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Potpredsjednik Vlade Simonić posjetio
Mariju Bistricu
Povod susretu je utemeljenje Centra za
duhovnu medicinu u Mariji Bistrici

Velika Gospa i 630 godina svetišta na
Šumanovcima
Kršćanin nikada radi poteškoća koje su ga
pritisnule ne pada u gorčinu, srdžbu,
zdvajanje, samosažaljevanje, plakanje, u
proklinjanje. On i tada ostaje pribran i vedra
pogleda u budućnost, znajući da poslije svakog
Velikog petka mora svanuti uskrsno jutro, da
će tama, laž i nepoštenje kad tad biti
raskrinkani te da će posljednju riječ imati
pravičnost i istina, Božja pravda i njegova
istina, poručio biskup Hranić

Domovinske vijesti
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

U Rijeci predstavljena monografija "Papa među nama"
“Hrvatska: stoto Papino putovanje”
Sinjskom franjevcu prof. Gabrijelu Hrvatinu Jurišiću nagrada za životno djelo
Krunica duga 30 metara
Naši pradjedovi očuvali su vjeru sebi i svijetu
Stoljeće kapelice Sv. Roka u mjestu Željezno Desno
Pogreb svećenika Petra Markovca
Svečano proslavljen 553. rođendan Marka Marulića
Program Obiteljske ljetne škole na Fratrovcu
Križ Svjetskog dana mladih u Požeškoj biskupiji
Premještaji i imenovanja u Krčkoj biskupiji
Katehetska ljetna škola za osnovnu školu
Katehetska ljetna škola za srednju školu

Crkva u Hrvata

U podbiokovskom selu s 500 stanovnika
okupilo se 2.000 vjernika kako bi uveličali
obljetnicu crkve Presvetog Trojstva
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Oproštaj nuncija Einaudija

Inozemne vijesti

Nadbiskup Giulio Einaudi službu u RH
započeo je na blagdan Gospe Fatimske 1992.,
a završava je na blagdan Male Gospe,
zaokružujući tako svoju diplomatsku službu u
marijanskom ozračju
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Dva i pol stoljeća crkve u Slivnu

3. Europski kongres Franjevačke
mladeži
Na otvaranju kongresa sudjelovali i generalna
ministra Franjevačkoga svjetovnog reda, i
biskup Mrzljak, koji je i sam član FSR-a - U
Samobor stigao i Papin križ mladih

15. obljetnica posvete katedrale
Uznesenja BDM u Beogradu
Vrhunac proslave Godine krunice u
Beogradskoj nadbiskupiji

Velika Gospa u Mississaugi
Velika Gospa u Torontu
Biskup Bogović na proslavi svetog Stjepana u Mađarskoj
Papin pozdrav hrvatskim hodočasnicima

Svečano bdjenje u bazilici Sv. Marije Velike u Rimu
Apel Međunarodnog Caritasa za pomoć Sjevernoj Koreji
Patrijarh Sabbah: Za mir na Bliskom istoku nužno je čudo
Požarom se teško oštećuje i uništava Božje djelo
Uganda: Ubijena dva katolička misionara
Poljski primas pozvao na moralni preporod
Nadbiskup Rode o problemima slovenskog društva

Prilog dokumenti
■ Europa je neraskidivo povezana s kršćanstvom
■ Dan nade i svjetla
■ Lauda, Jerusalem, Dominum

Prilog prikazi
■ Novi vjeronaučni udžbenici
■ Dokumenti Vojnog ordinarijata
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Nadbiskup Barišić sa splitskim klarisama
Prve redovničke
zavjete položila s.
Celina od Uzašašća
Gospodnjeg

Split, 11.8.2003. (IKA) - Na
blagdan sv. Klare i o 750.
obljetnici njezine smrti u
ponedjeljak 11. kolovoza u
prepunoj kapeli sestara klarisa
u Splitu svečano euharistijsko
slavlje predvodio je splitskomakarski nadbiskup Marin
Barišić zajedno s petnaestak
svećenika. U propovijedi je
podsjetio kako je Klara bila
prosvijetljena, kao što joj je i
ime značilo. Bila je
prosvijetljena duhom evanđelja,
tako da je ostala u neku ruku
nerazumljiva nama koji živimo
nesavršeno i polovično svoj
odnos prema Kristu i evanđelju.

Zato je ujedno primjer i poticaj
da savršenije slijedimo Krista i
da dublje proničemo u
evanđelje. Klarise su, po uzoru
na majku Klaru, primjer
meditativnog života te takav
život moramo uvijek dublje
otkrivati, pa nam se neće
događati da nam se uvozi
duhovnost s istoka, kad imamo
snažne korijene u kršćanskoj
mistici i duhovnosti.
Nadbiskup je također usporedio
redovnice s estradnim
umjetnicima koji se nikada ne
smiju zadovoljiti prvim i
trenutnim uspjehom, već uvijek
moraju ići dalje u svojim

nastojanjima, a sestre klarise bi
trebale biti takav simbol i znak
u meditaciji i kontemplaciji
otajstava Isusa Krista. Stoga im
je zaželio da i one nastave
ljubiti Krista na način da se
nikad ne zasite i ne stanu na
svom putu kontemplativnog
života te da ne postanu suhe i
besplodne.
U tijeku mise mlada novakinja
položila je pred nadbiskupom i
svojom poglavaricom s.
Suzanom svoje prve redovničke
zavjete, uzevši ime s. Celina od
Uzašašća Gospodnjeg.

Devetnica u remetskom svetištu
U svetištu Majke
Božje remetske u
Zagrebu nastavlja se
duhovna priprava za
svetkovinu Velike
Gospe
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Zagreb, 12.8.2003. (IKA) – U
svetištu Majke Božje remetske
u Zagrebu u tijeku je
devetodnevna duhovna priprava
za svetkovinu Velike Gospe.
Nakon što je devetnicu otvorio
zagrebački pomoćni biskup
Josip Mrzljak, mise su vodili
provincijal pavlina o. Jura
Domšić i dominikanski
provincijal fr. Ivan Mateljan.
Franjevac kapucin o. Zdenko
Tenšek predvodio je misno
slavlje četvrtoga dana
devetnice, 9. kolovoza, a tema
njegova promišljanja bila je svetost posredovana Crkvi u
Hrvata po hrvatskim
franjevcima. Posebice je
istaknuo Papino razmišljanje da
je svetost veliko blago koje se
nalazi u Crkvi i da je ono
dostupno svakom vjerniku. Sv.
Franjo, utemeljitelj
franjevačkog reda, ostavivši sve
svoje želio je slijediti Isusa
Krista i svakom čovjeku
približiti Isusov govor. Po
njemu, mnogi mladi ljudi
odlučili su slijediti Isusa Krista
i tako je počela živjeti
franjevačka obitelj u svijetu. U
Hrvatskoj su franjevci osnivali
svoje zajednice, posebice
djelujući u četiri ogranka i to:
franjevci, konventualci,
kapucini i trećoreci. Osobiti
uzori franjevačke obitelji, koji
su zaslužni za Crkvu u
hrvatskom narodu, su sv.
Nikola Tavelić i sv. Leopold
Bogdan Mandić kao i sluga
Božji o. Ante Antić. Oni su
skromnim i zauzetim
življenjem evanđelja pokazali
put kako hrvatski čovjek treba
ići i kročiti Isusovim stopama,
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živeći svetost ovoga vremena u
svakodnevnom životu.
Milan Pušec predvodio je
misno slavlje u nedjelju 10.
kolovoza, a tema propovijedi
bila je svetost u Crkvi u Hrvata
po rimokatoličkim svećenicima
Hrvatima. Predvoditelj misnoga
slavlja istaknuo je značajnu
ulogu hrvatskih svećenika, koji
su zaslužni za kršćansku i
vjersku kulturu u našem
narodu, navevši primjer sveca
Marka Križevčanina, koji je
živio u teškom razdoblju
Crkve, u 17. stoljeću, kada je
cvao protestantizam. Potom je
propovjednik istaknuo
blaženika Alojzija Stepinca,
koji se u našem vremenu i u
proteklom stoljeću gorljivo
zalagao za življenje vjere u
svom narodu i Crkvi. I treći lik
kojega je propovjednik
istaknuo vjernom Marijinom
puku je sluga Božji zagrebački
biskup Josip Lang, koji se
osobito isticao u vjernom
služenju gradu i konkretnom
suživotu sa siromasima.
Božidar Tenšek predvodio je
misu u ponedjeljak 11.
kolovoza, u tijeku koje se
osvrnuo na svetost posredovanu
mladim vjernicima Crkve u
Hrvata putem katehetskih i
molitvenih susreta.
Propovjednik je pozvao
okupljeni puk na življenje
Papinih misli i riječi koje nam
je uputio u tijeku trećeg pohoda
našoj zemlji. Kazao je da mladi
ljudi danas traže uzore u životu,
pa tako i u vjeri, a uzor
življenja vjere je Isus Krist, koji
nam svoj put oslikava u
evanđelju. Mladi čovjek često

se pita kako ići naprijed i za
koje se vrijednosti opredijeliti.
Zato su naši preci, djedovi i
bake, roditelji, primjer i uzor
kako živjeti u vjeri i kako ići
Kristovim stopama. Na te riječi
i misli, pozvao je propovjednik
vjernike da svojim mladima
pokazuju putove dobrote i
ljubavi, da im budu na pomoći i
da ih hrabre na životnom putu.
Karmelićanin Vjenceslav
Mihetec predvodio je
euharistijsko slavlje 12.
kolovoza, a osvrnuo se na temu
svetost posredovana Crkvi u
Hrvata po bratovštinama i
svjetovnim redovima zajednica
– laikat. Istaknuo je da je Isus
Krist slao svoje apostole da idu
po svem svijetu i ljudima
tumače Riječ Božju, a tako i
danas Isus poziva svakoga
vjernika da naviješta njegovu
Riječ svome bližnjemu. Svaki
Kristov vjernik to može.
Sakramentom krštenja, krštenik
je osposobljen i spreman
Njegovu riječ širiti i pronositi u
ovome vremenu. Zadatak je
krštenika da bude milosrdan
samaritanac čovjeku. U Crkvi
su se kroz povijest uz
redovničke redove razvili i
svjetovni redovi i bratovštine.
Njihova je zadaća pronositi
Isusa u svojim obiteljima i na
radnim mjestima. Takav vid
bratovština razvio se na jugu
naše domovine. Također
imamo svjetovne redove
franjevaca, dominikanaca i
karmelićana. Oni imaju svoja
pravila i uz prilagođen način
žive duhovnost i karizmu
pojedinog reda u konkretnom
svijetu.
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Sv. Klara u Novoj Kapeli
Nova Kapela, 12.8.2003. (IKA)
– U Novoj Kapeli, jedinoj
općini u Hrvatskoj koja za
zaštitnicu ima sv. Klaru,
blagdan asiške svetice i 750.
obljetnica njene smrti
proslavljeni su 12. kolovoza.
Premda je sv. Klara u
rimokatoličkom kalendaru 11.
kolovoza, u Novoj Kapeli se od
davnine proslavlja 12.
kolovoza, pa su župljani ostali
vjerni toj tradiciji do danas.
Svečano misno slavlje u župnoj
crkvi predvodio je upravitelj

župe i kanonik Požeškog
kaptola preč. Nikola Jušić, a uz
njega je kod oltara bio i
novokapelački dekan Goran
Mitrović. Govoreći o životu i
djelovanju, a posebno o vjeri
sv. Klare u Isusa Krista, preč.
Jušić, uz ostalo, rekao je da nas
danas muči čovjek koji se više
ne prepoznaje u čovjeku, koji
ne zna što bi sa sobom, čovjek
koji ne zna uložiti, nego zna
ukrasti, čovjek koji nije kadar
sebe dati. Pozvao je vjernike da
tamo gdje žive traže svoje

poslanje i s Bogom grade svijet,
a okvir za djelovanje neka im
bude Bog. Ujedno je
predstavnicima Općine prenio
pozdrave i zahvalu klarisa iz
Požege za pomoć koju je Nova
Gradiška uputila njihovom
samostanu. Na kraju misnoga
slavlja preč. Jušić pozvao je
vjernike na poštivanje kulture
života, kako bi u općini bujao
život iz Boga. Ujedno je toga
dana različitim sadržajima
obilježen Dan općine Nova
Kapela.

Nova Kapela je jedina
općina u Hrvatskoj
koja za zaštitnicu ima
sv. Klaru

Rijeka, 13.8.2003. (IKA) – U
klaustru franjevačkog
samostana na Trsatu
predstavljena je 13. kolovoza
foto-monografija “Papa među
nama”, kao završni dio
istoimenog projekta koji je još
protekle godine u listopadu
započeo “Novi list” sa svojim
novinskim kućama i brojnim
sponzorima iz Rijeke, uz
potporu Grada Rijeke,
Primorsko goranske županije i
riječke Crkve kako bi se treći
dolazak Svetog Oca Ivana
Pavla II. u Hrvatsku što
dostojnije pripremio, pratio i
zabilježio. U projektu su bila
brojna događanja, a započela su
izradom krunice koja je
darovana Svetom Ocu za Božić
kad je Trgu Sv. Petra u Rimu
darovana i goranska smreka.
Izdavanje monografije “Papa
među nama” zajednički su
omogućili Novi list i Izdavačka
kuća Adanić, brojni poslovni
partneri uz potporu Primorskogoranske županije, Grada
Rijeke, svih biskupija Riječke
metropolije i Franjevačkog
samostana na Trsatu.
Monografiju su predstavili fra
dr. Emanuel Hoško i urednik
monografije Franjo Butorac,
direktor Adamića.
Dr. Hoško o monografiji je
rekao: "Ta knjiga nije samo
dokument. Ona omogućuje već
sada određenu analizu
događaja, poruka, ali u isto
vrijeme daje neke diskretne

smjernice u traženju onoga što
je najljepše, što ima posebnu
poruku, što ima osobitu
vrijednost. To je svjedočanstvo
hrvatskoga gostoprimstva, ali
isto tako je to svjedočanstvo i
hrvatske otvorenosti da čuje
riječ ovoga nesumnjivog
autoriteta Svetog Oca Ivana
Pavla II. i da u njegovoj riječi
prosuđuje sebe i određuje svoju
budućnost. Taj element
pružanja polazišta za analizu
jest novost. Knjiga nadilazi po
njemu vrijednost dokumenta,
ona ide korak dalje. Usudio bih
se reći da je to put kako će se
aktualizirati sam taj događaj
Papine poruke, ne samo danas,
nego ako budemo osjetljivi, i
sutra i kasnije. Još bih htio
nešto reći. Ovo je riječka
knjiga. Već je taj naslov: Papa
među nama zacrtan kad nitko
još nije mislio da će biti neka
spomen monografija. To je ime
samoga projekta prije Božića.
Taj se projekt umnažao,
proširivao i konačno ovo je
njegovo posljednje lice. Ljudi
koji su bili u tom projektu ne
samo da su bili dosljedni svojoj
prvotnoj ideji, nego su bili
sigurni da sve ono što se
dogodilo potvrđuje opravdanost
te njihove prvotne ideje i zato
je to riječka knjiga. Riječka je
knjiga po izdavačima,
nakladnicima, sponzorima,
osobito po fotografima, ali ja
bih se usudio reći da je to
riječka knjiga i po tome što se
Rijeka najviše i obvezuje tom

knjigom. I obveza izražena po
već spomenutim riječima koje
su jako odjeknule na Delti, a to
je Papina poruka, Papin poziv:
Budite narod nade", rekao je dr.
Hoško.
Na predstavljanju monografije
bili su riječki nadbiskup Ivan
Devčić i ostali predstavnici
Crkve, potpredsjednik Vlade
RH prof. dr. Ante Simonić i
predstavnici gradskih i
županijskih vlasti, te brojni
sponzori. U kulturnom dijelu
programa sudjelovala je muška
klapa “Kastav” i “Opatijski
suveniri”.
Monografija je tiskana u 2.000
primjeraka. Ima 300 stranica i
obiluje fotografijama koje su
snimili fotografi Novog lista.
Autori uvodnih tekstova su
riječki nadbiskup. Ivan Devčić,
potpredsjednik Vlade RH
Goran Granić, primorskogoranski župan Zlatko
Komadina i riječki
gradonačelnik Vojko Obersnel.
Posebnost monografije je u
tome što tekstove objavljuje uz
hrvatski još i na engleskome i
talijanskom jeziku, a
opremljena je i CD-om “Papa
među nama”, autora Igora
Pavića i Vanje Vinkovića.
Idejni začetnik i glavni nositelj
projekta “Papa među nama”
Josip Buršić, zamjenik
direktora Novog lista, najavio
je uskoro još jedan zajednički
projekt, a to je “Mediteranske
igre 2009.”.

"To je svjedočanstvo
hrvatskoga
gostoprimstva, ali isto
tako je to
svjedočanstvo i
hrvatske otvorenosti
da čuje riječ ovoga
nesumnjivog
autoriteta Svetog Oca
Ivana Pavla II. i da u
njegovoj riječi
prosuđuje sebe i
određuje svoju
budućnost", istaknuo
je dr. Hoško
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Plaketa općine Sveta Marija župniku Markaču
Sveta Marija, 13.8.2003. (IKA)
- Na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Svete Marije
13. kolovoza u povodu Dana
općine, prvi put su uručena
najviša općinska priznanja, a
među troje dobitnika Plakete
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općine Sveta Marija je i župnik
Pavao Markač. Priznanje mu je
dodijeljeno za njegov
petogodišnji pastoralni rad i
neumornu aktivnost na obnovi
kulturno-povijesnih i sakralnih
spomenika te na izdavanju

monografije župe Sveta Marija.
Nagradu je župniku Markaču
uručila predsjednica Općinskog
vijeća Marija Frančić, a župnik
Markač zahvalio se uime
dobitnika najvišega općinskog
priznanja.
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“Hrvatska: stoto Papino putovanje”
Na 256 stranica
riječju i s oko 300
ekskluzivnih
fotografija iscrpno
prikazani treći Papin
pastoralni pohod
Hrvatskoj te
najvažniji i
najzanimljiviji trenuci
njegova 25-godišnjeg
pontifikata i
inozemnih putovanja

Zagreb, 13.8.2003. (IKA) Knjiga “Hrvatska: stoto Papino
putovanje” objavljena u nakladi
Profil Internationala, u kojoj su
na 256 stranica riječju i s oko
300 ekskluzivnih fotografija
iscrpno prikazani treći Papin
pastoralni pohod Hrvatskoj te
najvažniji i najzanimljiviji
trenuci njegova 25-godišnjeg
pontifikata i inozemnih
putovanja, uključujući i 101.
putovanje u Banju Luku,
predstavljena je 13. kolovoza u
Novinarskom domu u Zagrebu.
Uz glavnog urednika izdanja,
novinara Dragu Pilsela u
stvaranju knjige sudjelovalo je
niz eminentnih imena:
predsjednik Papinskog vijeća
za Pravdu i mir kardinal Roger
Etchegaray, kršćanski spisatelj i
vatikanolog Vittorio Messori,
novinar i vatikanolog don
Antonio Pelayo, naš vrsni
bibličar dr. fra Bonaventura

Duda, katolički publicist fra
Bono Zvonimir Šagi, akademik
Josip Bratulić, kolumnist
Jutarnjeg lista Inoslav Bešker,
jedna od Papinih liječnica,
kardiolog u klinici Agostino
Gemelli dr. Simona ŠandrićGotovac, srpskopravoslavni
metropolit zagrebačkoljubljanski i cijele Italije Jovan
Pavlović, rektor Evanđeoskoteološkog fakulteta dr. Peter
Kuzmič, pjesnik dr. Drago
Štambuk, novinar Radio
Vatikana Aldo Sinković te
novinar HTV-a Jozo Barišić.
Uvod u knjigu napisao je
hrvatski veleposlanik pri Svetoj
Stolici dr. Franjo Zenko, a
pogovor ravnatelj Informativne
katoličke agencije prof. Anton
Šuljić. U knjizi su objavljene i
autorizirane verzije Papinih
govora izrečenih tijekom trećeg
posjeta Hrvatskoj, potom
pozdravi biskupa u svakom

gradu koji je pohodio, pismo
hrvatskih biskupa uoči Papina
posjeta, pozdravni govor
predsjednika Stjepana Mesića
na dočeku u zračnoj luci Rijeka
na Krku te Papin govor o
stotom putovanju u Hrvatsku
nakon povratka u Rim. Urednik
knjige Pilsel posebice je ukazao
na analitički tekst o. Bone
Šagija o porukama i odjecima
triju Papinih pohoda našoj
zemlji. Ostali prilozi govore o
Papi kao hodočasniku putovima
svijeta i njegovim putovanjima,
o njegovoj svjetskoj politici i
ekumenskim nastojanjima, o
Papi kao čovjeku koji je otvorio
nove putove evangelizaciji, o
njegovu hodu prema civilizaciji
ljubavi, a prikazani su i
najvažnije Papine poruke i
susreti s Hrvatima od proslave
Branimirove godine 1979. u
bazilici Sv. Petra u Rimu do
danas.

Sv. Maksimilijan Kolbe zaštitnik esperantista

www.ika.hr

Razumijevajući
vrijednost
međunarodnog jezika
na području
evangelizacije i
informiranja,
potaknuo je tiskanje
“Viteza Bezgrešne“ i
na esperantu

Zagreb, 14.8.2003. (IKA) Malo je poznato da je sv.
Maksimilijan M. Kolbe nebeski
zaštitnik katolika esperantista.
Drugi je sv. Pio X. Sv.
Maksimilijan zanimao se za
esperanto. Razumijevajući
vrijednost međunarodnog
jezika na području
evangelizacije i informiranja,
potaknuo je tiskanje “Viteza
Bezgrešne“ i na esperantu. U

povodu Svjetskoga
esperantskog kongresa 1937. g.
u Varšavi uputio je o. Paruzelu,
inače aktivnom esperantistu,
pismo u kojem potiče poljske
esperantiste da se zauzmu na
ostvarivanju ciljeva
Međunarodne katoličke
esperantske udruge. Jedan od
suradnika o. Maksimilijana,
brat Kornel Kaczmarek, koji je
preživio koncentracijski logor,

također je bio zauzeti član
Međunarodne udruge katolika
esperantista. On je dugi niz
godina u Gradu Bezgrešne
Niepokalanowu bio i vodič na
esperantu. Na esperantu su
tiskani prijevodi triju
biografskih izdanja o sv.
Maksimilijanu, te vodič kroz
Grad Bezgrešne Niepokalanow.

Završila devetnica uoči Velike Gospe u Remetama
Posljednjega dana
devetnice biskup
Jezerinac remetskim
župljanima i
hodočasnicima
govorio je na temu:
“Bl. Alojzije Stepinac
– kruna mučenika
Crkve u Hrvata –
izazov na svetost”
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Zagreb, 14.8.2003. (IKA) –
Posljednja dva dana devetnice
uoči svetkovine Velike Gospe u
svetištu Majke Božje remetske
u Zagrebu mise su predvodili
karmelićanin o. Jure Zečević i
vojni biskup Juraj Jezerinac. O.
Jure predvodio je misno slavlje
u srijedu 13. kolovoza, a
propovijedao je o svetosti
posredovanoj Crkvi u Hrvata
po hrvatskim karmelićanima.
Propovjednik je sabranom puku
predstavio povijest reda
karmelićana, stavivši naglasak
na duhovnost toga reda.
Istaknuo je da karmelićani
svoju duhovnost crpe i temelje
na proroku Iliji, zatim preko
velikih crkvenih naučitelja iz
karmelićanskog reda sv.
Terezije Avilske, sv. Ivana od
Križa i sv. Male Terezije.
Također je predstavio niz
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drugih duhovnih ljudi iz reda.
Značajno je istaknuti da
karmelićani u Hrvatsku dolaze
iz Sombora na poziv blaženika
Alojzija Stepinca. On im je
povjerio da upravljaju
svetištem Majke Božje u
Remetama, želio je da svojim
kontemplativnim načinom
života mole i žive duhovnost
Karmela u zagrebačkoj Crkvi.
Današnji karmelićani svoju
duhovnost žive u kontekstu
vremena i povjerenog im
naroda Božjega. Voditelji su
duhovnih vježbi, odgojnih
seminara, zauzeti su djelatnici u
župno-pastoralnim potrebama
Crkve, rade na izdavačkoj
djelatnost reda.
Posljednjega dana devetnice 14.
kolovoza misu je predvodio
vojni biskup Juraj Jezerinac. U
nadahnutoj propovijedi

remetskim župljanima i
hodočasnicima govorio je na
temu: “Bl. Alojzije Stepinac –
kruna mučenika Crkve u Hrvata
– izazov na svetost”.
Propovjednik je istaknuo da je
svetost, ona koju je blaženik
osobito poštivao. Znamo da je
Stepinac živio u teškim
povijesnim vremenima za
Crkvu i narod. Ta svetost
davala mu je snagu da iskreno i
mirne savjesti živi svoju
duhovnost, da se moli za svoj
narod i da se zalaže za
dostojanstvo čovjeka. Osobitu
pobožnost gajio je prema
Mariji, Isusovoj Majci, bio je
vjerni hodočasnik remetskog
svetišta te je zagovornici
Hrvatske u tihoj molitvi srca
preporučivao svoj narod i
svećenstvo.
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Biskup Culej blagoslovio obnovljeni zvonik župne
crkve u Svetoj Mariji

U pozdravnoj riječi domaći
župnik Pavao Markač istaknuo
je kako je unatrag nekoliko
mjeseci crkveni toranj visok 45
metara podrobno i stručno
obnovljen uz nadzor
Konzervatorskog zavoda
Ministarstva kulture, koje je u
obnovi vrijednoj milijun kuna
sudjelovalo sa 400.000 kuna,
zahvaljujući zalaganju
saborskog zastupnika Željka
Pavlica iz Svete Marije. Sami
župljani iz Svete Marije i
Donjeg Mihaljevca izdvojili su
tijekom godine pola milijuna
kuna, a u sufinanciranju su
sudjelovali i Varaždinska
biskupija, Međimurska
županija, Općina Sveta Marija i
drugi donatori, kazao je župnik
Markač, podsjetivši kako je
prije tri godine obnovljeno i
krovište crkve, poznato po
njezinoj raskošnoj unutrašnjosti
i baroknom oltaru.
Blagoslivljajući zvonik i
krovište crkve, biskup Culej
kazao je kako crkveni toranj
nadaleko znakovito svjedoči o
Božjoj prisutnosti u nekom
mjestu, a same vjernike poziva
da svoj zemaljski pogled
usmjeruju prema Bogu,
darivatelju svakog dobra, ali i
nagraditelju onih koji u svome
životu čine dobro. “Mi
blagoslivljamo i sve one koji su
svojim radom i znanjem
obnavljali toranj, te one koji su
materijalno i molitvama
pomogli u obnovi. Na početku
trećeg tisućljeća vi ste idućim
naraštajima darovali cjelovito
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obnovljen zvonik koji će
svjedočiti o vašoj vjeri i
pozivati na slavljenje Boga”,
rekao je biskup te dodao kako
pozlaćeni križ, jabuka te ukrasi
i monogrami Krista i Marije na
bakrenoj kapi zvonika nadaleko
svjedoče o pobožnosti
međimurskih ljudi prema
Kristu Spasitelju i Majci
Božjoj. Nakon blagoslova
zvonika nastavljeno je misno
slavlje u župnoj crkvi, gdje je s
biskupom suslavilo desetak
svećenika, a petorica su
ispovijedali brojne
hodočasnike.
Istaknuvši u propovijedi kako
Krist poziva ljude ne samo da
slušaju Njegovu Riječ, nego i
da je vrše, jer takvi mudri ljudi
kuću svoga života ne grade na
pijesku, nego na čvrstim
temeljima koji odolijevaju
svakom nevremenu, biskup je
podsjetio da je upravo takva
bila Marija, Kristova majka,
koja je velika ne po tomu što ga
je rodila, već što ga je slijedila i
ljubila. “Koliko bi se samo
promijenio naš život i odnos
prema drugim ljudima kada
bismo slušali Kristove riječi i
dopuštali da nam uđu u srce i
dušu, kada bi nam Isus bio na
prvom mjestu u životu, kao što
je bio Mariji, dušom i tijelom
uznesenoj na nebo. Nadajući se
takvoj proslavi i vjerujući u
uskrsnuće i život vječni,
vjernici slave blagdan
Uznesenja Marijina kao
blagdan nade i budućnosti. Taj
blagdan nas poziva da izdržimo
na životnom putu ne kloneći i
ne posustajući pred teškoćama.
Stoga u predvečerje Njezina
blagdana podižemo pogled i
molitve prema nebu učeći od
Marije slušati i slijediti Riječi
Njezina Sina, kako bismo i mi
zavrijedili vječnu proslavu na
nebu”, zaključio je biskup
Culej u propovijedi.
Na kraju mise varaždinski
biskup pozvao je vjernike da i
nadalje nasljeduju Mariju u
ljubavi i služenju Kristu te
zahvalio župniku Markaču na
njegovoj hrabrosti kojom se
upustio u pothvat vrijedan
milijun kuna, dok je župnik
pročitao tekst o obnovi stavljen
u pozlaćenu jabuku na vrhu
kupole zvonika, koji je sastavio

vlč. prof. Andrija Lukinović iz
Zagreba, autor monografije
župe Sveta Marija, koja je
objvljena ove godine. Župnik je
ujedno najavio kako će se iduće
godine uoči Velike Gospe u
Svetoj Mariji održati misije.
Nakon mise održan je
tradicionalni ophod sa
svijećama i Gospinim kipom
oko župne crkve. Na završnom
druženju u vjeronaučnoj
dvorani uručene su prigodne
zahvalnice većim
dobročiniteljima i donatorima
koje su potpisali biskup Culej i
župnik Markač. Među ostalim
donatorima, spomenimo da je
Ivan Erent, porijeklom iz
Donjeg Mihaljevca, iz tvrtke
“Domet” Prelog, donirao nove
žaluzine za četiri prozora pri
vrhu zvonika u vrijednosti od
50.000 kuna, dok je novi satni
mehanizam vrijedan 52.000
kuna financirala obitelj Ceci iz
Svete Marije. Radove na
obnovi kupole zvonika obavila
je graditeljska tvrtka Slavka
Kovačičeka iz Varaždina, dok
je u suradnji s tom tvrtkom
nove ukrase i monograme
izradio limar Jožef Geršak iz
Bistrice ob Sutli. Pozlatu križa,
jabuke i ukrasa radio je Franjo
Mrnjec iz Zagreba, ličilačke
radove na fasadi zvonika
obavio je Josip Mustač iz Svete
Marije, dok je nadzor obavljao
ing. Ivica Mustač iz Svete
Marije. Sve radove nadzirao je i
Konzervatorski odjel Varaždin
Uprave za zaštitu kulturne
baštine Ministarstva kulture.
Gradnja današnje župne crkve
Uznesenja Blažene Djevice
Marije u Svetoj Mariji započela
je vjerojatno oko 1779. godine,
te je trajala do 1784. godine.
Sama župa Sveta Marija
osnovana je 1789. godine.
Crkveni toranj visine 45 metara
dovršen je 1806. godine, a
obnavljan prvi put 1819.
godine.

