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Priopćenje sa sjednice Stalnog vijeća
HBK u Zadru
Pripreman program jesenskog plenarnog
zasjedanja HBK u Hvaru od 26. do 30.
listopada na kojemu će se analizirati Papine
poruke s trećeg posjeta Hrvatskoj, raspravljati
laikat, proslave Srednjoeuropskoga katoličkog
dana, daljnja provedba Ugovora između Svete
Stolice i RH i ostala aktualna pitanja

Posuvremeniti i bolje opremiti
katoličke škole
Na prvoj sjednici Odbora HBK za katoličke
škole o perspektivama i poteškoćama

Priprava Zahvalnoga hrvatskog
hodočašća u Rim
Misno slavlje u bazilici Sv. Marije Velike 7.
studenoga, 8. studenoga zajednička audijencija
sa Svetim Ocem u Dvorani Pavla VI. te misa u
bazilici Sv. Petra

Novom reformom školstva u BiH
zatire se identitet mladih naraštaja
hrvatskoga naroda
Biskupi BiH upozoravaju na brojne opasnosti i
ciljeve dugo najavljivane reforme školstva u
BiH, ističući kako ona unosi zabunu, stvara
podlogu za incidente, vodi neprihvatljivoj
segregaciji i neprihvatljivoj "asimilaciji"
učenika i nasilno nameće nekakav "neutralni"
religiozni odgoj u školama te traže da se
konačno isprave nepravde i štete nanesene
hrvatskom narodu Daytonskim sporazumom

Bratislava: Papa proglasio blaženima
žrtve komunističkog terora
U svečanome misnom slavlju na Petržalki u
sudjelovanju 500.000 hodočasnika Papa je
posljednjeg dana svoga posjeta Slovačkoj
proglasio blaženima grkokatoličkog biskupa
Vasila Hopka i redovnicu Zdenku Schelingovu
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Papin pozdravni brzojav predsjedniku Mesiću
Razrješenja i imenovanja u Porečko-pulskoj biskupiji
Zagreb: Predstavljena knjiga biskupa Komarice
Biskupijski susret vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri Krčke biskupije
Preminuo fra Ivo Peran
Kistanje: 700. obljetnica prvog spomena Janjeva
272. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu
Hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu
Krk: Prvi doživotni zavjeti redovnice benediktinke nakon 30 godina
Ivanečki Vrhovec: Misa zahvalnica za kanonizaciju Marije De Mattias
Oproštajno misno slavlje nadbiskupa Einaudija u riječkoj katedrali
U Đakovu započeo Teološko-pastoralni seminar za svećenike

Crkva u Hrvata
■
■
■
■
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■

30 godina HKM Hanau-Fulda-Marburg
Papa primio novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj
Izjava Poslovnog odbora Napretka o obrazovanju u BiH
Kardinal Puljić otvorio web stranicu Vrhbosanske nadbiskupije
Proslavljena 80. obljetnica dolaska Družbe Kćeri milosrđa u Suboticu
Proslavljeno Uzvišenje sv. Križa u Hamiltonu
30. obljetnica HKM u Bernu

Inozemne vijesti
■
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Međunarodni kongres o mistici
Papa započeo pohod Slovačkoj
Marijina "lekcija" iz zrele slobode
Rožnava: Papa ohrabrio mađarsku manjinu i zemljoradnike
Cancun: Potvrđena zauzetost Svete Stolice za siromašne
Papina poruka sudionicima opće skupštine UN-a

Prilog dokumenti
■ Učimo od Marije
■ Slovačka - vjerna Kristu i Crkvi

Prilog prikazi
■ Biskup Komarica o stanju u banjolučkom kraju
■ O. Bono Zvonimir Šagi o raspravi o jogi
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Podvinje: 25 godina svećeništva Stjepana Barišića
Svečanu misu
predvodio beogradski
nadbiskup

Podvinje, 7.9.2003. (IKA) – U
povodu 25 godina svećeništva
Stjepana Barišića slavljena je u
nedjelju 7. rujna u župnoj crkvi
Sv. Antuna Padovanskog u
Podvinju svečana misa koju je
predvodio beogradski
nadbiskup Stanislav Hočevar s
više svećenika, u sudjelovanju
mnoštva vjernika. Čestitke
slavljeniku u povodu srebrnog
jubileja uputili su župnik o.

Andrzej Owca, vjernici
Vranovaca, Bukovlja, Tomice,
Podvinja, vjernici iz
Smedereva, gdje je vlč. Barišić
u službi već 5 godina, te
crkveni zbor koji je pjevanjem
uveličao misno slavlje.
Stjepan Barišić rođen je u
Vranovcima 1951. (filijali župe
Podvinje) gdje je završio
osnovnu školu. Gimnaziju je
pohađao u Zagrebu, a teološki

studij završio je na Teologiji u
Đakovu. Za svećenika je
zaređen 1978. u Beogradskoj
nadbiskupiji. U Beogradu je
ostao kao kapelan, a potom je
za župnika otišao u Kraljevo.
Službe je obnašao u Ravnoj
Reci, Zaječaru, Boru i
Smederevu, gdje i danas
službuje.

Rođenje Marijino u Zavojanima i Muću Donjem
Zavojane, 8.9.2003. (IKA) –
Župa Porođenja Marijina u
Zavojanima svoj glavni župni
blagdan Malu Gospu, koja se u
toj vrgorskoj župi štuje već pet
stotina godina, proslavila je u
ponedjeljak 8. rujna ophodom s
Gospinim kipom oko župne
crkve, kojem je na čelu nošen
križ i crkvena zastava, te
svečanim misnim slavljem koje
je predvodio dr. don Drago
Šimundža, pastoralni vikar
Splitsko-makarske

nadbiskupije. Tom je prigodom
podijelio sakrament potvrde
sedmorici mladih župljana. Po
starom običaju toga kraja, na
proslavu blagdana Male Gospe
u svoj su zavičaj pristigli
mnogobrojni iseljeni župljani iz
Makarske, Splita, Zagreba,
Osijeka, a proslavu su uveličale
i cijele obitelji koje su došle iz
Njemačke te ostalih
zapadnoeuropskih zemalja,
poneki čak i iz Sjeverne
Amerike i Novog Zelanda.

