoj
poldanici, koju je uz župnika
Ivicu Kelamu i dvanaestoricu
svećenika Baranjskog dekanata
predvodio Darko Tvrdojević,

novi župnik Trnave.
Na blagdan župne nebeske
zaštitnice i naslovnice crkve iz
1721. g. uvijek su dvije mise, a
jutarnju u 8 sati s većim brojem
vjernika predvodio je župnik
Kelama. Župa Luč u srbočetničkoj je okupaciji teško
postradala, barokna župna
crkva iz 18. stoljeća znatno

oštećena okupaciji, propala je i
od starosti. Župnik ističe kako
je staro, spomenički vrijedno
crkveno zdanje tek dijelom
"pokrpano", a kao spomenik
kulture, njezin popravak i
obnova, ovise o financijskom
priljevu iz Ministarstva kulture,
koji je opet u zastoju.

www.ika.hr

Bebrina proslavila sv. Mariju Magdalenu
Bebrina, 22.7.2006. (IKA) - Uz
mnoštvo domaćih vjernika i
hodočasnika iz okolnih župa,
Bebrina, 218 godina stara župa
u Đakovačkoj i Srijemskoj
biskupiji, teško postradala u
Domovinskom ratu, svečanim
prijepodnevnim euharistijskim
slavljem proslavila je sv.
Mariju Magdalenu, liturgijski
blagdan i župnu svetkovinu.
Uz župnika Marijana Goleca u
središnjoj poldanici koju je

predvodio župnik Šumeća
Antun Farkaš koncelebriralo je
osam svećenika iz župa
Novokapelskog dekanata. Na
blagdan su slavljene tri mise, a
misu u 8, s već brojnim
vjernicima, te u 19.30 sati, s
također velikim brojem
vjernika, prema riječima
župnika Goleca, više negoli
prijašnjih godina, u ratom teško
oštećenoj kasnobaroknoj
župnoj crkvi svete pokornice

predvodio je župnik. Stara
župna crkva Sv. Marije
Magdalene u srpskoj je
okupaciji bila teško oštećena, u
tijeku je obnova, koja "teče
mukotrpno, jer nikako da
namaknemo sredstva potrebna
za veći zahvat", kazuje župnik,
koji se nada da će crkvu Sv.
Marije Magdalene, kojoj su u
dekanatu posvećene dvije župe,
strpljivošću i upornim radom
uspjeti izvorno obnoviti.

Razrješenja i imenovanja u Porečko-pulskoj biskupiji
Poreč, 23.7.2006. (IKA) Dekretom porečko-pulskog
biskupa Ivana Milovana
početkom srpnja izvršene su
sljedeće personalne promjene u
Porečko-pulskoj biskupiji: vlč.
Alojzije Baf, župnik Vižinade,
razriješen je službe župnog
upravitelja župa Višnjan i
Bačva. Vlč. Ivica Butković
razriješen je službe župnika
župa Žbandaj i Fuškulin i
imenovan je župnikom župa
Višnjan i Bačva. Vlč. Mladen
Matika, župnik Vrsara i
Funtane, imenovan je i
župnikom Fuškulina. Vlč.
Geremia Massa imenovan je
župnikom Žbandaja, ostaje i
nadalje župnim vikarom u
Poreču. Preč. Marijan Pamić
razriješen je službe župnika
župe Pazinski Novaki. O. Job
Mikolić imenovan je
upraviteljem župe Pazinski
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Novaki. Vlč. Ilija Pavlović,
župnik Krista Spasitelja u Puli
razriješen je službe voditelja
Doma pri Kolegiju u Pazinu i
imenovan je voditeljem "Kuće
Milosrđa" u Majmajoli. Preč.
Željko Staver razriješen je
službe voditelja "Kuće
Milosrđa" u Majmajoli. Vlč.
Bernard Jurjević imenovan je
voditeljem Doma pri Kolegiju u
Pazinu. O. Alfons Orlić
imenovan je dijecezanskim
povjerenikom za redovnice u
Porečko-pulskoj biskupiji. Vlč.
David Pahor razriješen je
službe župnog vikara u Rovinju
i stavlja se na raspolaganje
dubrovačkom biskupu. Vlč.
Maksimilijan Ferlin,
mladomisnik, imenovan je
župnim vikarom u Rovinju.
Vlč. Juan Manuel Castro
Hernandez, mladomisnik,
imenovan je župnim vikarom u

Poreču. O. Tomislav Cvetko
razriješen je službe župnika
župe sv. Ivana Krstitelja u Puli.
O. Miroslav Štuban razriješen
je službe župnog vikara župe
sv. Ivana Krstitelja u Puli te
bolničkog kapelana Bolnice u
Puli. O. Krunoslav Kemić
imenovan je župnikom župe sv.
Ivana Krstitelja u Puli. O.
Bernardin Filinić imenovan je
župnim vikarom župe sv. Ivana
Krstitelja u Puli. O. Anselmo
Stulić razriješen je službe
župnika župe sv. Antona u Puli.
O. Tomislav Hrstić imenovan
je župnikom župe sv. Antona u
Puli. O. Mate Polonijo
razriješen je službe župnog
vikara župe sv. Antona u Puli.
O. Frane Delić imenovan je
župnim vikarom župe sv.
Antona u Puli.

Domovinske vijesti

Taborovanje djece i mladih
Staro Petrovo Selo, 23.7.2006.
(IKA) - U organizaciji Udruge
mladih s. Jula Ivanišević Staro
Petrovo Selo od 21. do 23.
srpnja upriličeno je
tradicionalno taborovanje djece
i mladih na izletištu Jambrovac
kod Starog Petrovog Sela.
Sedmu godinu u nizu okupio se
rekordan broj mladih. Njih 35
stiglo je iz staropetrovoselske,
novogradiške,
gornjobogićevačke župe,
Oriovca, Godinjaka, Vrbove.
Nekima je to bilo prvo iskustvo
susreta s Bogom i samima

sobom u prirodi bez televizora,
mobitela i drugih pogodnosti
koje nudi svakodnevni život.
Oni koji su proteklih godina
sudjelovali na taborovanju
vratili su se ponovno. Geslo
ovogodišnjeg taborovanja, kako
nam je rekao tajnik Udruge
Dario Đanić, bilo je "Gospodin
moj i Bog moj". I to je
taborovanje bilo susret čovjeka
i Boga kroz misu, molitvu,
priliku za ispovijed. No bilo je
dovoljno vremena i za
zajedničko druženje, igre,
zabavu i sve ono što veseli srca

mladih ljudi. I ovo taborovanje
omogućilo je uz razmatranja o
temama "Moj Bog i moje sve" i
"Na ljubav smo pozvani"
prakticiranje vjere kroz brigu o
bližnjemu, život u zajednici u
kojoj su tri dana mladi ljudi bili
upućeni jedan na drugoga.
Dnevni sadržaji počinjali su
jutarnjom molitvom, a mise su
služili Robert Mokri,
povjerenik za pastoral mladih
Požeške biskupije, i Antun
Prpić, župnik župe sv. Antuna
Padovanskog Staro Petrovo
Selo.

Geslo je bilo
"Gospodin moj i Bog
moj"

Koncert marijanskih i hodočasničkih pjesama

Na koncertu su nastupili ženska
pučka pjevačka skupina HKUD
"Fra Mijo Čuić" (Gornja
Bukovica, Bosna i
Hercegovina), mješovita
pjevačka skupina FS "Kualjske
posestrine i pobratini" (Kali,
otok Ugljan), mješovita
pjevačka skupina Hrvatskog
društva "Janjevo" (Zagreb),
muška pjevačka skupina KUU

"Zvona Zagore" (Mirlović
Zagora), mješovita pjevačka
skupina IFG "Sloga" (Guča
Gora-Travnik, Bosna i
Hercegovina), mješovita
pjevačka skupina KUD
"Molve" (Molve), Lidija Bajuk
(Zagreb), mješovita pjevačka
skupina KUD "Kupljenovo"
(Kupljenovo), crkveni pučki
pjevači župe Presvetog Trojstva
(Rogotin) i ženska pjevačka
skupina KUD "Podvinje"
(Podvinje).
Jubilarna 40. Međunarodna
smotra folklora održana je u
Zagrebu od 19. do 23. srpnja.
Poseban naglasak stavljen je na
povezivanje s prvom smotrom
održanom 1966. godine. Tako
su folklorne skupine iz
Hrvatske došle iz istih mjesta iz
kojih su bili izvođači na prvoj
Smotri, a među samim
izvođačima bilo je i onih koji
su sudjelovali i te davne 1966.
godine.
Misu za sudionike 40.
Međunarodne smotre folklora u
nedjelju 23. srpnja u
zagrebačkoj katedrali
predvodio je zagrebački
pomoćni biskup Josip Mrzljak.

Crkveno pjevanje Hrvata u
domovini i bližoj dijaspori
označuje specifična simbioza
crkvene i pučke (svjetovne,
tradicijske) glazbe, koja je
važan čimbenik za kontinuitet i
opstanak i tradicijskog i
crkvenog pjevanja. Na 36.
Međunarodnoj smotri folklora
održanoj 2002. godine također
je održan koncert hrvatskih
hodočasničkih i marijanskih
pjesama, na kojem je nastupilo
10 pjevačkih skupina. Taj
koncert je zahvaljujući don
Zvonku Martiću, održan iste
godine i u sarajevskoj katedrali,
a nazočan je bio i kardinal
Vinko Puljić.

Međunarodna smotra
folklora nastavila
prikazivati bogate
tradicije crkvenog
pučkog pjevanja u
Hrvata
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Zagreb, 23.7.2006. (IKA) Tematskim koncertom
hrvatskih hodočasničkih i
marijanskih pjesama
Međunarodna smotra folklora
nastavila je 23. srpnja u crkvi
Sv. Katarine u Zagrebu
prikazivati bogate tradicije
crkvenog pučkog pjevanja u
Hrvata. U program
Međunarodne smotre folklora i
ranijih godina su uvrštavani
programi s predstavljanjem
crkvenog pjevanja u hrvatskom
narodu. Tako su posjetitelji
2004. godine imali prilike
upoznati "Crkveno pučko
pjevanje Hrvata iz Bosne i
Hercegovine", a protekle
godine "Crkveno pučko
pjevanje svecima zaštitnicima u
Slavoniji".