Na početku trećeg
tisućljeća vi ste
idućim naraštajima
darovali cjelovito
obnovljen zvonik koji
će svjedočiti o vašoj
vjeri i pozivati na
slavljenje Boga,
poručio je varaždinski
biskup vjerničkom
mnoštvu iz
donjomeđimurskih
župa, koji
tradicionalno u
prigodi svetkovine
Velike Gospe
hodočaste u Svetu
Mariju
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Sveta Marija, 14.8.2003. (IKA)
- Varaždinski biskup Marko
Culej blagoslovio je u četvrtak
14. kolovoza obnovljeni zvonik
župne crkve Uznesenja Blažene
Djevice Marije u Svetoj Mariji
u Međimurju te predvodio
svečano misno slavlje
posljednjeg dana trodnevne
duhovne priprave uoči proslave
najvećeg župnog blagdana Velike Gospe. Slavlje je
okupilo izuzetno velik broj
župljana i vjernika iz ostalih
donjomeđimurskih župa, koji
tradicionalno u prigodi
svetkovine Velike Gospe
hodočaste u Svetu Mariju
utječući se zaštiti Nebeske
Majke Marije.

Trodnevnu duhovnu pripravu
uoči proslave župnog blagdana
vodio je fra Zdravko Tuba, a na
samu Veliku Gospu misna
slavlja predvode župnik
Markač i svećenici dr. Josip
Jakšić i Mladen Vuk.
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Potpredsjednik Vlade Simonić posjetio Mariju Bistricu
Povod susretu je
utemeljenje Centra za
duhovnu medicinu u
Mariji Bistrici

Marija Bistrica, 14.8.2003.
(IKA) - Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske Ante
Simonić, zagrebački pomoćni
biskup Josip Mrzljak i preč.
Mijo Gabrić posjetili su u
četvrtak 14. kolovoza najveće
marijansko svetište u
Hrvatskoj, Mariju Bistricu, gdje
su se susreli s mjesnim
dužnosnicima, predstavnicima
Katoličke crkve i županicom
Krapinsko-zagorske županije
Vlastom Hubicki.
Povod tome susretu je
utemeljenje Centra za duhovnu

medicinu u Mariji Bistrici. Taj
bi Centar bio namijenjen
osobama izloženima velikim
stresovima, oboljelima od
PTSP-a, pacijentima u
terminalnoj fazi bolesti,
ovisnicima, ali i svim
građanima radi očuvanja
njihova duševnog zdravlja i
prevencije bolesti.
Specijalizirani programi Centra
provodili bi se putem
individualnoga i grupnog rada u
suradnji duhovnika s visoko
specijaliziranim stručnjacima
medicinskog profila i

predstavnicima srodnih
humanističkih struka.
Lokacija Centra u sastavu
svetišta pridonijela bi stvaranju
ozračja sigurnosti, povjerenja i
pripadanja koje je od velike
važnosti za konačni uspjeh
terapijskih programa u smislu
tjelesnoga i duševnog izlječenja
te osobnog razvoja u odnosu na
sebe i druge. Također se
razgovaralo o stanju u
Krapinsko-zagorskoj županiji i
Općini Marija Bistrica te o
značenju svetišta za razvoj
regije.

Nadbiskup Bozanić posvetio obnovljenu župnu crkvu u
Vukovini
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Vukovina, 14.8.2003. (IKA) Zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić pohodio je 14.
kolovoza Vukovinu i posvetio
obnovljenu župnu crkvu
Pohoda Blažene Djevice
Marije, dva zvona i
novoizgrađeni oltar u koji je
položio moći bl. kardinala
Alojzija Stepinca. Nadbiskup
Bozanić predvodio je svečano

Crkva Pohoda Blažene Djevice
Marije u Vukovini izgrađena je
1658. godine, a župnom
crkvom proglašena je 1851.,
kada se urušila crkva u Starom
Čiću. Župljani su se za
svetkovinu Velike Gospe
pripremali devetnicom, koju je
vodio prebendar dr. Stanislav
Vitković.

Krasica: Misa bdjenja uoči Velike Gospe
Tko sluša Božje riječi
i po njima živi blažen je, poručio je
mons. Šporčić

Krasica, 14.8.2003. (IKA) - U
župnoj crkvi Majke Božje
Karmelske u Krasici uoči
svetkovine Uznesenja Blažene
Djevice Marije služena je 14.
kolovoza misa bdjenja za
vjernike župničke skupine župa
Kukuljanovo, Škrljevo,
Krasica, Praputnjak, Hreljin i
Zlobin.
U tih šest župa župne crkve
posvećene su zaštitnicima: sv.
Antonu i sv. Franji, Presvetom
Srcu Isusovu, sv. Josipu, sv.
Jurju, sv. Ivanu i Majci Božjoj
Karmelskoj. Od vjernika
Skupine, koji se prigodom
blagdana tih svetaca okupljaju
na zajedničke molitve,
druženja, a priređuju se i
seminari za župske suradnike,
potekla je inicijativa da se o
Marijinim blagdanima da veći
značaj crkvi Majke Božje
Karmelske i da se u njoj
zajednički okupljaju na molitvi.
Moderator Župničke skupine
vlč. Petar Belanić podržao je tu
zamisao te se uoči svetkovine
Uznesenja BDM priredilo prvo
zajedničko misno slavlje u
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misno slavlje u kojem su
koncelebrirali župnik Đuro
Sabolek, župni vikar Ivica
Reparinac, dekan Turopljskoodranskog dekanata mons.
Josip Frkin i svećenici okolnih
župa. U propovijedi je
zagrebački nadbiskup pozvao
vjernike da poput Blažene
Djevice Marije žive vjeru u
svome svakodnevnom životu.

20. kolovoza 2003. broj 33/2003

Krasici, koje je, za prvi put,
okupilo podosta vjernika iz svih
šest župa. Misno slavlje
predvodio je mons. dr. Ivan
Šporčić, a koncelebrirali su
svećenici Franjo Šiško i Petar
Belanić. Pjevali su članovi svih
pjevačkih zborova.
Mons. Šporčić u propovijedi je
pojasnio kako je Marija bila
velika i postala blaženom, jer je
u svom životu velikodušno
prihvaćala Božju volju. "Evo
mene službenice Božje, neka
mi bude po riječi tvojoj!", to je
bio Marijin životni program.
Ona je bila službenica koja je
bdjela. Što znači bdjeti? Dati
prednost Bogu i njegovoj riječi
u svom životu. Staviti Boga na
prvo mjesto. Sve drugo ostaviti
ili odgoditi. Marija je
povjerovala Bogu, povjerovala
je i prihvatila Riječ Božju,
premda joj sve to razumski nije
bilo jasno. Srcem je prihvatila
Božji dar vjere i postigla
puninu ljudskog života i tako
postala blaženom. Imala je
otvoreno srce za Boga i za
čovjeka, rekao je mons Šporčić,
istaknuvši kako je i nas je Bog

stvorio da živimo cjelovitim,
punim i bogatim životom kao
Marija što možemo ostvariti
živeći u uskoj povezanosti s
Bogom. Zato je potrebno
neprestano ponirati u vjerske
objavljene istine da nam
postanu što jasnije. Zato je
potrebno slušati i poslušati
Božju riječ, pa ćemo biti
blaženiji i od Marije, jer sam
naš Gospodin Isus nam reče:
Još blaženiji od Marije su oni
koji slušaju riječ Božju i čuvaju
je! A slušati i čuvati Božju riječ
ne znači zatvarati se u sebe,
živjeti za sebe, nego ljubavlju i
davanjem sebe nadvladati
sklonost egoizma i
egocentrizma; znači shvatiti
kako je konačni smisao
ljudskoga života - u Bogu i
bližnjemu - pa umjesto sebe,
staviti kao smisao, središte i cilj
svoga bića Božju riječ, poručio
je propovjednik. Pozvao je
vjernike da budu potpuno
Marijini i slijede njezinu
odanost i poslušnost Bogu, "jer
tko sluša Božje riječi i po njima
živi, blažen je, tj. zdrav je u
tijelu, duši i srcu; mio je Bogu i
drag ljudima".
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Biskup Škvorčević u marijanskom svetištu Kloštar
Kloštar, 14.8.2003. (IKA) –
Svečano misno slavlje na
uočnicu svetkovine Uznesenja
Blažene Djevice Marije na
nebo u marijanskom svetištu
Kloštar u župi Slavonski Kobaš
predvodio je 14. kolovoza
požeški biskup Antun

Škvorčević uz koncelebraciju
mjesnog župnika i arhiđakona
Požeške biskupije mons. Mije
Dukića, biskupova tajnika Ivice
Žuljevića, pleterničkog župnika
i kanonika požeškoga stolnog
kaptola Antuna Ćorkovića i
župnika iz Bučja Brodskog

mons. Ignacija Fostača.
Biskup je u propovijedi stavio
naglasak na ulogu Majke Božje
u našim životima, te na putu ka
našem spasenju. Na
veličanstvenoj proslavi okupilo
se više tisuća vjernika iz
brodske Posavine i Požeštine.

Blagdan sv. Maksimilijana na Bijeniku
Zagreb, 14.8.2003. (IKA) Župa sv. Maksimilijana Kolbea
na Bijeniku u Zagrebu
proslavila je 14. kolovoza
svoga nebeskog zaštitnika.
Vjernici su se za blagdan
pripravljali trodnevnicom koju
su predvodili franjevci
konventualci o. Miljenko
Hontić, o. Anđelko Sesar i o.
Augustin Kordić.
Na sam blagdan jutarnje mise
su predstavili o. Rajko

Gelemanić i župnik o. Martin
Jaković. Svečanu večernju misu
uz sudjelovanje više svećenika
predslavio je o. Ilija Miškić,
ministar provincijal Hrvatske
provincije franjevaca
konventualaca sv. Jeronima. U
svojoj se propovijedi između
ostalog prisjetio i susreta u
Rimu s Kolbeovim supatnikom
u koncentracijskom logoru, za
kojeg je o. Maksimilijan
položio život, kako bi spasio,

ne samo njega, nego i njegovu
obitelj.
Nakon mise okupljeni vjernici
u ophodu su se uputili u crkvu,
gdje su iskazali počasti moćima
sv. Maksimilijana, te dobili
čudotvorne medaljice.
Župa sv. Maksimilijana Kolbea
na Bijeniku u Zagrebu
osnovana je 30. siječnja 1983.
godine i dana na upravljanje
franjevcima konventualcima.

Ogulin, 14.8.2003. (IKA) - U
povodu blagdana sv. Roka, koji
se posebno štuje u dijelu
ogulinske župe Sv. Križa,
Lomostu, u organizaciji
Dobrotvornoga podupirajućeg
društva Sveti Rok ogulinski
župnik i dekan mons. mr.
Tomislav Šporčić održao je 14.
kolovoza u Ogulinu predavanje
na temu prošlosti i sadašnjosti
društva u vremenu novih
izazova.
"Hrvati su početkom proteklog
stoljeća osnivali društva,
podupirujuće organizacije
širokog spektra djelovanja, bilo
u SAD-u ili u rodnom kraju,
temeljeći svoja iskustva na
razvoju radničkog pokreta u
Americi, odnosno potrebama
razvoja svog kraja. Još krajem
19. stoljeća u različitim
američkim saveznim državama
osnovano je šest podupirajućih
društava, na temelju kojih je

kasnije i nastala krovna
organizacija Hrvata, Hrvatska
bratska zajednica u Pittsburgu.
Društva su imala humanu,
kulturnu, vjersku i političku
konotaciju", kazao je mons.
Šporčić te istaknuo da je DPD
Sveti Rok iz Ogulina
jedinstveno u čitavoj Riječkoj
metropoliji, jer je davne 1921.
osnivač društva i povratnik iz
Amerike Antun Petrušić usadio
u društvo naglašenu socijalnu
dimenziju preuzetu iz SAD-a,
uz jaku duhovnu asistenciju
Crkve, odnosno tadašnjega
ogulinskog župnika Dragutina
Kukalja.
DPD Sveti Rok bio je nositelj
kulturnih, socijalnih i političkih
zbivanja svog kraja, sve dok
komunistički totalitarni sustav
nije svojim ateizmom prekinuo
rad društva. Ono se dolaskom
demokracije 1991. g. obnavlja,
kada se prema mons. Šporčiću

ono treba boriti za duhovna,
moralna i etička načela u
društvu i obitelji, jer u
demokraciji gdje vlada načelo
apsolutne slobode vrebaju
mnoge opasnosti. Društvo treba
iznaći načine da svjedoči svoju
vjeru i evanđeoske vrednote
razvijanjem socijalnog nauka, a
da bi dobili jaču potporu Crkve,
svoj statut trebaju približiti
katoličkim udrugama, kako bi
za svoj rad dobili i blagoslov
gospićko-senjskoga biskupa
Mile Bogovića, ujedno i
predsjednika Vijeća HBK za
laike. Na kraju predavanja
razmijenjeno je više zamisli od
strane nazočnih članova društva
i njegovog predsjednika
Mladena Petrušića, u cilju
budućih aktivnosti, od kojih je
prva proslava blagdana sv.
Roka, i malonogometni turnir
njemu u čast.

Mons. Šporčić u
Ogulinu održao
predavanje o prošlosti
i sadašnjosti društva u
vremenu novih
izazova

crkva Sv. Lucije i staro groblje
iz 16. stoljeća. A prelijepe
gdinjske crkvene i svjetovne
napjeve zabilježio je gdinjski
učitelj i istaknuti hrvatski
skladatelj, pokojni Antun
Dobronić. S tim napjevima
završilo je predstavljanje
turističkog vodiča, nakon čega
su Gdinjani sudjelovali na
misnome slavlju koje je
predvodio župnik fra Augustin
Tomas.

Priređena je i
popratna izložba
starih fotografija,
crteža i pisanih
dokumenata o Gdinju

www.ika.hr

O dobrotvornome podupirajućem društvu Sveti Rok

Predstavljen turistički vodič Gdinja
Gdinj, 15.8.2003. (IKA) Zavičajna udruga Gdinj
objavila je i pred pučku misu na
Veliku Gospu 15. kolovoza u
nekadašnjoj “Pučkoj učioni”,
osnovnoj školi, predstavila prvi
turistički vodič Gdinja pod
naslovom “Gdinj – otok Hvar”.
Priređena je i popratna izložba
starih fotografija, crteža i
pisanih dokumenata o Gdinju,
ponajviše iz bogate i vrlo
vrijedne ostavštine profesora i
slikara Ivka Radovanovića.
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Svečanost je otvorio
predsjednik Udruge prof. Tonči
Visković, o sadržaju i značenju
vodiča govorio je geolog i
likovni umjetnik Ivo
Radovanić, a o izložbi pjesnik i
slikar Tatjana Radovanović.
Bio je to jedan od kontinuiranih
kulturnih događaja Zavičajne
udruge Gdinj, koja djeluje od
1976. godine i čuva i štiti
bogatu i vrijednu kulturnu
baštinu Gdinja, kojoj pripadaju
i stara župna crkva Sv. Jurja,
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Velika Gospa u Malom Lošinju
Oznaka ljudi jake i
postojane vjere jest u
tome da uvijek znaju i
u svakoj prilici Bogu
zahvaljivati, istaknuo
je dr. Bozanić

Mali Lošinj, 15.8.2003. (IKA) Proslava blagdana Velike
Gospe u Malom Lošinju
tradicionalno je i ove godine
započela u zavjetnoj crkvi
lošinjskih pomoraca
Navještenja Marijina na Čikatu.
Misno slavlje bdjenja uz
svećenike s otoka Lošinja
predvodio je 14. kolovoza
malološinjski župnik dr. Anton
Bozanić.
Na sam blagdan Uznesenja
Marijina misna slavlja
održavana su u malološinjskoj
župnoj crkvi Porođenja
Marijina, a svečano misno
slavlje predslavio je župnik dr.

Bozanić. U prigodnim
propovijedima dr. Bozanić je
istaknuo kako je nedostatak
ljudi slabe vjere najčešće u
tome da ne prepoznaju i ne dive
se Božjim djelima, i ne znaju
na tome zahvaljivati: "Veličina
Marijina jest u njezinu
prepoznavanju Božjih djela te u
iskrenome i dubokom
zahvaljivanju za ta djela.
Oznaka ljudi jake i postojane
vjere jest u tome da uvijek
znaju i u svakoj prilici Bogu
zahvaljivati. Blagdan
Uznesenja Marijina današnjem
vjerničkom puku trebao bi biti
putokaz da zna Bogu iz dna

duše zahvaljivati za sve što jest
i za sve što ima, jer sve to jest
Božji dar. Svaki čovjek trebao
bi od Marije naučiti biti
ponizan, skroman i
jednostavan", poručio je dr.
Bozanić.
Misi bdjenja na Čikatu, na
kojoj su se uz domaće vjernike
okupili i brojni iseljenici s
otoka Lošinja, te svečano
misno slavlje blagdana Velike
Gospe u malološinjskoj župnoj
crkvi svojim su pjevanjem
uveličali članovi župskog zbora
Maloga Lošinja na čelu sa s.
Ivankom Crnčan.

Velika Gospa na Belafuži

www.ika.hr

Tisuće vjernika molili
i zavjetno hodočastili
Djevici, "Kao bujnoj
maslini u polju", kako
i glasi natpis na
kamenom pragu iznad
vrata drevne crkve,
časteći sliku Gospe s
Djetetom

Zadar, 15.8.2003. (IKA) - U
drevnom svetištu Gospe
Maslinske na Belafuži u Zadru,
i do njega novoizgrađenoj crkvi
Uznesenja BDM svečano je 15.
kolovoza proslavljena
svetkovina Uznesenja Marijina,
a središnje misno slavlje, kojem
je prethodila molitva krunice,
predvodio je zadarski
nadbiskup Ivan Prenđa, u
koncelebraciji s belafuškim
župnikom don Anđelkom
Buljatom i osmoricom
svećenika Zadarske
nadbiskupije.
U sjeni čempresa i maslinovih
stabala u župnom dvorištu, otud
i naziv Gospa Maslinska
(isprava iz 12. st. svjedoči da se
crkva najprije zvala "Gospa u
hrastovima", jer je bila
okružena hrastovima, koje su
poslije zamijenili nasadi
vinograda i maslina), u tijeku
dana okupilo se tisuće vjernika,
župljana i hodočasnika, koji su
molili i zavjetno hodočastili
Djevici, "kao bujnoj maslini u
polju", kako i glasi natpis na
kamenom pragu iznad vrata
drevne crkve, časteći sliku
Gospe s Djetetom, rad
poznatog mletačkog slikara
Paola Veneziana iz 14. st. Tu
sliku, okićenu brojnim
zavjetnim darovima vjernika,
na početku misnog slavlja koje
je pjevanjem uzveličao župni

zbor i mladi Belafuže pod
vodstvom s. Benite, na postolju
su u ophodu donijela četiri
župljanina iz stare crkve
Uznesenja BDM do ulaza u
novoizgrađenu crkvu,
posvećenu 1998.g., gdje je bio
postavljen oltar.
U pozdravnoj riječi župnik
Buljat je rekao da se
ovogodišnja proslava Velike
Gospe održava pod još uvijek
velikim dojmom Papina posjeta
Hrvatskoj i Zadru. Život Ivana
Pavla II. svjedočanstvo je
međusobne privrženosti Gospe
i Kristova namjesnika na
zemlji, a i vjernici su na
svetkovinu Marijina Uznesenja
poput djece okupljeni oko
Majke.
U uvodnoj riječi nadbiskup
Prenđa je, pozdravljajući
nazočno mnoštvo i pozivajući
na molitvu za tjelesno i
duhovno zdravlje svih
vjerničkih skupina, staleža i
njihovih potreba, rekao da
belafuško svetište već
stoljećima okuplja vjernike
cijelog grada, pa i kad je bilo
izvan grada, "grad je hrlio
Mariji".
U homiliji je zadarski
nadbiskup govorio o proslavi
Velike Gospe koja već
stoljećima postaje trenutkom
okupljanja vjernika oko

Marijina lika, osjetljivima na
Marijinu nazočnost u njihovim
životima. "Marija je i nakon
uznesenja ostala u Crkvi i
danas okuplja djecu Crkve kao
što je okupljala i dvanaestoricu.
Ona je na našem putu, zato smo
osjetljivi na njene blagdane,
osobito na svetkovinu njena
Uznesenja, koja nam svjedoči
smisao svega na ovom svijetu.
A čovjek je nemirno biće koje
traga za smislom, želeći znati
zašto živi, i koje mu je
odredište. Ovaj blagdan sve to
obuhvaća. Bog ostavlja svijetu
Ženu odjevenu u sunce, ona
ulazi u povijest i ostaje, ne
samo u Nazaretu, nego i na
početku trećeg tisućljeća,
slavna i preobražena, da bude
ohrabrenje i temelj nade svom
putničkom narodu", istaknuo je
zadarski nadbiskup, dodavši da
u svakodnevnim borbama
kršćanin vidi Mariju kao sliku
budućeg, pobjede nad zlom i
put prema vječnoj stvarnosti,
bivajući nam bliza svojom
ljudskošću, ljepotom duše i
ljubavlju prema čovjeku.
Proslavi svetkovine na Belafuži
prethodila je bliža duhovna
priprava vjernika molitvom
devetnice i trodnevnice koju su
predvodili župnici Grada Zadra,
a uoči Velike Gospe održana je
misa bdjenja i cjelonoćno
klanjanje.

Biskup Komarica s prognanim Dolincima
Nova Gradiška, 15.8.2003.
(IKA) – Na svetkovinu Velike
Gospe 15. kolovoza banjolučki
biskup Franjo Komarica
predvodio je svečano misno
slavlje za prognane Dolince
župe Uznesenja Blažene
Djevice Marije u Bosanskoj
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Dolini, sada raseljene po
Hrvatskoj i inozemstvu, koji su
se okupili u svojoj župnoj
crkvi, da proslave svetkovinu
župne zaštitnice. Uz biskupa
Komaricu, misu su u župnoj
crkvi Uznesenja Blažene
Djevice Marije, među ostalima

suslavili dolinski župnik
Kazimir Višaticki i domaći sin,
dominikanac o. Damir Čokić.
Svečanost je upotpunio i
tamburaški sastav nekadašnjeg
KUD-a "Ivan Goran Kovačić"
iz Doline.
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Velika Gospa u Gornjim Rašćanima
Gornje Rašćane, 15.8.2003.
(IKA) – Župa sv. Mihovila
Arkanđela u Gornjim
Rašćanima svoju nebesku
suzaštitnicu Veliku Gospu
proslavila je 15. kolovoza
svečanim misnim slavljem koje
su u prepunoj župnoj crkvi Sv.
Mihovila na groblju predvodili
svećenici rodom iz župe
Rašćani don Vjeko Pavlinović i
don Mate Selak, u suslavlju s
don Ivanom Turićem,

župnikom Gornjih Rašćana i
Župe Biokovske. U velikom
ophodu cvijećem urešen
Gospin kip nošen je od župne
crkve kroz groblje, glavnom
cestom kroz mjesto u župnu
crkvu. Ophod i svečanu misu
svojim su pjevanjem uljepšali
klapski i pučki pjevači iz
Solina. Na misno slavlje te
najveće župne fešte,
tradicionalno se okupi mnoštvo
vjernika, ne samo iz domaće,

već i iz okolnih imotskih župa,
te župa iz priobalja i susjedne
Hercegovine. Nakon mise
župnik, koji je upravo započeo
unutrašnju obnovu te stare
crkve, starih, spomenički
vrijednih oltara i kipove, za sve
je nazočne priredio domjenak
na otvorenome ispred crkve, a
popodne je na "ledini" iza
župne crkve svoj djeci iz župe
podijelio čokolade.

Zagreb, 15.8.2003. (IKA) –
Svetkovina Velike Gospe
svečano je proslavljena 15.
kolovoza u zagrebačkoj
katedrali, koja je posvećena
istini vjere o uznesenju
Marijinu na nebo, a središnje
misno slavlje predvodio je
zagrebački pomoćni biskup
Josip Mrzljak. Okupljene
Marijine štovatelje biskup
Mrzljak pozvao je da razmisle

u čemu je njezina veličina,
ocijenivši da je Marijina
veličina u tome što je bila
svjesna svoje neznatnosti i što
je mogla reći “Velika mi djela
učini Svesilni“. Nasuprot tome,
upozorio je da suvremeni
čovjek želi i teži za boljim i
ljepšim, ali sve svoje pouzdanje
stavlja u sebe i želi graditi
svijet bez Boga. Osvrnuo se i
na procese ujedinjenja Europe

koji se temelje na ekonomiji i
financijama, a, kako je kazao,
malo se želi pozivati na veliko
duhovno bogatstvo koje je
Crkva stoljećima unosila u te
narode. Stoga Marija itekako
može biti uzor, jer je u životu
računala s Bogom, dodao je. U
ovoj Godini krunice biskup
Mrzljak ukazao je na veliki
značaj te molitve u kojoj s
Marijom možemo doći k Isusu.

Pri ujedinjenju
Europe malo se želi
pozivati na veliko
duhovno bogatstvo
koje je Crkva
stoljećima unosila u te
narode, istaknuo je
biskup Mrzljak

pjesmi", kazao je biskup
Župan. "Prvo: Marija se divi i
hvali Boga što on, na neki
način paradoksalno postupa u
povijesti ljudi. Dok mi
očekujemo da će Bog postupiti
na jedan način, on ima svoj
plan i postupa drugačije. Skida
s prijestolja one koji su silni i
uzvisuje neznatne. Gladne
napunja dobrima i bogate
otpušta prazne. I drugo: Bog
uvijek ostaje apsolutno vjeran
svojim obećanjima. Naš Bog je
vjeran Bog. U toj pojedinosti
stoji i aktualizacija današnje
Božje riječi. Na tome se treba
zaustaviti i promisliti jesmo li
mi ljudi koji vjeruju Bogu koji
obećava brda i doline ili Bogu
koji ostaje vjeran svojim
obećanjima? Jer Bog, svoja

obećanja izvršava onda kad On
vidi da je najbolje za nas, a ne
kad bi mi to htjeli. A jesmo li
mi dovoljno postojani u vjeri?
U toj vjeri Marija je pokazala
dostojan primjer svima nama,
istaknuo je krčki biskup.
"Današnja svetkovina uznosi
potpunu Isusovu pobjedu nad
smrću koja se pokazala i u
Mariji. To je poziv da se čak i
smrti više ne trebamo bojati, jer
ona nije posljednja riječ u
vjernosti Bogu. Biti njemu
vjeran znači vjerovati njegovim
obećanjima, koja su se
pokazala vjerna i istinita u
Isusovu uskrsnuću i Marijinu
uznesenju", poručio je biskup
Župan.

Jesmo li mi ljudi koji
vjeruju Bogu koji
obećava brda i doline
ili Bogu koji ostaje
vjeran svojim
obećanjima, upitao je
biskup Župan

vrijeme svetaca. Kao da je
najvažnije ono izvan nas a ne
što se događa u nama. No, ako
čovjek ne ostvari sebe
duhovno, po sličnosti s
Kristom, sva njegova velika
otkrića ostaju nevažna, a mogu
postati i opasna", istaknuo je
biskup Milovan.
Večernju misu u Poreču
predvodio je umirovljeni
porečko-pulski biskup mons.
Antun Bogetić.

"Ako čovjek ne ostvari
sebe duhovno, po
sličnosti s Kristom,
sva njegova velika
otkrića ostaju
nevažna, a mogu
postati i opasna",
istaknuo je biskup
Milovan

Velika Gospa u Krku
Krk, 15.8.2003. (IKA) - Na
svetkovinu Velike Gospe 15.
kolovoza krčki biskup Valter
Župan predvodio je u katedrali
Uznesenja Marijina u Krku, u
koncelebraciji s više svećenika
i redovnika, svečano
pontifikalno misno slavlje.
Mnoštvu vjernika, domaćih i
inozemnih, biskup se u
propovijedi obratio na
hrvatskome i talijanskom
jeziku. Govoreći o središnjoj
poruci te velike svetkovine,
biskup stavio je naglasak na
Marijin "Veliča". Dok je
Elizabeta proglašava blaženom
i veliča je, Marija želi odvratiti
pozornost od sebe i skrenuti je
na Boga koji je u njoj učinio
velike stvari. "Želim istaknuti
dvije stvari u toj Marijinoj

www.ika.hr

Velika Gospa u zagrebačkoj katedrali

Proslava Velike Gospe u Istri
Poreč, 15.8.2003. (IKA) –
Svetkovina Velike Gospe
svečano je 15. kolovoza
proslavljena u svim župama
Porečko-pulske biskupije,
osobito u crkvama Marijina
Uznesenja. Posebno je svečano
bilo u katedralama u Poreču i
Puli te župnim crkvama u
Buzetu, Umagu i Labinu. Veća
vjernička mnoštva okupila su se
u hodočasničkim crkvama
Božje Polje kod Vižinade,

vijesti news

Boljunsko Polje i Majke Božje
od Milosti u Rovinju.
Porečko-pulski biskup Ivan
Milovan predvodio je svečanu
misu u porečkoj katedrali. U
homiliji je istaknuo važnost
uloge svakog kršćanina u
promicanju evanđeoskih
vrednota i obnovi ljudskoga
društva. "Današnje vrijeme
izgleda više vrijeme
iznenađujućih znanstvenih i
tehnoloških otkrića, a manje
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Velika Gospa na Visu
Nakon svečane mise
koju je s više tisuća
hodočasnika
predvodio biskup
Štambuk, održan je
tradicionalni pučki
ophod

Vis, 15.8.2003. (IKA) Svetkovina Uznesenja Blažene
Djevice Marije na nebo na
otoku Visu započela se slaviti u
petak 15. kolovoza već od ranih
jutarnjih sati. Mnoštvo
vjernika, otočana i turista
pješice je hodočastilo Gospinu
svetištu u selu Poselje, a stotine
bosonogih hodočasnika

sudjelovalo je na jutarnjim
misama koje su predvodili
otočki svećenici. Središnje
misno slavlje predvodio je
hvarsko-bračko-viški biskup
Slobodan Štambuk uz
koncelebraciju više svećenika.
Biskup je u propovijedi
zagovarao temeljne obiteljske
vrijednosti. Ujedno je na

Veliku Gospu proslavljena
Godina obitelji za Viški
dekanat. Nakon svečanoga
misnog slavlja održan je
tradicionalni pučki ophod u
kojemu je sudjelovalo više
tisuća hodočasnika. Biskup
Štambuk je u Poselju slavio i
večernju misu u koncelebraciji
s otočnim svećenicima.