Svečanim ophodom s Gospinim
kipom te misom u župnoj crkvi
Porođenja Marijina u Muću
Donjem također je toga dana
proslavljen blagdan župne
zaštitnice. Ophod i misu u
župnoj je crkvi predvodio dr.
don Mate Uzinić, rektor
Bogoslovije u Splitu, u
suslavlju s domaćim župnikom
don Ivanom Perišem te
svećenicima Kliškog dekanata.
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Drugi rok razredbenih ispita na Teologiji u Đakovu
Ispit je uspješno
položilo 13 kandidata,
od toga dvojica
svećeničkih kandidata
i 11 laika

Đakovo, 8.9.2003. (IKA) – Na
Teologiji u Đakovu održan je 5.
rujna drugi rok razredbenih
ispita za akademsku godinu
2003/2004. Prijavio se 21

kandidat. Ispitu nije pristupio
jedan kandidat, a uspješno je
položilo 13 kandidata, od toga
dvojica svećeničkih kandidata i
11 laika.

Trećega razredbenoga roka
neće biti, a predavanja
započinju 6. listopada.

Zlatomisnik iz roda Mandića
Proslavljen zlatni
svećenički jubilej don
Marina Mandića,
jedinog živućeg
svećenika iz Zakučca

Omiš, 8.9.2003. (IKA) - Uz
blagdan Male Gospe 8. rujna u
župi Zakučac, mjestu
udaljenom svega dva kilometra
od Omiša, proslavljen je i zlatni
svećenički jubilej don Marina
Mandića, jedinoga živućeg
svećenika iz Zakučca, koji je
predvodio misu. Taj svećenik,
koji još uvijek živi i djeluje kao
misionar u Meksiku, osim što
pripada družbi i obitelji
salezijanaca, pripada rodu i lozi
sv. Leopolda Bogdana
Mandića, koji vuče korijenje
upravo iz Zakučca, pa je u
Zakučcu u izgradnji i svetište
Sv. Leopolda.

Proslava blagdana rođenja
Marijina imala je i još jednu
posebnost. Naime, posredstvom
don Marina splitski trećeredac
o. Josip Marcelić nabavio je lik
Majke Božje Guadalupske.
Riječ je o vjernoj kopiji slike
Gospe Guadalupske, koja je
nenačinjena rukom (aheropita),
te je ne samo predmet velikog
štovanja u cijelom svijetu, nego
i znanstvenih proučavanja. Don
Marin je kao dugogodišnji
misionar u Meksiku progovorio
o štovanju Blažene Djevice
Marije u tom dijelu svijeta,
napominjući kako su ljudi u
Južnoj Americi maleni rastom,

ali veliki srcem, osobito kad je
u pitanju štovanju naše nebeske
Majke, te su nam po tome
bliski.
Zbog iznimne posebnosti i
značenja te Gospine slike
utisnute u platno, vlasnik tvrtke
i studija Proelcom Petar
Jurčević odlučio je zajedno s o.
Josipom Marcelićem snimiti
multimedijalni CD o Gospi
Guadalupskoj. Uz slavljenika
don Marina i domaćeg župnika
don Ivana Delića, u slavlju je
sudjelovalo mnoštvo vjernika
koji su se nakon mise nastavili
družiti u bratskom zajedništvu.

Magić Mala: Kipar daruje zavičaju
Magić Mala, 9.9.2003. (IKA) –
Kipar Stjepan Škvorić posjetio
je 9. rujna rodno mjesto Magić
Malu u novokapelačkoj župi te
u znak sjećanja darovao
filijalnoj crkvi Sv. Ivana veliki
križ, mladomisniku Mariju
Cimbalu kip Majke Božje, a
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učenicima skulpturu od
hrastovine Prvoškolac. Stjepan
Škvorić pripada poznatijim
hrvatskim kiparima naive.
Premda je zakoračio u
osamdesetu, još je vitalan i
vrijedno radi. Njegovi kipovi
našli su mjesto pred crkvom u

povratničkom Dragaliću, u
dječjem vrtiću u Okučanima, u
prostoru novogradiškog
Caritasa itd. Iza njega su brojna
djela, među njima zbirka
kipova domobrana stradalih na
Križnom putu, kojim je i sam
prošao.
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Karlovac, 10.9.2003. (IKA) Svećenik Zagrebačke
nadbiskupije, župnik u
karlovačkoj župi Presvetog
Srca Isusova Josip Zidarić
preminuo u nedjelju 7. rujna u
Karlovcu u 50. godini života i
24. svećeništva. U utorak 9.
rujna bio je ispraćaj zemnih
ostataka pokojnika s misom
zadušnicom u župnoj crkvi
Presvetog Srca Isusova u
Karlovcu. Misu je predvodio
zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić zajedno sa
zagrebačkim pomoćnim
biskupom Vladom Košićem i
brojnim svećenicima.
“Sada slavimo svetu misu, koju
želimo darovati svećeniku,
župniku vlč. Josipu.
Prikazujemo je za spas njegove
duše, za njegov vječni život u
zajedništvu s Bogom. Dok
služimo ovu misu za pokojnog
vlč. Josipa Zidarića, zahvalimo

za njegovo svećeničko služenje
po kojem ste u ovoj crkvi
zajedno slavili tolike mise. On
je kroz mnoge godine u ovoj
župi okupljao vjernike oko
Euharistijskog stola u
zajedničkom slavljenju
Kristove žrtve. Bio je svjestan
da je pozvan biti raspoloživ
instrument u Božjim rukama na
spasenje mnogih duša. On je
među vama djelovao milošću
Božjom, milošću Isusa Krista, a
ne svojim osobnim snagama i
zaslugama. Stoga, zahvalimo
Bogu za sve milosti koje ste
primili po njegovu
svećeničkom služenju i nikada
ne prestanite moliti za
svećenike”, istaknuo je, između
ostalog, u propovijedi
nadbiskup Bozanić, podsjetivši
na predani svećenički rad
preminulog vlč. Zidarića. Od
pokojnika se uime Karlovačkog
dekanata oprostio dekan

Ferdinand Vražić, uime
župljana dr. Kruhek te dvije
djevojčice.
Pokop svećenika Josipa Zidića
bio je u srijedu 10. rujna u
Vukšincu Riječkom, župa
Gornja Rijeka. Sprovodne
obrede predvodio je zagrebački
pomoćni biskup Josip Mrzljak.
Josip Zidarić rođen je 3. veljače
1953. godine u Vukšincu
Riječkom. Za svećenika
Zagrebačke nadbiskupije
zaređen je 24. lipnja 1979. g..
Dodijeljen je kroz narednu
godinu na duhovnu ispomoć u
župi Zagreb-Utrine. Godine
1980. imenovan je kapelanom u
Pitomači. Uz kapelanske
obaveze 1984. povjerena mu je
privremena uprava župe
Turnašica. Godine 1985.
imenovan je upraviteljem nove
župe Presvetoga Srca Isusova u
Karlovcu, gdje ga je i zatekla
prerana smrt.