Zamisao o programu
marijanskih pjesama potekla je
od Vidoslava Bagura,
organizatora Smotre folklora
Dalmacije u Metkoviću, gdje se
od godine 2000. redovito
održavaju koncerti marijanskih
pjesama. Godine 2005. Smotra
u Metkoviću izdala je dvostruki
nosač zvuka "Ružice majska,
diko nebeska". U realizaciji
koncerta pomogao je i Joško
Čaleta.

Koncert duhovne glazbe u Ogulinu
Ogulin, 23.7.2006. (IKA) - U
župnoj crkvi Sv. Križa u
Ogulinu u organizaciji
Zagrebačkog opernog studija i
Pučkog otvorenog učilišta iz
Ogulina održan je 23. srpnja
koncert duhovne glazbe u
sklopu Frankopanskih ljetnih
večeri. Bio je to u nepunih
mjesec dana treći nastup
članova Zagrebačkog opernog
studija u Ogulinu, koji je 25.
lipnja počeo praizvedbom
"Kazališnog redatelja" W. A.
Mozarta u Hrvatskoj.
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Pod muzičkim vodstvom
Antuna Petrušića i uz suradnju
Andrijane Sesar na klaviru
jednosatni nastup u prepunoj
župnoj crkvi održali su
sopranistice Nina Kober i
Antonija Juričić, tenor Vedran
Jurković i Ivica Trubić. Izveli
su niz skladbi Haendela,
Schuberta, Bacha, Dvorzaka i
Mozarta. Ogulinska publika
posebno je toplo pozdravila
Schubertovu Ave Mariju u
izvođenju mladog studenta

zagrebačke Muzičke akademije
tenora Vedrana Jurkovića, kao i
Ave Maria Klotilde
Kainerstorfer, solista
zagrebačke Opere basa Ivice
Trubića. Zapažena je bila i
profesorica solo pjevanja i
gitare sopranistica Nina Kobler
u izvođenju arije Kleopatre iz
Handlove opere Julije Cezar
kao i domaća studentica solo
pjevanja sopranistica Antonija
Juričić u izvođenju arije iz
oratorija Mesija G.F. Handela.

Koncert Zagrebačkog
opernog studija u
crkvi Sv. Križa u
sklopu Frankopanskih
ljetnih večeri
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Prva mlada misa nakon više od 200 godina
U župi sv. Filipa i
Jakova - Odvorci kod
Slavonskog Brod vlč.
Antun Japundžić
slavio mladu misu pod
geslom "Prepusti
Gospodinu putove
svoje"

Slavonski Brod, 23.7.2006.
(IKA) - Nakon više od 200
godina župa Sv. Filipa i Jakova
- Odvorci kod Slavonskog
Broda dobila je mladomisnika.
Vlč. Antun Japundžić slavio je
23. srpnja u župnoj crkvi mladu
misu pod geslom "Prepusti
Gospodinu putove svoje".
Nakon primljenog roditeljskog
blagoslova ispred rodne kuće
slijedila je procesija do crkve.
Uz više tisuća vjernika iz
cijelog Sibinjskog kraja i iz
okolnih mjesta u euharistijskom
slavlju koncelebriralo je
tridesetak svećenika, a
propovijedao je župnik iz
Pocrkavlja i sibinjski dekan
Tomislav Vlaović. Na misi su
sudjelovali i mnogobrojni
bogoslovi iz Zagrebačke

nadbiskupije i Požeške i
Đakovačke i Srijemske
biskupije, koji su čitali misna
čitanja. Slavlje su pjevanjem
uzveličali mladi iz župe. U ime
odvoračke župe pozdravne
riječi i riječi zahvale
mladomisniku, njegovim
roditeljima rodbini i svima
nazočnima uputio je domaći
župnik Marinko Markić.
Znakovite darove prinosili su
župljani u narodnim nošnjama.
Propovjednik Vlaović zahvalio
je Gospodinu na tome
milosnom danu, a
mladomisnikovim roditeljima i
obitelji zahvalio je na njihovoj
vjeri. Posvijestio je
mladomisniku njegove nove
obveze, a vjernike je zamolio

da mu u molitvi i dalje budu
potpora. Vlč. Japundžić
zahvalio je roditeljima,
Stjepanu i Tereziji, obitelji, kao
i svima na materijalnoj i
duhovnoj pomoći u tijeku
života, napose na sudjelovanju
u proslavi toga dana. Na kraju
mise zajedno s još četiri
mladomisnika Đakovačke i
Srijemske biskupije udijelio je
svoj svečani mladomisnički
blagoslov.
Nakon mise na zajedničkom
ručku s više od tisuću gostiju
program su pjevanjem pratili
članovi skupine "Zdenac".
Slavlju je prethodila trodnevna
duhovna priprava, a u brojnim
pripremama svesrdno su se
uključili svi mještani
odvoračkog kraja.

Preminula s. Ljerka Ljubica Kunić
Provela je dvadeset
godina u misijama u
Brazilu

www.ika.hr

Đakovo, 24.7.2006. (IKA) Sestra M. Ljerka Ljubica
Kunić, članica družbe
Milosrdnih sestara sv. Križa,
provela je punih dvadeset
godina u misijama u Brazilu.
Zbog uznapredovale bolesti
raka, u Hrvatsku se vratila 25.
svibnja ove godine, odnosno iz
bolnice u Salvadoru
premještena je na Institut za
tumore u Zagrebu, a 8. lipnja
došla je u provincijalnu kuću u
Đakovu. Preminula je 21.
srpnja u Đakovu, u 61. godini
života i 37. godini redovničkih
zavjeta.
Pokopana je 24. srpnja na
gradskom groblju u Đakovu.
U tijeku II. svjetskog rata
obitelj Kunić preselila se iz
Hrvatskoga zagorja u Rumu, u
Srijem, gdje je s. Ljerka rođena
9. prosinca 1945. od oca Tome
i majke Franciske rođ. Šafran.
Krštena je u župnoj crkvi na
ime Ljubica. U obitelji je bilo
osmero djece, od kojih je dvoje
umrlo u ranoj dobi. Godine
1946. obitelj Kunić vratila se,
kao i ostale hrvatske obitelji, iz
Srijema u Hrvatsku, u selo
Retkovce. Tu je Ljubica
završila osnovnu školu, primila
prvu pričest i krizmu. Zbog
prakticiranja vjere članovi
obitelji trpe. U Vinkovcima je
pohađala Gimnaziju i
maturirala 1965. U jesen iste
godine stupila je u samostan u
Đakovu. Od 1966. do 1969.
godine boravila je u Kući
matici u Ingenbohlu, u
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Švicarskoj, gdje je završila
redovničku formaciju i 1969.
položila prve sv. zavjete. Imala
je dar za likovnu umjetnost te je
nastavila studij primijenjene
umjetnosti u Baselu. Nakon
toga radila je jednu godinu na
sestarskoj školi u Ingenbohlu.
U Hrvatsku se vratila 1975. U
Zagrebu je završila Pedagošku
akademiju i Filozofsko-teološki
institut Družbe Isusove. Nošena
misijskim duhom očituje
uskoro svoju želju da pođe u
misije, u Brazil. Tako je 31.
ožujka 1986. primila misijsko
poslanje u samostanskoj crkvi
Srca Isusova u Đakovu, iz ruku
biskupa Ćirila Kosa. U Brazil je
otišla 8. svibnja 1986. Prvo
mjesto njezina pastoralnog
djelovanja bilo je predgrađe
Salvadora. Na otoku Ilha de
Maré, kao i kasnije u zajednici
Santa Rita, u južnomu dijelu
Brazila, s velikom kreativnošću
animirala je rad s biblijskim
skupinama. Vrlo jednostavnim i
simboličnim načinom
prikazivanja biblijskih događaja
prenosila je poruku evanđelja.
Imala je dar da je mogla i
najveće misterije vjere približiti
običnomu čovjeku. Na
godišnjim susretima sestara
uočljivi su bili njezini doprinosi
u simboličnim prikazima
liturgijskih čina, što su sestre
jako cijenile. Na osobnu molbu
1993. otišla je na dvije godine u
Governador Valadares, u kuću
siročadi za dječake, gdje ih je
poučavala u rezbarenju i
oblikovanju drveta. Uvijek se

priklanjala onima za koje je
smatrala da su najugroženiji u
društvu. Identificirala se
najčešće s vrlo jednostavnim i
siromašnim ljudima te je katkad
s njima i satima lovila plodove
mora, razgovarala. Bila je s
njima i za njih.
U župi Sao Geraldo proširila je
svoju kreativnost u pripremi
liturgije s mladima i djecom.
Bila je osoba traženja puta u
dubinu i to je htjela prenositi na
druge i pomoći im na tom putu,
makar to bilo ponekad i
zahtjevno. S velikom
brižljivošću i neumornošću
vršila je svoje dužnosti u
zajednicama sestara. Bila je
praktična osoba i kao dobra
domaćica primjećivala bi sve
ono za što drugi nisu imali
toliko oka ili smisla. Premda
tiha i šutljiva, bila je posvuda
prisutna. U Sao
Caetano/Pernambuco s. Ljerka
radila je u pastoralu i uz to
otkrivala svoje naravne darove i
želju da pomogne bolesnima. U
tom se smjeru osposobljavala te
pomagala ljudima da se na
prirodan način oslobode svojih
boli, pogotovo onima koji
nemaju mogućnosti doći do
liječnika. U tomu je bila
neumorna. Ljudi su veoma
cijenili njezinu brigu za
bolesnike i osjetili prazninu
kada je u proljeće ove godine
počela pobolijevati i kada se
odlučila za povratak u
Hrvatsku.
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O radu šibenskog veleučilišta
Šibenik, 24.7.2006. (IKA) Šibenski biskup Ante Ivas
primio je u ponedjeljak 24.
srpnja novoimenovanog dekana
Veleučilišta u Šibeniku prof. dr.
Marka Radačića i voditelja
Prometnog studija dr. Zdravka
Perana.
Na susretu je bilo riječi o radu
šibenskog veleučilišta koje se
sastoji od tri studija: turističkog
menadžmenta, prometnih

znanosti i upravno pravnog
studija u Vodicama.
Veleučilište u Šibeniku ima
dobru budućnost, interes
studenata je velik. U narednom
vremenskom periodu šibenski
studenti obrazovne sadržaje
savladavat će na još kvalitetniji
i suvremeniji način rada,
istaknuo je dr. Radačić.
Biskup je izrazio zadovoljstvo i
potporu Veleučilištu u

Šibeniku, jer jedna takva
ustanova dat će značajan
doprinos razvoju Šibenika i
Šibensko kninske županije, a
mladim ljudima otvara nove
perspektive. Istaknuo je i
važnost duhovnog rada sa
studentima, te je najavio i
skorašnje imenovanje
studenskog kapelana, koji bi
pastoralno skrbio o šibenskoj
studentskoj populaciji.