50.000 vjernika u bistričkom svetištu

www.ika.hr

Misno slavlje u
najvećemu
marijanskom svetištu
u Hrvatskoj uz
koncelebraciju više
desetaka svećenika i
mons. Cindorija
predvodio nadbiskup
Bozanić. U svečanom
ophodu iz bistričke
bazilike do crkve na
otvorenom nošen je
križ Svjetskog dana
mladih, koji ovih dana
boravi u Hrvatskoj
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Marija Bistrica, 15.8.2003.
(IKA) – U najvećem
marijanskom svetištu u
Hrvatskoj Mariji Bistrici na
svetkovinu Velike Gospe 15.
kolovoza okupilo se, prema
procjenama, oko 50.000
vjernika na misnome slavlju
koje je na prostoru crkve na
otvorenom Bl. Alojzije
Stepinac uz koncelebraciju više
desetaka svećenika te uz
upravitelja svetišta mons.
Lovru Cindorija predvodio
zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić.
Pozdravljajući okupljeno
hodočasničko mnoštvo,
zagrebački se nadbiskup
posebno spomenuo svih
vjernika koji su na bilo koji
način bili spriječeni sudjelovati
na misnom slavlju, osobito svih
onih "koji su svoj odmor
žrtvovali radeći u javnim
službama neophodnima za
normalno funkcioniranje
društva: od radnika i dežurnih u
različitim djelatnostima do
službi javnoga reda".
U propovijedi je istaknuo kako
blagdani Isusova Uzašašća i
Uznesenja Blažene Djevice
Marije predstavljaju vrhunac
proslave ljudske naravi. Bog je
u Mariji proslavio ljudsko
tijelo, a "proslavit će i tijelo
svakoga od nas i to ne prema
nekim prolaznim vrednotama
trenutačne kulture, nego će ga
pridružiti slavi duha
predodređujući ga uskrsnuću i
besmrtnosti", poručio je
nadbiskup, dodavši kako u
vrijeme godišnjih odmora
poruka o uskrsnuću mrtvih
paradoksalno nudi i dublji
smisao odmora - brinemo se i
za naše tijelo, jer ono u sebi
nosi božansku iskricu i jer je
predodređeno za besmrtnost.
Osvrnuvši se na misno čitanje
koje objavljuje pobjedu dobra
nad zlom i života nad smrću,
nadbiskup Bozanić istaknuo je
da je "u zmaju sakupljena sva
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negativna energija zemlje, sve
povrede vlasti, sva korupcija,
sva nasilja, sve mržnje i
sebičnosti, sve povrede ljudske
osobe iz kojih se rađaju sukobi
i ratovi", te upozorio da smo i
mi u opasnosti da olako
zaboravimo na žrtve nedavnog
rata kod nas, na izbjeglice i
prognanike, na one koji se i
danas ne mogu vratiti svojim
kućama i u svoj zavičaj. Protiv
zmaja iz knjige Otkrivenja diže
se slabašna snaga žene koja u
mukama rađa sina, a taj
odlomak ističe da u tom
stoljetnom sukobu Bog na kraju
pobjeđuje i zbog toga Crkva na
Marijino uznesenje gleda kao
na počelo i garanciju ispunjenja
Božjih obećanja te "u pustinji
svijeta, zajedno s Marijom grli
sablazan križa, s njom se
suočava u kritikama,
neuspjesima, progonima i trudi
se živjeti evanđeoska
blaženstva sigurna da je Krist
vodi, da vodi svakoga od nas
po teškim, ali pobjedonosnim
putovima mira, ljubavi,
opraštanja, pravednosti, po
putovima nade na koje je Sveti
Otac ukazao za svoga trećeg
pohoda Hrvatskoj".
"Ako je središte Marijine tajne
utjelovljenje Riječi Božje,
njezino uznesenje je blagdan
punine: punine vjernosti i
hvalospjev zahvalnosti, punine
novog stvorenja, punine utješne
i sigurne nade. Marija nas uči
da nadati se ne znači
jednostavno očekivati. To je
prije svega hod ususret
Gospodinu u vjernosti svom
kršćanskom pozivu kako bismo
širili svijetom preobrazujuću
snagu evanđelja", poručio je
zagrebački nadbiskup,
zaključivši propovijed riječima
pape Ivana Pavla II. u Zadru na
blagdan Marije, Majke Crkve:
"Presveta Djevica ostaje uzor
svima, koji slušaju riječ Božju i
opslužuju je. Kako onda ne bi
mogao postojati duboki
duhovni sklad između vjernika

i Djevice koja izgovara svoj
Veliča? Siromašni i ponizni iz
svakoga vremena nisu
pogriješili kada su Mariju, koja
šuti, odabrali za svoju
glasnogovornicu, i Mariju, koja
služi, za svoju kraljicu".
Prije mise mons. Cindori
predvodio je molitveni
program, nakon kojega je bio
svečani ophod iz bistričke
bazilike do crkve na otvorenom
u kojemu je nošen križ
Svjetskog dana mladih, koji
ovih dana boravi u Hrvatskoj.
U kapelici Sv. Josipa u
bistričkom svetištu može se
razgledati izložba slika Ane
Gazzari Fulep iz Zagreba, s
isključivim motivom križa.
U Mariju Bistricu hodočasti se
već 318 godina, a godišnje se
na pedesetak stalnih hodočašća
okupi do 500.000 vjernika.
Današnja župna crkva u Bistrici
građena je između 1879. i
1882., a u tijeku gradnje, u noći
svetkovine Marijina Uznesenja,
požar je uništio cijelu
unutrašnjost crkve, osim
velikoga oltara i čudesnog kipa
Majke Božje. Novi je oltar
posvećen 1883. godine. Papa
Pio XI. bistričkoj crkvi
dodijelio je 1923. godine naziv
manje bazilike, zagrebački
nadbiskup Antun Bauer
okrunio je zlatnom krunom
čudotvorni kip Majke Božje
godine 1935. i proglasio Majku
Božju Kraljicom Hrvata, uz
asistenciju nadbiskupa Alojzija
Stepinca. Na svetkovinu Velike
Gospe 1971. održan je u Mariji
Bistrici XIII. Internacionalni
marijanski kongres i tom
prigodom Biskupska
konferencija proglasila je
bistričko svetište Nacionalnim
prošteništem čitavoga
hrvatskog naroda. Prvi hrvatski
nacionalni marijanski kongres
održan je 1974. godine u Mariji
Bistrici.
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Velika Gospa u marijanskom svetištu Krasno
da sigurnost mogu dobiti samo
iz Neba, odnosno kipa pred
kojih se propovijedalo
posljednjih stoljeća. Kip
Krasnarske Gospe koja drži
Spasitelja svijeta i nudi ga
svima da ga prihvate, davao je
ohrabrenje hodočasnicima koji
su na kugli zemaljskoj našli i
svoju kućicu, kraj, Hrvatsku,
odnosno cijeli svijet. Činjenica
da Isus drži Zemlju radosnom
rukom, znači da se želi
globalizirati svijet uz pomoć
Presvetog Trojstva. To da je na
globusu križ, govori da je Isus
bio spreman za ljude patiti.
Ljubav prema drugom izražava
se kada za drugog patiš i nosiš
križ, što su temelji kršćanske
evangelizacije ili globalizacije.
Danas se govori o političkoj
globalizaciji, gdje se snagom i
bogatstvom oslobađa put
kapitalu, što nije pokazalo
pozitivne učinke za
čovječanstvo. Oholost koja iz
nje proizlazi, polazna je osnova
svih ostalih grijeha. Papa
podržava globalizaciju, ali uz
ljubav prema bližnjemu za
kojeg se podnosi i križ. Koliko
su to u stanju današnji
moćnici”, zapitao se biskup
Bogović te je ukazao da logika
vlasti i moći ne vodi brigu o

malenom čovjeku i zaključio da
narod treba kritički preispitati
eventualno prihvaćanje
globalizacije. Gospićko-senjski
biskup rekao je da upravo
suvremena obitelj treba odigrati
ključnu ulogu odgoja za
davanje za druge i nošenje
križa za svog brata. To je
najvažnija škola o kojoj su
govorili i biskupi u svojoj
poslanici, a o tome će se
govoriti i 4. listopada upravo u
Krasnom na obiteljskome
biskupijskom susretu. “O vama
ovisi koje ćete recepte za pravi
put prihvatiti. Gledajte dobro
hoćete li svoje povjerenje dati
onima koji traže tuđa mišljenja
preko granice ili od onih koji se
žrtvuju za bližnjega. Hrvati
vape za moralnim autoritetima
kakvih mi imamo mnogo od
svetog Dujma pa do blaženog
Alojzija Stepinca, a koji su
nosili križ za bližnje pa i dali
svoj život. Njima u Udbini
podižemo Crkvu hrvatskih
mučenika a sve vas pozivamo
9. rujna u Udbinu zajedno s
hrvatskim biskupima gdje ćemo
započeti njenu gradnju”,
istaknuo je biskup Bogović.
Popodne je održan program
KUD-ova iz svih dijelova
biskupije.

Gledajte dobro hoćete
li svoje povjerenje
dati onima koji traže
tuđa mišljenja preko
granice ili od onih
koji se žrtvuju za
bližnjega, upozorio je
biskup Bogović oko
deset tisuća
hodočasnika
okupljenih u
biskupijskome
marijanskom svetištu

potpuno razorili i spalili, u
njemu masakrirali 85 Hrvata, a
ostale prognali, oslobođena je
1995. g. I drevna crkva Sv.
Luke na groblju, između
Škabrnje i Prkosa, koja je do
izgradnje crkve Uznesenja
BDM u središtu mjesta bila
župna crkva i crkva Sv. Marije
u Hambaru, bile su teško
oštećene u Domovinskom ratu.
Crkveno zdanje Sv. Luke
obnovljeno je 1996., Sv. Marije
2001. g., a obnovljena je i živa
škabrnjska Crkva od oko 380
obitelji, koja se vratila u
obnovljene domove na svoje
vjekovno tlo, koje vrijedne
Škabrnjane dariva plodnošću u
zemljoradnji i stočarstvu,
djelatnostima kojima se
domaće stanovništvo uglavnom
bavi, nastavljajući
svjedočanstvo vjere, osobito
iskazano u velikom zajedništvu
koje svake godine na
svetkovinu Velike Gospe
okuplja mnoštvo domaćih
vjernika i hodočasnika.

Uz sakralne objekte
obnovljena je i živa
škabrnjska Crkva od
oko 380 obitelji, koja
se vratila u
obnovljene domove na
svoje vjekovno tlo
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Krasno, 15.8.2003. (IKA) Središnja proslava Velike
Gospe održana je 15. kolovoza
u biskupijskome marijanskom
svetištu Gospićko-senjske
biskupije u Krasnom, gdje je
pred više od 10 tisuća vjernika
iz čitave Like, Primorja,
kvarnerskih otoka, Pounja, ali i
ostalih dijelova Hrvatske
središnje misno slavlje uz
petnaestak svećenika predvodio
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović. Noć uoči Velike
Gospe u Krasno je došlo
mnoštvo hodočasnika među
kojima i vjernici koji su 11.
godinu za redom pješice
hodočastili u Krasno iz 55 km
udaljenog Gospića, kao i
pripadnici Prve gardijske
brigade Tigrova, koji su pješice
došli iz Otočca. Uz njih na
Krasnom je bilo mnoštvo
pripadnika Hrvatske vojske i
policije, jer Krasno od
domovinskog rata časte upravo
pripadnici oružanih snaga
Republike Hrvatske.
Biskup Bogović se u homiliji
osvrnuo na kip Majke Božje
Krasnarske s likom malog Isusa
koji u ruci drži zemaljsku kuglu
s križem. “I seljaci iz 18.
stoljeća, kao i hodočasnici iz
posljednjih stoljeća shvatili su

Velika Gospa u Škabrnji
Škabrnja, 15.8.2003. (IKA) Vjernici stradalničke
ravnokotarske župe Škabrnja
svečano su proslavili zavjetni
dan i svetkovinu Velike Gospe
u petak 15. kolovoza. U župnoj
crkvi Uznesenja BDM, koja je
1992. godine u domovinskom
ratu bila potpuno srušena, i čija
je gradnja još u tijeku, svečano
misno slavlje predvodio je
zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa, u koncelebraciji sa
škabrnjskim župnikom don
Zdenkom Dundovićem i
petoricom svećenika Zadarske
nadbiskupije.
Više stotina domaćih vjernika i
hodočasnika, te brojnih
Škabrnjana iz inozemstva,
Australije, SAD-a i Kanade,
koji ljeto provode u domovini,
pobožnim i dostojanstvenim
hodom i pučkim pjevanjem uz
nošenje crkvenih barjaka,
sudjelovalo je i u ophodu s
Gospinim kipom kroz mjesto,
upirući pogled i moleći zagovor
Bogorodice koja je zaštitnica
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njihove župe.
U uvodnoj riječi nadbiskup
Prenđa podsjetio je na velike
žrtve koje su stanovnici
Škabrnje podnijeli u
Domovinskom ratu, rekavši da
je to zalog novog života i
obnove u izgradnji zajedništva
utemeljenog na kršćanskim
vrednotama. U homiliji je
zadarski nadbiskup rekao da
Božji narod koji hrli u
Marijanska svetišta doživljava
Gospu kao onu koja pokazuje
put konačnog kršćanskog
ostvarenja u zajedništvu s
Trojedinim Bogom, te je
podsjetio na Papine riječi 9.
lipnja u Zadru, da je Marija
trajno prisutna na putu Crkve,
izgrađujući apostole svih
vremena u utjelovljenju i
ostvarenju Božje Riječi u
njihovom svakodnevnom
životu.
Škabrnja, simbol stradanja
hrvatskog puka u
Domovinskom ratu, koju su
četnici i srbijanska vojska
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Svetkovina Velike Gospe u Vrpolju
Kršćani smiju i
trebaju hrabro i
tolerantno zastupati
svoje stavove, živjeti
svoj identitet, vjeru i
pravo da po
kršćanskim načelima
uređuju svoj život,
tražiti uvažavanje i
poštivanje svojih
kršćanskih načela u
društvenome,
gospodarskom,
kulturnom i
političkom životu;
smiju i trebaju po
tome prosuđivati
programe svih onih
koji će se na bilo
kojim izborima nuditi
i boriti da vode ovu
državu, poručio je
biskup Ivas

www.ika.hr

Vrpolje, 15.8.2003. (IKA) –
Središnja proslave Velike
Gospe u Šibenskoj biskupiji
bila je u marijanskom svetištu
Gospe Vrpoljačke, gdje je 15.
kolovoza svečano euharistijsko
slavlje predvodio šibenski
biskup Ante Ivas. Vjernicima
okupljenima oko čudotvorne
slike Gospe Vrpoljačke biskup
Ivas poručio je da kršćani smiju
i trebaju hrabro i tolerantno
zastupati svoje stavove, živjeti
svoj identitet, svoju vjeru i
svoje pravo da po kršćanskim
načelima uređuju svoj život,
život svojih obitelji, da
odgajaju djecu i mlade. Dodao
je da smiju tražiti uvažavanje i
poštivanje svojih kršćanskih
načela i u društvenome i u
gospodarskom i u kulturnom i u
političkom životu. Napomenuo
je da smiju i trebaju po tome
prosuđivati programe svih onih
koji će se na bilo kojim
izborima nuditi i boriti da vode
ovu državu i njome upravljaju i
tako utječu na materijalnu i
duhovnu sudbinu našega
naroda, obitelji i države.
Osvrnuvši se na svetkovinu
Uznesenja Marijina, biskup
Ivas rekao je da Sveti Otac u
najnovijeme velikom i
potresnom pismu kršćanskoj
Europi ponovno i zaključno
ističe da je Gospa Marija veliko
Božje znamenje, Božje
upozorenje i opomena, ali i
radosna Božja poruka Europi i
svijetu da on i danas nama i s
nama kao i Mariji i s Marijom

želi činiti velike stvari, da on i
danas pohađa svoj narod i
zemlju svoju, da u svim bolima
i porođajnim mukama ove
zemlje želi biti nazočan i trajno
se nudi kao istiniti Spasitelj.
Biskup Ivas poručio je da je
potrebno ovu zemlju
izgrađivati, a ne razgrađivati,
da se živi civilizacija ljubavi i
mira, a ne mržnje i nemira;
kultura nade, a ne beznađa,
kultura života, a ne umiranja. Je
li to moguće, pita današnji
blagdan, bez otvorena Neba,
bez Boga, dodao je. Upozorio
je da Europa kao da gubi
pamćenje svoga kršćanskog
nasljeđa, pa sve više živi
praktično bezvjerje i vjersku
ravnodušnost. Mnoge osobe,
kazao je biskup, muče nutarnja
praznina i gubitak smisla
života, što se pokazuje kao
dramatični umor od života i
odražava se u krizi obitelji,
krizi rađanja, sve do krize čak i
umiranja, a sebičnost sve više
zatvara u se mnoge pojedince i
skupine. Ukazao je da
globalizam, o kome se toliko
govori, umjesto da usmjerava
prema većem jedinstvu
ljudskoga roda, kao da slijedi
logiku potiskivanja malih i
slabih ljudi i naroda pa se
povećava broj siromašnih i
obespravljenih. Sve se više
stvara poimanje čovjeka, ali
bez Boga, pa onda on postaje
apsolutni centar stvarnosti, on
zauzima mjesto Božje, ali
zaboravljajući Boga, zaboravlja

se i čovjek i izvorno
dostojanstvo ljudske osobe,
rekao je predvoditelj misnoga
slavlja.
Upozorio je, nadalje, kako i
nada koja je lišena Neba, često
se okreće jedino obećanjima
znanosti i tehnike, uživalačkom
i potrošačkom mentalitetu i
ponašanju, raznim oblicima
mesijanizma što ih šire
mnogobrojne sekte koje svaki
dan kucaju na vrata, ili pak
raznim orijentalnim tehnikama
tobožnjeg ovladavanja samih
sobom i svojom sudbinom,
kako to nudi joga našim
nastavnicima i učenicima. U
ovo vrijeme, pripremajući se s
ostalim narodima za
Srednjoeruopski katolički dan
2004., za Nacionalni susret
mladih kršćana u Šibeniku
2004. te za Svjetski susret
mladih s Papom u Koelnu
2005. godine, vjerujemo, u
vjeri izjavljujemo da je i danas
Krist nada Europe i Hrvatske u
Europi, da je i danas Evanđelje
Isusa Krista izvor snage koji
Europi može vratiti potrebnu i
često prizivanu dušu, koja će
onda biti u stanju gospodarstvo
staviti u službu općega dobra,
politiku pretvoriti u mjesto
odgovornih i dalekosežnih
odluka, a društveni život u
prostor za promicanje
obiteljskog života i onih
udruženja koje potiču i
predstavljaju živo tkivo nove
europske zajednice, poručio je
biskup Ivas.

Varaždin proslavio zaštitnicu katedrale
Marija je pokazala
kako mali, običan
čovjek, ako surađuje s
Bogom i s Božjim
darovima i milostima,
može postati velik,
poručio je biskup
Culej
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Varaždin, 15.8.2003. (IKA) Na svetkovinu Uznesenja
Blažene Djevice Marije na
Nebo, zaštitnice varaždinske
katedrale, središnje misno
slavlje 15. kolovoza prijepodne
predvodio je varaždinski biskup
Marko Culej zajedno sa svojim
suradnicima. Pozdravljajući
nazočne vjernike, biskup je
rekao kako svetkovina Velike
Gospe okuplja Marijine
štovatelje koji na današnji dan
uzdižu oči sa zemlje prema njoj
uznesenoj na nebo dušom i
tijelom nakon ovozemaljskog
života. Podsjetivši u
propovijedi kako katedralna
oltarna slika prikazuje Mariju u
svoj nebeskoj slavi nakon
Uznesenja, biskup je kazao
kako Marijin život, unatoč
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tomu što je imala čast biti
majkom Bogočovjeka, nije bio
nimalo lagan, već je od početka
bio pun neizvjesnosti, strepnji,
a na kraju Isusova života, pun
boli i patnje. “U svemu tome
pokazala je veliku poniznost i
strpljivost te je čitav život bila
uz svog Sina i rado je pomagala
ljudima u nevolji. Marija je
prihvatila njoj namijenjen
životni put, shvativši da je Bog
velik te da se punina života
može ostvariti ako surađuje s
Bogom i sebe založi kod
Njega”, rekao je biskup Culej,
dodavši kako je Marija
pokazala kako mali, običan
čovjek ako surađuje s Bogom, s
Božjim darovima i milostima
može postati velik, no ne toliko
u ljudskim očima, koliko u

Božjim očima. Podsjetivši kako
se svemirska borba između
dobra i zla, opisana u misnom
čitanju, vodi svakodnevno u
ljudskim srcima i ljudskoj
okolini, biskup je poručio da
dobro može pobijediti ako se
čovjek stavi na Božju stranu,
gdje prima Njegov blagoslov i
pomoć. Pozvao je nazočne da
mole Mariju da im pokaže put
kako se staviti na Božju stranu,
da ju mole za zagovor i pomoć
kako bi i oni jednog dana došli
kamo je ona uznesena na nebo
uz Isusa u Božjoj slavi. Na
kraju misnog slavlja, biskup
Culej je u znak povezanosti s
Marijom, najljepšim nebeskim
cvijetom, blagoslovio cvijeće
koje su vjernici ponijeli svojim
obiteljima.
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Oštarije: Pod Marijinom zastavom pobjeđuje se zlo
Oštarije, 15.8.2003. (IKA) - U
Oštarijama, najvećemu
marijanskom svetištu
ogulinskog kraja, blagdan
Uznensenja Blažene Djevice
Marije stoljećima se posebno
štuje u prošteništu Gospe od
Čudesa, kojoj je davne 1459.
papa Pio II. izdao bulu kojom
ju Crkva obdaruje posebnim
oprostima. Trodnevnicu je
predvodio uz mnoštvo
svećenika Ogulinskog dekanata
predvođenih dekanom mons.
mr. Tomislavom Šporčićem
kao i domaćim župnikom
Bogdanom Zovićem pučki

misionar o. Stjepan Kuzmić iz
Družbe Isusove. U četvrtak 14.
kolovoza u večernjim satima
moljena je krunica u crkvi
Uznesenja Majke Božje uz
korištenje filmova, a između
otajstava nastupio je zbor
mladih iz Ogulina Emanuel.
Zatim je održan ophod oko
ostataka nekadašnje velebne
katedrale iz 15. stoljeća, koju
su poharali Turci 1688., a od
koje je ostao samo gotski
portal. Misu bdjenja predvodio
je misionar Kuzmić te izrazio
potrebu da obnovimo vjernost
Mariji koju Hrvati štuju od

davnina, jer je ona najbolja
brana protiv svih zala, a
posebno u borbi protiv sotone.
Pod njezinim barjakom sva se
zla pobjeđuju, a od kada je
uskrsnuo njezin sin, pobjeđuje
se i smrt. Na središnjoj misi na
svetkovinu Uznesenja Marijina
15. kolovoza o. Stjepan govorio
je o veličanstvenosti Marijinoj
u kojoj kod nje prolaze svi oni
ponizni, dok bahati silnici
padaju, poručivši kako Crkva
upravo živi od takvim poniznih,
dok moćnici koji i danas kroje
pravdu drugima loše
završavaju.

U najvećemu
marijanskom svetištu
ogulinskog kraja
blagdan Uznensenja
Blažene Djevice
Marije stoljećima se
posebno štuje u
prošteništu Gospe od
Čudesa

Gunja, 15.8.2003. (IKA) –
Svetkovina Uznesenja Marijina
na nebo svečano je proslavljena
14. i 15. kolovoza u drevnom
svetištu na krajnjem istoku
Hrvatske - na Šumanovcima
kod Gunje. Ovogodišnja
proslava Velike Gospe u tom
drugom po starosti svetištu
Đakovačke i Srijemske
biskupije bila je u znaku 630.
obljetnice svetišta. Slavlje
Velike Gospe započelo je u
predvečerje svetkovine. Prvo
popodnevno misno slavlje
predvodio je gunjanski župnik i
upravitelj svetišta Ivan Lenić, a
misu bdjenja predvodio je Ivica
Martić, mladomisnik iz
Slavonskog Broda. Nakon mise
uslijedio je ophod sa svijećama
oko zavjetne crkve do kapelice
Bezgrešne “u šumi”, u kojoj
vjernici posebno radosno
sudjeluju. Kod kapelice
upriličena je zajednička
marijanska pobožnost
molitvom litanija Gospinih
svetišta Đakovačke i Srijemske
biskupije te povjerom Gospi uz
630 godina svetišta.
Na samu svetkovinu prvo
jutarnje misno slavlje
predvodio je Fabijan Svalina,
odgojitelj u Dječačkom
sjemeništu na Šalati u Zagrebu,
sljedeću misu predvodio je
župnik iz Soljana Franjo Ivić, a
potom su euharistijsko slavlje
predvodili salezijaci. Središnje
koncelebrirano misno slavlje
predvodio je đakovački i
srijemski pomoćni biskup Đuro
Hranić, a sudjelovalo je
mnoštvo hodočasnika iz
dekanata, te iz županjske i
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Bosanske posavine. Biskup se u
propovijedi osvrnuo na
povijesni početak rasta svetišta
iz 1373. godine, koje je
izvorište vjere i crkvenosti toga
kraja. Istaknuo je Marijinu
vjeru i nadu te vjeru i nadu
katolika toga kraja koju su
ispovijedali i živjeli u teškim
vremenima turske vladavine,
svih drugih neprilika sve do
danas. Biskup je istaknuo kako
vjernici hodočaste na nebo
uznesenoj Djevici u svetište
koje povezuje Hrvate s obje
strane Save potražiti ohrabrenje
nebeske Majke kako ne bi pred
poteškoćama pali u očaj i
beznađe te je upozorio da je
jedna od opasnosti koja nam
danas najviše prijeti upravo
beznađe. Zatvorene granice,
poratne teškoće, nezaposlenost,
izrabljivanje i ponižavanje
seljaka i seljačkog rada, sela
koja sve više postaju pusta, jer
iz njih odlaze mladi,
besperspektivnost mladih za
koje nema budućnosti, do
ovoga rata primali su nas u
inozemstvu na rad “s
papirima”, pružali kakvu takvu
zaštitu, a danas vas primaju
samo na rad “na crno”, kao
roblje bez ikakvih prava,
zaštite, a istodobno mnogi
manipulatori, zavoditelji koriste
upravo takve ljudske nezavidne
situacije da se nametnu
ljudima, da zavladaju nad
njima, da ih vješto iskoriste, da
im oduzmu slobodu, upozorio
je biskup Hranić.
Ukazao je na veliku
nezaposlenost u domovini i
ovom rubnom dijelu Hrvatske,
na nepoštene načine

iskorištavanja radnika od strane
poslodavaca i sve poteze koji
ostavljaju gorčinu, frustracije,
nezadovoljstvo u ljudima,
napose na mladima koji nemaju
uvjeta za rad, život, zasnivanje
obitelji. Pozvao je nazočne da
se ne predaju beznađu i tami,
klonulosti, pasivnosti, nego da s
pogledom na Mariju, Majku
dobre nade, idu naprijed,
trudeći se činiti ono što je
moguće, afirmirajući prave
vrijednosti koje stvaraju ozračje
za bolju sadašnjosti budućnost.
“Pogledajte u Mariju na nebo
uznesenu i ne dopustite da se u
vama nastanjuje beznađe, očaj,
tama. Ako to dopustite, uspjeli
su vas uništiti. U Mariji
uznesenoj na nebo mi vjernici
vidimo cilj prema kojemu
idemo. I zato kršćanin nikada
radi poteškoća koje su ga
pritisnule ne pada u gorčinu,
srdžbu, zdvajanje,
samosažaljevanje, plakanje, u
proklinjanje. On i tada ostaje
pribran i vedra pogleda u
budućnost, znajući da poslije
svakog Velikog petka mora
svanuti uskrsno jutro, da će se
na bolom iznakaženom licu
pojaviti osmijeh i suze
radosnice, da će tama, laž i
nepoštenje kad tad biti
raskrinkani, te da će posljednju
riječ imati pravičnost i istina,
Božja pravda i njegova istina”,
istaknuo je biskup Hranić.
Nakon misnog slavlja uslijedio
je ophod zahvalnosti oko
zavjetne crkve u kojem se kroz
molitvene zazive i pjevane
poklike zahvaljivalo Bogu i
Gospi za dugu povijest svetišta.

Kršćanin nikada radi
poteškoća koje su ga
pritisnule ne pada u
gorčinu, srdžbu,
zdvajanje,
samosažaljevanje,
plakanje, u
proklinjanje. On i
tada ostaje pribran i
vedra pogleda u
budućnost, znajući da
poslije svakog Velikog
petka mora svanuti
uskrsno jutro, da će
tama, laž i nepoštenje
kad tad biti
raskrinkani te da će
posljednju riječ imati
pravičnost i istina,
Božja pravda i
njegova istina,
poručio biskup Hranić
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Velika Gospa i 630 godina svetišta na Šumanovcima
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50.000 hodočasnika u sinjskom svetištu
Ako imamo savršena
sredstva, a nikakva
cilja i smisla, postat
ćemo narod ugrožene
duše, bez nade i
budućnosti, upozorio
je nadbiskup Barišić

Sinj, 15.8.2003. (IKA) – Na
svetkovinu Velike Gospe 15.
kolovoza oko 50.000 vjernika
iz Sinja, susjednih mjesta te iz
ostalih dijelova Dalmacije i
Hrvatske, sudjelovalo je u
ophodu sa slikom Gospe
Sinjske i na središnjem misnom
slavlju koje je na Trgu dr.
Franje Tuđmana predvodio
splitsko-makarski nadbiskup i
metropolit Marin Barišić.
Govoreći o obitelji kao duši
svakoga zdravog društva,
okupljenim hodočasnicima
nadbiskup Barišić u propovijedi
je ukazao na razne udare na
bračni i obiteljski život,
upozorivši da, sudeći prema
našem zakonodavstvu,
obiteljskoj politici i onome što
se piše u medijima, ta duša

osobnoga i društvenog života
nije dovoljno zaštićena i
podržana.
Ukazao je također da ukoliko
osobni i društveni život
gradimo samo na tržištu i
profitu, bez duhovnih vrednota
te bez etike i morala, ako
imamo savršena sredstva, a
nikakva cilja i smisla, postat
ćemo narod ugrožene duše, bez
nade i budućnosti. A društvo
bez duše, bez duhovnih i
moralnih vrednota neizostavno
zahvaća korupcija, truljenje,
propadanje, zaključio je
splitsko-makarski nadbiskup.
Osvrnuo se i na jogu, koja se
planira uvesti u škole,
istaknuvši da ona, kao ni
hinduizam i budizam nisu
zabranjeni kod nas onima koji

ih žele slijediti, ali, zapitao se
zašto legalizacija i
institucionalizacija kroz
društvene strukture i zašto
moramo biti kolonija ne samo
tržišta robe, nego i duhovnih
ponuda.
Vjernici Sinja i okolice za
svetkovinu Velike Gospe
pripremali su se devetnicom
koju je predvodio profesor na
KBF-u u Zagrebu dr. Tonči
Matulić, a u jutarnjim satima
bile su hodočasničke mise za
sela župe Gospe Sinjske i za
župe Cetinske krajine koje su
predvodili fra Joško Kodžoman
i fra Domagoj Runje. Za
duhovnu okrepu tisućama
vjernika koji su došli iz
različitih krajeva, skrbilo je
više od šezdeset svećenika.