Misu zadušnicu
predvodio nadbiskup
Bozanić u Karlovcu, a
biskup Mrzljak
pogrebne obrede u
Vukšincu Riječkom

odgoj vjere mladeži i odraslih i
u tom smislu potrebno je sve
učiniti da, uz liturgijsku i
molitvenu zajednicu, jače
zaživi biblijska zajednica. Svi
su se složili da se održavaju
tzv. biblijske večeri, kao
razmišljanje o nedjeljnim
biblijskim čitanjima, osobito s
ciljem njihove aktualizacije,
čime će se ostvariti i bolja
priprema za nedjeljna misna
slavlja. Za početak bi biblijski
susreti bili u Praputnjaku i
Kukuljanovu petkom navečer, a
vjernici će se uključiti gdje im
odgovara. Voditelji biblijskih
večeri bili bi mons. dr. Ivan
Šporčić i, u granicama
mogućnosti, mons. dr. Milan
Šimunović. Novost je u tome
da bi se u predvođenju, uz
svećenike, angažirali i
vjeroučitelji i zauzetiji mladi i
odrasli. Poseban je problem
pomanjkanje župnih prostora za
takve susrete. Bilo je i
zanimljivih prijedloga da se
susreti održavaju u obiteljima
koje imaju nešto više prostora,
čime bi se više zahvaćale
obitelji u pojedinim dijelovima
župe.
Uočen je i problem odsutnosti
djece na misi te je donesen
zaključak da se mora sve učiniti
kako bi se bolje organizirala
župna kateheza, koja smjera
uključivanju djece u vjeru i
život župne zajednice. Isto tako
posebnu pozornost treba
posvetiti liturgijskom pjevanju i

Početak pastoralne
godine u Župničkoj
skupini u Bakarskom
dekanatu u znaku
preispitivanja
dosadašnjeg
djelovanja župničke
skupine te brojnih
prijedloga na
strukturalnoj,
pastoralnoj, odgojnoj
i duhovnoj razini
budućeg djelovanja

Povezivanje župa u skupinu je pozitivno
Škrljevo, 10.9.2003. (IKA) – U
crkvi Presvetog Srca Isusova u
Škrljevu održan je 10. rujna
susret župnika, članova župnih
pastoralnih i ekonomskih
vijeća, vjeroučitelja, kateheta,
orguljaša i sakristana Župničke
skupine u Bakarskom dekanatu
(Kukuljanovo, Škrljevo,
Krasica, Praputnjak, Hreljin i
Zlobin). Na programu je bila
rasprava o dosadašnjem
funkcioniranju skupine i planu
za novu pastoralnu godinu.
Nakon molitve skup je
pozdravio i najavio program
moderator skupine vlč. Petar
Belanić. Raspravu je predvodio
vanjski suradnik mons. dr.
Milan Šimunović.
Najprije su sužupnici mons. dr.
Ivan Šporčić i Franjo Šiško
izložili kako je pred dvije
godine došlo do nastanka
župničke skupine zajedničkim
dogovorom župnika i dekretom
nadbiskupa. U kratkom osvrtu
na dosadašnje funkcioniranje
skupine izjava većine vjernika
je pozitivna: svećenici su se u
župama izmjenjivali, bilo je
organizirano dosta zajedničkih
susreta u obliku tribina,
predavanja, proslava župskih
zaštitnika, hodočašća i izleta,
što je dovelo do međusobnog
zbližavanja, upoznavanja
vjernika i izmjenjivanja
iskustava. Konstatirano je kako
je povezivanje župa u skupinu
pozitivno. Događanja u
pojedinim župama djelovala su
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stimulativno i na druge župe.
Zajedništvo nije župe povezalo
samo u zbivanjima, nego je
počelo razbijati određene
barijere koje često postoje
između pojedinih mjesta i župa.
U pogledu boljeg
funkcioniranja skupine i kako
bi se pastoralna pozornost
ravnomjerno posvećivala svim
župama, glavni je zaključak da
do kraja rujna župna vijeća
izaberu po dva predstavnika za
međužupno vijeće koje bi sa
svećenicima planiralo neke
zajedničke pothvate na razini
skupine i predlagalo ih na
raspravu i usvajanje pojedinim
vijećima. O tome će biti
obaviješten i nadbiskupski
ordinarijat.
Što se tiče rasporeda nedjeljnih
misa, bilo je više zanimljivih
prijedloga o kojima će se
naknadno razgovarati. Za sada
je zaključeno da raspored
nedjeljnih i blagdanskih misa
bude takav da dva svećenika
mogu pokriti svih šest župa,
ako se dogodi da neki
svećenici, osobito oni koji su i
profesori, budu zauzeti nekim
izvanžupnim obvezama.
Istaknuta je posebna vrijednost
međužupnog listića “Novo
lice”, koji je već pet puta tiskan
i zaključeno da se tako osnuje
uredništvo kako bi u njemu bio
barem po jedan župljanin ih
svake župe. Posebno je
potrebno uključiti mlade.
Posebni je naglasak stavljen na
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Pokopan svećenik Josip Zidarić
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uključivanju mladih u pjevačke
zborove. Također je predloženo
da za početak svaki četvrtak u
nekoj od župa bude klanjanje
Presvetome oltarskom
sakramentu kako bi vjernici
skupine stavili veći naglasak na

molitvu - razgovor s Bogom,
što će pospješivati rast u vjeri,
lakše međusobno podnošenje i
pomaganje i ostvarivanje
zacrtanih programa za dobro
čitave župske zajednice.
O svim prijedlozima razgovarat

će narednih dana međužupno
koordinacijsko vijeće i
predložiti neke zajedničke
pothvate pojedinim župnim
vijećima, vodeći računa o
onome što je moguće.