Biskup Ivas primio
prof. dr. Marka
Radačića i dr.
Zdravka Perana

Šesta obljetnica uspostave Gospićko-senjske biskupije
"Pozdravljam vas s temelja
drevne krbavske katedrale s
koje su kroz vjekove govorili
mnogi biskupi, a čija je riječ
nakon toga utihnula, sve do
pred 10 godina", poručio je na
početku biskup Bogović te
posebno pozdravio
predstavnike onih Udbinjana
koji su za blagdan sv. Lucije
1942. godine morali napustiti
svoje vjekovne domove.
Pozdravio je i sjemeništarce i
bogoslove kojima je na Udbini
završio ovogodišnji ljetni
susret. Govoreći o sv. Jakovu
apostolu, istaknuo je da je on
uz brata Ivana i Andriju bio jači
dio apostolskog zbora koji je
bio vjeran svom učitelju Isusu
Kristu, sve dok mu kralj Herod
nije mučki odrubio glavu. Ako
danas primijenimo dio
Jakovljeva zanosa u življenju,
nema opasnosti za Crkvu i

ljude. Biskup je u nastavku
govorio o povijesti Krbavske
biskupije ustanovljene 1185.,
koja je bila razarana u
prodorima Tatara i kasnije
Turaka, a koja je postala simbol
razaranja. Žrtve na Krbavskog
polju glavni su motiv podizanja
Crkve hrvatskih mučenika na
Udbini i one nas potiču da
istaknemo i štujemo katoličke
žrtve. S druge strane, ruševine
stare krbavske katedrale nas
trebaju poticati na izgradnju
žive crkve.

Biskup Bogović
predvodio misu na
ostacima drevne
krbavske katedrale Sv.
Jakova
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Gospić, 25.7.2006. (IKA) - Na
ostacima drevne krbavske
katedrale Sv. Jakova u utorak
25. srpnja slavljena je svečana
misa kojom je proslavljena
šesta obljetnica uspostave
Gospićko-senjske biskupije.
Pred stotinjak vjernika iz
Udbine i hodočasnika iz
Gospića kao i Udbinjana iz
ostalih hrvatskih gradova,
svečanu liturgiju predvodio je
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović zajedno sa 16
svećenika biskupije, među
kojima svih članova drevnog
Senjskog kaptola, kao i svih
dekana. Sv. Jakov stariji
apostol nebeski je zaštitnik
župe Udbina, što je na početku
istaknuo mjesni župnik fra
Nediljko Knezović. Misno
slavlje uveličao je župni zbor iz
Gospića.

Nakon mise svi sudionici
misnog slavlja uputili su se u
procesiji do katoličkog groblja
na Udbini koje je tek nedavno
"otkriveno" nakon što su
posjećena stabla, i koje je
pokazatelj tragedije Hrvata
Udbine posljednjih pola
stoljeća.

Šibenska katedrala dobiva novu rasvjetu i ozvučenje
Šibenik, 25.7.2006. (IKA) - Na
dan svog naslovnika Sv.
Jakova, apostola 25. srpnja
šibenska katedrala dobiva novu
rasvjetu i ozvučenje. Projekt
nove rasvjete vrijedan 470
tisuća kuna ostvaren je uz
pomoć Croatia osiguranja koje
je doniralo 300 tisuća kuna.
Tim povodom u biskupskoj
palači u Šibeniku održana je
tiskovna konferencija na kojoj
je uz biskupa Antu Ivasa
govorio Ante Kulušić, direktor
šibenske podružnice Croatia
Osiguranja.
Šibenska katedrala nalazi se na
UNESCO-vu popisu svjetske
kulturne baštine od 2000.
godine, a intenzivno se uređuje
posljednjih 14 godina.
Rasvjetljavanje unutrašnjosti,
prvo je zadiranje u njenu
unutrašnjost katedrale, što
označava prekretnicu u
obnavljanju.
Idejno projektno rješenje
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rasvjete katedrale izradila je
tvrtka talijanska Guzzini, koja
je to rješenje darovala.
Izvedbeni projekt i nabavu
rasvjetnih tijela izvršila je firma
Rađa rasvjeta iz Splita.
Biskup Ivas zahvalio je
donatorima na razumijevanju i
pruženoj pomoći, te je upozorio
i na nedovoljnu brigu za
katedralu. Naša javnost nije još
uvijek dovoljno prepoznala
katedralu i njezine potrebe koje
nadilaze mogućnosti Biskupije
Grada i Županije.
Danas se na ilegalan način
zarađuje na šibenskoj katedrali.
Danas se bez ikakve kontrole
trguje sa motivima katedrale,
kaže biskup, a oni koji to rade
odbijaju dati niti minimalni
prilog za obnovu katedrale.
Obnova katedrale zahtijeva
vrhunske stručnjake i metode.
To traži i UNESCO. Upravo toj
instituciji ove godine treba

podnijeti iscrpan izvještaj o
svemu što se u proteklom
periodu radilo u katedrali, ako
ocjeni da se u objekt ne ulaže
dovoljno, UNESCO ga može
skinuti s popisa.
Croatia osiguranje, kao vodeća
osiguravateljska kuća, ne
ostvaruje svoje poslanstvo
samo aktivnom ulogom u
gospodarskoj okolini, već i
odazivom na stvarne potrebe
zajednice. Donacije i
sponzorstva najbitniji su
elementi etičnog poslovanja
tvrtke, zacrtanog od samog
osnutka, kazao je Ante Kulušić
direktor šibenske podružnice
Croatia osiguranja.
U jutarnjim satima u katedrali
Sv. Jakova slavljene su dvije
euharistije. Svečanu je
predvodio don Marinko Malkić,
a pjevao je zbor polaznika
Ljetne orguljaške škole.

Biskup Ivas zahvalio
donatorima na
razumijevanju i
pruženoj pomoći, te
upozorio i na
nedovoljnu brigu za
katedralu
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Imenovanja, premještaji i razrješenja u Zagrebačkoj
nadbiskupiji

www.ika.hr
16

Zagreb, 25.7.2006. (IKA) Dekretima Nadbiskupskog
duhovnog stola ovih su dana
izvršene sljedeće personalne
promjene u Zagrebačkoj
nadbiskupiji: u središnjim
ustanovama: prelat Vladimir
Stanković, kanonik i
predsjednik Odbora za obnovu
katedrale, razriješen je službe
generalnog vikara Zagrebačke
nadbiskupije i moderatora
Nadbiskupskog duhovnog
stola. Preč. dr. Tomislav
Markić, generalni tajnik za
pripremu Druge sinode
Zagrebačke nadbiskupije i
dosadašnji nadbiskupski
delegat za trajnu formaciju
svećenika, imenovan je
biskupskim vikarom za trajnu
formaciju svećenika i formaciju
trajnih đakona. Preč. prof.
Boris Balenović, predsjednik
Caritasa Zagrebačke
nadbiskupije, razriješen je
službe ravnatelja Nadbiskupske
klasične gimnazije i imenovan
moderatorom Nadbiskupskog
duhovnog stola. Preč. dr.
Zvonimir Kurečić, prebendar
zagrebačke katedrale, razriješen
je službe sudskog vikara pri
Međubiskupijskom sudu prvog
stupnja. Vlč. dr. Josip Šalković
razriješen je službe vicerektora
u Bogoslovnom sjemeništu i
imenovan sudskim vikarom pri
Međubiskupijskom sudu prvog
stupnja. Preč. dr. Josip Jakšić
razriješen je službe
predstojnika Katehetskog ureda
i imenovan predstojnikom
Ureda za župnu katehezu.
Sestra dr. Valentina Mandarić
imenovana predstojnicom
Ureda za vjeronauk u školi.
Vlč. mr. Antun Sente ml.,
razriješen je službe
nadbiskupskog tajnika i
imenovan povjerenikom za
pastoral mladih. Vlč. Matija
Pavlaković, mladomisnik,
imenovan je nadbiskupskim
tajnikom. Vlč. mr. Ivan Gretić,
rektor Međubiskupijskog
sjemeništa, imenovan je i
ravnateljem Nadbiskupske
klasične gimnazije. Vlč. Zlatko
Pavetić razriješen je službe
župnog vikara u župama
Navještenja Gospodinova u
Vrbanima i svetog Leopoda
Mandića, Ljubljanica - Voltino
u Zagrebu te imenovan
prefektom u Bogoslovnom
sjemeništu. Vlč. Ivan Zlodi,
razriješen je službe župnog
vikara u župi svetog Josipa u
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Zagrebu i imenovan
pomoćnikom predstojnice
Ureda za vjeronauk u školi.
Vlč. Dragutin Goričanec
razriješen je župničke službe u
Vrhovcu i imenovan
povjerenikom za pastoral osoba
s posebnim potrebama i
duhovnim asistentom u
Caritasu Zagrebačke
nadbiskupije.
Promjene u župničkim
službama: vlč. Krunoslav Detić
razriješen je službe upravitelja
župe u Zajezdi te imenovan
župnim upraviteljem u
Rovišću; preč. Lovro Hadrović
razriješe je župničke službe u
Rovišću i umirovljen; vlč. Ivan
Hrastović razriješen je
župničke službe u Loboru, a
imenovan župnikom u Kraljevu
Vrhu; fra Martin Jaković,
OFMConv. razriješen je službe
upravitelja župe svetog
Maksimilijana Kolbea u
Zagrebu i imenovan župnikom
u župi svetog Antuna
Padovanskog u Zagrebu; fra
Nikola Jureta, OFMConv.
imenovan je župnikom u župi
svetog Josipa Radnika u Sisku;
vlč. Dragutin Kučan, župnik u
Krašiću, razriješen je uprave
župe u Gornjem Prekrižju; vlč.
Željko Lovrić razriješen je
službe župnog vikara u župi sv.
Petra u Zagrebu i imenovan
upraviteljem župe u Zajezdi;
vlč. Ivica Mađer razriješen je
uprave župe svetog Josipa
Radnika u Gajnicama i
premješten u istom svojstvu u
Kravarsko; p. Dragan Majić, DI
razriješen je službe župnika u
Savskom Nartu; vlč. Miroslav
Markić razriješen je službe
župnog vikara u Jastrebarskom
i imenovan upraviteljem župa u
Vrhovcu te u Gornjem
Prekrižju; vlč. Ivan Mikec
razriješen je službe upravitelja
župe na Lazu i imenovan
upraviteljem župe u Loboru; fra
Ivan Miškić, OFMConv.
imenovan je župnikom u župi
svetog Maksimilijana Kolbea u
Zagrebu; vlč. Antun Motočić
razriješen je župničke službe u
Luki te imenovan župnikom u
Prišlinu; fra Marijan Opitz,
OFM razriješen je župničke
službe u župi Presvetog
Trojstva u Karlovcu; vlč.
Stjepan Petika imenovan je
upraviteljem župe u Luki; vlč.
Tomislav Petranović razriješen
je službe upravitelja župe u