Već tisuću godina splitski se puk utječe svojoj
Majci i Kraljici
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Hrvatski biskupi
uvijek će intervenirati
kada se u pitanje
dovodi Kristov načina
produhovljavanja
tijela i utjelovljenja
duha, istaknuo je
nadbiskup Barišić

Split, 15.8.2003. (IKA) –
Svetkovinu Velike Gospe
vjernici Splita i okolice
proslavili su 15. kolovoza
zavjetnim ophodom sa slikom
čudotvorne Gospe od Pojišana,
od katedrale do njezina svetišta.
Već tisuću godina splitski se
puk utječe svojoj Majci i
Kraljici, kako ju je nazivao, a
njezinu zagovoru osobito su se
utjecali pomorci, koji su crkvu
na Pojišanu ispunili maketama i
slikama brodova. Bogorodičina
slika, u pratnji pojišanskog
župnika fra Eugena Pavaleka,
stigla je iz Svetišta na Pojišanu
u prvostolnicu Uznesenja BDM
u podne, a na Srebrnim vratima

dočekali su je katedralni župnik
don Zdenko Bralić i ravnatelj
Caritasa don Marko Ćubelić.
Gospina slika je ostala u
Prvostolnici do 18 sati, kada je
svečani ophod u kojemu je
sudjelovalo više od 30.000
vjernika predvođenih splitskomakarskim nadbiskupom
Marinom Barišićem krenuo uz
prigodno razmišljanje, molitvu
i pjesmu prema Gospinu
svetištu na Pojišanu. Na pola
puta Gospino prijestolje su od
momaka u splitskim pučkim
nošnjama na ramena primili
pripadnici Hrvatske ratne
mornarice označivši tako
povezanost Zvijezde Mora,

kako su Gospu nazivali, s
ljudima od mora.
Svečanu misu u Gospinu
svetištu na Pojišanu predvodio
je nadbiskup Barišić uz
koncelebraciju gvardijana
kapucinskog samostana fra
Zlatka Josipa Šofera, prepozita
Prvostolnog kaptola dr. Drage
Šimundže i više svećenika. U
propovijedi se nadbiskup upitao
što se to dogodilo s društvom
koje svoj lijek traži u nekim
drugim vrijednostima, a ne
kršćanskim. Hrvatski biskupi
uvijek će intervenirati kada se u
pitanje dovodi Kristov način
produhovljavanja tijela i
utjelovljenja duha.

Hodočašće i svetkovina Velike Gospe u Dragotinu
Svečanu pontifikalnu
misu uoči svetkovine
predvodio biskup
Srakić

14

Dragotin, 15.8.2003. (IKA) Proslava Velike Gospe u
drevnom svetištu u Dragotinu,
čija se crkva spominje prije 700
godina, smještenom nedaleko
biskupskoga grada Đakova,
započela je 12. kolovoza
trodnevnicom koju je animirala
župa Trnava. Najsvečanije je
bilo u predvečerje svetkovine
Velike Gospe, kada se
uobičajeno okupi više tisuća
hodočasnika. Po dolasku prvih
hodočasnika koji su iz okolnih
mjesta pristigli pješice, iz crkve
je svečanim ophodom na
vanjski liturgijski prostor
iznijeta zavjetna slika Žalosne
Gospe koja se časti u
Dragotinu. Prvo euharistijsko
slavlje, koje je djelomično
omelo nevrijeme, animirala je

20. kolovoza 2003. broj 33/2003

župa Donji Andrijevci, a
predvodio je njihov župnik
Nikica Mihaljević. Vrhunac
večeri bila je pontifikalna misa
koju je predvodio đakovački i
srijemski biskup Marin Srakić.
U svojoj homiliji biskup je
Djevicu Mariju oslikao kroz
prizmu nade koja itekako mora
biti prisutna u svakom
vjerničkom životu. Govoreći o
toj temi, biskup je istaknuo da
se pod geslom Krist - nada
Europe, ove godine održava i
Srednjoeuropski katolički dan.
Podsjetio je i da se ovogodišnja
proslava Velike Gospe slavi u
godini koja zlatnim slovima
ostaje upisana u Đakovačkoj i
Srijemskoj biskupiji, jer je to
godina pohoda pape Ivana
Pavla II. Osijeku i Đakovu.

Nakon mise uslijedio je ophod
koji je za likom "Oče biskupe,
povedite nas za Marijom, za
našom dragom Gospom
Dragotinskom". Na samu
svetkovinu 15. kolovoza već od
ranih jutarnjih sati bila je
prigoda za ispovijed, a prvu
misu predvodio je veliki
prijatelj i dobrotvor svetišta i
biskupijski povjerenik za
proširenje svetišta dr. Ivan
Zirdum, profesor na Teologiji u
Đakovu. Svečanu podnevnu
misu animirala je župa
Piškorevci, a predvodio je
piškorevački župnik Šimo
Domazet. Završetak proslave
obilježen je zaključnom
pobožnošću u crkvi i večernjom
misom koju je slavio domaći
župnik Mato Matasović.
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Blato: Proslavljeno Uznesenje Marijino
Blato, 15.8.2003. (IKA) Blatski vjernici i njihovi gosti,
kao i brojni iseljenici,
hodočastili su i ove godine 15.
kolovoza do drevne crkvice
Gospe od Poja, da proslave
njeno Uznesenje na nebo. Još
za mraka ophod s vjernim
pukom uz sudjelovanje mjesne
Narodne glazbe i Hrvatske
glazbene udruge sv. Vicence,
pjevača i dviju bratovština
krenuo je do temeljito

obnovljene crkvice.
Naizmjenično, od bratima i
puka, nošen je kip Blažene
Djevice Marije, obdaren zlatom
i obasipan pjesmom i
molitvom. I kao što je jednom
bio na pramcu broda putokaz i
sigurnost mornarima, on je to i
nadalje svom vjerničkom puku.
Ophod i euharistijsko slavlje
predvodio je župnik don Josip
Barišić. U propovijedi je
skrenuo pozornost na svu

nasrtljivost zla i pozvao
vjernike da se okrenu Bogu koji
još jedini može spasiti ovaj
svijet i po primjeru i zagovoru
Blažene Djevice Marije,
izgraditi novog čovjeka, koji ne
živi samo za sebe, nego pomaže
i želi dobro svom bližnjemu
kao samome sebi. U Mariji
Propetoga, našoj novoj
blaženici imamo takav svijetli
primjer kojega trebamo
slijediti.

Blatski vjernici, gosti i
brojni iseljenici
hodočastili su i ove
godine do drevne
crkvice Gospe od Poja

i u znak odricanja darivali
Gospi, kako bi se i izvanjski
uresila proslava njene
svetkovine. Misno slavlje
pjevanjem pristupa i
tradicionalnih saljskih napjeva
uzveličali su korišti i saljski
župni zbor pod vodstvom s.
Danke Žaper, a predvodili su
pjevanje mnoštva vjerničkog
puka i na molitvi svečane
Večernje i euharistijskom
blagoslovu u večernjim satima
na svetkovinu Velike Gospe,
kad glavnim oltarom u crkvi
bude prostrt vrijedni stari plašt
protkan zlatnim nitima, koji
resi oltar župne crkve samo još
u prigodi proslave Božića,
Uskrsa i Duhova.

Svetkovina Velike
Gospe njoj posvećenoj
župi u Salima na
Dugom Otoku

osobe; da služimo pravednosti
stavljajući se na stranu
siromašnih, poniženih,
obespravljenih, svih onih nad
kojima Bog iskaza snagu
mišice svoje. Ako mnogi
muškarci i žene na zemlji
posjeduju blago duhovnoga
života koje će uglavnom
mnogima ostati skriveno i
nepoznato, jer se njihovo
unutarnje bogatstvo ni po čemu
ne ističe, Marija nam govori da
će sve to biti razotkriveno u
nebeskoj slavi, rekao je
nadbiskup, zaključivši da ljudi
koji po uzoru na Mariju svojim
molitvama, prikazivanjem
patnji, svojim predanjem i
služenjem, nastavljaju slaviti i
hvaliti Gospodina, svi oni
postojano ostvaruju nadu protiv
svake nade.
Na misnome slavlju, uz više
tisuća vjernika, sudjelovali su i
zagrebački dogradonačelnik
Milan Bandić te predstavnici
110. brigade iz Karlovca i
Hrvatskoga ratnog
zrakoplovstva.

Na misnome slavlju
koje je predvodio
nadbiskup Bozanić, uz
više tisuća vjernika,
sudjelovali su i
zagrebački
dogradonačelnik
Milan Bandić te
predstavnici 110.
brigade iz Karlovca i
Hrvatskoga ratnog
zrakoplovstva

Sali, 15.8.2003. (IKA) Svetkovina Velike Gospe
svečano je proslavljena 15.
kolovoza u župi Uznesenja
BDM u Salima na Dugom
Otoku. Stotine vjernika okupilo
se na misnom slavlju u
istoimenoj župnoj crkvi, koje je
predvodio saljski župnik don
Dario Tičić u koncelebraciji s
o. Šimom Antonina, župnikom
Zaglava. U propovijedi je don
Dario rekao da je Crkva
zagledana u Ženu zaodjevenu u
sunce, koja se podredila Božjoj
volji i u poniznosti Bogu
potvrdno odgovorila na
ostvarenje njegova nauma.
"Marijino i Kristovo otajstvo su
nerazdvojni, Marija je kroz

dramu života bila povezana s
Kristom. Gospa je za života
nosila Nebo u sebi, a uznesenje
je bilo kruna njena života",
rekao je propovjednik,
pozivajući svakog vjernika na
nasljedovanje Marijinih
kreposti.
U prigodi proslave zaštitnice
župe, saljski mladići su uoči
svetkovine okitili župno
dvorište zelenim vijencima i
svilenim maramama,
nastavljajući tradiciju svojih
predaka, koji su nekada po
mjestu skupljali marame od
vjernika da bi okitili župno
dvorište, jer je svilena marama
bila dragocjena vrijednost koju
su vjernici kao izraz poštovanja
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Svilene marame za Gospu

U Remetama proslavljena Velika Gospa
Zagreb, 15.8.2003. (IKA) – Na
svetkovinu Velike Gospe 15.
kolovoza već tradicionalno
hodočastile su od ranih
jutarnjih sati tisuće vjernih
Marijinih štovatelja iz Zagreba
i okolice u svetište Majke
Božje Remetske u Zagrebu, a
svetkovina je zaključena
svečanim misnim slavljem koje
je, uz koncelebraciju redovnika
karmelićana na čelu s
provincijalom o. Jakovom
Mamićem i svećenika grada,
predvodio zagrebački
nadbiskup Josip Bozanić.
U propovijedi je nadbiskup
Bozanić govorio o svetkovini
Marijina uznesenja na nebo kao
o blagdanu nade, rekavši da je
ulazak u nebo prve otkupljene,
Djevice, Isusove Majke, znak
nade za cijelo čovječanstvo.
Nadbiskup je pri tome istaknuo
da smo pozvani sudjelovati u
odlučnoj borbi protiv zla, ali ne
smijemo očajavati zbog nikoga,
čak ni zbog onoga koji čini zlo.
Dodao je da smo pozvani biti
nositeljima nade svemu svijetu,
povjeravajući svakoga onomu
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koji je, kako pjeva Veliča,
“prihvatio Izraela slugu svoga,
spomenuvši se dobrote svoje”.
Predvoditelj misnoga slavlja u
propovijedi je istaknuo
dvostruku poruku blagdana
Marijina Uznesenja kao
blagdana nade, kazavši da smo,
prije svega, svim silama
pozvani nadati se slavi za koju
smo predodređeni. Pojasnio je
pri tome da moramo duboko
vjerovati u Božju inicijativu
ljubavi, jer on želi naše
posvećenje, želi da živimo u
zajedništvu s njim te da se
moramo gorljivo nadati Raju,
za nas i za sve ljude te se truditi
da se to i ostvari za sve. K
tome, istaknuo je, Marija nas
uči da je nada krepost koju
treba ugraditi u svaku životnu
situaciju, jer se sve zemaljske
okolnosti mogu preobraziti i
uroditi nadom. Okupljenom
mnoštvu vjernika nadbiskup je
poručio da nam nada
omogućuje da se zalažemo za
dostojanstvo svakog ljudskog
bića, kao životnog prava svake

15

Domovinske vijesti

Velika Gospa u trsatskom svetištu
U onoj mjeri u kojoj
budemo promicali i
štitili dostojanstvo
žene, promicat ćemo i
štititi i dostojanstvo
najslabijih i
najugroženijih među
nama, poručio je
nadbiskup Devčić

Rijeka, 15.8.2003. (IKA) –
“Svojim utjelovljenjem i
uskrsnućem Krist je afirmirao
svakog čovjeka i otvorio mu
put spasenja, ali je samo jednoj
ženi omogućio da već sada u
potpunosti okusi to spasenje.
Zato u Marijinu uznesenju
trebamo i moramo čitati ne
samo ono što će se na kraju
vremena dogoditi svakom
čovjeku vjerniku nego i ono što
Bog misli o ženi kao takvoj, a
time i što očekuje od nas s
obzirom na shvaćanje i
vrednovanje žene“, rekao je u
prigodnoj homiliji riječki
nadbiskup Ivan Devčić na
misnom slavlju koje je
predvodio 15. kolovoza u
prigodi svetkovine Uznesenja
Blažene Djevice Marije ili
Velike Gospe u perivoju
trsatskog svetišta u Rijeci.
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Nadbiskup je u propovijedi
ukazao i na to kako u društvu
danas postoje mnoge sile koje
su ženi nesklone, zbog čega je
njezina uloga marginalizirana, a
žena često pretvorena u običan
objekt. Uz razne vrste
zlostavljanja najveći neprijatelj
žene i njezina poroda je rat, na
što se i Sveti Otac osvrnuo u
svom obraćanju hrvatskim
ženama u Dubrovniku ovog
proljeća. Nadbiskup je nadalje
kazao kako je logično pitati se
što se događa s društvom koje
ne poštuje Božje planove i
naume sa ženom, nego gazi i
prezire ono što Bog promovira i
uzvisuje, te je zaključio da mu
se događa otuđenje. Takvo

društvo, kazao je, postaje
duboko otuđeno, nehumano,
bezdušno i neosjetljivo za
ljudsku osobu, osobito za
najslabije i najugroženije. To je
razumljivo, jer
marginalizirajući ženu, društvo
se lišava onoga što je njoj
specifično i svojstveno, a što
Ivan Pavao II. u svom
obraćanju hrvatskim ženama,
naziva "umnost žene", citirajući
svoj dokument "O dostojanstvu
žene", kazao je.
Govoreći kako se nalazimo u
ozračju trećeg pohoda Svetog
Oca našoj domovini, što nas
stavlja pred pitanje kako
aktualizirati i ostvariti ono na
što nas je on pozvao,
predvoditelj misnoga slavlja
kazao je da to znači da se,
između ostalog, trebamo pitati
kako u našem društvu osigurati
veće poštivanje žene, kako joj
omogućiti da ostvari sebe,
svoju ženstvenost, svoje
majčinstvo, svoje karizme i
darove, bez kojih smo svi
veoma prikraćeni i siromašni.
Nadalje, treba se zapitati kako
omogućiti onima koji žele
rađati dostojne uvjete za
rađanje i odgoj djece; kako
pomoći onima koje se nalaze u
raznim životnim poteškoćama
da ih što sretnije prebrode;
kako spriječiti razna
iskorištavanja žene; kako
starijim ženama omogućiti
dostojnu starost; kako se
suprotstaviti sve raširenijoj
manipulaciji ženskim tijelom,
onim istim tijelom koje je u

Mariji neraspadnuto nakon
smrti uzneseno u vječnu slavu?
Papa je hrvatskoj ženi u
Dubrovniku poručio: "Tebi je
Bog povjerio na posebni način
stvorenja, te si pozvana postati
nezamjenjiva potpora
postojanja svake osobe,
posebno pak u krugu obitelji".
“Može li žena taj svoj uzvišeni
poziv ostvariti bez svestrane
potpore društva, bez pomoći
sviju nas? I može li joj naše
društvo u tome pomoći bez
korjenite promjene na svim
razinama, bez istinske, ne samo
materijalne nego i duhovne i
religiozne obnove“, zapitao je
nadbiskup, zaključivši da u
onoj mjeri u kojoj budemo
promicali i štitili dostojanstvo
žene, promicat ćemo i štititi i
dostojanstvo najslabijih i
najugroženijih među nama.
Misno slavlje započelo je
ophodom sa čudotvornim likom
Gospe Trsatske od svetišta do
perivoja. Koncelebrirali su
provincijal Franjevačke
provincije Sv. Ćirila i Metoda
fra Lucije Jagec, generalni
vikar Riječke nadbiskupije
mons. mr. Emil Svažić,
gvardijan trsatskog samostana
fra Matija Koren i oko
tridesetak svećenika i
redovnika. Mnoštvo vjernika
ispunilo je perivoj, a uz
riječkoga gradonačelnika mr.
Vojka Obersnela i ostale
predstavnike Grada Rijeke i
Primorsko-goranske županije
nazočan je bio i potpredsjednik
hrvatske Vlade Slavko Linić.

Trideset tisuća hodočasnika u aljmaškom svetištu
Biskup Srakić
istaknuo kako se
ovogodišnje slavlje
događa u godini kada
je Sveti Otac počastio
kip Gospe aljmaške,
okrunivši ga
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Aljmaš, 15.8.2003. (IKA) Oko trideset tisuća vjernika
sudjelovalo je u središnjemu
koncelebriranom misnome
slavlju, koje je na svetkovinu
Velike Gospe 15. kolovoza u
aljmaškome svetištu Gospe od
utočišta predvodio đakovački i
srijemski biskup Marin Srakić.
Biskup je podsjetio kako se
ovogodišnje slavlje događalo u
godini nezaboravnoga
pastoralnoga pohoda Svetoga
Oca toj biskupiji, te gradovima
Osijeku i Đakovu: “Slavimo ga
u godini kad je Sveti Otac
počastio lik Gospe Aljmaške
okrunivši ga i tim činom,
zajedno s nama, ispovijedio
istinu vjere da je Gospodin
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svoju majku na nebo uzeo“.
Govoreći o nadi bez koje se ne
može živjeti i beznađu, kojem,
kako se s druge strane čini, sve
više i sve češće ljudi podliježu,
o svjetlu koje je čovjeku
potrebno da bi mogao kročiti
kroz život, biskup Srakić
istaknuo je kako je prijeko
potrebno prepoznati znakove
nade, odnosno slobodu Crkve i
vjere u istočnim dijelovima
Europe i nove mogućnosti
pastoralnoga djelovanja.
Evangelizacija, prema
biskupovim riječima, počinje
zauzimati sve značajnije mjesto
na svim područjima ljudskoga
života, evidentan je porast
svijesti o vlastitome poslanju

svih krštenika, sve veća je
prisutnost žene u strukturama i
područjima kršćanske
zajednice.
U pozdravnoj riječi Ante
Markić, aljmaški župnik i
upravitelj svetišta, istaknuo je
kako ove godine Aljmaš slavi
299. obljetnicu, dok će tri
stoljeća postojanja svetišta
uveličati blagoslov nove crkve,
umjesto stare do temelja
srušene u domovinskom ratu, te
uređenje kalvarije, što je
potakla Udruga hrvatskih
gospodarstvenika grada Osijeka
i to na istom mjestu gdje se
nalazila ona, što ju je sredinom
pedesetih godina proteklog
stoljeća srušila jugovojska.
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Velika Gospa u Kloštar Ivaniću
Kloštar Ivanić, 15.8.2003.
(IKA) - U drevnome
marijanskom svetištu Kloštru
Ivaniću svetkovina Velike
Gospe slavljena je četiri dana
bogatim programom. Tri dana
pred svetkovinu u svetištu je o.
Zvjezdan Linić imao seminar
duhovne obnove s
dopodnevnim i popodnevnim
programom. Dopodne je o.
Zvjezdan primao na osobni
razgovor one koji su za to imali
potrebu. Poslije podne je držao
predavanje te je predvodio misu
s pjevanom Večernjom
molitvom Crkve i propovijeđu,
nakon čega je slijedilo
klanjanje pred Presvetim uz
molitvu Euharistijskom
Gospodinu upućenu na
prigodne nakane. Sve je bilo
praćeno liturgijskim pjevanjem
Kloštarske FRAMA-e i velikog

broja sudionika seminara, a pod
vodstvom franjevke s. Jelice
Dolić. O. Zvjezdan je prva dva
dana govorio o Isusu Kristu
koji je osloboditelj i koji
oslobađa od spona grijeha i
svih neurednosti. Molitvu je, uz
klanjanje pred Presvetim, u tom
duhu oblikovao i vodio. Trećeg
dana seminara u predavanju je
govorio o "Mariji zdravlju
bolesnih", a molitvu je
oblikovao na temu: "Za
ozdravljenje".

koncelebriranu misu s
ophodom kroz Kloštar s likom
"Kloštarske Gospe". Na tome
svečanom liturgijskom slavlju
sudjelovalo je više tisuća
hodočasnika. U propovijedi je
o. Zvjezdan govorio na temu:
"Marija na nebo uznesena, naš
je dar Bogu, a i Božji dar
nama", poručujući kao
stavljajući je nama za uzor, Bog
nas potiče i usmjerava našemu
konačnom cilju.

Na samu svetkovinu Velike
Gospe tradicionalno se okuplja
velik broj hodočasnika i sa
šireg područja. Preko dana
slavljeno je šest misa, koje su
vodili svećenici iz Čazmanskoivanićgradskog dekanata i o.
Zvjezdan.
O. Zvjezdan vodio je središnju

U liturgijskom pjevanju
središnjega blagdanskog slavlja
sudjelovali su uz župni zbor,
vatrogasna limena glazba i
tamburaški sastav KUD-a
"Obreška". U svečanom
ophodu s kipom Majke Božje,
sudjelovali su u narodnoj nošnji
KUD "Kloštar" i "Obreška", te
članovi župnog Caritasa.

O. Zvjezdan Linić
predvodio seminar
duhovne obnove

Sinj, 15.8.2003. (IKA) - Na
svečanoj sjednici Gradskog
vijeća Sinja 15. kolovoza na
svetkovinu Velike Gospe,
zaštitnice Sinja i Sinjske
krajine, ovogodišnju nagradu za
životno djelo sinjski je
gradonačelnik Mate Jukić
uručio fra Gabrijelu Hrvatinu
Jurišiću, sinjskom franjevcu i
dugogodišnjem profesoru i

ravnatelju Franjevačke
Klasične gimnazije u Sinju.
Nagrada za životno djelo fra
Gabrijelu dodijeljena je za
njegovo dugogodišnje
samoprijegorno djelovanje kao
svećenika, profesora i
ravnatelja Franjevačke klasične
gimnazije u Sinju, a osobito za
rad u “Zborniku Kačić” u
kojemu je kao znanstvenik,
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Sinjskom franjevcu prof. Gabrijelu Hrvatinu Jurišiću
nagrada za životno djelo
pisac, urednik i izdavač objavio
brojne članke i rasprave iz
povijesti Sinja i Cetinske
krajine, dajući na taj način
izuzetan doprinos na području
društvenog života od posebnog
značaja za Sinj. U ime
ovogodišnjih laureata i
dobitnika nagrada, zahvalili su
prof. fra Gabrijel Hrvatin
Jurišić i prof. Frano Dušević.

Svetkovina Velike Gospe proslavljena na Šolti
Gornje Selo, 15.8.2003. (IKA) Svetkovina Velike Gospe
veličanstveno je 15. kolovoza
proslavljena na otoku Šolti,
posebno u Gornjem Selu.
Svetište Gospe Bori u blizini
Gornjeg Sela bilo je u stara
vremena mjesto hodočašća
Šoltana iz svih mjesta, jer je po
predaji, upravo po ukazanju

Gospe jednoj pastirici tu
izgrađena crkvica. Običaj
hodočašća Gospi od Bori
polako se obnavlja, pa je i u
četvrtak navečer, 14. kolovoza
dio vjernika s otoka Šolte
stigao pješice pred tu crkvicu
gdje je misno slavlje pred
predvodio don Nikola
Bodrožić. U tijeku cijelog dana

svetkovine Velike Gospe velik
broja Šoltana, te onih koji su za
tu prigodu doputovali iz Splita,
ali i iz Europe, sudjelovalo je
na misama u svim mjesnim
crkvama, a u nekim mjestima,
posebno u Gornjem Selu i
Grohotama u ophodima u
kojima su nošeni Gospina slika
ili kip.

Velika Gospa na Velebitu
Starigrad Paklenica, 15.8.2003.
(IKA) - Svetkovinu Velike
Gospe u petak 15. kolovoza
svečano su proslavili župljani
Starigrada Paklenice, koji su
zajedno s brojnim planinarima
iz Hrvatske i Slovenije
tradicionalno hodočastili
crkvici Vele Gospe na Velikom
Rujnu na Velebitu,
hodočasničkom mjestu
hrvatskih planinara smještenom
na nadmorskoj visini od 950 m.
Oko sedam stotina vjernika,

vijesti news

kojima od zaseoka Dokoze do
Velikog Rujna treba tri sata
hoda po planinskom kršu i
kamenu, a neki među njima su
pokornički pješačili i bosi,
okupilo se na svečanom
misnom slavlju koje je
predvodio mladomisnik
Zagrebačke nadbiskupije don
Ivan Ninčević, u koncelebraciji
sa župnikom Starigrada
Paklenice don Marijom
Sikirićem i rektorom
Bogoslovije u Zagrebu preč.

Mijom Gorskim.
Misno slavlje uoči Velike
Gospe u četvrtak 14. kolovoza
predvodio je preč. Gorski, i već
su tu večer brojni vjernici bili
okupljeni pred slikom
Bogorodice s Djetetom, koja se
nalazi na kamenom oltaru
jednobrodne crkve kojoj svake
godine hodočaste brojni domaći
vjernici i gosti, a na svetkovinu
Velike Gospe nosi se u ophodu
oko crkve.

Župljani Starigrada
Paklenice zajedno s
brojnim planinarima
iz Hrvatske i Slovenije
tradicionalno su
hodočastili crkvici
Vele Gospe na
Velikom Rujnu na
nadmorskoj visini od
950 m
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Velika Gospa u Jasenovcu
Biskup Škvorčević
zahvalio je
jasenovačkoj Gospi
što i danas čovjeku
slavonskoga i šireg
hrvatskog kraja služi
tako što ga otima od
zabluda, koje mu o
njem samom nameću
suvremeni oblici
porobljavanja
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Jasenovac, 15.8.2003. (IKA) Svetkovina Velike Gospe u
Jasenovcu svečano je 15.
kolovoza proslavljena
središnjim misnim slavljem
koje je za mnoštvo vjernika iz
jasenovačkoga i novljanskog
kraja predvodio je požeški
biskup dr. Antun Škvorčević,
zajedno sa svećenicima
Novljanskog dekanata. Nakon
ulaznog ophoda, čijoj su
slikovitosti pridonijeli mještani
u narodnim nošnjama, na
početku slavlja biskupa i
okupljene vjernike pozdravio je
župnik Nedjeljko Androš.
Biskup Škvorčević u svome
uvodnom slovu istaknuo je
radost što s brojnim vjernicima
može na svetkovinu Uznesenja
Marijina na nebo iskazati
štovanje i zahvalnost Majci
Božjoj jasenovačkoj. Podsjetio
je na razaranja u nedavnom
ratu, čija je žrtva bila i prelijepa
župna crkva, svetište
jasenovačke Gospe i istaknuo
da je unatoč svemu, kao i u
drugim razorenim marijanskim
svetištima u Požeškoj biskupiji
i u Hrvatskoj, ostao na tim
mjestima snažni duh koji
vjernike privlači i na ruševine
svetišta, ispunja ih Božjim
svjetlom i snagom i tako
povezuje sa snažnom
četrnaeststoljetnom duhovnom
poviješću hrvatskoga naroda,
koju nije moguće razoriti.
Očitovao je zadovoljstvo što se

jasenovačka crkva polako
popravlja, što će uskoro biti
iznutra ožbukana i što se
namjesto izgubljenih ili
uništenih svetinja pribavljaju
nove. Blagoslovio je kalež i
pokaznicu, koju su župljani
Jasenovca nabavili za tu
svečanost, jer im je prijašnje
sveto posuđe sve pokradeno u
ratu.
U propovijedi biskup
Škvorčević se osvrnuo na
problem čovjeka, bića
uvjetovana, ugrožena, ovisna i
smrtna. Podsjetio je kako je
nedavni rat u svijesti ljudi
jasenovačkog kraja snažno
potvrdio tu činjenicu. Upozorio
je da pisac knjige Otkrivenja
predstavlja razorne životne
snage zla u liku sedmeroglavog
zmaja, koji želi proždrijeti
dijete, tek rođeno od žene.
Istaknuo je da se tim
protuživotnim i protučovječnim
snagama suprotstavilo dijete,
Isus, rođen od Marije Djevice i
kako to za poimanje čovjeka u
skladu s Božjim naumom ima
presudno značenje za čovjeka.
Na temelju tvrdnje sv. Pavla u
poslanici Korinćanima da će u
Kristu svi uskrsnuti, istaknuo je
da Isus Krist ostaje jedina nada
da se iz nedavnih ratnih
razaranja i u Hrvatskoj može
usrksnuti i kako se taj proces
događa iznutra, u čovjekovu
srcu, duši i savjesti. Istaknuo je
kako je Marija u Isusu Kristu

postala prva dionica Božje
pobjede nad neživotnim
snagama, te dospjevši u njemu
svojoj dovršenosti i punini
postojanja pomaže mnogima u
tolikim svojim svetištima da
ustanu iz svojih nemoći,
postanu ljudi nade, te
surađujući s Bogom idu ususret
svome vlastitom dovršenju i
proslavi u Bogu. Podsjetio je
kako je u dnevnom
evanđeoskom ulomku Elizabeta
nazvala Mariju blaženom
upravo radi toga što je
povjerovala da se može ispuniti
Božje obećanje o tako uspjelom
čovjeku u Isusu Kristu te je
pozvao vjernike da ne dopuste
nikome da im dodijeli u životu
ulogu sitnoga i malog čovjeka,
na mjeru određene politike,
gospodarstva ili neke
ideologije, nego da s Marijom
iz vjere uvijek izgrađuju
čovjeku po mjeri koju mu je
dodijelio Bog. Biskup
Škvorčević zahvalio je
jasenovačkoj Gospi što i danas
čovjeku slavonskoga i šireg
hrvatskog kraja služi tako što
ga otima od zabluda, koje mu o
njem samom nameću
suvremeni oblici porobljavanja.
Na kraju slavlja biskup
Škvorčević predvodio je
molitvu majci Božjoj za
domovinu i povjerio sve
vjernike "najvjernijoj odvjetnici
Hrvatske i Majci".