Priopćenje sa sjednice Stalnog vijeća HBK u Zadru
Pripreman program
jesenskog plenarnog
zasjedanja HBK u
Hvaru od 26. do 30.
listopada na kojemu
će se analizirati
Papine poruke s
trećeg posjeta
Hrvatskoj,
raspravljati laikat,
proslave
Srednjoeuropskoga
katoličkog dana,
daljnja provedba
Ugovora između Svete
Stolice i RH i ostala
aktualna pitanja

Zadar, 10.9.2003. (IKA) – Pod
predsjedanjem predsjednika
HBK zagrebačkog nadbiskupa
Josipa Bozanića u srijedu 10.
rujna u Nadbiskupskom domu u
Zadru održana je redovita
sjednica Stalnoga vijeća
Hrvatske biskupske
konferencije, priopćio je
Tiskovni ured HBK. U radu
sjednice sudjelovali su i ostali
članovi Stalnog vijeća:
potpredsjednik HBK zadarski
nadbiskup Ivan Prenđa,
splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišić, gospićko-senjski
biskup Mile Bogović i
generalni tajnik HBK
Vjekoslav Huzjak.
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Glavna točka sjednice bila je
priprema programa jesenskog
plenarnog zasjedanja HBK koje
će se održati u Hvaru od 26. do
30. listopada. Utvrđeno je da će

jedna od nosivih točaka
plenuma biti analiza poruka
koje je Sveti Otac Ivan Pavao
II. izrekao prigodom svoga III.
apostolskog pohoda Hrvatskoj
od 5. do 9. lipnja ove godine. U
vezi s tim razgovaralo se i o
nacionalnom hodočašću u Rim
početkom studenoga kada će se
Svetom Ocu zahvaliti za zadnji
pohod Hrvatskoj te čestitati
srebreni jubilej u služenju
sveopćoj Crkvi. Tom prigodom
Papa će primiti hrvatske
hodočasnike predvođene
biskupima u posebnu
audijenciju u subotu 8.
studenoga. Bit će govora i o
nekim pitanjima laikata u Crkvi
u Hrvatskoj s posebnim
naglaskom na njegovim
strukturama na razini župa i
biskupija.
Između ostaloga razmotrit će se

tijek odvijanja slavlja u sklopu
Srednjoeuropskog katoličkog
dana u Hrvatskoj i ostalim
zemljama Srednje Europe. Na
dnevnom redu plenuma bit će i
izvješće Biskupske komisije
HBK za pomoć ratom stradalog
stanovništva. Biskupi će
također raspraviti pitanje
doprinosa Katoličke Crkve
procesu ulaska Hrvatske u
europske integracijske procese.
Razgovarat će se i o daljnjoj
provedbi Ugovora potpisanih
između Svete Stolice i
Republike Hrvatske.
Stalno vijeće je razmatralo neka
personalna pitanja u pojedinim
tijelima i institucijama HBK te
o funkcioniranju i potrebama
Hrvatskoga katoličkoga radija.
Biskupi su se osvrnuli na
aktualno stanje u Hrvatskoj u
perspektivi predstojećih
događanja u društvu.

Biskup Srakić primio američkog veleposlanika
Razgovarali su o
prošlosti Đakovačke i
Srijemske biskupije i o
sadašnjem stanju
vjerskih
međunarodnih odnosa

Đakovo, 11.9.2003. (IKA) Veleposlanik Sjedinjenih
Američkih Država u RH Ralph
Frank posjetio je 11. rujna u
prijepodnevnim satima
Biskupski dom i đakovačku
katedralu-baziliku. U
Biskupskom domu
veleposlanika je primio
đakovački i srijemski biskup dr.

Marin Srakić. Razgovarali su o
prošlosti Đakovačke i
Srijemske biskupije i o
sadašnjem stanju vjerskih
međunarodnih odnosa s kojima
je veleposlanik Frank,
službujući neko vrijeme u
Beogradu, dobro upoznat.
Bilo mi je drago čuti da se
veleposlanik Frank, prije nego

je došao u Hrvatsku, susreo s
washingtonskim nadbiskupom
kardinalom Theodorom E.
McCarrickom, koji je u tijeku
Domovinskog rata dolazio u
Đakovo i bio veza Katoličke
crkve u Hrvatskoj i katolika u
Americi", rekao je nakon
susreta dijecezanski biskup.

Papin pozdravni brzojav predsjedniku Mesiću
Prelijećući
zrakoplovom hrvatski
zračni prostor na putu
za Slovačku Papa
uputio brzojav
hrvatskom
predsjedniku

Zagreb, 11.9.2003. (IKA) –
Papa Ivan Pavao II., koji je 11.
rujna zrakoplovom iz Rima
otputovao u četverodnevni
posjet Slovačkoj, prelijećući
zračni prostor naše zemlje
uputio je pozdravni brzojav
predsjedniku Republike
Hrvatske Stjepanu Mesiću.

"Dok letim kroz zračni prostor
Republike Hrvatske putujući u
Slovačku šaljem srdačan
pozdrav vlastitim i
stanovnicima Vaše zemlje.
Istodobno se pak sjećam svoga
nedavnog pastirskog pohoda u
više hrvatskih gradova te
ponovno Vama gospodine

Predsjedniče i svemu puku
izričem svoju veliku zahvalnost
za srdačan doček priređen mi u
toj prigodi i od srca udjeljujem
posebni blagoslov kao zalog
obilja dara mira i sretnoga
napretka", ističe se u Papinu
brzojavu.