Kerestincu i premješten u istom
svojstvu na Laz; preč. Matija
Prepelić razriješen je župničke
službu u Kraljevu Vrhu i
umirovljen; fra Žarko Relota,
OFMConv. razriješen je
župničke službe u župi svetog
Antuna Padovanskog u
Zagrebu, a fra Anđelko Sesar,
OFMConv. razriješen je iste
službe u župi svetog Josipa
Radnika u Sisku; vlč. Dragutin
Smrkulj razriješen je župničke
službe u Petrovskom i
premješten u istom svojstvu u
Savski Nart; vlč. mr. Robert
Šreter imenovan je župnikom u
župi Uznesenja BDM u
Stenjevcu; vlč. Božidar Tenšek
razriješen je službe povjerenika
za pastoral mladih i
privremenog upravitelja župe u
Brezovici te imenovan
upraviteljem župe u Sesvetama;
vlč. Stjepan Tenšek, upravitelj
župe u Velikoj Trnovitici,
razriješen je službe upravitelja
župe u Staroj Ploščici i
povjerena mu uprava župe u
Tomašici; vlč. Ivan Tompić
razriješen je službe upravitelja
župe u Tomašici i imenovan
župnikom u Petrovskom; vlč.
Vladimir Vizir razriješen je
službe župnog vikara u Zaboku
i imenovan upraviteljem župe u
Staroj Ploščici; vlč. Stjepan
Vuglovečki razriješen je
župničke službe u Sesvetama i
premješten u istom svojstvu u
Kerestinec; vlč. Ljubomir
Vuković razriješen je službe
župnog upravitelja u
Kravarskom i imenovan
župnikom u župi svetog Josipa
Radnika u Gajnicama; vlč.
Zvonimir Vuković razriješen je
župničke službe u župi
Uznesenja BDM u Stenjevcu i
imenovan u istom svojstvu u
Brezovici.
Promjene u službama župnih
vikara: don Slavko Barišić,
SDB razriješen je službe
župnog vikara u župi Marije
Pomoćnice na Knežiji, a don
Ivan Matijević, SDB imenovan
je župnim vikarom u istoj župi;
fra Roko Bedalov, OFMConv.
razriješen je službe župnog
vikara u župi svetog Antuna
Padovanskog u Zagrebu i
imenovan župnim vikarom u
župi svetog Josipa Radnika u
Sisku, kao i fra Pero Kelava,
OFMConv.; vlč. dr. Željko
Blagus razriješen je službe
pastoralnog suradnika u

Šestinama; vlč. Danijel Dukić
razriješen je službe župnog
vikara u župi BDM Žalosne u
Španskom i imenovan u istom
svojstvu u župi svetog Blaža u
Zagrebu; fra Vitomir Glavaš,
OFMConv. razriješen je službe
župnog vikara u župi svetog
Antuna Padovanskog u
Zagrebu; don Ante Guberac,
SDB i don Stjepan Pasarić,
SDB razriješeni su službe
župnih vikara u župi Duha
Svetoga u Staglišću u Zagrebu;
vlč. Dražen Hladuvka
razriješen je službe župnog
vikara u župi Navještenja BDM
u Velikoj Gorici i imenovan u
istom svojstvu u župi svetog
Josipa u Zagrebu; vlč. Željko
Horvat razriješen je službe
župnog vikara u župi Presvetog
Trojstva u Prečkom i
premješten u istom svojstvu u
Jastrebarsko; don Ivan Jeren,
SDB i don Žarko Kraljević,
SDB imenovani su župnim
vikarima u župi Duha Svetoga
u Staglišću u Zagrebu; vlč. Saša
Jozić, mladomisnik, imenovan
je župnim vikarom u župi
Presvetog Trojstva u Prečkom;
fra Josip Jurić, OFM razriješen
je službe župnog vikara u župi

Majke Božje Lurdske u
Zagrebu, a fra Šime Nimac,
OFM imenovan je župnim
vikarom u istoj župi; vlč.
Marko Kovač, mladomisnik,
imenovan je župnim vikarom u
župi BDM žalosne u
Španskom; vlč. Duje Kurtović
razriješen je službe župnog
vikara u Dugoj Resi i
premješten u istom svojstvu u
župe Tijela Kristova u Sopotu i
svetog Luke u Travnom; vlč.
Alen Lulić, mladomisnik,
imenovan je župnim vikarom u
župi u svetog Petra u Zagrebu;
fra Josip Marjanović,
OFMConv. razriješen je službe
župnog vikara u župi svetog
Josipa Radnika u Sisku i
premješten u istom svojstvu u
župu svetog Antuna
Padovanskog u Zagrebu; vlč.
mr. Vlado Mikšić imenovan je
župnim vikarom u Dugoj Resi;
vlč. Antun Nižetić i vlč.
Aleksandar Vujisić,
mladomisnici, imenovani su
župnim vikarima u župi
Navještenja BDM u Velikoj
Gorici; vlč. Nedjeljko Pišković
razriješen je službe župnog
vikara u župama Tijela
Kristova u Sopotu i svetog

Luke u Travnom i premješten u
istom svojstvu u župe
Blagovijesti - Navještenja
Gospodinova u Vrbanima i
svetog Leopolda Mandića,
Ljubljanica/Voltino u Zagrebu;
fra Bernardin Plantek, OFM
imenovan je župnim vikarom u
župi Presvetog Trojstva u
Karlovcu; vlč. Dominik Pleše,
mladomisnik, imenovan je
župnim vikarom u župi
Uzvišenja svetog Križa u Sisku;
fra Josip Šoštarić, OFM
razriješen je službe župnog
vikara u Klanjcu, dok je fra
Josip Anthony Kešina, OFM
imenovan župnim vikarom u
istoj župi; p. Jerko Šimić, DI
razriješen je službe ža u
Savskom Nartu; vlč. Davor
Šimunec razriješen je službe
župnog vikar u župi svetog
Blaža u Zagrebu i upućen je na
daljnji studij; fra Velimir
Tomašković, OFM razriješen
službe župnog vikara u župi
Presvetog Trojstva u Karlovcu
te imenovan župnikom u istoj
župi; vlč. Ivan Žvigač
razriješen je službe župnog
vikara u Rovišću i premješten u
istom svojstvu u župu svetog
Pavla u Retkovcu.

Sveti Jakov u Ogulinu
Ogulin, 25.7.2006. (IKA) Najstariji sakralni objekt u
Ogulinu, crkva Sv. Jakova koja
je oko 15. stoljeća bila
vjerojatno župna crkva, danas
je grobljanska crkva na groblju
Sv. Jakova i služi za pastoralne
potrebe obje ogulinske župe.
Jutarnju misu na blagdan sv.

vijesti news

Jakova apostola 25. srpnja
predslavio je župnik župe bl. A.
Stepinca fra Marijan Jelušić, a
večernju pred stotinjak vjernika
župnik i dekan ogulinski mr.
Tomislav Rogić u suslavlju
župnog vikara Petra Šporčića.
Misu je uveličao župni zbor
pod ravnanjem i uz klavirsku

pratnju prof. Slavka Barčića.
Govoreći o sv. Jakovu,
propovjednik vlč. Šporčić
poručio je da smo u današnjem
vremenu pozvani po uzoru na
sv. Jakova slijediti Kristov
nauk.

www.ika.hr
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Crkva u Hrvata

Blagoslov crkve i otvorenje duhovnog centra na
Buškom jezeru
Prvi muški karmelski
samostan u Bosni i
Hercegovini
blagoslovljen je na
blagdan sv. Ilije u
župi Grabovica

Grabovica, 20.7.2006. (IKA) Prvi muški karmelski samostan
u Bosni i Hercegovini
blagoslovljen je na blagdan sv.
Ilije 20. srpnja u župi
Grabovica na Buškom jezeru.
Euharistijsko slavlje u
koncelebraciji sa stotinjak
svećenika i redovnika raznih
redova te predsjednikom
Bugarske Biskupske
konferencije biskupom
Christom Proykovom
predvodio je mostarskoduvanjski biskup Ratko Perić.

službi u samostanu. To su prior
o. Vinko Mamić, o. Dominik
Magdalenić, o. Zvonko Martić i
časni brat Vladimir Vuković.