Okučani: Prognanici slavili Veliku Gospu
Okučani, 15.8.2003. (IKA) –
Svetkovina Uznesenja Blažene
Djevice Marije proslavljena je
15. kolovoza u župi sv. Vida u
Okučanima svečanim misnim
slavljem koje je predvodio
župnik fra Božidar Blažević,
zajedno s kapelanom fra
Stjepanom Živkovićem.
Na blagdan Velike Gospe
prognani Hrvati iz BiH koji su

svoj novi dom našli u
Okučanima, prisjete se
egzodusa uslijed ratnih
događanja. Naime, toga dana
prije osam godina spas su
pronašli prelaskom rijeke Save
kod Davora. Za 20 dana, prema
riječima župnika Blaževića,
Savu je prešlo 24.000 ljudi. Dio
ih je ostao u Hrvatskoj, a dio
iselio diljem svijeta. Fra

Božidar pozvao je vjernike da
sve svoje teškoće i tugu povjere
Majci Božjoj i da od nje mole
utjehu i pomoć. Na kraju je
pozvao na molitvu i zazvao
zagovor Velike Gospe kako bi
se molitva vratila u obitelji,
vjernici u većem broju u crkvu,
a ljudima se vratio toliko
potrebni duhovni mir.

Zahvala za Veliku Gospu u Remetama
Zagreb, 16.8.2003. (IKA) –
Svečanim euharistijskim
slavljem koje je u subotu 16.
kolovoza u svetištu Gospe
Remetske u Zagrebu predvodio
župnik karmelićanin
Vjenceslav Mihetec izrečena je
zahvala Bogu za sve primljene
milosti u tijeku devetnice i
proslave Uznesenja Marijina na
nebo. U molitvu zahvale o.
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Vjenceslav uključio je sve
molitve vjernika, koje su
izrečene u devetodnevnom
hodu pred likom Zagovornice
Hrvatske. Bogu je prinio
molitvu zahvale i za sve
vjernike koji su molitvom
pratili rad i darom pomogli
proslavu Velike Gospe.
Izrečena je i riječ hvale Mariji,
Isusovoj Majci za vrijedne

župljane koji su slobodno
vrijeme darovali za uređenje
sakralnog prostora. U
nadahnutoj propovijedi župnik
je istaknuo glavne misli svih
propovjednika, koji su u
devetnici tumačili svetost
poziva u Crkvi. Rekao je da je i
nama vjernicima na putu
svetosti zadaća nasljedovati
Isusa.
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Rokovo - Dan grada Virovitice
Virovitica, 16.8.2003. (IKA) Oko tisuću vjernika župe sv.
Roka u Virovitici sudjelovalo je
na svečanome euharistijskom
slavlju koje je na svečev
blagdan 16. kolovoza
predvodio požeški biskup
Antun Škvorčević. Ujedno je
proslavljen Dan grada
Virovitice. Okupljene vjernike
požeški je biskup podsjetio na
važnost djelovanja sv. Roka,
njegovu zaokupljenost
bolesnicima i ljubavlju prema
Bogu. Vaš je zaštitnik imao
onaj temelj kojeg imate i vi
danas – živu Božju riječ. Na
tom je temelju on izgradio želju
da osjeća i ovu zemlju i svakog

čovjeka kroz mjeru Božju,
istaknuo je požeški biskup te
vjernike pozvao da nasljeduju
primjer svog sveca zaštitnika.
"Sveti Rok nikada nije izdao
niti čovjeka ni Boga. On se
nikada nije prevario, jer ne vara
se onaj čovjek koji se kroz
Boga izgrađuje za drugog
čovjeka. Svojim djelovanjem
taj je svetac izgrađivao duhovni
sustav svoga vremena, na što se
i vi danas pozvani. Budite
graditelji one prave slobode,
koja nastaje kada čovjek
prestaje živjeti za sebe, a
počinje misliti na drugoga.
Molim za to sv. Roka, da po
njegovu blagoslovu ostanete

živi graditelji Božjeg sustava i
da u tome pozivu ostanete
dostojni ne samo danas, nego i
uvijeke", zaključio je biskup
Škvorčević.
Zahvalu za toplu dobrodošlicu
izrazio je braći, virovitičkim
franjevcima na čelu sa
župnikom i gvardijanom
Robertom Perišićem, a
okupljenim vjernicima, među
kojima su bili i predstavnici
gradske i županijske vlasti s
gostima, članovi zajednica i
Udruga koje djeluju na
području Virovitice, požeški je
biskup čestitao Dan grada i
rođendan župe.

Ne vara se onaj
čovjek koji se kroz
Boga izgrađuje za
drugog čovjeka,
istaknuo biskup
Škvorčević

župnikom fra Dinkom
Bošnjakom i župnim vikarom
fra Dinkom Bekavcem te
osmoricom svećenicima
susjednih župa Imotskog
dekanata. Proslava blagdana
završila je večernjom misom
koju je u župnoj crkvi Sv. Roka
predslavio dosadašnji župnik
Prološca, sada sinjski gvardijan
fra Zoran Kutleša.

Svečani ophod s
kipom sv. Roka i
misno slavlje
predvodio pučki
misionar fra Silvestar
Aračić

Vinjani , 16.8.2003. (IKA) –
Više od 1.500 domaćih vjernika
te iz okolnih imotskih i
hercegovačkih župa hodočastilo
je 16. kolovoza na blagdan sv.
Roka, nebeskog zaštitnika župe
Vinjani, u župnu crkvu
posvećenu tome svecu u
Vinjanima Donjim. Prigoda za
sakrament pomirenja bila je od
7 do 12 sati, a prvu jutarnju

misu predvodio je župni vikar
fra Dinko Bekavac. Svečani
ophod s kipom sv. Roka po
župnom dvorištu i oko crkve te
misno slavlje u župnoj crkvi
predvodio je pučki misionar fra
Silvestar Aračić zajedno s
provincijalom splitske
franjevačke provincije
Presvetog Otkupitelja dr. fra
Željkom Tolićem, domaćim

Rokovo u Starom Gradu
Stari Grad, 16.8.2003. (IKA) –
U Starom Gradu na Hvaru u
subotu 16. kolovoza svečano je
proslavljen blagdan sv. Roka,
zaštitnika grada i suzaštitnika
župe. Svečano euharistijsko
slavlje, uz koncelebraciju
desetak svećenika na čelu sa
župnikom don Milijem
Plenkovićem te u nazočnost
gradskih čelnika i nekoliko
stotina vjernika, predvodio je
don Ivan Bodrožić. On je u
propovijedi usporedio sv. Roka
s turistima, no za razliku od

njih, on nije išao u turizam već
na hodočašće, nije bježao od
svakodnevnice, već je tražio
njezino utemeljenje. Usprkos
tako pobožnog cilja, zaustavio
se u Lombardiji i hodočastio do
čovjeka, priskačući upomoć
oboljelima od kuge. Na temelju
njegove milosrdne ljubavi,
propovjednik ga je usporedio i
s vatrogascem, koji je gasio
požare na kriznim područjima
gdje je plamtila vatra kuge od
koje su svi bježali. Don Ivan je
uputio poziv i svim vjernicima

da budu poput Roka, premda
danas i najodgovornije
institucije društva i mentalitet u
kojem se nalazimo svjesno pale
požare u ljudskoj svijesti, a kao
primjer naveo je ne pomaganje
obiteljima, rad nedjeljom,
borbu protiv vjeronauka,
uvođenje joge u škole,
tumačenja slobode bez
odgovornosti itd. Misno slavlje
završilo je svečanim ophodom
ulicama grada i blagoslovom
ispred svečeve crkve.

www.ika.hr

Sv. Roko u Vinjanima

Krunica duga 30 metara
Katuni, 16.8.2003. (IKA) –
Oko tisuću župljana Katuna i
Kreševa sudjelovalo je 15.
kolovoza, na blagdan Velike
Gospe, nebeske zaštitnice
drevne župe Radobilje u
veličanstvenome ophodu s
crkvenim i državnim barjacima
i u svečanome misnom slavlju.
Svečanu euharistijsku službu u
crkvi Posrednice Svih Milosti u
Katunima, uz koncelebraciju
više svećenika predvodio je i
propovijedao profesor
Katoličkoga bogoslovnog

vijesti news

fakulteta Sveučilišta u Splitu
don Marinko Vidović.
Na zvonik katunske crkve na
oduševljenje mnoštva vjernika
postavljena je krunica dužine
više od 30 metara, koju je za tu
prigodu od drvenih balota
prikupljenih po cijeloj župi
izradio vrijedni katunskokreševski župnik don
Venćeslav Šupuk.
Dan ranije, u istoj crkvi pred
mnoštvom vjernika svoju
mladu misu služio je
Kreševljanin Ivan Kovačević,

koji će svoju službu nastaviti
kao kapelan u župi Svetog
Spasa na Mejašima u Splitu.
Don Ivan je misu predvodio uz
koncelebraciju više svećenika,
dok je propovijed održao
profesor splitskog KBF-a don
Slavko Kovačić.
U povodu svetkovine Velike
Gospe u pinakoteci župne crkve
otvorena je izložba Vicka
Nejašmića koji se s 50-ak ulja
na platnu drugi put predstavio
stanovnicima Katuna i Kreševa.

Mlada misa
Kreševljanina Ivana
Kovačevića
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Rokovo i Dan općine u Klisu
Ovo je vrijeme
moralne kataklizme
koja prijeti stilu i
načinu života,
uništava obitelji, a
posebno mlade,
upozorio je nadbiskup
Jurić

Klis, 16.8.2003. (IKA) –
Proslava blagdana sv. Roka,
zaštitnika Klisa i Dana općine
Klis proslavljena je kulturnim,
zabavnim, sportskim i vjerskim
programima koji su trajali do
ranih jutarnjih sati. Slavlje je u
subotu 16. kolovoza započelo
tihom jutarnjom misom koju je
u mjesnoj crkvi Uznesenja
Blažene Djevice Marije
predvodio mjesni župnik don
Luka Jozić. Svečanim ophodom
kroz mjesto i misnim slavljem
Klišani su proslavili svog
zaštitnika sv. Roka. Svečano
misno slavlje uz koncelebraciju
župnika Jozića predvodio je

umirovljeni splitsko-makarski
nadbiskup Ante Jurić, koji je
tom prigodom podijelio
sakrament potvrde sedmorici
srednjoškolaca iz Klisa.
Govoreći o sv. Roku koji je bio
zaštitnik u borbi protiv raznih
zaraznih bolesti pa je zbog toga
bio i štovan diljem katoličkog
svijeta, nadbiskup je u
propovijedi istaknuo kako je
dobro da se čovjek brine za
svoje tjelesno zdravlje, no
danas je bitno spriječiti i druge
oblike zaraznih bolesti, koje su
privilegirane i koje su postale
građansko pravo. Kao primjer
dao je ubojstvo najnedužnijih -

tek začete djece, dodavši i kako
se danas Crkva opet napada, jer
se suprotstavlja novotarijama,
poput uvođenja istočnjačkih
vježba u naše škole, što je
također oblik duhovne zaraze
hrvatskog društva. Zatim je
istaknuo kako se nalazimo u
vremenu moralne kataklizme
koja prijeti stilu i načinu života,
uništava obitelji, posebno
mlade ljude. Na kraju je
nadbiskup Jurić poručio kako
mi ipak imamo iskustvo staro
14. stoljeća, Isusa i Crkvu kao
učiteljicu majku, koja je bila i
biti će uz nas i čuvati nas od
pošasti suvremenog doba.

Naši pradjedovi očuvali su vjeru sebi i svijetu
148. zavjetno
hodočašće Majci
Božjoj Trsatskoj

www.ika.hr

Rijeka, 16.8.2003. (IKA) Vjernici župa Zlobin, Hreljin,
Praputnjak, Krasica, Škrljevo i
Kukuljanovo u ranim jutarnjim
satima na blagdan sv. Roka 16.
kolovoza hodočastili su pješice
Majci Božjoj Trsatskoj.
Predvodili su ih župnici mons.
dr. Ivan Šporčić i bakarski
dekan Petar Belanić. Krenulo
se već u tri sata ujutro.
Hodočašće je započelo
molitvom u praputnjarskoj
crkvi, putem se nakratko
zastajalo i molilo u crkvama u
Krasici i u Dragi.
Za župljane iz Praputnjaka to je
148. hodočašće po redu, a
započeli su ga 1855., kad je u
njihovom mjestu i okolici
harala kolera. Zavjetovali su se
sv. Roku da ih obrani od te
pošasti i pješice o njegovom
blagdanu krenuli na Trsat.
Zavjet su do danas očuvali, a s
vremenom su im se na
hodočašćima priključivali
župljani iz okolnih mjesta.
Posljednjih desetak godina iz
tih župa idu mnogi. Putem kroz
Dragu priključe se i Dražani.
Ove godine hodočasnika
pješaka bilo je 185, a na
misnom slavlju u svetištu

Majke Božje Trsatske oko 250,
jer su ostali došli automobilima
ili nekim drugim prijevozom.
Misno slavlje u 7 sati
predvodio je mons. Šporčić, a
propovijedao je o. Zlatko
Papac. Koncelebrirali su
svećenici hodočasničkih župa i
franjevci.
O. Zlatko u propovijedi je
rekao kako je i to hodočašće
znak da smo cijeli život
hodočasnici u Nebo: “Časno
živeći i prijateljujući s Nebom
moći ćemo, premda maleni i
slabi očuvati i sebe i svoju
državu. Zaboravimo li Nebo i
veze s Nebom izgubit ćemo
sebe i svoju Hrvatsku. I stoga i
ovo hodočašće jest dokazom:
mi jesmo, mi se volimo i mi se
molimo i mi želimo zajedno
biti povezani s Nebom i jedni s
drugima. Dobro došli u ovo
svetište gdje treba obnoviti
svoju vjeru, svoj ponos i, ako
hoćete, svoju istinu u
samobitnosti da na ovom dijelu
svijeta imamo pravo postojati,
makar mali, sa svojim jezikom,
svojom kulturom i sa svojom
četrnaeststoljetnom vjerom.
Htjeli bi nam danas izbrisati
vjeru i umjesto vjere darovati

nam kojekakve gluposti.
Trebali bi Hrvati na koljenima
učiti svoju prastaru povijest.
Naši pradjedovi očuvali su
vjeru sebi i svijetu. Smijem
spomenuti da je jedan mali
narod u povijesti svijeta s
najvećeg mjesta od pape Leona
X nazvan "predziđem
kršćanstva". Maleni, očuvali
smo kršćanstvo i vjeru čitavoj
Europi. A sad, ta ista Europa
stavila je zid, ne s ove strane
kršćanstva, nego ispred, a nas
su ubrojili ne znam kud. Makar
su takvi prema nama, mi ćemo
biti otvoreni Nebu i moleći
ostat ćemo svoji i pobožni.
Neka u ovom svetištu u svakom
procvate vjera i ljubav i
gostoljubivost hrvatskog
naroda”, poručio je
propovjednik.
Misnom slavlju pridružili su se
i hodočasnici iz Pregrade sa
svojim župnikom mons.
Brankom Ivanjkom, kao i
hodočasnici iz Kostrene sa
svojim župnikom mr. Ivanom
Stošićem, koji također
tradicionalno tog dana pješice
hodočaste na Trsat.

znak zahvalnosti svecu što je
grad očuvao od kuge, koja je u
to doba harala. Srušena i
ponovno sazidana 1823.
godine, za četničke okupacije
Petrinje stara zavjetna kapelica
je minirana i do temelja
srušena. Uz veći broj vjernika
misu je na Rokovo u kapelici
slavio župnik Stjepan Ptiček, te

blagoslovio groblje koje će
prema programu Ministarstva
za javne radove, obnovu i
graditeljstvo, dobiti novu
kapelicu. Tvrtka Arhigrad već
je izradila idejni projekt nove
kapelice, koji su razgledali
župnik i Petrinjci, čiji su
pokojni ukopani na tom
najstarijem groblju.

Rokovo u Petrinji
Petrinja, 16.8.2003. (IKA) –
Blgdan sv. Roka proslavljen je
16. kolovoza prijepodnevnom
misom u zavjetnoj kapelici Sv.
Roka, zaštitnika protiv kuge i
zaraznih bolesti, na
istoimenome najstarijem
groblju u Petrinji. Zavjetna
kapelica Sv. Roka spominje se
već 1696. g., a podignuta je u
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Sv. Rok u Ogulinu
Ogulin, 16.8.2003. (IKA) - Po
višegodišnjoj tradiciji u
ogulinskom predgrađu Lomostu
ophodom i misnim slavljem
proslavljen je blagdan sv. Roka.
Više stotina vjernika među
kojima predstavnici
Dobrotvornoga podupirajućeg
društva Svetog Roka kao i
HKZ MI te križari iz križarskog
bratstva "Dragutin Kukalj" sa
svojim stjegovima uz pjesmu u
ophodu su išli od kipa Majke
Božje u Lomostu do crkve Sv.
Roka. Misno slavlje predvodio
je predstojnik Teologije u
Rijeci Ogulinac dr. Milan
Špehar zajedno s osmoricom
svećenika Ogulinskog dekanata
na čelu sa župnikom i
dekanom, odnedavno
kanonikom senjskog kaptola
mons. mr. Tomislavom
Šporčićem.
Na početku euharistije župski

suradnici govorili su o povijesti
jedinstvenog kaptola na svijetu,
Senjskog, koji je jedini koristio
glagoljicu, kao i o biografiji
novog kanonika mons.
Šporčića. Misno slavlje pratio
je župski zbor kojim je ravnala
s. Ljubomira Lešić.
Dr. Špehar je u propovijedi
govorio o pojmu svetosti,
ističući značaj dokumenta
hrvatskih biskupa "Na svetost
pozvani". Mnogi se pitaju kako
danas postati svetac kada više
nema mučenika koje su zbog
njihove vjere kidali lavovi.
Odgovor na to daje Sveti Otac
koji proglašava blaženike i
svece diljem svijeta, pa i u
našoj Crkvi, od biskupa i
redovnica pa do laika. Svi smo
od našeg krštenja pozvani na
svetost, i sve će nas jednog
dana Bog pitati što si učinio za
svog života. Sakramenti nisu

samo običaj, a krizma nije
samo sakrament koji za mnoge,
na žalost, znači "doviđenja do
ženidbe". Svoju vjeru moramo
živjeti u svakom trenutku svog
života, dižući svoj glas za masu
obespravljenih. Budimo sveci
koji rade, a ne revolucionari
koji tjeraju druge da rade,
poručio je dr. Špehar. Osvrnuo
i na pokušaje uvođenja joge u
hrvatski školski sustav kao vid
opuštanja, istaknuvši da
kršćane opušta dovoljno
njihova vjera, te je zaželio
svima da im sv. Rok pomogne
na putu njihove svetosti.
Na kraju svečanosti mons.
Šporčić zahvalio je
dosadašnjim župnicima
Generalskog Stola Antunu
Luketiću kao i Josipdola Zlatku
Sušiću, koji odlaze na nove
pastoralne dužnosti.

Budimo sveci koji
rade, a ne
revolucionari koji
tjeraju druge da rade,
poručio je dr. Špehar

da materijalna dobra trebaju biti
u drugom planu ili barem
izjednačena s duhovnima.
Poručio je također da smo
pozvani da iz života sv. Roka
vidimo kako se treba žrtvovati
za bližnjega. Pozvani smo da
provjerimo ide li naša ljubav
prema bližnjemu, pogotovo
prema obitelji, koja se rasipa,
kazao je fra Rajko, poručivši
kako je potrebno da Bog ima
mjesta u obitelji te da je
potrebno da u njoj duhovne
vrednote budu posebno
tretirane.

Svečana zavjetna misa
i ophod sa svijećama

Nakon blagoslova, župnik i
članovi župnih vijeća susreli su
se s iseljenicima, Saljanima
koji žive u svijetu, a ljeto
provode u rodnom zavičaju,
kako bi dogovorili planove
daljnjih investicija u župi.
Saljani iz dijaspore redovito
pomažu inicijative koje se
realiziraju u župi, kao što su
financijski pomogli i obnovu
crkve Sv. Roka 2000. g., kojom
u sredini kamenog pročelja
dominira veliki sat, a ove je
godine obogaćena još jednim
detaljem. U stupu na ulazu u
prostrano dvorište, koje je u
znak blagdana bilo okićeno
zelenim vijencima i maramama,
uoči svetkovine Velike Gospe
slobodni umjetnik Vedran
Petešić isklesao je u kamenu
reljef crkve Sv. Roka.

Rokovo u župi Sali

Zagreb, 16.8.2003. (IKA) Blagdan sv. Roka proslavljen je
16. kolovoza u istoimenoj
zavjetnoj kapelici na Rokovu
perivoju u Zagrebu svečanom
zavjetnom misom i ophodom sa
svijećama koje je, u nazočnosti
brojnih vjernika grada,
predvodio gvardijan
franjevačkog samostana na
Kaptolu fra Rajko Gelemanović
zajedno sa župnikom župe sv.
Marka na Gornjem gradu mons.
Franjom Prstecom, župnikom
župe sv. Marije na Dolcu mons.
Danijelom Labašom i
župnikom župe sv. Blaža preč.

Zvonimirom Sekeljom. U
propovijedi je fra Rajko
govorio o sv. Roku koji je
shvatio da je Bog zaslužio svu
njegovu pozornost i koji je
želio živjeti za Boga, te je
pozvao okupljene vjernike da
preispitaju imaju li živu svijest
vjere te je li Bog na prvom
mjestu u njihovim životima.
Navodeći primjer kako je sv.
Rok prodao svoja dobra i
razdijelio siromasima,
predvoditelj misnoga slavlja
istaknuo je da smo i mi pozvani
da provjerimo svoj odnos
prema materijalnom, istaknuvši
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Rokovo na Rokovu perivoju u Zagrebu

Iseljeni Saljani pomažu župi
Sali, 16.8.2003. (IKA) Vjernici dugootočke župe Sali
u subotu 16. kolovoza svečano
su proslavili drugog zaštitnika
svoje župe sv. Roka. Misno
slavlje u zavjetnoj crkvi sv.
Roka iz 16. st., smještenoj u
središtu mjesta i blizini župne
crkve Uznesenja Marijina,
predvodio je saljski župnik don
Dario Tičić.
U propovijedi je don Dario
predstavio život sv. Roka koji
je sav bio usmjeren na djela
milosrđa i pomoć drugima te je
i nama primjer i poticaj da u
životu osobno spasenje
ostvarujemo pomažući svojim
životnim postupcima spasenje
drugih. "Sveti su svjedoci
Božje ljubavi koji su svoj život
ostvarili u Bogu, a slavimo ih
da bismo iz primjera njihovog

vijesti news

života crpili snagu za vlastiti
život i nasljedovali njihove
kreposti. Danas nema kuge kao
u 14. st., od koje je
stanovništvo bilo spašavano
zagovorom svetih, ali smo
ugroženi u osnovnim
elementima života mržnjom,
nevjerom, ljubomorom,
nepovjerenjem", istaknuo je
župnik, pozivajući vjernike na
svjedočanstvo Božje ljubavi
prema bližnjemu.
Blagdansko slavlje nastavljeno
je i u poslijepodnevnim satima,
kad su se vjernici ponovno
okupili u crkvi Sv. Roka na
euharistijski blagoslov,
uzveličan, kao i misno slavlje,
zajedničkim skladnim
pjevanjem starih saljskih
napjeva od strane puka, korišta
i saljskoga župnog zbora.
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Knjigom za obnovu crkve Sv. Roka u Jesenicama
Zeljovići, 16.8.2003. (IKA) – U
prigodi blagdana sv. Roka 16.
kolovoza u Zeljovićima je
predstavljena knjiga Ante
Klarića “Hod sa smrću” u

nakladi Matice hrvatske Split,
podružnica Vranjic, biblioteka
Zvonimir Solin. O knjizi su
govorili dr. Nediljko Mihanović
i don Vjenceslav Kujundžić,

jesenički župnik. Tijekom
predstavljanja upriličena je i
prodaja knjige, čiji prihod je
autor namijenio za obnovu
crkve Sv. Roka u Jesenicama.

Dva i pol stoljeća crkve u Slivnu
U podbiokovskom selu
s 500 stanovnika
okupilo se 2.000
vjernika kako bi
uveličali obljetnicu
crkve Presvetog
Trojstva

Slivno, 17.8.2003. (IKA) – Pod
geslom “Fala ti, Kriste, za živu
crkvu slivanjsku” u nedjelju 17.
kolovoza proslavljena je 250.
obljetnice župne crkve
Presvetog Trojstva u Slivnu. U
to malo selo jugoistočnog dijela
Imotske krajine u brdskom
kraju Podbiokovlja koje ima
oko 500 stanovnika, tijekom
vikenda okupilo se više od
2.000 vjernika koji su za tu
svečanost došli iz brojnih
europskih država kako bi
uveličali obljetnicu crkve

Presvetog Trojstva. Slavlje je
započelo ophodom, a
nastavljeno je svečanom misom
koju je predvodio i na kojoj je
propovijedao dr. fra Željko
Tolić, provincijal franjevaca
provincije Presvetog
Otkupitelja, uz koncelebraciju
mjesnog župnika fra Rafaela
Begića i nekadašnjih župnika
Slivna i svećenika rodom iz
Slivna. Nakon misnog slavlja
održano je narodno veselje na
igralištu ispred slivanjske
osnovne škole, gdje se pjevalo i

guslalo do duboko u noć. Bio je
to ujedno treći Ganga fest u
Slivnu na kojemu su se okupile
brojne skupine, 200-njak
gangaša iz cijele Imotske
krajine, Sinja, Trilja te susjedne
Hercegovine, koji su
ovogodišnji festival posvetili
250. obljetnici župna crkve
Presvetog Trojstva, ali i svim
Slivanjcima, razasutima diljem
svijeta, pozivajući ih da se
počnu vraćati kućama.

Biskup Culej krstio peto dijete obitelji Hegeduš

www.ika.hr

Čehovec, 17.8.2003. (IKA) Nastavljajući tradiciju da
varaždinski biskup Marko
Culej krsti svako peto i više
dijete neke obitelji u
Varaždinskoj biskupiji, kršteno
je 17. kolovoza peto dijete
obitelji Hegeduš iz Čehovca.
Doroteju Hegeduš biskup Culej
krstio je u kapelici Sv. Roka u
Čehovcu u sudjelovanju
velikog broja vjernika toga
mjesta, filijale

donjomeđimurske župe Sveti
Juraj u Trnju. Obraćajući se
okupljenima, biskup je govorio
o značenju krštenja kojim svaki
čovjek ulazi u zajednicu
vjernika, primajući Božji
blagoslov za životni put. Pritom
je kazao kako je svako dijete
Božji dar te je pozvao župnu
zajednicu, u kojoj je posljednjih
godina zabilježeno više umrlih
nego rođenih, na darivanje
života, jer bez djece niti jedna

obitelj ni zajednica nemaju
budućnosti. Nakon krsnog
slavlja biskup Culej darovao je
obitelji Bibliju s posvetom te se
zadržao na domjenku kod
obitelji Hegeduš. Ranije toga
dana u kapelici Sv. Roka u
Čehovcu proslavljeno je
godišnje proštenje, a misno
slavlje u prigodi proslave
nebeskog zaštitnika kapelice
predvodio je misionar u Beninu
Toni Štefan.

Stoljeće kapelice Sv. Roka u mjestu Željezno Desno
Obnovljenu kapelicu
blagoslovio prelat
Stanković

Željezno Desno, 17.8.2003.
(IKA) - Vjernici sela Željezno
Desno, podružnice posavske
župe Martinska Ves u
Sisačkom dekanatu, misnim su
slavljem u nedjelju 17.
kolovoza proslavili stotu
obljetnicu gradnje kapelice Sv.
Roka, koji se od tada već cijelo
stoljeće časti kao zaštitnik toga
posavskog sela. Misu je u staroj
kapelici Sv. Roka, upravo
obnovljenoj prilozima župljana,
a najviše potporom mjesnog
poduzetnika Darka Požgajca, u

nazočnosti više stotina vjernika
iz domaće i okolnih župa,
predvodio generalni vikar
Zagrebačke nadbiskupije prelat
Vladimir Stanković, u suslavlju
s domaćim župnikom Ivicom
Berdikom, koji ga je pozdravio
na početku euharistijskog
slavlja. Prelat Stanković koji je
prije skoro pola stoljeća (1957)
kao mladi kapelan službovao u
Sisku, blagoslovio je
obnovljenu kapelicu, a u
propovijedi se prisjetio teških
vremena, kada je, kako je

rekao, “biciklom, a zatim
mopedom obilazio posavska
sela”, kada je komunistička
vlast svećenike progonila, ali je
Crkva uz pomoć Boga i odanih
vjernika opstala.
“Obnova stare kapelice Sv.
Roka znači i novu duhovnu
obnovu Crkve u ovom dijelu
Posavine”, istaknuo je u
propovijedi prelat Stanković.
Nakon mise slijedilo je
tradicionalno pučko veselje.