Bogati ljetni program Caritasa Zagrebačke
nadbiskupije
Omogućen odmor za
više od 800 djece, oko
70 osoba s
invaliditetom i 250
umirovljenika
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Zagreb, 11.9.2003. (IKA) –
Ravnateljica Caritasa
Zagrebačke nadbiskupije Jelena
Brajša u rujanskom broju
njihova informativnog
mjesečnika osvrnula se na
bogati ovoljetni Caritasov
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program. Tako je u njihovu
odmaralištu u Rovinju ovoga
ljeta odmor provelo više od 350
djece i oko 140 odraslih osoba.
Ravnateljica Caritasa
Zagrebačke nadbiskupije
posebice je istaknula da se

njihov ovoljetni program
provodio u dvije kuće na moru i
u jednoj kući u planinama te je
za više od 800 djece, oko 70
osoba s invaliditetom i 250
umirovljenika omogućen lijep i
ugodan odmor.
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Ogulin: Misa za starije, bolesne i nemoćne osobe
Ogulin, 11.9.2003. (IKA) – U
tjednu uoči svetkovine
Uzvišenja sv. Križa u župnoj
crkvi u Ogulinu slavljena je 11.
rujna misa za starije, bolesne i
nemoćne osobe. Misno slavlje
predvodio je o. Vice Blekić iz
samostana franjevaca
trećoredaca u Ogulinu u
zajedništvu s ogulinskim
župnikom i dekanom mons.
Tomislavom Šporčićem te
župskim vikarom Darkom

Mejaškim. Prigodnu homiliju
fra Vice je posvetio ljudima
starije dobi. "Premda u nekim
sredinama nije otmjeno biti
star, treba kršćanski razmišljati
i biti svjestan svojih
mogućnosti. Isto tako treba
znati da su svi ljudi Božji,
počevši od djece pa do onih
koji su na silaznim životnim
stubama. Često mislimo dok
smo vitalniji da smo tada Bogu
miliji, što je sasvim neispravno.

Civilizacijski i kršćanski je
voljeti i poštovati sve ljude, bez
obzira na njihovu dob i
zdravstveno stanje", istaknuo je
propovjednik te ukazao na
značajnu ulogu starijih kršćana
koji svojom molitvom, ufanjem
i odgajanjem u mlade usađuju
poštenje, poniznost i aktivnost
u svojim župama.
U tijeku mise svima onima koji
su to željeli podijeljeno je
bolesničko pomazanje.

Misa je slavljena u
tjednu uoči svetkovine
Uzvišenja sv. Križa

Jurišić istaknuo značaj
pismenosti i književnosti u
Hrvata, a poglavito kroz prizmu
liturgije, istaknuvši značaj
tretiranja hrvatskog jezika kao
ravnopravnoga grčkome i
latinskom, čime je Crkva u
značajnoj mjeri prinijela
afirmaciji hrvatske kulture i
pismenosti. Knjižnica će u
početku raditi ponedjeljkom i
utorkom od 16 do 18 sati, a
nalazi se na prvom katu u
župnom dvoru.

Započela trodnevnica
uz blagdan Uzvišenja
sv. Križa

Josip Merkaš rodio se 18.
ožujka 1938. u Komoru kraj
Zagreba. U djetinjstvu preselio
je s roditeljima u Radikovce,
gdje nastavlja osnovnu školu.
Gimnaziju započinje 1954. u
Zagrebu, a završava maturom u
Đakovu 1962. Nakon
svećeničke formacije i studija
zaređen je za svećenika 29.
lipnja 1966. Svećeničku službu
započinje kao kapelan, najprije
u Đakovu (1966) a potom u
Zemunu (1966-1968). Godine
1968. postaje župni upravitelj u
Levanjskoj Varoši, a 1973.
župnik u Belom Manastiru i
privremeni upravitelj župe
Petlovac (1974). Od 1980. do
1997. župnik je u Brođancima.
Zbog iznenadne teške bolesti
umirovljen je 1997. i od tada
živi u Svećeničkom domu u
Đakovu.

Svećenika Markaša
ispratili su biskup
Srakić i Hranić, 40
svećenika i njegovi
župljani

Ogulin, 11.9.2003. (IKA) - U
tjednu pred blagdan Uzvišenja
sv. Križa, zaštitnika istoimene
župe u Ogulinu, u četvrtak 11.
rujna svečanom misom
započela je trodnevnica u
povodu blagdana župe i grada
Ogulina. Misno slavlje
predvodio je u koncelebraciji s
ogulinskim župnikom mons.
Tomislavom Šporčićem i
župnim vikarom Darkom
Mejaškim prodekan
Bogoslovnog fakulteta u
Sarajevu prof. dr. Pavo Jurišić.

Misa bila je posvećena župnim
suradnicima - članovima
župnoga pastoralnog vijeća,
ministrantima, čitačima i
pjevačima. Nakon mise bilo je
svečano otvorenje župne
knjižnice.
Nakon više mjeseci arhivskog
rada i sređivanja, član župnoga
pastoralnog vijeća, ujedno
zadužen za distribuciju i
prodaju vjerskog tiska, Josip
Škrtić sredio je bogatu građu od
skoro 3.000 naslova i kataloški
ju obradio. Na otvaranju je dr.

Pogreb svećenika Josipa Merkaša
Đakovo, 12.9.2003.
(IKA/BTU) – U Svećeničkom
domu u Đakovu preminuo je
četvrtak 11. rujna umirovljeni
svećenik Đakovačke i
Srijemske biskupije Josip
Merkaš. Umro je u 66. godini
života i 38. godini svećeničke
službe. Ukopni obredi slavljeni
su u Đakovu 12. rujna. Postajnu
liturgiju na groblju predvodio je
pomoćni đakovački i srijemski
biskup i generalni vikar Đuro
Hranić.
Polazeći od Pavlove
svetopisamske riječi "Tko će
nas rastaviti od ljubavi
Kristove?", biskup je istaknuo
kako kršćanin i činjenicu
biološkoga umiranja treba
promatrati iz perspektive života
i neprolaznoga zajedništva s
Bogom. Na sprovodne obrede,

uz pokojnikovu rodbinu,
dijecezanskoga biskupa Marina
Srakića, 40 svećenika, okupilo
se i stotinjak vjernika,
ponajviše iz župe sv. Ane u
Brođancima, posljednjoj
zajednici koju je preminuli
svećenik predvodio kao župnik.
Nakon ukopa misu zadušnicu u
đakovačkoj katedrali predvodio
je biskup Srakić, koji je još
jednom zahvalio za svećeničko
služenje, koje se, kako je
istaknuo prigodom ispraćaja
pokojnikova tijela iz
Svećeničkoga doma,
posljednjih šest godina
pretvorilo u strpljivo
bolesničko svjedočenje, s malo
izgovorenih riječi, tek kratkim
"da" i "ne", a koje je u času
smrti postalo veliko i rječito
"da" Bogu.
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Ogulin: Svečano otvorena župna knjižnica