Dekret o uspostavi nove
redovničke kuće Reda pročitao
je provincijal karmelićana o.
Jakov Mamić. Istaknuo je kako
nova kuća pripada Hrvatskoj
karmelskoj provincije sv. oca
Josipa. Predstavio je i
karmelićane koji će biti na

U tijeku misnog slavlja biskup
Perić blagoslovio je vodu,
posvetio kameni oltar i
blagoslovio samostansku crkvu
posvećenu sv. Iliji proroku.
Samostan - duhovni centar
Karmel sv. Ilije blagoslovio je
na završetku misnog slavlja

U pozdravnom govoru
provincijal Mamić istaknuo je
kako je biskup Perić još prije
šest godina pozvao karmelićane
da otvore samostan na području
te biskupije, što se sada
ostvarilo. Sudionicima proslave
otvorenja novog samostana
svoj apostolski blagoslov
udijelio je i papa Benedikt XVI.

vrhovni poglavar karmelskog
reda o. Luis Arostegui Gamboa.
Karmelićani su u Hrvatsku
došli iz Sombora na poziv bl.
Alojzija Stepinca 1959. godine.
Samostani u zagrebačkim
Remetama, Splitu, na Krku, u
Sofiji kao i novootvoreni na
Buškom jezeru u Bosni i
Hercegovini pripadaju
Hrvatskoj karmelskoj provinciji
sv. oca Josipa. U Karmelu sv.
Ilije planira se održavanje
duhovnih obnova, seminara,
kongresa, duhovnih vježbi i
međureligijskih susreta, a u
jednom dijelu samostana bit će
stalni postav narodnih nošnji
Bosne i Hercegovine. Samostan
može primiti pedesetak gostiju.

www.ika.hr

Blagoslov kamena temeljca crkve Srca Isusova u
NovomSelu
Više od tisuću
vjernika okupilo se na
euharistijskom slavlju
koje je predvodio
kardinal Puljić

Novo Selo, 23.7.2006. (IKA) Vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljić
blagoslovio je 23. srpnja kamen
temeljac crkve Srca Isusova u
Novom Selu. Više od tisuću
vjernika okupilo se na
euharistijskom slavlju koje je
uz brojne svećenike
Derventskog dekanata i dekana
Roberta Ružića predvodio
kardinal Puljić. Slavlje su
pjevanjem uzveličali članovi
KUD-ova: Podvinje, Posavski
biseri i Zov Posavine.
Blagoslivljajući kamen
temeljac kardinal je istaknuo
kako je papa Benedikt XVI.
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upravo taj dan, 23. srpnja,
odredio za molitvu i mir na
Bliskom istoku, istaknuvši kako
je to prognanima iz toga
područja dobro poznato.
Prisjetio se svoga prvog
dolaska na zgarište te crkve,
kada se nije mogao čuti ni pjev
ptice. Poručio je kako
pobjeđuje samo onaj tko je
spreman obnavljati, te dodao
kako to nije samo blagoslov
Crkve, nego i blagoslov
zajedništva. Kako su svećenici
bili oni koji su prvi došli u te
krajeve, kardinal je istaknuo
važnost i odgovornost njihove
pastirske službe. Poručio je
kako ima nade za one koji

govore iz vjere, a ne iz pameti.
Nije skrivao svoju radost na do
sada obnovljenih 30 crkava u
nadbiskupiji, koje su u život
vratile 30 župa. Crkva
Presvetog Srca Isusova u
Novom Selu srušena je u ratu
1992., a ponovna gradnja na
istim temeljima započela je
2004. Svoju radost iskazao je i
župnik Anto Stjepić, zahvalivši
kardinalu na predvođenju
slavlja i vjernicima na
sudjelovanju. Kum crkve je
Jozo Čabraja, domaći sin,
svećenik na službi u
Njemačkoj.

Inozemne vijesti

Papa podupire slanje mirovnih snaga UN-a na Bliski
istok
Les Combes, 18.7.2006. (IKA)
- Skupina G8, koja je predložila
da mirovne snage Ujedinjenih
naroda nadziru žarišta na
Bliskom istoku, naznačila je
put rješavanja krize na tom
području. Čini mi se da je to
pravi put, izjavio je to, kako
prenose neki strani mediji, papa
Benedikt XVI. vraćajući se u
utorak 18. srpnja s pohoda
redovnicima koji stoljećima
vode gostinjac na brdskom
prijelazu Velikog Svetog
Bernarda. Prije toga je posjetio
i benediktinke u mjestu
Chateaux.
To je bio drugi izlet Svetog
Oca, koji se već osam dana

nalazi na ljetnom odmoru u Les
Combesu, u sjeverozapadnim
predjelima talijanskih Alpi,
gdje navodno sprema i novu
knjigu o Isusu Kristu, živoj slici
Božje ljubavi. Na pitanje
novinara što bi trebala učiniti
međunarodna zajednica za
rješavanje izraelsko-libanonske
krize, Papa je odgovorio da
nema što dodati, osim toga da
je u ovim trenucima veoma
važna molitva kako bi nam Bog
pomogao.
Jeruzalemski pomoćni biskup
Fouad Twal, za kojeg se
pretpostavlja da će postati
jeruzalemski patrijarh, smatra
da bi izraelska Vlada morala

pregovarati sa svima pa i s
Hezbollahom i s Hamasom, jer
je narod glasao za njih. Istog je
mišljenja i nazaretski biskup
Boulos Marcuzzo, koji smatra
da je nemoguće izbjeći
pregovore sa zakonito
izabranim predstavnicima
naroda. Rat na Bliskom istoku
pojačava uvjerenje u
diplomatskim krugovima Svete
Stolice da pregovore moraju
voditi zaraćene strane, a ne da
se o volji bira partnera za
pregovore. Vatikanski dnevnik
Osservatore Romano govori o
smrti prava na Bliskom istoku,
koju su zajednički prouzročili
Hezbollah i Izrael.

Osservatore Romano
o smrti prava na
Bliskom istoku

će se Sveti Otac među njima
osjećati isto tako dobro kako se
on osjećao na njihovu susretu.
Papa je, naime, Leuenbergera
primio 6. svibnja u Vatikanu.

Papin dolazak
iznenadio je i
predsjednika
Leuenbergera, koji mu
je uputio SMS poruku
dobrodošlice

Bern, 18.7.2006. (IKA) - U
tijeku ljetnog odmora koji
provodi u Les Combesu u
dolini Aoste na sjeveru Italije,
papa Benedikt XVI. neslužbeno
je 18. srpnja posjetio Švicarsku,
prenosi Kathpress. Na
poludnevnom izletu u
švicarskom alpskom području
uz talijansku granicu, regiji
Wallis, Sveti Otac posjetio je
samostan augustinaca te s

redovnicima molio večernju,
pozdravio iznenađene turiste te
razgledao poznato uzgajalište
pasa bernardinaca, o čemu
svjedoče i fotografije
vatikanskog dnevnika
Osservatore Romano.
Papin dolazak iznenadio je i
švicarskog predsjednika
Moritza Leuenbergera, koji mu
je uputio SMS poruku
dobrodošlice i izrazio nadu da

Papa se s kratkog posjeta
Švicarskoj, koji ipak neće ući
na službeni popis njegovih
inozemnih putovanja, pješice
vratio u Italiju.

Papin brzojav sućuti u povodu tsunamija na otoku Javi
Vatikan, 19.7.2006. (IKA) –
Papa Benedikt XVI. uputio je
preko državnog tajnika Svete
Stolice kardinala Angela
Sodana brzojav crkvenim i
građanskim vlastima otoka Jave
u kojem izražava sućut zbog
žrtava plimnog vala – tsunamija
koji je pogodio taj otok.
Duboko ožalošćen viješću o
tragičnim posljedicama
nedavnog tsunamija na Javi
Njegova Svetost Benedikt XVI.

jamči svim pogođenima svoju
blizinu u molitvi. Preminule
preporučuje ljubavi i milosrđu
Svemogućega a nad ožalošćene
obitelji zaziva božanski
blagoslove jakosti i utjehe.
Njegova Svetost također moli
za spasioce i sve one koji su
uključeni u pružanje pomoći
pogođenim obiteljima, te ih
potiče da ustraju u svojim
naporima spašavanja i pružanja
potpore, ističe se u Papinom

brzojavu.
Snažan podmorski potres
magnitude 7,7 stupnja po
Richteru prouzročio je u
ponedjeljak 17. srpnja plimni
val koji je zapljusnuo zgrade i
hotele smještene duž
jugozapadne obale
indonezijskog otoka Jave.
Premda su prve vijesti govorile
o svega nekoliko poginulih broj
se smrtno stradalih do danas
popeo na čak 337.

U plimnom valu 337
osoba izgubilo život

www.ika.hr

Benedikt XVI. posjetio Švicarsku

Peking namjerava zaustaviti ilegalna biskupska
ređenja
Hong Kong, 20.7.2006. (IKA) Kineska Vlada namjerava
zaustaviti ilegalna biskupska
ređenja, premda vatikanskokineski razgovori održani u
Pekingu od 25. lipnja do 2.
srpnja nisu naizgled donijeli
vidljive rezultate, ocijenio je
pomoćni biskup Hong Konga
John Tong Hon na
ekumenskom seminaru koje je
u Seoulu organiziralo Papinsko

vijesti news

vijeće za jedinstvo kršćana,
javlja agencija AsiaNews.
Biskup Tong dodao je kako su
već vidljive pozitivne promjene
u odnosima službene i
podzemne Crkve u Kini.
Kineska vlada želi dijalog sa
Svetom Stolicom i želi
prekinuti ilegalna biskupska
ređenja, smatra kineski biskup.
Istaknuo je odlučne postupke
pape Benedikta XVI. nakon

ilegalnih ređenja u krajem
travnja i početkom svibnja te
ocijenio pozitivnima izvješća
međunarodnog tiska koja su
izvršila pozitivni pritisak na
komunističku vladu. Govorio je
i o temama razgovora na
nedavnim susretima kineskog i
vatikanskog izaslanstva,
ocijenivši da se ne očekuje brzi
napredak.
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Neutemeljene objede slovenskog zastupnika na račun
bl. Stepinca
Komisija za pravdu i
mir Slovenske
biskupske konferencije
odbacila i osudila kao
krajnje neprimjerene,
sramotne i
skandalozne nedavne
neosnovane optužbe
zastupnika u
slovenskom Saboru
Aleša Guliča na račun
kardinala Stepinca i
poduprla prijedlog da
se bl. Stepincu postavi
spomen ploča na
kapelici Gospe
Snježne na Kredarici
o obljetnici njegova
uspona na Triglav