Oproštaj nuncija Einaudija
Nadbiskup Giulio
Einaudi službu u RH
započeo je na blagdan
Gospe Fatimske
1992., a završava je
na blagdan Male
Gospe, zaokružujući
tako svoju
diplomatsku službu u
marijanskom ozračju
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Zagreb, 18.8.2003. (IKA) Apostolski nuncij u Republici
Hrvatskoj nadbiskup Giulio
Einaudi, koji s te službe odlazi
u mirovinu, oprostit će se od
Crkve u našoj domovini na
blagdan Male Gospe u
ponedjeljak 8. rujna u
zagrebačkoj katedrali. On će
predvoditi svečano
euharistijsko slavlje u 19 sati u
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koncelebraciji s predsjednikom
Hrvatske biskupske
konferencije zagrebačkim
nadbiskupom Josipom
Bozanićem te ostalim
hrvatskim biskupima i
svećenicima.
Nadbiskup Einaudi, koji je
službu u Republici Hrvatskoj
započeo na blagdan Gospe
Fatimske, 13. svibnja 1992.

godine, tu svoju crkvenu
diplomatsku službu svjesno
zaokružuje u marijanskom
ozračju. Istoga dana u 15 sati u
dvorani Vijenac
Nadbiskupskoga bogoslovnog
sjemeništa u Zagrebu bit će
predstavljena knjiga posvećena
službi nadbiskupa Einaudija u
Hrvatskoj, koju je objavio Glas
Koncila.
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3. Europski kongres Franjevačke mladeži
Samobor, 18.8.2003. (IKA) – U
kući susreta Tabor u Samoboru
u nedjelju 17. kolovoza
započeo je 3. Europski kongres
Franjevačke mladeži. Tijekom
dana pristiglo je 40-ak
sudionika iz svih europskih
zemalja gdje FRAMA aktivno
djeluje, zajedno s duhovnim
asistentima. Dočekali su ih
Framaši i članovi
Franjevačkoga svjetovnog reda
mjesnog bratstva Kaptol iz
Zagreba, koje je i domaćin
hrvatskog dijela Kongresa.
Na Kongres je stigla, kao
posebna gošća, sestra i majka
generalna ministra FSR-a
Encarnacion del Pozo. Taj joj je

Kongres i prvo službeno
putovanje izvan Španjolske,
otkad je krajem 2002. izabrana
za generalnu ministru.
Navečer je stigao Papin Križ
mladih, koji putuje svijetom
kao priprava za Svjetski dan
mladih u Koelnu 2005. godine.
Skupu se pridružio i zagrebački
pomoćni biskup Josip Mrzljak,
koji je član FSR-a, te su svi
zajedno sudjelovali u molitvi
pred Križem i primili
blagoslov. Potom je slavljena
misa na engleskome,
talijanskom, slovenskom i
hrvatskom jeziku. Križ je i 18.
kolovoza tijekom dana u
Saboru izložen za molitvu,

zajedno s ikonom Bogorodice.
Generalna ministra je 18.
kolovoza nakon jutarnje
molitve održala predavanje,
nakon čega su se sudionici
skupa podijelili u četiri skupine
po desetak osoba te je uslijedio
rad na 3 zadana pitanja: u 25.
obljetnici pravila FSR-a svaka
je skupina trebala dadi dvije
ideje o sadržaju pravila na
temelju predavanja generalne
ministre; navesti 10 elemenata
koji joj se čine značajnima za
osnivanje bratstva FRAMA-e te
neka svaka skupina navede 10
elemenata koji joj se čine
značajnima za osnivanje
bratstva FSR-a.

Na otvaranju
kongresa sudjelovali i
generalna ministra
Franjevačkoga
svjetovnog reda, i
biskup Mrzljak, koji je
i sam član FSR-a - U
Samobor stigao i
Papin križ mladih

svećenika. Nakon službe
kapelana u Đakovu i zamjenika
župnika u Petrovaradinu 1 i 2
dolazi na službu u Đakovo,
gdje u razdoblju od 1937. do
1945. djeluje kao bilježnik
Biskupskoga ordinarijata,
ekonom Bogoslovnog
sjemeništa i kapelan stolne
crkve. Neposredno nakon
završetka II. svjetskog rata
odlazi za župnika u Otok gdje
ostaje do 1951. Nekoliko
mjeseci obavlja službu župnika
u Vuki nakon čega je imenovan
za župnika u Punitovcima, gdje
ostaje sve do umirovljenja
1996. Vršio je službu dekana
Otočkoga dekanata te u više
mandata službu dekana
Đakovačkog dekanata. Nakon
umirovljenja 1996. bio je
nastanjen u Svećeničkom
domu, nastavljajući s posebnom
radošću, unatoč visokoj
starosti, pohađati župnu
zajednicu u Punitovcima, s
kojom je 2001. posebno
svečano proslavio 65.
obljetnicu svoje svećeničke
službe.

Na ukopu po službi
najstarijega člana
biskupijskoga
prezbiterija
Đakovačke i
Srijemske biskupije
okupilo se 40
svećenika te više
stotina vjernika,
većinom iz župe
Punitovci, u kojoj je
vlč. Markovac kao
župnik djelovao 45
godina te iz
pokojnikove rodne
župe Donji Andrijevci

nosi križ, onda taj zna cijeniti i
druge. Takvi će biti u stanju
nositi križ i za svog brata. U
svjetlu tih poruka biskup je sve
okupljene pozvao da 9. rujna
sudjeluju u Udbini na misnom
slavlju u povodu 510.
obljetnice Krbavske bitke, u
kojoj su noseći križ za svoj
narod život položile tisuće
Hrvata u borbi protiv
Osmanlija.

Misu u župnoj crkvi
Sv. Jelene predvodio
biskup Bogović

Đakovo, 18.8.2003. (IKA) – Na
svetkovinu Velike Gospe 15.
kolovoza preminuo je u
Svećeničkom domu u Đakovu u
91. godini života i 68. godini
svećeništva svećenik Petar
Markovac. Istoga dana kratki
obred ispraćaja u Svećeničkom
domu predvodio je dijecezanski
biskup Marin Srakić. Ukopni
obredi slavljeni su u
ponedjeljak 18. kolovoza na
gradskom groblju u Đakovu.
Obrede, kao i misu zadušnicu u
đakovačkoj katedrali,
predvodio je pomoćni biskup
Đuro Hranić. Na sprovodu po
službi najstarijega člana
biskupijskoga prezbiterija
Đakovačke i Srijemske
biskupije okupilo se 40
svećenika te više stotina
vjernika, većinom iz župe
Punitovci, u kojoj je kao župnik
djelovao 45 godina te iz
pokojnikove rodne župe Donji
Andrijevci. Prigodnu riječ
oproštaja izrekao je i sadašnji
župnik punitovački Đurica
Pardon. Osobito dirljive riječi
zahvale za duge godine službe
među njima izrekla je
predstavnica vjernika laika,

župna suradnica Maja Perić. U
misnoj homiliji biskup Hranić
orisao je biblijsko iskustvo
krhkosti ljudskoga života, ali i
pouzdanja u Boga, u kojem je
čovjekova zaštita i spasenje.
Govoreći o pokojnikovu životu,
biskup je istaknuo njegovu
smirenost, ustrajnost i vedrinu
te posebno blagost i
dobrohotnost u susretu s
drugim svećenicima i
vjernicima. Riječ zahvale
subraći svećenicima u
Svećeničkom domu,
redovnicama družbe Milosrdnih
sestara sv. Križa, liječnicima i
svima koji su pokojnika dvorili
i pohađali u danima bolesti u
ime rodbine izrekao je
pokojnikov nećak mons. Luka
Marijanović.
Petar Markovac rodio se u
Donjim Andrijevcima 1.
kolovoza 1913. Nakon
osnovnog obrazovanja
gimnaziju pohađa u
Slavonskom Brodu i Požegi
gdje je maturirao 1931. Studij
teologije i svećeničku
formaciju stječe u Đakovu, gdje
ga je biskup Antun Akšamović
21. svibnja 1936. zaredio za
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Pogreb svećenika Petra Markovca

U Rakovici proslavljen blagdan sv. Jelene
Rakovica, 18.8.2003. (IKA) –
Svečanim misnim slavljem u
ponedjeljak 18. kolovoza u
Rakovici je proslavljen blagdan
sv. Jelene, nebeske zaštitnice te
kordunske župe u Slunjskom
dekanatu. Euharistiju, uz
koncelebraciju mnoštva
svećenika Slunjskog dekanata,
među kojima domaćeg župnika
kanonika Petra Boguta te
slunjskog dekana mons. Mile

vijesti news

Pecića kao i gostiju iz Riječke
nadbiskupije, predvodio je u
župnoj crkvi Sv. Jelene
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović.
Govoreći o liku svetice Jelene
Križarice, koja je bila
zaljubljena u Kristov križ
kojega je na kraju bila i
pronašla, biskup Bogović
prenio je poruku da svatko tko
zna cijeniti kada netko za njega
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Svečano proslavljen 553. rođendan Marka Marulića
Posebni pretisak
triptiha Himan Bogu;
Pjesma o pouci
Gospodina našega
Isusa Krista koji visi
na križu. Kršćanin
pita, Krist odgovara i
Blaženoj Djevici

www.ika.hr

Split, 18.8.2003. (IKA) - U
predvorju Muzeja grada Splita,
u Paplićevoj palači u kojoj je
Marko Marulić, otac hrvatske
književnosti i najpoznatiji
Splićanin svih vremena boravio
s prijateljima, prigodno je u
ponedjeljak navečer, 18.
kolovoza proslavljena 553.
obljetnica njegova rođenja.
Rođendansko slavlje i sjećanja
na Marka Marulića Marula,
hrvatskog pjesnika i katoličkog
humanistu, kojega su još za
njegova života čitali pape,
kraljevi, banovi i pučani,
priredio je Književni krug Split
i Marulianum Centar za
proučavanje Marka Marulića i
njegova humanističkog kruga.
Zajedničko okupljanje i
obilježavanje obljetnice rođenja
književnika Marula traje već
četvrtu godinu. Rođendanske
čestitke i zdravice tom su
prigodom izrekli akademik
Tonko Maroević, mr. Bratislav
Lučin i mr. Branko Jozić. A
slavljeniku u čast predstavljene
su i tri Marulićeve pjesme, pod
naslovom Tri remek-djela
Marulićeve latinske muze,
vrstan prijevod 365 stihova,
autora Bratislava Lučina,
popraćen uvodnim studijama.
Zasigurno riječ je o nedvojbeno
među najboljim ostvarenjima
Marulićeve latinske Muze, koje
su u mnogo čemu znakovite za
Marulićevu duhovnost.
Znakovite su ne samo po
sadržaju nego i po vrhunskoj
pjesničkoj vrsnoći, vrhunskoj
ne samo u okviru hrvatskoga
latinizma, nego i u prostoru
europskog humanizma, rečeno

je pri predstavljanju za tu
prigodu posebnog otiska iz
časopisa Mogućnosti, br. 4/6,
2003. Riječ je o pjesničkom
triptihu, pjesmama koje su
naslovljene Himan Bogu;
Pjesma o pouci Gospodina
našega Isusa Krista koji visi na
križu. Kršćanin pita, Krist
odgovara i Blaženoj Djevici.
Prva pjesma Himan Bogu slavi
Boga Oca, stvaranje svijeta i
čovjeka, pjeva dakle o početku
svekolike kozmičke i ljudske
povijesti. Humanistički značaj
pjesme očituje se u doista
himničkom slavljenju Boga,
svijeta i čovjeka, koje doseže
gotovo ekstatičan zanos. Čitav
opis čina kreacije, Božja
naklonost svemu stvorenom,
obilje prirodnih darova i
ljepota, skladan život i rad
čovjeka na zemlji. Ali i
predodređenosti ljudskoga roda
za velika, dalekosežna djela –
sve je u pjesmi prožeto
divljenjem i optimizmom.
Pjesma o pouci Gospodina
našega Isusa Krista koji visi na
križu oprečna je tvorevina u
odnosu na Himan, kako tonom i
sadržajem, tako i dosadašnjom
recepcijskom sudbinom.
Naime, Pjesma o pouci
redovito se ističe kao najviše
objavljivano Marulićevo djelo
u povijesti. Kompozicijski
pjesma se otvara razgovorom
kršćana, koji pita o uzrocima i
pojedinostima raspeća, i Krista,
koji tumači alegorijsko
značenje prizora. U drugom,
pak, Kristovu monologu
najprije se opisuju paklene

muke onih koji se za života
bijahu prepustili grijesima, da
bi se zatim pjesma razvila u
potresni prikaz sudnjega dana i
kraja svijeta. Završni dio kratka
je i izravna pobudnica na
obraćanje, s opomenom o
prolaznosti i pozivom da se
odabere valjan, spasonosni
način života. A treća je mala
posebnost, riječ je o
Marulićevu prepjevu jedne
Petrarcine kancone posvećene
Blaženoj Djevici, kancone koja
se nalazi na posljednjem mjestu
u glasovitom kanconijeru. Tu je
Petrarcinu pjesmu s talijanskog
na latinski prvi prepjevao
Marko Marulić, pa mu i po
tome pripada jedno od brojnih
prvenstava. Time je, istaknuo je
Bratislav Lučin, Marulić
ostvario neobični spoj i jezičnih
dodira, ali i autorskog udjela u
tom prepjevu. Pjesme su istina
rijetki proizvodi ne samo
Marulićeva pera. Uistinu,
uznesenost himna Bogu je
dosegla vrhunac napregnutosti
u čitavom Marulićevu opusu.
Meditativnost patnje Kristove u
toj pjesmi o Kristu razapetom
na križu, a osobnost privatne
osobne molitve, skrušene želje
za spas je u Marulića potpuno
suživljena s Petrarcinim
osjećajem, kazao je Lučin.
Prijevod je, uz akademika
Maroevića i autora Lučina,
svojom interpretacijom
predstavio i dramski umjetnik
HNK Split Josip Zovko. A na
kraju radnog dijela već
tradicionalno za sve nazočne
priređen je prigodni domjenak s
rođendanskom tortom.

Program Obiteljske ljetne škole na Fratrovcu
Odgoj za brak i obitelj
tema je XXXII.
Obiteljske ljetne škole
koja će se održati od
27. do 31. kolovoza u
Zagrebu
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Zagreb, 19.8.2003. (IKA) –
Odgoj za brak i obitelj tema je
XXXII. Obiteljske ljetne škole
koja će se održati od 27. do 31.
kolovoza u Zagrebu, Fratrovac
38. Program započinje u srijedu
27. kolovoza u 17.30 sati
zazivom Duha Svetoga u
kapelici, nakon čega slijedi
pozdrav mr. o. Jure Bosančića.
Potom će mr. Zrinka Gregov
izlagati o obitelji u procesima
globalizacije i tranzicije. U
četvrtak 28. kolovoza u 8.30
sati dr. Josip Čorić održat će
predavanje o kršćanstvu i
globalizaciji. Slijede radionice i
rad u skupinama. Popodnevni
dio program počinje u 16.30

20. kolovoza 2003. broj 33/2003

sati, kada će dr. Štefanija
Bortek Knešaurek govoriti o
društvu u odgoju mladih za
brak i obitelj, a ravnatelj
Hrvatskog Caritasa prof. Mario
Bebić održat će izlaganje o
Hrvatskom Caritasu u službi
obitelji. Slijede priopćenja
roditelja. U petak 29. kolovoza
u 8.30 sati mr. Niko Bilić
govorit će o Božjoj viziji braka
i obitelji, nakon čega su
radionice i rad u skupinama.
Popodnevni dio programa
počinje u 16.30 sati kada će
prof. Mladen Klanac izlagati o
braku i obitelji i pozivu na
stalni angažman. Uslijedit će
priopćenja: brakovi invalidnih

osoba. U subotu 30. kolovoza u
8.30 sati prof. Ružica Lice
govorit će o školskom
vjeronauku u službi daljnje
pripreme za brak, nakon čega
su radionice i rad u skupinama.
Popodnevni program započinje
u 16.30 sati, kada će mr. o. Jure
Bosančić govoriti o dometima i
granicama zaručničkih
tečajeva. Don Anto Baković
predavat će o pastoralu starijih
momaka i djevojaka, slijede
priopćenja roditelja, a plenum
je 31. kolovoza u 9 sati. Teme
radionica su život kao projekt,
seksualni odgoj u obitelji,
odgoj za partnerstvo i odgoj za
ljubav.
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Križ Svjetskog dana mladih u Požeškoj biskupiji
Požega, 19.8.2003. (IKA) –
Križ Svjetskog dana mladih,
koji je od 12. kolovoza boravio
u Hrvatskoj, 19. kolovoza
mladi Požeške biskupije predali
su u Staroj Gradiški mladima
susjedne Bosne i Hercegovine.
Mladi Požeške biskupije
dočekali su Križ u ponedjeljak
18. kolovoza navečer na
požeškom trgu Sv. Trojstva te
su ga u ophodu unijeli u crkvu
Sv. Lovre, gdje je Službu Riječi
predvodio biskup Antun
Škvorčević. Predstavnica Ureda
za mlade Hrvatske biskupske
konferencije Dijana Mlinarić u
svom je obraćanju istaknula da

je taj Križ, koji je dosad
posjetio svih pet kontinenata,
simbol Kristove ljubavi za
čovječanstvo koji kod mladih
jača vjeru, ljubav i nadu.
Biskup je mlade podsjetio da je
križ znak Božje pobjede nad
ljudskim gubitništvom,
uvjetovanostima, ovisnostima i
konačno nad smrću. Dodao je
da taj Križ koji putuje svijetom
ima određeno značenje,
odnosno on na svom putu
potiče čovjeka da se zaustavi
pred sobom samim, pred
svojim životom i zapita se:
kuda ja to idem. “Ovaj Križ
svjedoči da su si milijuni

mladih upravo pred Bogom
postavljali ovakva pitanja. U
njemu vidimo znakovito
prisutnu želju mladih Europe da
ne idu bilo kakvim putem, nego
onim kojega su opečatile
istinske vrijednosti tijekom
2.000 godina. Duhovna snaga
upečaćena u ovo drvo križa
progovara i vama mladima
Požeške biskupije. Ovaj križ
želi promicati zajedništvo među
mladima na najčvršćim
temeljima, onima koje je
postavio Isus Krist”, poručio je
mladima biskup Škvorčević.

U križu vidimo
znakovito prisutnu
želju mladih Europe
da ne idu bilo kakvim
putem, nego onim
kojega su opečatile
istinske vrijednosti u
tijeku 2.000 godina,
rekao je biskup
Škvorčević

Krk, 19.8.2003. (IKA) –
Dekretom krčkog biskupa
Valtera Župana u Krčkoj je
biskupiji došlo do premještaja i
imenovanja svećenika na
službe u biskupiji. Dosadašnji
generalni vikar Krčke biskupije
preč. Franjo Velčić razriješen je
te službe i imenovan župnikom
u Omišlju i vršiteljem dužnost
dekana Omišaljskog dekanata.
Slavko Zec razriješen je službe
župnika u Omišlju i imenovan
vicekancelarom Krčke
biskupije. Ivan Kordić
imenovan je generalnim
vikarom Krčke biskupije.
Mons. Antun Barbiš razriješen
je službe župnika u Njivicama i

imenovan provizorom
Gabonjina i Rasopasna. Dinko
Justinić je razriješen službe
župnika u Lovranu, a imenovan
je župnikom u Njivicama.
Mons. Andrija Depikolozvane
razriješen je službe upravitelja
župe Vrbnik. Vjekoslav
Martinčić razriješen je službe
upravitelja župe Poljica. Anton
Zec, dosadašnji župnik Punta i
Stare Baške, razriješen je te
službe i imenovan župnikom
Vrbnika. Zvonimir Seršić
razriješen je dužnosti
pastoralnog suradnika župe
Mali Lošinj i imenovan je
vicerektorom Bogoslovskog
sjemeništa u Rijeci. Krunoslav

Boras razriješen je službe
župnog vikara u Cresu i
imenovan župnim vikarom u
Malom Lošinju. Jerko Valković
razriješen je službe biskupova
tajnika u Krku i imenovan
pastoralnim suradnikom u
Cresu. Anton Depikolozvane
razriješen je službe odgojitelja
u Pazinskom kolegiju i
imenovan župnikom Punta i
Stare Baške. Zvonimir
Badurina-Dudić je razriješen
službe župnika u Mundanijama
i imenovan župnikom Luna.
Drago Ljubičić, župnik u
Banjolu imenovan je i
župnikom Mundanija.
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Premještaji i imenovanja u Krčkoj biskupiji

Katehetska ljetna škola za osnovnu školu
Split, 19.8.2003. (IKA) Katehetska ljetna škola za
osnovnu školu na temu
“Didaktička obrada teksta i
slike u novim vjeronaučnim
udžbenicima” održat će se od
28. do 30. kolovoza u
Nadbiskupskom sjemeništu u
Splitu. Program započinje 28.
kolovoza u 9 sati, a nakon
molitve, pozdravnih govora i
uvoda u temu dr. Marinko
Vidović govorit će o biblijskim

tekstovima u udžbenicima,
kriteriju izbora po godištima i
razvoju vjerskog znanja
učenika. Potom će dr. Milan
Špehar izlagati o autorskim
tekstovima u udžbenicima i
suvremenom govoru o Bogu,
nakon čega slijedi rasprava. Za
popodne je predviđen rad u
skupinama. Misa u katedrali je
u 19 sati.
U petak 29. kolovoza program
počinje u 8.30 sati, a nakon

molitve će prof. Vesna Šiklić
održati predavanje o ulozi slike
i crteža (vizualnog) u
vjeronaučnim udžbenicima.
Slijedi rasprava i rad u
skupinama, a u 18.30 sati bit će
svečana promocija novih
vjeronaučnih udžbenika.
Program u subotu 30. kolovoza
započinje u 8.30 sati, kada će
biti podnesena izvješća
voditelja radnih skupina, nakon
čega slijedi okrugli stol.

Katehetska ljetna škola za srednju školu
Split, 19.8.2003. (IKA) Katehetska ljetna škola za
srednju školu o metodi u
vjeronaučnoj nastavi održat će
se od 1. do 3. rujna u
Nadbiskupskom sjemeništu u
Splitu. Program započinje 1.
rujna u 9 sati molitvom, nakon
čega slijede pozdravni govori i
uvod u temu, a potom će prof.
Filip Jelavić govoriti o mjestu i
ulozi metode u pedagogiji
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nekad i danas. Dr. Ana Thea
Filipović izlagat će o metodi u
vjeronaučnoj nastavi u službi
pedagogije vjere, nakon čega
slijedi rasprava. Popodne je rad
u skupinama i misa u katedrali
u 19 sati. Program 2. rujna
započinje u 7 sati misom u
sjemenišnoj crkvi. Potom će dr.
Vlatko Dugalić izlagati o
sadržaju vjeronauka u odnosu
prema etičko-moralnim

dilemama mladih danas. Slijedi
tematska rasprava i rad u
skupinama. Promocija
udžbenika je u 18.15 sati.
U srijedu 3. rujna program
započinje u 7 sati misom,
nakon čega slijede izvješća
voditelja radnih skupina i
okrugli stol. Sudjelovanje na
školi je obvezno, jer je to jedina
Katehetska škola za
vjeroučitelje u srednjoj školi.
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Velika Gospa u Mississaugi
Misno slavlje u župi
Hrvatskih mučenika u
Mississaugi u Kanadi
predvodio generalni
ministar reda
franjevaca
trećoredaca dr. fra
Ilija Živković

Mississauga, 15.8.2003. (IKA)
– Generalni ministar reda
franjevaca trećoredaca dr. fra
Ilija Živković predvodio je na
svetkovinu Velike Gospe 15.
kolovoza misno slavlje u
hrvatskoj župi Hrvatskih
mučenika u Mississaugi u
Kanadi.
U prigodnoj propovijedi pred
mnoštvom vjernika fra Ilija je
istaknuo da u Mariji osjećamo
prisutnost žene i majke koja
uvijek zna što je djeci
najpotrebnije i kao takva daje
svakome od nas sigurnost i
majčinsku toplinu, ali i putokaz
kako jedino život utemeljen i
građen na Bogu ima smisla.
Propovjednik je Mariju
usporedio s kućom koja ima
čvrste temelje te je neće lako
srušiti ni vjetar, ni oluja ni

bujice vode, jer je i sam projekt
prije početka gradnje dobro
osmišljen i planiran. Istoga
dana don Jenko Bulić, svećenik
Splitsko-makarske nadbiskupije
i student na poslijediplomskom
studiju u Rimu predslavio je
večernju misu koja je završila
ophodom oko župnog
parkirališta te blagoslovom
ispred slike Gospe Sinjske koja
je bila izložena na javno
štovanje. Oba misna slavlja
uzveličao je pjevanjem župni
zbor pod ravnanjem s. Nevene
Cvitanović. Uoči svetkovine
održana je trodnevna duhovna
priprava koju su predvodili fra
Ilija Živković i don Jenko
Bulić. Svećenici su kroz
prigodne homilije nastojali s
vjernicima dublje razmišljati na
temu “Marija, majka vjere,

ufanja i ljubavi” i kako kroz
Marijin lik živjeti u
svakodnevnom životu te tri
stožerne kreposti.
Uoči svetkovine u četvrtak 14.
kolovoza, nakon mise bdjenja
održano je euharistijsko
klanjanje s posebnom
molitvenom nakanom za
obitelji u teškoćama i mlade
koji su robovi raznih ovisnosti.
Posebno ozračje vladalo je u
župnoj crkvi koja je bila u
polutami zbog iznenadnog
nestanka struje u cijeloj
pokrajini Ontario. Ali, ni
izvanredne okolnosti nisu
zaustavile mnogobrojne
vjernike da dođu Gospodinu,
izvoru svake svjetlosti i
Mladom Suncu s visine,
prikazati svoje zahvale, molitve
i patnje.

Velika Gospa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji
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Kardinal Puljić i
biskup Sudar
predvodili slavlja u
Komušini i Kondžilu
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Komušina, 15.8.2003.
(IKA/KTA) - Proslava Velike
Gospe u marijanskom svetištu
Vrhbosanske nadbiskupije u
Komušini i Kondžilu započela
je bdjenjem 14. kolovoza.
Vjernici su predvodili Molitvu
krunice pred čudotvornom
slikom Gospe Kondžilske, a
svečano misno slavlje
predvodio je vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić uz koncelebraciju
dvanaest svećenika i
sudjelovanje oko 15.000
vjernika. U svom je pozdravu
župnik Marko Mikić pozvao
vjernike da, poput Marije, više
budu spremni slušati nego
pričati, kako bi u sebi otkrili
Božju volju i svoje vjerničko
poslanje. Kardinal Puljić
posebno je pozdravio vjernike
stalno nastanjene u župi
Komušina, koji su "pravi čuvari
svetišta i trajni molitelji pred
likom Gospe Kondžilske".
Kardinal je također pozdravio i
predsjedavajućeg
Predsjedništva BiH Dragana
Čovića s pratnjom kao i sve
društveno političke dužnosnike
nazočne na misnom slavlju. U
propovijedi je kardinal istaknuo
kako se vjernici u Komušini
okupljaju da dignu srce k nebu i
zahvale Mariji koja je bila
svetište Božje i omogućila da
svemogući Bog, koji upravlja
svijetom, postane malo dijete,
trpi i umre za otkupljenje palog
svijeta. "Ono što danas
slavimo, pripravljeno je za
svakog vjernika – biti
proslavljen. Ovdje smo da u

20. kolovoza 2003. broj 33/2003

Mariji na nebo uznesenoj
otkrijemo smisao našega života
i dobijemo snagu da iz Kristove
patnje, križa i muke hodimo
putem uskrsnuća. Razni poreci
su nam uzeli vjeru u život
vječni. Živi se kao da Krist nije
ni došao na zemlju, kao da nije
umro i uskrsnuo. Svi trebamo
pokazivati da Krist živi i
djeluje po nama. Ovdje smo da
molimo Gospu za veću
solidarnost, veću povezanost i
veće zajedništvo. Ovdje smo da
molimo za nova duhovna
zvanja i slogu u Crkvi. Gospe,
daj mom narodu da se ne boji
života. Gospe, daj mome
narodu da se ne boji djece.
Kažemo, uništit će nas
neprijatelji, neće, uništit ćemo
sami sebe ako ne bude djece.
Majka koja rađa je blagoslov za
jedan narod. Molimo da naše
majke budu nesebične i jake.
Drage majke, neka vas Gospa
hrabri u vašem divnom
poslanju. Tamo gdje se majka
želi vratiti dogodit će se
povratak. Želim da se svatko
vrati doma pun snage isprošene
od Marije na nebo uznesene",
poručio je kardinal Puljić.
Na samu svetkovinu Uznesenja
Marijina 15. kolovoza
hodočasnici su imali prigodu za
ispovijed od ranih jutarnjih sati,
a u 9 sati krenuo je svečani
ophod sa čudotvornim likom
Gospe Kondžilske koji je
predvodio pomoćni biskup
vrhbosanski Pero Sudar. Po
dolasku na brdo Kondžilo, gdje
je slavljena misa nazočne je
pozdravio župnik Mikić, biskup

Sudar je zatim blagoslovio
novo zvono na Kondžilu, koje
je svečano zazvonilo. Pozvao je
oko 15.000 vjernika da ne
dopuste Kondžilu zamrijeti i da
to zvono doziva djecu
Komušine da se vrate Bogu i
otvore životu. U propovijedi je
biskup Sudar podsjetio je da
svetkovina Uznesenja Marijina
stavlja vjernicima na srce vjeru
u zagrobni život i uskrsnuće, jer
svaka osoba svoj vrhunac
dobiva u vječnom životu.
"Ljudi traže izvore gdje su se
napajali njihovi pradjedovi. Ne
možeš zemljom koračati bez
neba. Ne možeš biti čovjek bez
Boga... Marijin život je primio
krunu vječnog života. Danas
imamo pravo dopustiti da nam
zaigra srce baš kao što je
Marijino srce zaigralo vidjevši
kako mlade majke i očevi svoju
djecu koja su morala biti
rođena negdje daleko od
Komušine nose na svojim
ramenima i drže u naručjima.
To je put i to je način. Donijeti
ih ovdje i pokazati, ovo je
tvoje, ovdje ti je rođen otac i
majka, ovdje ti je rođena baka i
djed, ovdje su rođeni svi naši.
Ovdje je Kondžilo, naše
zavjetno mjesto, ovdje je
Gospa, naša nebeska majka. Ne
smijemo se bojati ni djece, ni
povratka, ni Bosne ni hrvatskog
imena ni ove patničke Crkve.
Po završetku mise ponovno je
formiran ophod u kojemu je
slika Gospe Kondžilske
vraćena u kriptu župne crkve u
Komušini, gdje trajno boravi.

Crkva u Hrvata

Proslavljena svetkovina Uznesenja Marijina u Jajcu
Jajce, 15.8.2003. (IKA) - Na
svetkovinu zaštitnice jajačke
gradske župe Uznesenja
Marijina na nebo vjernici su se
pripremali devetnicom,
trodnevicom te misom
uočnicom koju je 14. kolovoza
predvodio fra Alen Kristić iz
Vareša. Na sam blagdan Velike
Gospe proslava započela

jutarnjom misom, a središnje
koncelebrirano misno slavlje
predvodio je župni vikar iz Bile
kod Travnika fra Marinko
Vidak. Više od pet tisuća
vjernika i Gospinih štovatelja
okupilo na izuzetno uređenome
prostoru, kao i u šumarku
između samostana Sv. Luke,
nove župne crkve u gradnji i

rijeke Vrbasa. Misne i prigodne
Gospine pjesme pjevao je
mješoviti župni pjevački zbor,
pod vodstvom s. Vesne Babić i
uz potporu pjevača iz puka te
članova HKD "Napredak"
podružnica "Stjepan
Tomašević" Jajce. Slavlje je
nastavljeno pučkim veseljem.