Hrvatska Kostajnica: Misa zadušnica za stradale u
Domovinskom ratu
Hrvatska Kostajnica,
12.9.2003. (IKA) – U Donjem
Hrastovcu otkriveno je 12.
rujna spomen obilježje u
sjećanje na osam hrvatskih
branitelja i civila poginulih u

vijesti news

velikosrpskoj agresiji. Istoga
dana u Hrvatskoj Kostajnici na
groblju Sv. Ane otkriveno je
obilježje u spomen na 13
pogubljenih hrvatskih branitelja
i civila. Misu zadušnicu za sve

stradale u Domovinskom ratu
predvodio je kostajnički župnik
Stjepan Jambrošić i vojni
kapelan iz Petrinje Milenko
Majić.
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Razrješenja i imenovanja u Porečko-pulskoj biskupiji
Poreč, 12.9.2003. (IKA) – U
Porečko-pulskoj biskupiji u
tijeku ljetnih mjeseci došlo je
do više personalnih promjena.
Mladomisnik Ilija Jakovljević
upućen je u Rim na studij
Kanonskog prava na
Gregorijani. Mladomisnik
Dalibor Pilekić imenovan je
župnim vikarom u župama
Buzet, Sovinjak i Črnica.
Mladomisnik Gracijano Živolić
imenovan je župnim vikarom u
župi Žminj. Mladomisnik
Bernard Jurjević imenovan je
župnikom Cerovlja, Boruta i

Grimalde te odgojiteljem u
Pazinskom kolegiju - klasičnoj
gimnaziji. Zygmunt Ciba
razriješen je službe župnika
župa Cerovlje, Borut i
Grimalda. Stanislaw Kokowitz
razriješen je službe župnika
župe sv. Ivan i Pavao. Krzystof
Rodak imenovan je župnikom
župe sv. Ivan i Pavao. Mladen
Matika imenovan je
upraviteljem župe Tar. Marino
Mikolić razriješen je službe
župnika župa Kašćerge i
Zamaska i imenovan župnikom
župe Motovunski Novaki. Ante

Žufić razriješen je službe
župnika župe Motovunski
Novaki i imenovan župnikom
župa Kašćerga i Zamask. Ilija
Pavlović imenovan je
župnikom župa Gologorica i
Paz i voditeljem Doma pri
Pazinskom kolegiju. Anton
Depikolozvane razriješen je
službe odgojitelja i voditelja
Doma pri Pazinskom kolegiju.
David Klarić pastoralnu godinu
provest će kao biskupov tajnik
u Poreču i kao pomoćnik u župi
Katedrala - Pula.

Nadbiskup Bozanić primio talijanskog veleposlanika
Zagreb, 12.9.2003. (IKA) Predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije zagrebački
nadbiskup Josip Bozanić

primio je u petak 12. rujna
talijanskog veleposlanika u
Republici Hrvatskoj Alessandra
Grafinija u prvi posjet, priopćio

je Ured zagrebačkog
nadbiskupa za odnose s
javnošću.

Posuvremeniti i bolje opremiti katoličke škole
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Na prvoj sjednici
Odbora HBK za
katoličke škole o
perspektivama i
poteškoćama

Zagreb, 12.9.2003. (IKA) – Pod
predsjedanjem riječkog
nadbiskupa Ivana Devčića u
petak 12. rujna prijepodne
održana je u Tajništvu HBK u
Zagrebu prva sjednica u novoj
školskoj godini Odbora HBK
za katoličke škole. Na sjednici
je razmatrano više tema, a
posebno se govorilo o
perspektivama i poteškoćama
katoličkih škola. Govoreći o
perspektivama posebno se

istaknula mogućnost
intenzivnijega odgojnog rada s
učenicima, kao i s njihovim
roditeljima. Istodobno su kao
poteškoće istaknuti problemi
posuvremenjavanje i oprema
samih škola. Također se
razgovaralo o organizaciji
aktivnosti u slobodno vrijeme
učenika, kao i potrebi i
mogućnostima dodatne
formacije profesora, kojima bi
se bolje osposobili za

djelovanje u katoličkima
školama. Sjednici su nazočili
svi ravnatelji katoličkih škola,
osim splitskog, te ravnateljica
katoličkoga djevojačkog doma
iz Dubrovnika. Na sjednicu je
došao i Herbert Schedler,
predstavnik Renovabisa iz
Njemačke, kako bi se upoznao
s poteškoćama katoličkih škola
i eventualnim načinima pomoći
od strane te ustanove.

Priprava Zahvalnoga hrvatskog hodočašća u Rim
Misno slavlje u
bazilici Sv. Marije
Velike 7. studenoga,
8. studenoga
zajednička audijencija
sa Svetim Ocem u
Dvorani Pavla VI. te
misa u bazilici Sv.
Petra

6

Zagreb, 12.9.2003. (IKA) - II.
sjednica Nacionalnog odbora za
pripremu Zahvalnoga hrvatskog
hodočašća u Rim početkom
studenoga ove godine održana
je 12. rujna u Zagrebu pod
predsjedanjem riječkoga
nadbiskupa Ivana Devčića.
Nakon uvodne riječi
nadbiskupa Devčića, koji je
podsjetio na nedavno
objavljeno pismo hrvatskih
biskupa u kojem pozivaju
vjernike na zahvalno hodočašće
u Rim, predstavnici pojedinih
biskupija izvijestili su što je do
sada učinjeno na organizaciji
hodočašća: sve su nad/biskupije
do sada poduzele nužne
pripreme za rezervaciju
smještaja u Rimu te prijevoz
prijavljenih hodočasnika.
Izvješteno je da će od
zajedničkoga programa u Rimu
7. studenoga biti misa u bazilici
Sv. Marije Velike, a 8.
studenoga zajednička
audijencija sa Svetim Ocem u
Dvorani Pavla VI. te misa u
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bazilici Sv. Petra. Ostali dio
programa osmislit će
organizatori iz pojedinih
biskupija te na povratku iz
Rima posjetiti i razna druga
hodočasnička odredišta. U vidu
promidžbe hodočašća
dogovoreno je da će ovih dana
biti otisnuti prigodni plakati za
sve župe te informativni letci s
Pozivom hrvatskih biskupa na
zahvalno hrvatsko hodočašće u
Rim. Za sudionike hodočašća
pripremit će se prigodni
liturgijski vodič i šal. Odbor je,
između ostaloga, preporučio da
se jedne od sljedećih nedjelja u
crkvama pročita i prikaže
spomenuti Poziv hrvatskih
biskupa, s posebnim osvrtom
na tri osnovna motiva
hodočašća: zahvalu Svetom
Ocu za sve što je u tijeku svog
pontifikata učinio za hrvatski
narod, upoznavanje vjernika s
obilježjima 25-godišnjeg
pontifikata koji će mu
prigodom audijencije u Rimu
čestitati, te potreba