www.ika.hr

Ljubljana, 20.7.2006. (IKA) Komisija za pravdu i mir
Slovenske biskupske
konferencije oglasila se
priopćenjem u povodu nedavne
izjave zastupnika u Državnom
saboru Republike Slovenije
Aleša Guliča o zagrebačkom
nadbiskupu kardinalu Alojziju
Stepincu.
Naime, Aleš Gulič, zastupnik
LDS-a, na 19. redovnom
zasjedanju slovenskoga Sabora
10. srpnja u svom
zastupničkom pitanju ministru
okoliša Janezu Podobniku u
vezi planiranog postavljanja
spomen ploče blaženom
Alojziju Stepincu nazvao je
kardinala Stepinca najprije
"spornom ličnošću iz II.
svjetskog rata", a zatim ga
opisao kao "osobu koja je u
tijeku II. svjetskog rata aktivno
sudjelovala s okupatorom i
podupirala ustaški režim i koja
ima na sebi veliki grijeh". U
priopćenju slovenske Komisije
za pravdu i mir ističe se kako je
bl. Alojzije Stepinac bio hrabar
čovjek koji je svoju odvažnost
iskazivao također u odnosu
prema nacističkoj, ustaškoj i

komunističkoj vlasti. Osuđivao
je ubijanje nedužnih ljudi i
svako gaženje čovjekova
dostojanstva. Bio je pravednik,
čovjek vjere i potpunoga
pouzdanja u Božju providnost,
ističe se u priopćenju. U tekstu
se dodaje kako je ime
nadbiskupa Stepinca i u
slovenskom narodu zapisano
zlatnim slovima te se podsjeća
na pomoć koju je blaženi
Stepinac pružao prognanim
Slovencima i slovenskim
svećenicima u tijeku II.
svjetskog rata. U zahvalu za
njegovu pomoć prognanoj braći
svećenici Mariborske biskupije
hodočastili su na njegov grob u
Zagrebu 5. lipnja 2002.,
podsjeća se u priopćenju.
Nema nikakve sumnje da je
sudski proces protiv
nadbiskupa Stepinca održan
1946. bio montirani
staljinistički proces, koji je
organiziran i zbog toga jer
Stepinac nije htio pristati na
Titov plan da se Katoličku
crkvu u Jugoslaviji odvoji od
Rima. Kardinala Stepinca je
Hrvatski sabor već 14. veljače
1992. posebnom deklaracijom

rehabilitirao, a 1998. godine
papa Ivan Pavao II. ga je
proglasio blaženim. Da je ono
za što je optuživan i ono što se
još i danas u slovenskom
parlamentu drzne ponoviti
zastupnik LDS-a Aleš Gulič
imalo točno, to se zacijelo ne bi
dogodilo, ističe se u priopćenju
Komisije za pravdu i mir SBK.
Guličev ispad u Državnom
saboru Republike Slovenije je
zato krajnje neprimjeren,
sramotan i skandalozan. Njime
je grubo povrijeđena uspomena
na bl. Alojzija Stepinca,
povrijeđeni su osjećaji
hrvatskoga naroda, ali i mnogih
Slovenaca, koji poznaju lik i
djelo toga velikog čovjeka.
Komisija za pravdu i mir
Slovenske biskupske
konferencije zato odbacuje i
osuđuje izjave poslanika Guliča
u Državnom saboru Republike
Slovenije i podupire prijedlog
da se blaženom Alojziju
Stepincu postavi spomen ploča
na kapelici Gospe Snježne na
Kredarici o obljetnici njegova
uspona na Triglav, ističe se u
priopćenju Komisije za pravdu
i mir SBK.

Dan molitve i pokore za Bliski istok
Benedikt XVI. pozvao
je vjernike iz cijeloga
svijeta da posebno 23.
srpnja mole za prekid
oružanih sukoba Integritet i suverenitet
Libanona mora se
poštovati, Izraelci
imaju pravo na život u
miru u vlastitoj
državi, a Palestinci
imaju pravo na
slobodnu i suverenu
domovinu

Vatikan, 20.7.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. proglasio
je nedjelju 23. srpnja Danom
molitve i pokore za mir na
Bliskom istoku, ističe se u
priopćenju objavljenom 20.
srpnja u Vatikanu. Papa je
pozvao katoličke župe, kao i
vjernike cijelog svijeta da mole
za trenutačni prekid vatre
između sukobljenih strana u
Libanonu i Izraelu.
Sveti Otac istodobno je pozvao
sve karitativne ustanove na
intenziviranje pomoći
stanovništvu na borbama
zahvaćenom području. Koridori
za humanitarnu pomoć smjesta
moraju biti uspostavljeni, ističe
se u priopćenju u kojem se

upozorava i na žurnost
razboritih i odgovornih
pregovora kojima će se
okončati objektivno nepravedna
postojeća situacija na tom
području te moli Boga za
dragocjeni dar mira.
Integritet i suverenitet
Libanona mora se poštovati.
Sveta Stolica također ističe
pravo Izraelaca na život u miru
u vlastitoj državi te pravo
Palestinaca na slobodnu i
suverenu domovinu, prenosi
austrijska katolička agencija
Kathpress.
Saad Hariri, vođa protusirijske
većine u libanonskom
Parlamentu i sin ubijenog
premijera Rafika Haririja,

zatražio je 19. srpnja
vatikansko posredovanje u
bliskoistočnom sukobu,
objavilo je libanonsko
veleposlanstvo pri Svetoj
Stolici. Sunitski političar susreo
se s državnim tajnikom Svete
Stolice kardinalom Angelom
Sodanom i tajnikom za odnose
među državama nadbiskupom
Giovannijem Lajolom.
Razgovarali su o hitnom
prekidu oružanog sukoba i
uspostavi koridora za
humanitarnu pomoć u
Libanonu. Hariri je pozvao
Vatikan da upotrijebi
diplomatski utjecaj na političke
odgovorne za smirivanje
sukoba na kriznom području.

Nagrada Centru sv. Maksimilijana Kolbea
Harmezach, 21.7.2006. (IKA) Centar sv. Maksimilijana
Kolbea iz Harmezacha pokraj
Auschwitza, koji vode franjevci
konventualci, dobitnik je
ovogodišnje posebne nagrade
za doprinos izgradnji mira,
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ljubavi i sloge među narodima
u duhu sv. Franje Asiškoga i sv.
Maksimilijana Kolbea.
Nagradu "Wlodzimierz
Pietrzak" Centru je dodijelila
udruga "Civitas Christiana".

Tom se nagradom želi
potaknuti duh kršćanskog
humanizma, a dodjeljuje se već
59 godina i to kao godišnja
nagrada za doprinos u znanosti,
umjetnosti, književnosti.

Inozemne vijesti

Apel Svetog Oca za spas amazonske prašume
Vatikan, 21.7.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. podupire
inicijativu ekumenskoga
carigradskog patrijarha
Bartholomaiosa I. za spas
amazonske prašume. U poruci
počasnom poglavaru svjetskog
pravoslavlja objavljenoj u
Vatikanu Sveti Otac izrazio je
nadu da će vlade i javnost

obratiti pozornost na ugroženu
ekološku ravnotežu toga
područja. Posebno je upozorio
na posljedice uništavanja
okoliša za narode amazonskog
područja te istaknuo kako je
više nego ikad važno da svi
kršćani zajedno upozoravaju na
povezanost razvoja, čovjekovih
potreba i zaštite prirode. Papa

je također pohvalio
sudjelovanje predstavnika svih
religija na simpoziju za
očuvanje stvorenog, koji je
ekumenski patrijarh proteklog
tjedna organizirao u Brazilu.
Na susretu koji se održavao na
brodu na Amazoni Katoličku
crkvu predstavljao je kardinal
Roger Etchegaray.

Benedikt XVI.
podupire inicijativu
počasnog poglavara
svjetskog pravoslavlja
patrijarha
Bartholomaiosa I.

Rhemes Saint-Georges,
23.7.2006. (IKA) - Nakon apela
za mir na Bliskom istoku u
nedjelju 23. srpnja, koju je
proglasio Danom molitve i
pokore za prestanak sukoba na
tom području, papa Benedikt
XVI. sudjelovao je u župnoj
crkvi u Rhemes Saint-Georgesu
u dolini Aoste, gdje boravi na
odmoru, na molitvi. Tom je
prigodom Papa održao
meditaciju na čitanje iz
poslanice apostola Pavla
Efežanima (2,13-18), istaknuvši
kako vizija iznesena u tome
tekstu duboko pogađa svojom
ljepotom kada se pogled svrne
na dramatične prilike na
Bliskom istoku. Krist je mir
naš. On pomiruje sve ljude i
ujedinjuje ih u svome tijelu.
Prevladao je neprijateljstvo te
nas sve ujedinio u svome miru.
No, još više do toga, nastavio je
Papa, tekst pogađa svojom
oprečnošću sa stvarnošću koju
živimo i promatramo. Vidimo,
naime, da ljudi nisu pomireni.
Još uvijek ima rata između
kršćana, muslimana i Židova i
ima još uvijek onih koji
raspiruju rat, sve je još uvijek
puno neprijateljstva i nasilja.
Gdje je učinkovitost Kristove
žrtve, gdje je taj mir u povijesti
o kojem govori tvoj apostol,
zapitao se Papa te odgovorio
kako mi ljudi ne možemo
riješiti misterij povijesti,
misterij čovjekove slobode da
kaže "ne" Božjem miru. Ne
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možemo razriješiti sav misterij
odnosa između Boga i čovjeka,
njegova djelovanja i našeg
odgovora. Moramo prihvatiti
taj misterij. No, dodao je Papa,
postoje elementi odgovora na
taj misterij koje nam Gospodin
pruža. Postoji velika stvarnost
zajedništva opće Crkve, svih
naroda, mreže euharistijske
zajednice koja nadilazi granice
kulture, civilizacije, naroda i
vremena. Postoji to zajedništvo,
postoje ti "otoci mira" u
Kristovu tijelu. Oni postoje i to
su snage mira u svijetu. Ako
pogledamo unatrag, možemo
vidjeti velike svece ljubavi koji
su stvarali "oaze" toga Božjeg
mira u svijetu, koji su uvijek
iznova palili njegovo svjetlo i
uvijek bili također kadri
pomiriti i stvoriti mir. Ima
mučenika koji su trpjeli s
Kristom, koji su pružili to
svjedočanstvo mira i ljubavi
koja postavlja granicu nasilju,
rekao je Papa.
Gospodin je, nastavio je Papa,
pobijedio na križu. Nije
pobijedio na ljudski način, kako
mi to zamišljamo, uspostavom
carstva jačega od ostalih
carstava. Pobijedio je ljubavlju
koja je spremna ići do smrti.
Taj način na koji Bog
pobjeđuje je potpuno nov: na
nasilje ne uzvraća još većim
nasiljem. On na nasilje
odgovara sasvim suprotno:
ljubavlju do kraja, svojim