Na središnjem slavlju
okupilo se više od
5.000 vjernika

su robovi svoga tijela, predajući
se raznim ovisnostima te je
upitno hoće li se jednoga dana
naći u zagrljaju Presvetog
Trojstva, rekao je kardinal. Na
kraju misnog slavlja pozvao je
vjernike da ovozemaljski život
usmjere prema životu vječnom,
jer samo će tako nadrasti i ovo
vrijeme i ovu situaciju. Misno
slavlje uveličao je župni zbor
Krista Kralja pod ravnanjem s.
Bibijane Ćurlin.

Ljudi danas žive kao
da Bog ne postoji,
postali su robovi
svoga tijela, predajući
se raznim ovisnostima
te je upitno hoće li se
jednoga dana naći u
zagrljaju Presvetog
Trojstva, rekao je
kardinal

Boga i u Božju providnost, te je
tako našao mir svoga srca i
duše. Najveća kuga današnjeg
vremena je nedostatak ljubavi
za one kojima je potrebna naša
pomoć, istaknuo je vlč. Ljuban,
te je pozvao nazočne vjernike
da se otvore Božjem
djelovanju, strpljivo noseći
životne križeve, a naši sveci su
tu da nam od Gospodina izmole
milost, da živimo najveću
zapovijed, zapovijed ljubavi,
ljubeći Boga i čovjeka.

Najveća kuga
današnjeg vremena je
nedostatak ljubavi za
one kojima je
potrebna naša pomoć,
istaknuo je vlč.
Ljuban

malonogometni turnir. Za
hodočasnike je osigurana
okrepa u improviziranim
objektima, a za uzvanike i
goste, među kojima i biskupa
Komaricu, ručak je u
kotorvaroškoj župnoj kući
priredio župnik fra Pero sa
župljanima.

Rokovo u Kotor
Varoši

Čitluk, 15.8.2003. (IKA) Vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljić pohodio
je na Veliku Gospu 15.
kolovoza župu Krista Kralja u
Čitluku, gdje je predvodio
ophod i misno slavlje u prigodi
svetkovine Uznesenja Marijina
na nebo. Ophod s Gospinim
kipom krenuo je ispred crkve
do kapelice u groblju, gdje je
bilo euharistijsko slavlje.
Kardinal je u propovijedi
istaknuo kako smo svi pozvani

na svetost kao i da svi želimo
biti sretni, a to ćemo moći
ostvariti samo ako stavimo
Boga na prvo mjesto. Marija je
dušom i tijelom bila uznesena
na nebo te tako nije iskusila
trulež groba, kazao je.
Upozorio je također da se u
posljednje vrijeme često
spominju zgarišta, a samo malo
se spominju zgarišta ljudskih
srca i duša. Ljudi danas žive
kao da Bog ne postoji, postali

Rokovo u Sjekosama
Dračevo, 16.8.2003. (IKA) - U
župi Dračevo, u filijalnoj crkvi
Sv. Roka u Sjekosama
svečanim misnim slavljem u
subotu 16. kolovoza proslavljen
je blagdan sv. Roka. U
nazočnosti mnogobrojnih
hodočasnika misno slavlje
predvodio je don Tomislav
Ljuban, katedralni kapelan u
Mostaru. Govoreći o sv. Roku,
koji je odgojen u strahu
Božjemu, te je tako još kao
dijete shvatio evanđeoske riječi

ljubavi prema Bogu i čovjeku,
don Ljuban je u propovijedi
istaknuo koliko je danas
potrebno slijediti primjer toga
sveca. Živeći u vremenu kada
je harala kuga, sveti Roko se
stavio na raspolaganje svima
kojima je bila potrebna pomoć,
te je uz Božju pomoć mnoge
ozdravljao od te opake bolesti,
od koje je i on sam obolio. U
napuštenosti od onih koje je
ozdravljao i pomagao, sve
svoje pouzdanje stavio je u
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Kardinal Puljić na Veliku Gospu u Čitluku

Susret biskupa Komarice i Doris Pack
Kotor Varoš, 16.8.2003. (IKA)
- Gotovo pet tisuća vjernika,
hodočasnika i štovatelja sv.
Roka sudjelovalo je na misi
uočnici koju je 15. kolovoza
predvodio fra Zoran Mandić,
blagdanskim misnim slavljima
16. kolovoza koje su predvodili
župnik Sokoline fra Vinko
Marković i svečanome
koncelebriranom pučkom
misnom slavlju koje je
predvodio banjolučki biskup
Franjo Komarica. Suslavilo je
desetak svećenika, većinom
domaćih franjevaca
predvođenih župnikom
domaćinom župe Rođenja
Marijina fra Perom Karajicom,
izaslanikom provincijala fra
Mije Džolana definitorom i
ekonomom Bosne Srebrene fra
Stipom Karajicom i najstarijim
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živućim od dvadeset i sedam
svećenika toga kraja fra
Markom Kovačićem.
Groblje Rokovo najpoznatije je
svečevo svetište u tom dijelu
BiH, gdje većinom pješice hrle
hodočasnici iz mnogih
bosanskohercegovačkih mjesta,
jer je sv. Rok nebeski zaštitnik
od kuge i drugih bolesti, a po
predajama, ispod velike
kamene ploče u blizini
grobljanske kapelice nalaze mu
se moći, zemni ostaci.
Hodočasnici s te tvrde kamene
ploče oštrim predmetima
otkidaju komadiće ili prah te
nose kućama stavljajući ih na
postelje bolesnika ili ušivajući
u njihovu odjeću. Nakon
vjerskih slavlja nastavljeno je s
pučkim slavljima s prigodnim
manifestacijama, kao što je

Iz neslužbenih izvora saznaje se
da je biskup Komarica
razgovarao s visokom
predstavnicom EU Doris Pack,
koja boravi u kraćem posjetu
tom kraju. Pretpostavlja se da je
bilo riječi o povratku svih
Hrvata i nesrpskog življa u RS
te osiguranju temeljnih uvjeta
za njihov održivi opstanak na
prostorima na kojima je
najmanji broj povratnika.
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Velika Gospa u Torontu
Svetkovinu Velike
Gospe i svoju
zaštitnicu proslavila
je hrvatska župa Naše
Gospe Kraljice
Hrvata iz Toronta u
Kanadi u nedjelju 17.
kolovoza u župnom
parku Father Kamber
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Toronto, 17.8.2003. (IKA) Svetkovinu Velike Gospe i
svoju zaštitnicu proslavila je
hrvatska župa Naše Gospe
Kraljice Hrvata iz Toronta u
Kanadi u nedjelju 17. kolovoza
u župnom parku Father Kamber
svečanim ophodom i misnim
slavljem koje je predvodio
Krunoslav Novak, svećenik
Varaždinske biskupije i student
na poslijediplomskom studiju u
Rimu, uz koncelebraciju
župnika Josipa Kosa, mons.
Petra Raijća, tajnika u
Tajništvu Svete Stolice te
Mladena Horvata i Antuna
Sentea, svećenika koji studiraju
na rimskim učilištima. Na
misnom slavlju sudjelovalo je
više od 3.500 hrvatskih
vjernika koji žive u Kanadi.
U prigodnoj propovijedi vlč.
Novak istaknuo je kako je
Marija Isusova majka, tijelom i
dušom proslavljena na nebu i
kao takva slika je i početak
Crkve kakva ima biti u
budućnosti. Crkva se u Mariji

uzvisuje i u njoj s radošću
promatra ono što sama želi biti
i ono čemu se nada. Nadalje,
propovjednik je rekao kako
živimo u svijetu ponude i
potražnje, u svijetu masovnih
medija u kojima čovjek postoji
onoliko koliko se reklamira ili
koliko je spreman odvojiti za
svoju promidžbu kako bi drugi
o njemu čuli. No, jedan
događaj, nestanka struje
zaustavio je čitav taj svijet
reklama, televizora, radija. Više
ljudi u ovome gradu primijetilo
je da nikada prije nisu vidjeli
toliko prekrasnih zvijezda iznad
Toronta kao tih dana kada nije
bilo električne energije.
Zvijezde su na nebu prisutne
uvijek, ali ih ne primjećujemo
jer nam bljesak svjetala
reklama ne dopušta da
pogledamo dalje, da vidimo
ono što će nas uistinu zadiviti.
Na slični način možemo
promatrati i poruku evanđelja.
Čovjek je u današnjem svijetu
bombardiran tolikim porukama

i pozivima sa svih strana koje
mu obećavaju sreću, radost,
lakši život u kojima je teško
prepoznati istinske i prave
vrijednosti. Evanđelje je, pak,
Radosna vijest koja postoji i
koja ostaje i u trenutku kada
ima i kada nema struje, u
trenucima kada imamo i kada
oskudijevamo, kada smo
radosni ili tužni, rekao je
propovjednik. Govoreći kako
smo svjedoci koliko je život u
obitelji u današnjem vremenu u
krizi te ne samo da se obitelji
raspadaju, nego se nastoji
nazvati obitelji ono što se
protivi njenoj naravi,
propovjednik je istaknuo da u
Mariji treba tražiti uzor
obiteljskog života. Svečanost
proslave i slavljenje mise
uveličao je župni zbor pod
ravnanjem s. Nikoline Jaković.
Nakon misnog slavlja u
župskom parku nastavilo se sa
slavljem uz prigodni program i
druženja.

Biskup Bogović na proslavi svetog Stjepana u
Mađarskoj
Budimpešta, 20.8.2003. (IKA)
– U Mađarskoj na proslavi
Srednjoeuropskoga katoličkog
dana odnosno proslavi svetog
Stjepana, zaštitnika Ugarske,

sudjeluje u ime Hrvatske
biskupske konferencije
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović. Zajedno s njim na
skupu svećenika biskupskih

konferencija osam
srednjoeuropskih država boravi
i slunjski župnik i dekan mons.
Mile Pecić.

Papin pozdrav hrvatskim hodočasnicima
Castel Gandolfo, 20.8.2003.
(IKA) – Papa Ivan Pavao II.
pozdravio je 20. kolovoza
hrvatske hodočasnike okupljene
na općoj audijenciji u Castel
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Gandolfu. "Srdačno
pozdravljam sve ovdje nazočne
hrvatske hodočasnike. Predragi,
povjeravajući svakoga od vas i
vaše obitelji zagovoru Blažene

Djevice Marije, na sve zazivam
Božji blagoslov. Hvaljen Isus i
Marija!", rekao je Papa u svom
pozdravu na hrvatskom jeziku.

Inozemne vijesti

Vatikan: Izložba posvećena Ivanu Pavlu II.
Vatikan, 13.8.2003. (IKA) –
Papi Ivanu Pavlu II. posvećena
je izložba fotografija priređena
u prostorima uz baziliku Sv.
Petra u Vatikanu, a koju je
moguće posjetiti do 31.
kolovoza. Izložbu pod
naslovom “Apostol mira – Ivan
Pavao II.” organizirala je
Seoulska nadbiskupija,
Ministarstvo kulture i turizma
Južne Koreje, te korejsko
Katoličko apostolsko vijeće.

Izložene fotografije
južnokorejskog fotografa NamSika Baika, prikazuju nekoliko
važnih trenutaka 25-godišnjega
papinstva Karola Wojtyle,
posebice u dodiru s mnoštvima
ljudi.
Na svojim putovanjima Papa
posvuda pronosi vrednotu mira,
a posebice u krajeve pogođene
ratom. Premda zalaganje
Svetoga Oca za mir obuhvaća
sve zemlje, ipak ostaje

zabrinutost za Koreju, gdje
teška situacija između Sjevera i
Juga zemlje predstavlja stalnu
prijetnju za stanovnike cijeloga
poluotoka. Veliki napori Ivana
Pavla II. za mir i njegovo
posebno zanimanje za moju
zemlju, rodili su u meni želju
za ostvarenjem te izložbe,
rekao je autor fotografija
predstavljenih na izložbi NamSik Baik u razgovoru za Radio
Vatikan.

Na izložbi pod
naslovom “Apostol
mira – Ivan Pavao
II.” izložene su
fotografije
južnokorejskog
fotografa Nam-Sika
Baika

naime, prolazi i kroz tešku
krizu obitelji, na što su
upozorili sudionici katoličkog
kongresa o obitelji nedavno
održanog u Kijevu, istaknuvši
nepovoljne uvjete za obitelj,
krizu u demografskom razvoju i
izvanredno velik broj pobačaja
te zatražili sveobuhvatnu
državnu zaštitu braka i obitelji.

U Tarnopolu se gradi
prvi centar za
apostolat laika

Ukrajina: Renovabis pomaže laike
Kijev, 13.8.2003. (IKA) Njemačka udruga Renovabis
znatnom financijskom pomoći
pridružila se izgradnji prvoga
Centra za apostolat laika u
Grkokatoličkoj crkvi u
Ukrajini. Centar se gradi u
sjedištu eparhije u Tarnopolu
koja okuplja 600 župa, s
namjerom da grkokatoličke
vjernike aktivnije uključi u

izgradnju ukrajinskog društva
koje trenutno prolazi kroz
promjene, s visokom stopom
nezaposlenosti i složenim
gospodarskim odnosima.
Eparhija Tarnopol također
namjerava unaprijediti rad s
obiteljima te se intenzivno
uključiti u borbu za priznavanje
crkvenih škola i zaštitu
nerođenog života. Ukrajina,

Den Haag, 13.8.2003. (IKA) Od 800 milijuna Afrikanaca
oko 50% ih je kršćana objavila
je nizozemska katolička
agencija "Katholiek
Nederland", pozivajući se na
njemačkog povjesničara Bernda

Ludermanna. Rimokatolička
crkva je najveća kršćanska
vjerska zajednica na afričkom
kontinentu, dok ukupno tamo
djeluje 10.000 kršćanskih
Crkava i zajednica. Ludermann
opisuje kako se vjera koju su u

www.ika.hr

Svaki drugi Afrikanac je kršćanin
19. stoljeću donijeli misionari
vrlo brzo "udomaćila". Ističe
također kako je afričko
kršćanstvo "mnogo životnije"
od europskog te većina kršćana
redovito sudjeluje u
bogoslužjima.

Svečano bdjenje u bazilici Sv. Marije Velike u Rimu
Rim, 14.8.2003. (IKA) - Uoči
svetkovine Velike Gospe
održano je 14. kolovoza u
bazilici Sv. Marije Velike u
Rimu tradicionalno svečano
bdjenje s pjevanjem kratkih
tropara preuzetih iz istočne
liturgije. Pobožnost u čast
Gospe predvodio je upravitelj
Marijine bazilike biskup Franco
Gualdrini. U tom je bdjenju
povezana zapadna predaja
čašćenja Gospina uznesenja i
istočna predaja Usnuća, koje se
slavi kao neka vrsta Uskrsa
Majke Božje. Na taj je način
izraženo duhovno bogatstvo
obaju pluća Crkve o kojima je
Ivan Pavao II. često govorio.
Marijino uznesenje, kako ga je
u dogmatskoj definiciji
pojasnio Pio XII., znači za

Isusovu Majku prijelaz iz
ovozemaljskoga života u
nebeski, odnosno da je nakon
prestanka ovozemaljskog života
Marija uznesena tijelom i
dušom u slavu nebesku. Istočna
predaja taj događaj prikazuje
smještajući Mariju, kao malu u
bijelo odjevenu djevojčicu, u
Isusove ruke. Tako Sin nosi
Majku u vječnu nebesku radost,
onako isto kao što je Marija
Isusa nosila u Beltehemu i
Nazeretu. Za svetkovinu Velike
Gospe sve istočne Crkve sirska, koptska, etiopska,
armenska i sve pravoslavne
Crkve pripravljaju se
dvotjednom molitvom i
postom, poput onog u korizmi.
Stoga neke Crkve to razdoblje
čak nazivaju malom korizmom

Majke Božje. Istočna predaja u
Marijinu uznesenju tijelom i
dušom na nebo promatra
njezinu "slavnu Pashu", kojom
počinje buduća stvarnost
Crkve, otvara se mogućnost
sudioništva u slavi i poslanju
Marijina Sina i Spasitelja. U tih
se četrnaest dana vjernici
posebnim molitvama obraćaju
Mariji. Takva su molitvena
bdjenja i ove godine, od 1. do
15. kolovoza, održana svake
večeri od 21.30 do 22.30 sati u
crkvi Sv. Marije u Ulici Lata u
Rimu. Ta pobožnost Gospi traje
već tri desetljeća. Njezina je
liturgija prilagođena zapadnom
načinu molitve i uključuje
pjesme, psalme, čitanja, litanije
i pjevanje starih istočnih
himana u čast Majke Božje.

U bdjenju s pjevanjem
kratkih tropara
preuzetih iz istočne
liturgije povezana
zapadna predaja
čašćenja Gospina
uznesenja i istočna
predaja Usnuća

Rumunji najviše vjeruju Crkvi
Bukurešt, 14.8.2003. (IKA) Crkva uživa daleko najviše
povjerenje u Rumunjskoj,
pokazali su rezultati ankete
Instituta za ispitivanje javnog
mnijenja (CURS).

vijesti news

Crkvi najviše vjeruje čak
73,6% Rumunja, pri čemu se
uglavnom misli na mjesnu
pravoslavnu Crkvu. Vojsci
vjeruje 66,8% stanovnika, a
medijima njih 58,3%.

Samo 23,7% Rumunja vjeruje
Vladi svoje zemlje, a još manje
povjerenja imaju u političke
stranke (11,3%), Parlament
(16,6%), sindikate (21,4%) i
pravosuđe (22,2%).
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Slovačka: Plaća svećenika manja od prosječne
Bratislava, 14.8.2003. (IKA) Katolički i evangelički župnici
u Slovačkoj traže od države
povišenje plaća. Naime, u
Slovačkoj, kao i u Češkoj za
plaću duhovnika još uvijek je
nadležna država. Slovački
duhovnici upozoravaju da je
njihova plaća u visini 70%

prosječne plaće u zemlji i
trenutno iznosi 9.000 kruna
(oko 225 eura) mjesečno.
Prosječna svećenička plaća u
Češkoj iznosi 12.500 kruna.
Zakonom zajamčena minimalna
plaća u Slovačkoj sada je 5.080
kruna, dok će od listopada biti
povišena na 6.080 kruna.

Osobito se evangelički župnici
s obiteljima teško izdržavaju sa
sadašnjom plaćom. Iz
slovačkog Ministarstva
financija ističu da je plaće
svećenicima moguće povećati
samo određenim zakonskim
amandmanom, no taj postupak
još nije pokrenut.

Apel Međunarodnog Caritasa za pomoć Sjevernoj Koreji
Sadašnje napetosti,
nastale zbog
ponovnog pokretanja
sjevernokorejskoga
nuklearnog programa,
prouzročile su znatno
smanjenje pomoći za
pučanstvo koje
gladuje

Rim, 14.8.2003. (IKA) –
Međunarodni Caritas pozvao je
javnost da i dalje šalje pomoć
Sjevernoj Koreji. Sadašnje
napetosti, nastale zbog
ponovnog pokretanja
sjevernokorejskoga nuklearnog
programa, prouzročile su
znatno smanjenje pomoći za
pučanstvo koje gladuje. Još u
lipnju je Caritasu u Hong
Kongu povjerena uprava tom
pomoći. Najveći je, pak,

darovatelj južnokorejski
Caritas. No, sada je od
najavljene pomoći stiglo samo
30%, pa se smatra da će to
napose pogoditi djecu, sirotišta,
bolesnike i trudnice.
Međunarodni Caritas pomaže
Sjevernoj Koreji još od 1995. g,
kad su tu zemlju pogodile teške
poplave koje su izazvale glad i
prouzročile više od dva
milijuna mrtvih. Međunarodni
Caritas nastoji sada pomoći

Sjevernoj Koreji da ostvari
prehrambenu sigurnost,
poboljša zemljoradnju,
zdravstvo, odgoj i školovanje.
No, najveći dio Caritasove
pomoći troši se za osnovnu
prehranu pučanstva, a tek što
preostaje uporabi se za
kupovinu lijekova i
zemljoradničkog alata i
opremanje, bolnica, sirotišta i
škola.

Indija: U pripremi "bijela knjiga" o kršćanstvu
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Katoliki nadbiskup
upozorio da studija ne
smije biti iskorištena
za stvaranje još većih
problema kršćanskoj
zajednici u Indiji

New Delhi, 14.8.2003. (IKA) Nevladina nacionalna komisija
za manjine u Indiji namjerava
izraditi bijelu knjigu o
indijskom kršćanstvu. Studija
bi trebala ukloniti "predrasude i
nesporazume" hinduske većine
i analizirati društveni prilog
kršćana u Indiji, istaknuo je

član Komisije V. V. Augustine
na susretu kršćanskih
predstavnika u New Delhiju.
Katolički nadbiskup New
Delhija Vincent Concessao,
pozdravio je pothvat, uz
upozorenje da ne smije biti
iskorišten za stvaranje još većih
problema kršćanskoj zajednici

u zemlji.
Premda članovi Komisije
dolaze iz svih manjina u Indiji,
često im se predbacuje
privrženost Vladi i vodećoj
nacionalističkoj hinduskoj
stranci, umjesto djelotvornog
zastupanja interesa manjina.

15. obljetnica posvete katedrale Uznesenja BDM u
Beogradu
Vrhunac proslave
Godine krunice u
Beogradskoj
nadbiskupiji
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Beograd, 14.8.2003. (IKA) Svečanim misnim slavljem koje
je 14. kolovoza predvodio
beogradski nadbiskup Stanislav
Hočevar, Beogradska
nadbiskupija proslavila je 15.
obljetnicu posvete katedrale
Uznesenja Blažene Djevice
Marije na Neimaru.
Kao što je posveta katedrale
bila obavljena u Marijinoj
godini, tako je i svečanost bila
vrhunac proslave Godine
krunice u Beogradskoj
nadbiskupiji. Na misnom su
slavlju sudjelovali i svećenici
koji slave 25. obljetnicu
misništva: župnik iz Smedereva
Stjepan Barišić i župnik iz
Kragujevca Stjepan Vinojčić i
ovogodišnji mladomisnici
Antun Kragul iz Hrvatske i
Marko Trošt iz Slovenije.
Nakon mise održan je svečani
ophod sa svijećama i Marijinim
kipom po dvorištu crkve uz
meditacije otajstava svjetla.
Sadašnja katedrala nalazi se na
prostoru na kojem su 1924. g.
francuski redovnici
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asumpcionisti započeli graditi
manju crkvu, župni ured i
samostan. Prvo krštenje u toj
župi, gdje su vjernici bili u
većini Francuzi, upisano je u
župske knjige 1927.g., a svake
sljedeće godine bilo je oko 200
krštenja.
Isti redovnici 1938. g. počeli su
graditi sadašnju veću crkvu,
posvećenu Djevici Mariji kao
spomen-crkvu na žrtve
francuskih i srpskih vojnika u
prvome svjetskom ratu na
Solunskom frontu, o čemu
govori i spomen ploča na ulazu.
Podignuta zgrada doživjela je
teške vihore rata i poslijeratnih
zbivanja, te je od 1938. do
1984. g. upotrebljavana u
različite svrhe: zbog dobre
akustike za snimanje muzičkih
emisija za Radio Beograd,
zatim kao skladišni prostor za
lijekove cijelog Beograda, a u
posljednje vrijeme i kao
skladište tvornice metalnog
namještaja Jadran-Zagreb.
Radovi obnove katedrale
započeli su dvije godine nakon

odlaska asumpcionista iz
Beograda (1982) i završeni su
1988. g. Za obnovu crkve
najviše je zaslužan tadašnji
župnik, sada pokojni mons.
Anton Hočevar, koji je više od
30 godina propovijedao po
različitim zemljama i skupljao
priloge, ne samo za katedralu,
nego i za nove velike orgulje
(2000), koje su poznate u
Beogradu i koriste se za
nastupe i koncerte poznatih
maestra.
Posvetu nove crkve u čast
Uznesenja Blažene Djevice
obavio je 14. kolovoza 1988.
tadašnji beogradski nadbiskup
Franc Perko i time je Beograd
dobio novu katedralu. Do tada
je to bila crkva Krista Kralja,
izgrađena prije 115 g., a
tadašnji nadbiskup Rodić je za
nju govorio, da je to "najmanja
katedrala na svijetu". Jubilarne
2000. godine započela su i
biskupijska hodočašća koja
traju i danas.
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Guverner za više vjeronauka
Canberra, 14.8.2003. (IKA) Glavni guverner Australije
Michael Jeffrey založio se za
više vjeronaučne nastave u

tamošnjim školama. Učenike
treba naučiti temeljnim
vrijednostima - vjeri, nadi i
ljubavi, istaknuo je guverner,

dodavši kako australskome
društvu nedostaje upravo
vrijednosti koje promiču velike
svjetske religije.

Patrijarh Sabbah: Za mir na Bliskom istoku nužno je
čudo
razgovoru za Radio Vatikan,
jeruzalemski katolički patrijarh
Michel Sabbah ipak je izrazio
nadu da će dijalog zamijeniti
nasilje, dodavši da je za mir na
tim prostorima nužno čudo.
Smatra da u ovom trenutku
vlada veliki nered i ne vidi se
prava volja za mirom.
Promjena situacije ovisit će o
pritisku koji će SAD ili EU
izvršiti na Izrael kako bi vratio
Palestincima ono što oni trebaju
imati – teritorij na kojemu se
može utemeljiti neovisna
država, a ne samo gradove koji
će biti poput otoka okruženih sa
svih strana. Patrijarh Sabbah je

zatim istaknuo kako je potrebno
istinski započeti mirovne
pregovore i prestati sa svim
ratnim akcijama, i s palestinske
i s izraelske strane.
Što se tiče krajevnih Crkvi,
patrijarh je kazao kako su
njihove inicijative vezane prije
svega uz molitvu, jer "znamo
da je nužan Božji zahvat koji bi
prosvijetlio Izraelce i Palestince
kako bi ozbiljno krenuli putem
mira. Osim toga, neprestano
uzdižemo glas i ponavljamo da
mir treba istinski željeti kako bi
se on postigao i ostvario".

Jeruzalemski katolički
patrijarh smatra da u
ovom trenutku vlada
"veliki nered i ne vidi
se prava volja za
mirom"

Požarom se teško oštećuje i uništava Božje djelo
Rim, 14.8.2003. (IKA) Europa ljetos proživljava
nestašicu kiše, a kao posljedica
posvuda haraju veliki požari i
teške vrućine. Italija je kao
predsjedajuća Europskom
unijom predložila da sve zemlje
članice ujedine svoja sredstva
za gašenje požara i tako stvore
posebne snage za brzu
intervenciju koje će moći gasiti
požare u cijeloj Europi. U rujnu
bi Europsko povjerenstvo
trebalo odgovoriti na taj
prijedlog, koji se za sada
općenito smatra dobrim i
prihvatljivim. Na taj bi se način
stvorila neka vrsta
protupožarne vojske na
europskoj razini. Često se,
naime, događa da u jednoj
zemlji požar uništava velike
površine, a susjedne države
imaju protupožarna sredstva
koja stoje neiskorištena.
Nažalost, pomoć se iz drugih
zemalja traži ili dolazi samo
kad požar poprimi velike
razmjere, kao kad su nedavno
talijanski vatrogasci pomagali
gasiti požare u Francuskoj.
Ukoliko se ostvare zajedničke
europske protupožarne snage
moći će se posvuda u Europi
intervenirati u roku od nekoliko
sati, s većim sredstvima i više
ljudi. Sadašnje tako brojne
požare često izazivaju osobe
koje nastoje iz njih izvući neku
korist, pastiri koji žele proširiti
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pašnjake ili zemljoradnici
paleći neoprezno korov,
istaknuo je u razgovoru za
Radio Vatikan talijanski
ministar za zemljoradnju i šume
Gianni Alemanno. Naravno,
ima tu i raznih zloporaba, pa su
stoga u Italiji uvedene stroge
mjere da opožarena područja ne
mogu postati gradilišta i ne
mogu se uporabiti u neku drugu
svrhu. Mnogi misle da je
podmetanje vatre mali prekršaj.
No, riječ je o teškom napadu na
prirodu, na okoliš te je potrebno
o tome govoriti i upozoravati
savjesti. Valja poznavati težinu
tog prekršaja koji je također
protiv čovjeka, zaključio je
talijanski ministar.
Odgovorni smo za stvorenu
prirodu oko sebe. Sveti Otac je
na taj problem upozorio u
nedjeljnom nagovoru, ukorivši
potpaljivače. Nekad se
uništavanje prirode nije
smatralo velikim grijehom.
Danas se mišljenje promijenilo
i riječ je o velikom zlu koje
valja ispovijedati, istaknuo je u
razgovoru za talijanski
katolički dnevnik Avvenire
benediktinac Ildebrando
Scicolone, profesor na
Papinskom sveučilištu sv.
Anselma u Rimu i liturgijski
stručnjak. Požarom se teško
oštećuje i uništava Božje djelo.
Sve je za čovjeka, a čovjek je

za Boga, pa kad prekidamo tu
ravnotežu djelujemo protiv
Stvoriteljeve volje, upozorava
o. Ildebrando. Dodaje kako su u
misnim tekstovima predviđene
molitve za razne konkretne
potrebe, pa prema tome i za
kišu, kao što se može moliti i za
lijepo vrijeme te za sjetvu i
žetvu. Liturgijska predaja
predviđa takve molitve u
cijelome drugom tisućljeću,
počevši od Papinskog rimskonjemačkog pontifikala iz
desetog stoljeća. Premda u
prošlosti nije postojala sadašnja
ekološka svijest, spomenuti
zazivi ipak odavno postoje, jer
je čovjek svjestan da sve ovisi o
Bogu. Stoga Crkva odavno
blagoslivlja more, gradove i
sela, planine i životinje, jer je
Kristovom mukom i
uskrsnućem cijeli stvoreni
svijet, koji nas okružuje,
konkretno i stvarno otkupljen i
spašen.

Italija predložila
stvaranje
protupožarne vojske
na europskoj razini

www.ika.hr

Jeruzalem, 14.8.2003. (IKA) U međunarodnoj zajednici
vlada velika zabrinutost zbog
razvoja situacije na Bliskom
istoku. Nedavni atentati
palestinskih ekstremista
izazvali su ponovne napade s
izraelske strane, koji su odnijeli
nove žrtve. Izraelci prijete da
neće više sudjelovati u
međunarodnome mirovnom
planu Road map, koji su
zajedno pripremili UN,
Europska unija, SAD i Rusija, a
palestinski predsjednik Yaser
Arafat ponovno je optužen za
podupiranje terorizma.
Osvrnuvši se na tu situaciju u

Stoga u liturgijskim knjigama
postoje molitve za milost kiše,
kazao je o. Ildebrando i dodao
kako se vjernici odavno za tu
milost obraćaju raznim
svecima, ovisno o pojedinom
kraju. Tako je Skolastika
svetica koju se može moliti za
milost kiše, jer je ona kišom
spriječila odlazak svog brata,
sv. Benedikta, prigodom
njihovoga posljednjeg susreta.