učvršćivanja vjere i jačanja
crkvenoga i narodnog jedinstva.
Budući da je geslo trećega
Papina pohoda Hrvatskoj bilo:
"Obitelj – put Crkve i naroda",
preporučeno je da se hodočašću
u što većem broju pridruže novi
bračni parovi, po mogućnosti u
svečanim svadbenim odijelima.
Pohvalno je, kako je bilo
rečeno na sastanku, da su
organizatori hodočašća u
pojedinim biskupijama
omogućili obročno plaćanje
troškova hodočašća. Odbor je
uputio posebni poziv svim
vjernicima i ljudima dobre
volje da se uključe u to
zahvalno hodočašće u Rim
kako bi još jednom posvjedočili
svoju odanost Svetom Ocu,
"našem velikom i dragom
prijatelju" i da dožive
zajedništvo, kojeg smo i bili
dionici u mnogobrojnim
susretima u tijeku njegova
dvadesetpetogodišnjeg
pontifikata, u domovini i
svijetu.
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Split: Obilježen rođendan Hrvatske ratne mornarice
Split, 12.9.2003. (IKA) – U
povodu rođendana Hrvatske
ratne mornarice, Udruga
dragovoljaca HRM iz
Domovinskog rata održala je u
petak 12. rujna komemoraciju

za poginule i umrle hrvatske
branitelje iz Domovinskog rata
kod središnjeg križa na
splitskom groblju Lovrinac,
gdje su položeni vijenci i
zapaljene svijeće. Molitvu je

predvodio gvardijan svetišta
Gospe od Pojišana fra Josip
Petričević. Misa za sve pokojne
i žive hrvatske branitelje
slavljena je u splitskom svetištu
Gospe od Pojišana.

Molitva i misa za
poginule i umrle
hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata

Zagreb: Predstavljena knjiga biskupa Komarice
da valja svjedočiti istinu, kakva
ona bila, jer se tek na temelju
istine može pristupiti drugome
koraku, a to je opraštanje i
pomirenje. Govoreći o
aktualnoj situaciji u
banjolučkom kraju, biskup
Komarica kazao je da se nakon
pohoda Svetoga Oca puno toga
promijenilo nabolje. Banjolučki
biskup podsjetio je i na teško
stradanje biskupije u ratu, jer je
protjerano više od dvije trećine
vjernika, oko 95% sakralnih
objekata je porušeno ili teško
oštećeno, a ubijeno je šest
svećenika, jedna redovnica i
jedan redovnik. U ime
nakladnika knjige Nakladnog
zavoda Matice hrvatske, njegov
direktor mr. Niko Vidović
istaknuo je da je knjiga ratni
dnevnik koji svjedoči o
velikom zlu, brutalnom nasilju,
zlostavljanjima i ubojstvima na
tome prostoru. Akademik Josip
Bratulić rekao je na
predstavljanju da je o knjizi

potrebno govoriti jer je ona
ljudski dokument našega
vremena. Od 1991. do 1995.
godine u knjizi je sakupljeno
gotovo 300 pisama,
dokumenata i vapaja biskupa
Komarice svim predstavnicima
koji su mogli nešto napraviti na
tome području, pojasnio je.
Akademik Bratulić ocijenio je
da je ta knjiga svjedočanstvo
ljubavi u kojoj se govori "za"
obespravljene, bez obzira na
njihovu vjeru i naciju.
Predstavljajući knjigu, dr. fra
Velimir Blažević izjavio je da
su dokumenti u knjizi biskupov
odgovor i reakcija na konkretnu
situaciju te da oslikavaju
tragediju katoličkoga i
hrvatskog naroda u većem
dijelu Banjolučke biskupije i
nekim dijelovima Vrhbosanske
nadbiskupije. Nakon
predstavljanja knjige prikazan
je dokumentarni film "Glas za
čovjeka", autora Zdravka
Fučeka.

Drugo, dopunjeno
izdanje knjige "U
obrani
obespravljenih"
donosi oko 300
dokumenata, pisama,
apela i izjava
banjolučkog biskupa i
Ordinarijata u tijeku
ratnih godina (19911995)
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Zagreb, 13.9.2003. (IKA) Drugo, dopunjeno izdanje
knjige "U obrani
obespravljenih", u kojoj je
objavljeno oko 300
dokumenata, pisama, apela i
izjava banjolučkog biskupa
Franje Komarice i Biskupskog
ordinarijata Banja Luka u tijeku
ratnih godina (1991-1995),
predstavljeno je u subotu 13.
rujna u novozagrebačkoj župi
uzvišenja sv. Križa u Sigetu.
Prvo izdanje objavljeno je
1996. godine, a do sada je
knjiga prevedena na engleski,
njemački i talijanski jezik.
Pojašnjavajući kako sadržaj
knjige nikada nije smio biti
napisan, jer ono o čemu govori
nikada se nije smjelo dogoditi,
biskup Komarica zaključio je
da, nažalost, ta knjiga nužno
ima i nastavak, jer
obespravljeni nisu nestali ni u
Banjoj Luci, ni u Bosni, a niti u
Hrvatskoj. Biskup Komarica na
predstavljanju knjige poručio je