križem. To je ponizni način na
koji Bog pobjeđuje: svojom
ljubavlju - i jedino je tako i
moguće - postavlja granicu
nasilju. Taj nam se način čini
vrlo spor, ali je pravi način da
se pobijedi zlo, da se pobijedi
nasilje. Moramo se pouzdati u
taj božanski način
pobjeđivanja, poručio je Papa.
U današnjem multikulturalnom
i višereligijskom svijetu mnogi
su u napasti reći kako za mir
među religijama i kulturama
nije dobro previše govoriti o
specifičnostima kršćanstva, to
jest Isusu, Crkvi i
sakramentima, već se treba
zadovoljiti time da se govori o
onomu što može biti više ili
manje svima zajedničko. No, to
nije istina. Upravo u ovom
trenutku, istaknuo je Papa, u
kojem se Božje ime
zloupotrebljava, trebamo Boga
koji pobjeđuje na križu, koji ne
pobjeđuje nasiljem, već svojom
ljubavlju. Upravo sada trebamo
Kristovo lice, kako bismo
upoznali pravo Božje lice i da
bismo ovom svijetu tako
donijeli pravo pomirenje i
svjetlo. Zato zajedno s
ljubavlju, s porukom ljubavi,
svime onim što možemo učiniti
za one koji trpe na ovom
svijetu, moramo donijeti
također svjedočanstvo o ovom
Bogu, o Božjoj pobjedi upravo
nenasiljem svoga križa, poručio
je Papa.

Mnogi su danas u
napasti reći kako za
mir među religijama i
kulturama nije dobro
previše govoriti o
specifičnostima
kršćanstva, već se
treba zadovoljiti time
da se govori o onomu
što može biti više ili
manje svima
zajedničko. No, to nije
istina. Upravo u ovom
trenutku, u kojem se
Božje ime
zloupotrebljava,
trebamo Boga koji
pobjeđuje na križu,
koji ne pobjeđuje
nasiljem, već svojom
ljubavlju

www.ika.hr

Papa: Trebamo Boga koji ne pobjeđuje nasiljem, već
ljubavlju
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Potvrda veze nerazrješivoga zajedništva
Pozdravni govor
kardinala Josipa
Bozanića papi
Benediktu XVI.
prigodom ad limina
apostolorum
(autoriziran tekst)

www.ika.hr
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Sveti Oče, danas je velika
radost za nas, biskupe iz
Hrvatske, što smo okupljeni
oko Vaše Svetosti prigodom
hodočašća na grobove svetih
apostola Petra i Pavla.
Dolazimo s dubokom
sinovskom ljubavlju kako
bismo ponovno potvrdili vezu
neprolaznoga zajedništva koje
svakoga člana Biskupskoga
kolegija veže s nasljednikom
svetoga Petra, koji je početak i
temelj jedinstva, kako biskupa
tako i mnoštva vjernika.
Sveti Oče, pozdravljam Vas u
ime biskupa Hrvatske
biskupske konferencije koju
čini četrnaest dijecezanskih
biskupa, jedan vojni ordinarij,
pet pomoćnih biskupa i četiri
biskupa u miru. Danas, ovdje
nas je nazočno devetnaest
biskupa. S nama je u
zajedništvu i dijecezanski
biskup Varaždina, mons.
Marko Culej, koji se kratko
prije našega polaska morao
odreći putovanja u Rim zbog
bolesti. Ujedinjeni duhom
biskupske kolegijalnosti iz
svojih domova molitvom nas
prate naši biskupi u miru.
Sveti Oče, prenosimo Vam
najsrdačnije i najiskrenije
pozdrave svećenika, redovnika,
redovnica i vjernika laika naših
partikularnih Crkava. Za
svekoliki Božji narod u
Hrvatskoj naš pohod ad limina
apostolorum i naš susret s
Kristovim namjesnikom
povlaštena je prigoda za
ponovno potvrđivanje
zajedništva misli i srca što nas i
naše vjernike veže s Petrovim
nasljednikom. Ovaj osobiti
trenutak dopušta nam da
obnovimo zahvalnost za dar
katoličke vjere i crkvenoga
zajedništva. Upravo dimenzija
katolištva i temeljna veza
zajedništva s katedrom svetoga
Petra bili su odlučujući
čimbenici u povijesti našega
naroda koji je svoj kulturni
identitet razvio nastojeći živjeti
katoličku vjeru i čuvati
kršćanske korijene.
U složenim povijesnim
zbivanjima prošloga stoljeća, u
kojima su na tešku kušnju bili
stavljeni vjernici naše zemlje,
najprije tijekom komunističkog
režima, a kasnije u ratu '90-ih
godina, spoznali smo očinsku
blizinu rimskih prvosvećenika.
U nadasve teškom razdoblju
'90-ih godina, kada smo bili
kušani ratom i nemilim
poslijeratnim prilikama,
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pomogao nam je sluga Božji
Ivan Pavao II., jačajući nas u
nadi i utvrđujući nas u vjeri.
Pratio nas je u procesu mira i u
traganju za putovima pomirenja
i opraštanja, te nas podupirao u
duhovnoj obnovi.
Danas se nalazimo u
tranzicijskim prilikama,
prilikama brzih promjena u
društvu u kojima vjernici
uviđaju potrebu da ih se
usmjeruje na putu vjere, da im
pomažu dobri pastiri, svećenici
koji apostolskim poletom znaju
navijestiti i svjedočiti uskrslog
Gospodina, našu nadu. Zbog
toga posebnu pozornost
posvećujemo trajnoj formaciji
svećenika.
Naša je Crkva prosvijetljena
likom blaženoga kardinala
Alojzija Stepinca, čiji su
primjer slijedili pastiri,
svećenici, redovnici, redovnice
i sjemeništarci koji su u
nedavnoj prošlosti znali
svjedočiti svoju pripadnost
Kristu sve do žrtve života.
Sljedeće godine spominjemo se
šezdesete obljetnice smrti sluge
Božjega Miroslava Bulešića,
svećenika Porečko-pulske
biskupije, kojega su 24.
kolovoza 1947. ubili komunisti.
U zahvalnosti za dar
svjedočenja naše braće u vjeri,
koje je za nas bogata duhovna
baština, nužnim smatramo u
ovo doba živim održati spomen
na njih i crpsti iz duha koji je
njih pokretao kako bismo u
svećenicima obnovili
pastoralnu revnost te ohrabrili
mlade, koji su spremni na
radikalne odgovore, da pristanu
na Gospodinov poziv.
Pojačavamo djelovanje
pastorala zvanja. Formacijski
putovi pastorala mladih u našim
župama na osobit način nastoje
mlade dovesti do osobnog
susreta s Kristom i života s
njim.
Posljednjih se godina
intenzivnije zauzimamo za
formaciju laika, na duhovnoj i
doktrinarnoj razini. Područje na
kojemu vjernici laici sada
pružaju svoju najveću suradnju
u Crkvi jest kateheza u župama
i katolički vjeronauk u
državnim školama. Svjesni da
se vjerodostojnost evanđelja
snažno veže uz promicanje
jedinstva kršćana zauzimamo
se na ekumenskom polju te
nastojimo i u promicanju
dijaloga s drugim religijama na
području naše zemlje.
Područje osobite brige nas

pastira u našim biskupijama jest
pastoral obitelji. Brojne su
poteškoće na koje nailaze naše
obitelji: nedostatak rada,
dostojno stanovanje, briga za
odgoj djece. Povećava se broj
rastava, slučajeva zajedničkog
izvanbračnog življenja,
neotvorenosti životu. I
demografsko pitanje utječe na
naše društvo. Sve se više
očituje neodgodiva potreba da
se zaštiti obitelj na pastoralnoj,
kulturnoj, pravnoj i političkoj
razini. Zbog toga nastojimo
surađivati i s drugim tijelima
našega društva koja djeluju u
obranu života i prava obitelji.
Kulturno okruženje u kojemu
se nalazimo obilježeno je sve
naglašenijom sekularizacijom.
Skrbimo o pripremi laikata
spremna dati važan doprinos u
društvenom i političkom životu.
Još primjećujemo posljedice
proizišle iz dugog razdoblja u
kojem kršćani nisu mogli javno
djelovati. Usprkos tome, u
našem laikatu raste jasnija i
uvjerljivija svijest poziva na
svjedočenje kraljevstva
Božjega na svim razinama
društva, što traži objedinjenje
profesionalnih kompetencija i
zrelost vjere. Ohrabrujuće su i
od velike pomoći riječi Vaše
Svetosti u enciklici Deus caritas
est: Izravna zadaća da rade na
uspostavi pravednog poretka u
društvu je vlastita vjernicima
laicima... Ljubav mora
nadahnjivati cjelokupni život
vjernika laika te stoga i njihovo
političko djelovanje, življeno
kao "socijalna ljubav" (br. 29).
Hvala, Sveti Oče, na Vašoj
prvoj enciklici koja je dodirnula
samu jezgru vjere, pokazujući
kako ona odgovara na
čovjekove želje i pokazuje mu
put za djelovanje u povijesti.
Sveti Oče, tumačeći duboku
odanost hrvatskoga naroda
prema našem Papi, očitujemo
Vam iskrenu želju svojih
vjernika, i također svih nas
biskupa, da Vas mognemo
primiti u svojoj zemlji.
Obnavljajući svoju zahvalnost
za ovaj osobiti trenutak
crkvenoga zajedništva, ponizno
molimo Vaš apostolski
blagoslov za nas i za Crkvu u
Hrvatskoj.
Kardinal Josip Bozanić,
nadbiskup zagrebački,
predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije
U Rimu, 6. srpnja 2006.
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Apel za mir
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Galileje, prisiljeno na život u
skloništima, tako i na veliku
većinu Libanonaca koji
ponovno proživljavaju
uništenje svoje zemlje te su
morali sve ostaviti i tražiti
drugo utočište. Svim srcem
podižem molitvu Bogu, kako bi
čežnja za mirom velike većine
stanovništva što prije bila
ostvarena, zahvaljujući
zajedničkim naporima
odgovornih. Obnavljam i svoj
poziv svim karitativnim
organizacijama, kako bi
omogućile da do toga
stanovništva stignu konkretni
dokazi zajedničke solidarnosti.