31

Inozemne vijesti

Papa imenovao bendiktinskog opata pomoćnim
biskupomJeruzalemskoga latinskog patrijarhata
Očekuje se da će
imenovanje poboljšati
odnose
Jeruzalemskoga
latinskog patrijarhata
i katolika židovskog
jezika

Vatikan, 14.8.2003. (IKA) Papa Ivan Pavao II. imenovao
je benediktinskog opata JeanBaptista Gouriona, dosadašnjeg
opata samostana Sv. Marije od
usksrnuća u židovskom gradu
Abou Gosh, pomoćnim
biskupom jeruzalemskoga
latinskog patrijarhata, ujedno
prvim biskupom za
dušobrižništvo katoličkih
vjernika koji govore židovski
jezik i žive na području toga
patrijarhata, priopćio je 14.
kolovoza Tiskovni ured Svete
Stolice. Promatrači ocjenjuju da
će to imenovanje poboljšati

odnose Jeruzalemskoga
latinskog patrijarha, kojeg se
proziva zbog naklonosti
Palestincima, i katolika
židovskog jezika.
Novoimenovani biskup je
židovskog podrijetla, rođen
1934. u alžirskom gradu Oranu,
gdje je završio školovanje. Na
pariškom sveučilištu studirao je
prirodne znanosti i medicinu.
Na Uskrs 1958. primio je
krštenje u staroj francuskoj
opatiji Bec-Hellouin u koju je
ušao 1962., i položio vječne
zavjete 1965. Nakon što je u toj
opatiji završio studij filozofije i

teologije zaređen je za
svećenika 1967., a 1976. poslan
je, zajedno s još dva subrata
benediktinca, u Abu Gosh, gdje
su osnovali novi benediktinski
samostan u kojemu je o. JeanBaptiste Gourion bio najprije
poglavar, a 1999. prvi opat. Te
iste godine jeruzalemski
latinski patrijarh Michel
Sabbah ga je posvetio i
imenovao biskupskim vikarom
i predsjednikom Djela sv.
Jakova, koje skrbi za
dušobrižništvo katoličke
zajednice židovskog jezika u
Svetoj zemlji.

Uganda: Ubijena dva katolička misionara

www.ika.hr

U posljednjih
dvadeset godina u
Ugandi je u različitim
okolnostima ubijeno
13 kombonijanskih
redovnika i jedna
redovnica

Kampala, 15.8.2003. (IKA) Kampala, (IKA) - Dva
katolička misionara ubijena su
na sjeveroistoku Ugande, javlja
misijska agencija Misna.
Kombonijance Talijana Marija
Mantovanija (84) i domaćeg
redovnika Godfreya Kiryowa
(29) ubili su 14. kolovoza
četrdesetak kilometara sjeverno
od katoličke misije u Kanawatu
ratnici Karimojong. Vozilo u
kojemu su bila dvojica
misionara i jedan mladić našlo
se u trenutku pljačke stoke
između dviju bandi ratnika.
Misionari su ubijeni vatrenim
oružjem, a mladić se uspio
spasiti. Jedan od napadača već
je uhićen.
O. Mantovani od 1957. godine

živi u Ugandi i bio je najstariji
misionar u Karamoji i veliki
poznavatelj njihove kulture, te
je napisao gramatiku na
mjesnom jeziku. Osim toga, bio
je zadužen pratiti mlade
misionare u učenju tamošnjega
jezika i proučavanju kulture,
prije početka njihovoga
pastoralnog djelovanja. Brat
Kiryowa bio je najmlađi, tek je
protekle godine položio prve
zavjete. U posljednjih dvadeset
godina u Ugandi je u različitim
okolnostima ubijeno 13
kombonijanskih redovnika i
jedna redovnica.
U brzojavu apostolskom
nunciju u Ugandi nadbiskupu
Christopheu Pierreu, koji je
potpisao državni tajnik kardinal

Angelo Sodano, papa Ivan
Pavao II. izrazio je sućut u
povodu ubojstva dvojice
misionara. Sveti je Otac izrazio
duboku žalost zbog te tragične
vijesti te uzdigao molitve za
duše dvojice misionara.
Vjernicima ugandske biskupije
Kotido, posebice rodbini i
prijateljima ubijenih misionara,
uputio je iskrenu sućut.
Povjerivši vjernike, pogođene
tom velikom boli, zaštiti Marije
uznesene na nebo, Papa moli da
pronađu utjehu te da svi budu
ojačani u svjedočenju ljubavi i
pomirenja. Kao znak
obnovljene snage i mira, Papa
je na kraju brzojava, udijelio
svoj apostolski blagoslov.

Poljski primas pozvao na moralni preporod
Više od 150.000
hodočasnika u
Čenstohovi - Kardinal
Ruini predao Papinu
poruku
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Varšava, 15.8.2003. (IKA) - Na
moralni preporod Poljske
pozvao je primas kardinal Jozef
Glemp u tijeku svetkovine
Uznesenja Marijina 15.
kolovoza u svetištu u
Čenstohovi, na kojoj se okupilo
više od 150.000 hodočasnika iz
cijele zemlje. Predsjednik
Talijanske biskupske
konferencije kardinal Camillo
Ruini predao je poruku pape
Ivana Pavla II. u kojoj Sveti
Otac ističe svoju duhovnu s
poljskim hodočasnicima i
zahvaljuje za molitvenu
potporu u povodu srebrnog
jubileja svog pontifikata.
Opisujući veliki značaj Ivana
Pavla II. u povijesti, kardinal
Ruini istaknuo je kako se papa
Wojtyla nije zadovoljio pukom
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nazočnošću na pozornici
povijesti, već joj je promijenio
smjer prema Božjem planu.
Snagu kojom je čovječanstvo
poveo novim putovima našao je
u svojoj dubokoj marijanskoj
pobožnosti, dodao je kardinal
Ruini.
U svojoj je propovijedi kardinal
Glemp iznio trijeznu sliku
duhovnog stanja zemlje:
odstupanje od Boga i prirodnog
zakona, čvrstih vrednota i
etičkih normi. U svojoj je
kritičkoj analizi poljski primas
nadalje sa žaljenjem ustvrdio
kako se politika zemlje umjesto
promicanja općeg dobra bavi
stranačkim nadmetanjem, a
istaknuo je i korupciju u
gospodarstvu kao izvor velike
zabrinutosti.

I ove je godine mnoštvo
hodočasnika Crnoj Gospi
krenulo pješice. Od 1. do 14.
kolovoza u Čenstohovu je
stiglo 105.000 hodočasnika.
Najdužu udaljenost prešli su
hodočasnici iz biskupije
Koszalin-Kolobrzeg: 620
kilometara propješačili su u 19
dana. Varšavljani su na svoje
tradicionalno hodočašće u
Čenstohovu - 292. u nizu krenuli 6. kolovoza. Dan prije
započelo je akademsko
hodočašće s 4.500 sudionika.
Posebno je dojmljivo bilo
hodočašće 150 varšavskih
invalida kojima je pomagalo
400 dragovoljaca. Ove se
godine hodočastilo u povodu
25. obljetnice pontifikata
poljskog Pape.
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Nadbiskup Rode o problemima slovenskog društva
izazova njegovoj vjernosti
evanđelju i odgovornosti prema
narodu.
Govoreći o aktualnim
problemima slovenskog
društva, nadbiskup Rode
posebno je spomenuo odnos
prema životu - veliki broj
pobačaja, samoubojstva i raznih
ovisnosti. Smatra da veliku
odgovornost za taj nezdravi
odnos prema životu snosi
društvo. Mladi se teško
odlučuju na zasnivanje obitelji,
vlastiti stan je gotovo
nemoguće osigurati, a i
najamnine nadilaze njihove
mogućnosti. Ljubljanski
nadbiskup spomenuo je i
propadanje sela, koje mladi
napuštaju "jer se djevojke ne
žele udavati za seljake", dok
istodobno ljevica usvaja
permisivne zakone "koji
pospješuju javni nemoral i
obezvrednjuju obitelj koja je

jedini jamac budućnosti
naroda". Nadbiskup Rode
istaknuo je i nezrelo i sebično
poimanje spolnosti koje među
mladima promiču mediji, krizu
slovenskog školstva, koje za
razliku od većine susjednih
zemalja još uvijek nije vratilo
vjeronauk u škole; te daljnje
bogaćenje manjine i
osiromašenje većine građana.
Poručio je da će, premda bogati
imaju sve ovlasti te medijima
oblikuju javno mnijenje, doći
trenutak kada će ljudi spoznati
da "sebičnim bogatašima,
makar i u ljevičarskim
odijelima, ne treba vjerovati".
Ljubljanski nadbiskup istaknuo
je zatim da u slovenskom
narodu ima mnogo poštenih,
radišnih i plemenitih ljudi
sposobnih suočiti se s tim
izazovima kojih je izvor
pomanjkanje duhovnih
vrednota.

Na svetkovinu Velike
Gospe u slovenskome
marijanskom svetištu
u Brezju hodočašće u
sklopu
Srednjoeuropskoga
katoličkog dana
okupilo više tisuća
vjernika

Patrijarh Pavle traži oštre mjere protiv ubojica
djece na Kosovu
Beograd, 15.8.2003. (IKA) Nakon napada kod sela
Goraždevca na zapadu Kosova
u kojem su 13. kolovoza u
rafalnoj vatri dva srpska
tinejdžera ubijena, a više ih je
ranjeno dok su se kupali u rijeci
Bistrici, srpskopravoslavni
patrijarh Pavle I. zatražio je od
srpskih i crnogorskih vlasti te
međunarodne zajednice
poduzimanje oštrih mjera
protiv počinitelja. Srpski
potpredsjednik Vlade Nebojša
Čović zatražio je hitnu sjednicu
Vijeća sigurnosti UN-a,

istaknuvši kako međunarodne
snage - policija UNMIK i snage
KFOR "očito ne gospodare
stanjem" na Kosovu.
Više tisuća Srba okupilo se 14.
kolovoza u Kosovskoj
Mitrovici u prosvjedu pod
geslom "Europo, zašto nam
ubijaju djecu", koji je započeo
minutom šutnje za 20godišnjeg Ivana Jovovića i 12godišnjeg Panteliju Dakića.
Više stotina Srba sudjeluje u
blokadama cesta dok se ne
uhite napadači na skupinu djece

iz posljednje srpske enklave na
zapadu Kosova. Prosvjedi su
održani i u središtu Gračanice
kod Prištine, Leposaviću i
Zubin Potoku. Od dolaska
NATO-vih snaga na Kosovo
1999. oko 200.000 Srba pred
nasiljem albanskih ekstremista
napustilo je regiju. Procjenjuje
se da tamo ima još između
80.000 i 120.000 Srba, koji
uglavnom žive u enklavama
pod zaštitom KFOR-a, s vrlo
ograničenom slobodom
kretanja.

Brojni prosvjedni
skupovi Srba zbog
terorističkog napada
kod Goraždevca

Sikh nije otkrio njezino
porijeklo. Tada nastaje rascjep
u njezinoj obitelji, jer je se sin,
radikalni islamist, te susjedi
odriču. Film završava ženinim
samoubojstvom. Glavnu ulogu
u filmu tumači indijska glumica
Kirron Kher, a film je
potpomogla švicarska zaklada
za kulturni razvoj. Film "Mirna
voda" prva je koprodukcija
indijske i pakistanske
kinematografije.

Zlatni leopard u
Locarnu dodijeljen
filmu "Khamosh Pani"

www.ika.hr

Brezje, 15.8.2003. (IKA) - U
slovenskome marijanskom
svetištu u Brezju na svetkovinu
Velike Gospe 15. kolovoza
svečani ophod i središnje misno
slavlje hodočašća u sklopu
Srednjoeuropskoga katoličkog
dana predvodio je ljubljanski
nadbiskup Franc Rode s više
tisuća vjernika.
Čovjek se ne miri s konačnom
pobjedom smrti i Marijino
uznesenje je tajna neizmjerne
radosti. Ta sloboda pred smrću
daje kršćaninu volju da
preoblikuje svijet i gradi Božje
kraljevstvo na zemlji, unosi u
ljude radost i ljubav prema
životu, skrb za sudbinu mladih,
hrabrost za ostvarivanje
pravednoga, socijalno
osjetljivog društva, istaknuo je
nadbiskup Rode. Upozorio je
kako se u tom smislu pred
slovenskim kršćaninom otvara
široko polje djelovanja -

Ekumenska nagrada pakistanskome filmu
Zuerich, 19.8.2003. (IKA) Ekumenski ocjenjivački sud 56.
međunarodnog filmskog
festivala u Locarnu dao je
glavnu nagradu filmu
"Khamosh Pani" (Mirna voda)
pakistanske autorice Sabihe
Sumare. Za svoju izuzetnu
umjetničku vrijednost i veliku
senzibilnost film je, prema
odluci žirija, nagrađen Zlatnim
leopardom. Sumara je u filmu
obradila "vruću temu" - utjecaj
religije na svakodnevni život u

vijesti news

Pakistanu, pokazujući kako
vjera zahtijeva moralnost i
poštivanje vrednota, ali je
nespojiva sa svakim nasiljem i
mržnjom prema drugima i
drukčijima.
Glavna junakinja filma je Aiša,
pripadnica Sikha, koju su g.
1947. nakon podjele Indije i
Pakistana odveli i odgojili
muslimani. Njezino vjersko i
nacionalno podrijetlo bilo je
tajna te je ona proživjela sretni
život sve dok neki hodočasnik
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Europa je neraskidivo povezana s kršćanstvom
Papine riječi uz
molitvu Anđelova
pozdravljenja u
nedjelju 17. kolovoza
2003.

1. Prekjučer, na svetkovinu
Uznesenja Blažene Djevice
Marije u nebo, liturgija nas je
potaknula upraviti pogled
prema nebu, razmatrati Mariju
u novom Jeruzalemu, svetom
gradu koji silazi s neba (usp.
Otk 21,2). "Evo", govori
Gospodin, "sve činim novo"
(isto, 21,5).
U Otkrivenju snažno odjekuje
evanđelje nade, koje potiče
prihvatiti "Božju novost",
eshatološki dar koji nadilazi
svaku ljudsku mogućnost, i
kojeg samo on može izvršiti. Ta
će "novost" imati puno
ostvarenje na kraju vremenâ, ali
je već prisutna u povijesti. Sve
do sada, naime, kroz Crkvu,
Bog obnavlja i preobražava
svijet, i odrazi njegova
djelovanja mogu se vidjeti
također "u svakom obliku

ljudskog suživota nadahnutog
evanđeljem" (apostolska
pobudnica Ecclesia in Europa,
107).
2. Europski kontinent, koji već
dva tisućljeća "sluša evanđelje
kraljevstva u koje je svečano
uveo Isus" (isto, 107),
nerazdvojno je povezan s tom
"novošću". Kršćanska mu je
vjera dala oblik, i neke njegove
temeljne vrijednosti uslijed
toga su nadahnuli "demokratski
ideal i ljudska prava" europske
moderne. Osim što je
"zemljopisno mjesto" Europa je
"pretežno kulturalni i povijesni
pojam". Ona se okarakterizirala
kao kontinent zahvaljujući
također ujediniteljskoj snazi
kršćanstva, koje je znalo
međusobno integrirati različite
narode i kulture (usp. isto, 108).

Ne može se zanijekati da, u ove
naše dane, Europa prolazi kroz
krizu vrijednosti, i važno je da
vrati svoj pravi identitet. Proces
proširenja Europske unije na
ostale zemlje ne može se ticati
jedino zemljopisnih i
gospodarskih vidika, već se
mora prevesti u obnovljenu
složnost vrijednosti koje se
moraju izraziti u pravu i u
životu (usp. br. 110).
3. Molimo Svetu Djevicu, koju
se časti u mnogim europskim
svetištima, da pomogne tom
kontinentu da bude svjestan
vlastitoga duhovnog poziva i
pridonese izgrađivanju
solidarnosti i mira "unutar
svojih granica i u cijelom
svijetu" (br. 113).

Dan nade i svjetla

www.ika.hr

Papine riječi uz
molitvu Anđelova
pozdravljenja na
svetkovinu Uznesenja
BDM 15. kolovoza
2003.

1. Usred mjeseca kolovoza, koji
je za mnoge vrijeme ljetnog
odmora i praznika, liturgija
svečano slavi Uznesenje
Blažene Djevice Marije u nebo.
To je dan nade i svjetla, jer je
svim ljudima, hodočasnicima
na zemlji, dano nazreti u
Mariji, "slavnog određenja"
koje ih očekuje.
Na današnji dan razmatramo
službenicu Gospodnju
okruženu kraljevskim sjajem u
raju, gdje nam je prethodila
također svojim proslavljenim
tijelom. U nju gledamo kao u
znak sigurne nade. U Mariji se,
uistinu, ispunjavaju Božja
obećanja poniznima i

pravednima: zlo i smrt neće
imati posljednju riječ.
2. Draga braćo i sestre, koliko
god bili tamni oblaci koji se
ponekad skupljaju na obzoru, i
koliko god bili nerazumljivi
događaji ljudske povijesti, ne
gubimo nikada povjerenje i
mir. Današnji nas blagdan
poziva pouzdati se u Bezgrešnu
koja nas s neba, poput sjajne
zvijezde, usmjerava u
svakodnevnom hodu ljudskog
života.
Doista, Djevica, uznesena u
nebeski Jeruzalem, nastavlja
svoje djelo pred Kraljem slave,
kao naša zagovornica i
službenica spasenja. Marija

pomaže shvatiti da samo u
njezinu božanskom Sinu naš
život može pronaći puni smisao
i vrijednost. Njeguje tako u
nama "nadu u eshatološki cilj"
prema kojem smo se "uputili
kao članovi hodočasničkoga
Božjeg naroda u povijesti"
(apostolsko pismo Rosarium
Virginis Mariae, 23).
3. Djevice Majko Kristova, bdij
nad Crkvom! Daj da jednoga
dana i mi uzmognemo biti
dionici iste slave u raju, gdje si
"danas uzdignuta nad sve
korove anđela i s Kristom si
dovijeka u slavlju" (antifona na
početku večernje mise bdjenja).

Lauda, Jerusalem, Dominum
Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 20. kolovoza
2003.

34

Kateheza br. 83 – Ponovno
izgrađeni Jeruzalem
Uvodno biblijsko čitanje: Ps
147, 12-20
"Slavi Jahvu, Jeruzaleme, /
hvali Boga svoga, Sione! / On
učvrsti zasune vrata tvojih, /
blagoslovi u tebi tvoje sinove. /
On dade mir granicama tvojim,
/ pšenicom te hrani najboljom. /
Besjedu svoju šalje na zemlju, /
brzo trči riječ njegova. / Kao
vunu snijeg razbacuje, / prosipa
mraz poput pepela. / On sipa
grâd kao zalogaje, / voda mrzne
od njegove studeni. / Riječ
svoju pošalje i vode se tope; /
dunu vjetrom i vode otječu. /
Riječ svoju on objavi Jakovu, /
odluke svoje i zakone Izraelu. /
Ne učini tako nijednom narodu:
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/ nijednom naredbe svoje ne
objavi! Aleluja!"
1. Psalam koji nam je upravo
predložen za razmatranje
sačinjava drugi dio prethodnog
psalma 146. Drevni grčki i
latinski prijevodi, kojih se drži i
liturgija, smatrali su ga
međutim samostalnom
pjesmom, jer se svojim
početkom jasno razlikuje od
prethodnog dijela. Taj je
početak postao slavan, jer je
često uglazbljivan na
latinskom: Lauda, Jerusalem,
Dominum. Te početne riječi
predstavljaju tipični poziv
himana psaltira na slavljenje i
veličanje Gospodina: ovaj put
je Jeruzalem, oličenje naroda,

pozvan veličati i slaviti svoga
Boga (usp. r. 2).
Odmah se spominje razlog
zbog kojeg molitvena zajednica
mora uzdići Gospodinu svoju
hvalu. Taj je razlog povijesne
naravi: on, Osloboditelj Izraela
iz babilonskoga progonstva,
onaj je koji je pružio sigurnost
svome narodu "učvrstivši
zasune vrata" grada (usp. r. 13).
Kada je Jeruzalem srušen u
napadu vojske kralja
Nabukodonozora 586. godine
prije Krista, knjiga Tužaljki
uvela je u taj prizor samoga
Gospodina kao suca Izraelovih,
dok "razvaljuje zidove Kćeri
sionske... Vrata njina utonuše u
zemlju, on im je razbio zasune"
(Tuž 2,8.9). Sada se, međutim,
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2. Mir, šalôm, spominje se
odmah, također stoga, jer je
simbolično sadržan u samom
imenu Jeruzalema. Već je
prorok Izaija obećavao gradu:
"Za glavara tvoga postavit ću
Mir, Pravdu za vladara"
(60,17).
Ali, osim što podiže zidove
grada, blagoslivlja ga i
uspostavlja u njemu mir u
sigurnosti, Bog nudi Izraelu
ostale temeljne darove: to je
ono što se opisuje u završetku
psalma. Ondje se spominju
darovi objave, zakona i
božanskih propisa: "Riječ svoju
on objavi Jakovu, odluke svoje
i zakone Izraelu" (Ps 147,9).
Slavi se tako Izraelovo
izabranje i njegovo jedinstveno
poslanje među narodima:
obznanjivati svijetu Božju riječ.
To je proročko i svećeničko
poslanje, jer "koji je to narod
tako velik da bi imao zakone i
uredbe pravedne kao što je sav
ovaj Zakon koji vam ja danas
iznosim?" (Pnz 4,8). Po Izraelu
i, dakle, također po kršćanskoj
zajednici, odnosno Crkvi,
Božja riječ može odzvanjati u
svijetu i postati pravilo i svjetlo
života za sve narode (usp. Ps
147,20).
3. Sve do sada smo opisivali
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prvi razlog hvale koju treba
uzdići Gospodinu: to je
povijesni razlog, vezan naime
uz osloboditeljsko i
objaviteljsko djelovanje Boga
prema svom narodu.
Postoji, ipak, još jedan izvor
klicanja i hvale: taj je izvor
kozmičke naravi, povezan
naime s božanskim djelom
stvaranja. Božanske riječ
snažno nadire da oživi biće.
Poput nekog glasnika, ona trči
golemim prostranstvima zemlje
(usp. Ps 147,15), a odmah za
njenim tragom niču divote.
Eto nadolazeće zime koja je
pjesničkim izrazima opisana u
njezinim atmosferskim
pojavama; snijeg je zbog svoje
bjeline nalik vuni, mraz sa
svojim nježnim oblicima poput
pustinjske prašine (usp. r. 16),
grâd je nalik mrvama kruha
rasutim po zemlji, led zaleđuje
zemlju i sprječava rast bilja
(usp. r. 17). To je zimska slika
koja poziva otkriti divote
stvorenoga i koja će biti
preuzeta u vrlo živopisnom
tekstu druge biblijske knjige,
Sirahu (43,18-20).
4. Ipak, također po djelovanju
Božje riječi, ponovno se javlja
proljeće; led se topi, puše topli
vjetar i vode ponovno počinju
teći (usp. Ps 147,18),
ponavljajući tako neprestani
ciklus godišnjih doba i dakle
samu mogućnost života za
ljude.
Nije naravno nedostajalo
metaforičkih iščitavanja tih
božanskih darova. "Pšenica"
navodi na pomisao o daru
euharistijskog kruha. Veliki
kršćanski pisac iz trećeg

stoljeća Origen čak je
poistovjetio tu pšenicu sa
znakom samog Krista i, na
osobit način, Svetog pisma.
Ovo je njegov komentar: "Naš
je Gospodin zrno pšenice koje
je palo na zemlju i razmnožilo
se za nas. Ali to je zrno pšenice
najobilatije od svih... Božja je
riječ najobilnija od svih,
obuhvaća u samoj sebi sve
naslade. Sve ono što želiš
dolazi od Božje riječi, na isti
način na koji to opisuju Židovi:
kada su jeli manu, ona je, u
njihovim ustima, poprimala
okus onoga što je svaki od njih
želio... Tako i u tijelu Kristovu,
koje je učiteljska riječ, to jest
razumijevanje svetih Pisama,
koliko je velika želja da ga
imamo, toliko je obilna hrana
koju primamo. Ako si svet,
nalaziš okrepu, ako si grešnik,
nalaziš osudu" (Origen –
Jeronim, 74 omelie sul libro dei
Salmi, Milano 1993., str. 543544).
5. Gospodin, dakle, djeluje
svojom riječju ne samo u
stvaranju već također u
povijesti. On se objavljuje
nijemim glasom prirode (usp.
Ps 18,2-7), ali se otvoreno
izražava po Bibliji i svojim
osobnim priopćavanjem u
prorocima i u punini u Sinu
(usp. Heb 11,1-2). To su dva
različita dara njegove ljubavi,
no koja teže istom cilju.
Zato se naša hvala svakog dana
mora uzdizati u nebo. To je
naša hvala, koja započinje u
zoru u jutarnjoj molitvi kojom
se blagoslivlja Gospodina
života i slobode, postojanja i
vjere, stvaranja i otkupljenja.
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Gospodin ponovno vraća
izgradnji svetoga grada; u
obnovljenom hramu on iznova
blagoslivlja svoju djecu.
Spominje se, tako, djelo koje je
učinio Nehemija (usp. Neh 3,138)., koji je zidine Jeruzalema
vratio u prijašnje stanje, kako bi
ponovno bile oaza radosti i
mira.
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Novi vjeronaučni udžbenici
Na Internet stranici
Nacionalnoga
katehetskog ureda
HBK objavljeni su
nazivi vjeronaučnih
udžbenika za školsku
godinu 2003/2004.

Na Internet stranici
Nacionalnoga katehetskog
ureda HBK objavljeni su nazivi
vjeronaučnih udžbenika za
školsku godinu 2003/2004.
“Učimo ljubiti Boga i ljude“,
naziv je vjeronaučnog
udžbenika za prvi razred OŠ, a
autori su dr. Josip Jakšić i s.
Karolina Mićanović. “Rastimo
u zahvalnosti“, vjeronaučni je
udžbenik za drugi razred OŠ, a
autori su također dr. Josip
Jakšić i s. Karolina Mićanović.

“Za stolom ljubavi i
pomirenja“, vjeronaučni je
udžbenik za treći razred OŠ,
autora dr. Ivice Pažina i
suradnika. “Katekizam 4“,
naziv je udžbenika za četvrti
razred OŠ, kojega je uredio
Josip Baričević. Udžbenik za
peti razred OŠ naslovljen je “Ja
sam put“, a autori su dr. Ružica
Razum i suradnici. “Pozvani na
slobodu“, naslov je udžbenik za
šesti razred OŠ, a autori su
također dr. Ružica Razum i

suradnici. “Zajedno u ljubavi“,
vjeronaučni je udžbenik za
sedmi razred OŠ, autora mr.
Josipa Periše i suradnika.
“Snagom Duha“, vjeronaučni je
udžbenik za osmi razred OŠ, a
autori su Josip Baričević, Ana
Gabrijela Šabić, Bonaventura
Duda, Josip Turčinović i dr.
“Tražitelji smisla“, naziv je
vjeronaučnog udžbenika za prvi
razred srednje škole, a autori su
dr. Rudi Paloš i suradnici.
(ika-kj)

Dokumenti Vojnog ordinarijata
Dopunjeno izdanje
knjige dokumenata o
ustrojstvu i djelovanju
Vojnog ordinarijata u
Republici Hrvatskoj

Iz tiska je izašlo drugo,
dopunjeno izdanje knjige
dokumenata o ustrojstvu i
djelovanju Vojnog ordinarijata
u Republici Hrvatskoj, kojoj je
u novom izdanju dodan
komentar Ugovora između
Svete Stolice i Republike
Hrvatske o dušobrižništvu
katoličkih vjernika, pripadnika
oružanih snaga i redarstvenih
službi Republike Hrvatske, koji

je napisao apostolski nuncij u
Ukrajini nadbiskup Nikola
Eterović.
U knjizi su uz spomenuti
komentar objavljeni Spirituali
militum curae - Apostolska
konstitucija pape Ivana Pavla
II. o duhovnoj skrbi za vojnike,
Ugovor između Svete Stolice i
Republike Hrvatske o
dušobrižništvu katoličkih

vjernika, pripadnika oružanih
snaga i redarstvenih službi
Republike Hrvatske, bule o
osnutku Vojnog ordinarijata u
Hrvatskoj i o imenovanju
prvoga vojnog ordinarija,
Dekret o potvrdi Statuta VO,
Statut Vojnog ordinarijata u
Hrvatskoj te pravilnik o
njegovu ustrojstvu i djelovanju.
Knjiga je objavljena u nakladi
Vojnog ordinarijata. (ika-kj)
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Male priče za dušu Brune Ferrera
Četrdesetak kratkih
priča i nekoliko
mudrih misli

Katehetski salezijanski centar
objavio je knjižicu “Krugovi u
vodi. Male priče za dušu”
autora Brune Ferrera, u kojima
je sabrano četrdesetak kratkih
priča i nekoliko mudrih misli.
Sasvim mala bobica, Stolarevo
oko, Ruka, Idi ti umjesto mene,

Posebna majka, Čavao, Zašto
trčiš?, Dug, Napredak, Molitva,
Problem, Legenda, Zakletva,
Čiste ruke, Guske i bara, Mi ne
tonemo, Na stratištu, Zašto?,
Uzvanici, Razlika, Strašilo,
Luk, Dvojica koja su vidjela
Boga, Sjena, Čime se bavi

Bog?, Zaboravni grad, Počevši
od kraja, Polje, Sličnosti, Kada
je pitanju država, Ratni brod,
Milostinja, Glagol, Velika
provalija, Bajka o zlatnoj ribici,
Božje ruke i Jabuka, naslovi su
priča sabranih u knjižicu čija je
cijena 40 kuna. (ika-kj)

godine do najnovijega doba.
Autor je iznio povijesni presjek
te je prikazao stanje ukrajinske
grkokatoličke zajednice u
razdoblju Austro-ugarske
Monarhije, Kraljevine SHS –
Kraljevine Jugoslavije,

Nezavisne Države Hrvatske,
Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije i
razdoblju agresije na Bosnu i
Hercegovinu (1992-1995).
(ika-kj)

Grkokatolici u BiH
Novi broj Časopisa za
suvremenu povijest (1/2003.),
koji objavljuje Hrvatski institut
za povijest, donosi članak
Adnana Busuladžića o pojavi
grkokatoličkog stanovništva u
Bosni i Hercegovini od 1879.
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