(Lk 8,2). Magdalena će biti
prisutna pod križem, zajedno s
Majkom Isusovom i drugim
ženama. Ona će otkriti, ujutro
prvoga dana poslije subote,
prazan grob, uz kojega će ostati
uplakana dok joj se ne pojavi
uskrsli Isus (usp. Iv 20,11).
Povijest Marije iz Magdale sve
nas podsjeća na temeljnu istinu:
Kristov je učenik onaj koji je,
imajući iskustvo ljudske
slabosti, imao i poniznosti da
traži njegovu pomoć, onaj
kojega Isus izliječio, te je
odlučio izbližega slijediti Isusa,
postajući svjedokom snage
njegove milosrdne ljubavi, jače
od grijeha i smrti.

Jučer smo proslavili liturgijski
spomen svete Marije
Magdalene, učenice
Gospodinove, koja u
evanđeljima zauzima osobito
značajno mjesto. Sveti Luka
ubraja je među žene koje su
slijedile Isusa nakon što su bile
"izliječene od zlih duhova i
bolesti", dodajući da je iz nje
Isus "izagnao sedam đavola"

Snazi božanske ljubavi
povjeravam čitavo
čovječanstvo, dok pozivam sve
na molitvu kako bi ljubljeno
stanovništvo Bliskog istoka
bilo sposobno napustiti put
oružanog sukoba te izgraditi,
hrabro i kroz dijalog, pravedan
i trajan mir. Neka Marija,
Kraljica mira, moli za nas!

Papin nagovor uz
molitvu Anđeo
Gospodnji u nedjelju
23. srpnja 2006., Dan
molitve i pokore za
prekid sukoba na
Bliskom istoku
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Draga braćo i sestre, kao što
sam već najavio protekloga
četvrtka, pred sve težom
situacijom na Bliskom istoku,
odredio sam da ova nedjelja
bude poseban dan molitve i
pokore, te sam pozvao pastire i
sve vjernike da od Boga mole
dar mira. Obnavljam sada svom
silom poziv stranama u sukobu,
da odmah prekinu vatru i
dozvole slanje humanitarne
pomoći, te se, uz potporu
međunarodne zajednice,
potraže putovi koji će dovesti
do početka pregovora. Koristim
ovu prigodu kako bih još
jednom potvrdio pravo
Libanonaca na integritet i
suverenitet njihove zemlje,
pravo Izraelaca da žive u miru
u svojoj državi i pravo
Palestinaca da imaju slobodnu i
suverenu domovinu.
Ostajem posebno blizu, potom,
nezaštićenom civilnom
stanovništvu, nepravedno
pogođenom sukobom u kojem
je ono samo žrtva. Pritom
mislim kako na stanovništvo
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Statut Metropolitanskoga kaptola u Splitu
Metropolitanski
kaptol u Splitu, obično
nazivan Prvostolni,
crkvena je ustanova iz
8. stoljeća. Do 11. st.
zvao se Cenobij svetih
mučenika Dujma,
Anastazija, Kuzme i
Damjana, a od 11. st.
naziva se Kaptol sv.
Dujma

U srpnju je objavljen
obnovljeni Statut
Metropolitanskoga kaptola u
Splitu. Stupanjem na snagu
novoga Zakonika kanonskog
prava godine 1983. splitski je
Metropolitanski kaptol obnovio
svoj Statut koji je, usklađen s
kanonskim odredbama novoga
Zakonika i novonastalim
pastoralnim prilika mjesne
Crkve, bio odobren ad
experimentum. Budući da se taj
Statut pokazao prikladnim za
naše vrijeme, Kaptol ga je s
dopuštenjem nadbiskupa dr.
Marina Barišića, nanovo
dotjerana, izdao u novom
tiskovnom obliku na 21.
stranici. Na naslovnici se nalazi
Gotičko raspelo (XIV. st.) i
lavovi s kanoničkih korskih
sjedala (XIII. st.) u koru
Metropolitanskoga kaptola u
splitskoj prvostolnici.
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Metropolitanski kaptol u Splitu,
koji obično nazivamo
Prvostolni, drevna je crkvena
ustanova iz 8. stoljeća. Do 11.
st. zvao se Cenobij svetih
mučenika Dujma, Anastazija,
Kuzme i Damjana, a od 11. st.

naziva se Kaptol sv. Dujma.
Imao je 18 kanonika i tri
dostojanstvenika.
U 16. je stoljeću puni naziv
splitskoga Metropolitanskog
kaptola: Spalatense
metropolitanum necnon
Dalmatiae et totius Chroatiae
primatiale capitulum. U 19. st.,
prigodom preuredbe crkvene
pokrajine i preseljenja
metropolije iz Splita u Zadar,
splitski je Metropolitanski
kaptol sveden na redoviti
Biskupijski kaptol. Taj je
Kaptol često tražio obnovu
metropolije u Splitu i, u svezi s
tim, obnovu svojega
metropolitanskog naziva.
Austrija, međutim, tomu nije
bila sklona, i kaptolski su
zahtjevi ostali neispunjeni.
Posljednji Statut Splitskoga
biskupijskog kaptola izdan je 7.
listopada 1934. na latinskom
jeziku, pod naslovom: Statuta
capituli ecclesiae cathedralis
Spalatensis olim Salonitanae.

srpnja 1969. god., uzdigao
Splitski kaptol na čast
Metropolitanskoga kaptola sa
svim povlasticama,
prednostima i častima kojima
su po crkvenom zakonu
obdareni ostali metropolitanski
kaptoli. Tom je prigodom Sveti
Otac podigao u Kaptolu novo
dostojanstvo s nazivom
arhiđakonat i ustanovio još dva
kanonikata. Od tada splitski
Metropolitanski kaptol ima 9
kanonika, od kojih su trojica
kanonici dostojanstvenici.
Metropolitanski je kaptol u
Splitu, tijekom povijesti, stekao
znatna vremenita dobra od čijih
su se prihoda uzdržavali
kanonici, nabavljao se crkveni
inventar i stvarala vrijedna
umjetnička djela, od kojih su
mnoga do danas sačuvana u
katedrali i u Kaptolskoj riznici.
U vremenu između svjetskih
ratova, osobito nakon II.
svjetskog rata, zbog agrarnih
reforma i nacionalizacije,
Kaptol je uglavnom ostao bez
svojih dobara. (ika-sb/sd)

Papa Pavao VI. ponovno je,
bulom Qui vicariam od 27.

Knjiga fra Marija Jurišića u spomen žrtvama Lovreča
"Lovrečki mučenici" naslov je
nove knjige fra Marija Jurišića,
dosadašnjeg župnika župe
Duha Svetoga u Lovreču Opancima (od 19. srpnja
župnika Zmijavaca), koju je
posvetio u sjećanje na 42
nedužna Lovrečana, koje su 22.
srpnja 1943. u jednoj kući na
izlazu iz mjesta ubili i spalili
talijanski fašisti. U uvodu
knjige fra Mario, koji je za
svoga šestogodišnjeg
župnikovanja u Lovreču 2003.

godine, o 60. obljetnici njihova
mučeništva u selu postavio
zajedničku spomen-ploču na
groblju s imenima svih žrtava,
ističe da su mu "ti mučenici od
početka župnikovanja u
Lovreču bili na srcu i duši, pa
im se želio nekako odužiti i
otrgnuti ih od zaborava".
Istaknuo je da je lovrečka
tragedija po svemu slična onoj
u Gatima, kada su kninski
četnici zloglasnog popa Đujića,
uz pomoć talijanskih fašista,

upavši u zoru 1. listopada 1942.
u poljičko selo Gata, u jednom
jutru pobili 75 nedužnih
stanovnika, a selo spalili.
Knjižica "Lovrečki mučenici"
donosi imena svih pobijenih i
spaljenih Lovrečana te više
pjesama njima u spomen, među
kojima su dvije pjesma s.
Marije od Presvetog Srca
(Anke) Petričević, splitske
klarise, rodom iz Lovreča. (ikažv/sd)

"Rimski triptih" na esperantu
Zbirka pjesama pape
Ivana Pavla II.
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U Krakovu je u prijevodu na
esperanto izašla zbirka pjesama
blagopokojnog pape Ivana
Pavla II. "Rimski triptih". Na
početku zbirke tiskano je pismo
koje je u povodu objavljivanja
uputio krakovski nadbiskup
kardinal Stanislaw Dziwisz.
Među ostalim, kardinal Dziwisz

26. srpnja 2006. broj 30/2006

ističe: "Sa zahvalom primam
novo izdanje Rimskog triptiha
ovog puta u prijevodu na
esperanto. Sluga Božji Ivan
Pavao II. u tijeku svoga života
bio je otvoren svakom čovjeku,
kako bi kršćanska ljubav
slomila sve prepreke razdora i
nesloge. Raduje me, da se

mnogim prijevodima njegove
poezije pridružuje i esperantojezik kojem je cilj pridonijeti
međusobnom približavanju i
boljoj komunikaciji među
ljudima".
Zbirku poezije na esperanto je
prevela poljska esperantistica
Lida Ligeza. (ika-mb/kj)