Pismo biskupa Ivasa uz početak školske godine
Šibenik, 13.9.2003. (IKA) – U
povodu početka nove školske
godine, šibenski biskup Ante
Ivas uputio je prigodno pismo.
U pismu biskup Ivas ponajrije
potiče učenike, kojima je škola
veliki životni zadatak i velika
životna potreba i velika obveza,
da budu marljivi, ustrajni i
strpljivi đaci. Napominjući
roditeljima kako im je "škola
veliki suradnik i pomoćnik u
vašoj odgovornoj roditeljskoj
želji i zadaći da svoju djecu
stavite na vlastite noge, da ih
uputite u život kao ljude, koji
će moći hrabro i odgovorno

prihvatiti izazove života, koji
su sve veći i složeniji", šibenski
biskup ih poziva da imaju i
pronađu vremena za svoju
djecu, u kući i u školi, od
početka i svaki dan. Biskup
Ivas istaknuo je kako se zalaže
za to da se njihov rad više
vrednuje, jer učitelji u svome
radu pomažu svojim učenicima
da skladno i cjelovito
sazrijevaju, a ravnateljima je
zaželio da uspješno i pravedno
ravnaju i usklađuju cjelovit rad
škole kako bi ona svima bila
draga kao drugi dom. Pozvao je
također sve one koji se brinu da

škole dobro funkcioniraju na
više strpljenja u svojim
brojnim, često nevidljivim i
nepriznatim obvezama.
Naposljetku se šibenski biskup
obratio i vjeroučiteljima
riječima: "Vama dragi
vjeroučitelji, koji imate
posebno osjetljivo poslanje
koje vam je povjerila vaša
Crkva da učenicima i školi
pomognete da u svjetlu
Evanđelja gledaju i izgrađuju
svoj život, naročito na području
duhovne i duševne kulture,
želim svjedočki vjerodostojno i
uspješno služenje".

Posebni poticaj
učenicima,
vjeroučiteljima i
roditeljima

Biskupijski susret vjeroučitelja i odgajateljica u
vjeri Krčke biskupije
Krk, 13.9.2003. (IKA) – U
dvorani Biskupskog doma u
Krku u subotu 13. rujna održan
je susret vjeroučitelja i
odgajateljica u vjeri koji djeluju
na području Krčke biskupije.
Susret je organizirao Katehetski
ured i voditeljica
županijskog/biskupijskog
stručnog vijeća vjeroučitelja za
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osnovnu školu Dubravka
Buničić. Na susretu su
sudjelovali krčki biskup Valter
Župan, predstojnik Katehetskog
ureda Krčke biskupije mr.
Anton Peranić i četrdesetak
vjeroučitelja osnovne i srednje
škole i odgajateljica u vjeri u
predškolskim javnim
ustanovama. Na susretu je

sudjelovao također predstojnik
Nacionalnoga katehetskog
ureda Hrvatske biskupske
konferencije dr. Ivica Pažin,
koji je održao predavanje
"Kriteriji u izradi novih
vjeronaučnih udžbenika".
Predavač je u uvodnom dijelu
dao prikaz povijesti naših
katekizama i vjeronaučnih

Predstavljena povijest
katekizama sve do
najnovijih
vjeronaučnih
udžbenika te održane
dvije radionice
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udžbenika, ustvrdivši da su
"duboki naši korijeni". Godina
1971. bila je prekretnica.
Vjeronaučni udžbenik "U tvojoj
radosti Gospodine" koji je
nastao radom profesora dr.
Josipa Baričevića bio je prvi
korak prema novom načinu
katehetskoga djelovanja Crkve
na našim prostorima. Uslijedili
su uz intenzivnu suradnju s
ekipom "Symbolon" udžbenici
na čijim su sadržajima odgojeni
naraštaji vjernika. Ulaskom
vjeronauka u školski sustav
trebalo je pristupiti izradi novih
vjeronaučnih udžbenika pod
vodstvom Nacionalnoga
katehetskog ureda. Dr. Pažin
ustvrdio je da "prijašnji
udžbenici nisu nestali, oni su
utkani u nove naslove, nove
korice, nove tekstove. Novi su
djeca starih". Predavač je zatim
govorio o sedam kriterija koje
su autore vodili u izradi novih
udžbenika. Sudionici nisu krili
zadovoljstvo što im je na
konkretan i zoran način
predstavljen mukotrpan i složen

nastanak udžbenika. U raspravi
koja je uslijedila bila je prigoda
čuti iz "prve ruke" o najnovijim
katehetskim događanjima kod
nas, a dobili su i zanimljive
pojedinosti o spornoj temi joge.
Nakon rasprave po uzoru na
ovogodišnju Katehetsku ljetnu
školu u Splitu, vjeroučitelji su
sudjelovali u dvije radionice.
Vjeroučiteljice mentorice
Vesna Avsec i Elizabeta Crvić
vodile su radionicu "Rad s
biblijskim tekstovima u novim
vjeronaučnim udžbenicima", a
s. Finka Zrinušić,
vjeroučiteljica mentorica i
Dubravka Buničić, voditeljica
županijskog/biskupijskog
stručnog vijeća radionicu
"Autorski i književni tekstovi i
njihova primjena u novim
vjeronaučnim udžbenicima".
Odgajateljice u vjeri imale su
svoju radionicu koju je vodio
predstojnik Katehetskog ureda
Anton Peranić. U
popodnevnom dijelu koji je
uslijedio nakon zajedničkog

ručka u Biskupskoj blagovaoni
u plenumu su izneseni rezultati
zanimljivoga i kreativnog rada.
Predstojnik Katehetskog ureda
iznio je novosti iz Ureda,
obavijestio sudionike da će
Ured uskoro dobiti novi i veći
prostor i predstavio program za
novu školsku i vjeronaučnu
godinu. Prigodnu riječ uputio je
vjeroučiteljima i
odgajateljicama u vjeri biskup
Župan. Zahvalio je svima koji
se trude u katehizaciji.
Potaknuo je nazočne da, uza
sve poteškoće koje otočna
biskupija ima u komunikaciji,
nastoje dolaziti na takve susrete
i rade na svome ljudskom,
kršćanskom i stručnom
usavršavanju. Posebno je
vjeroučiteljima stavio na srce
da naviještaju cjelovit i jasan
polog vjere i da čuvaju kulturnu
i vjersku baštinu starodrevne
Krčke biskupije. Susret je
završio koncelebriranom
misom koju je predvodio
biskup Župan.
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Uzvišenje sv. Križa i Dan grada u Ogulinu
Misno slavlje
predvodio je prodekan
Vrhbosanske katoličke
teologije prof. dr.
Pavo Jurišić

Ogulin, 14.9.2003. (IKA) Ophodom ulicama središta
grada kao i svečanim misnim
slavljem proslavljen je 14.
rujna u Ogulinu blagdan
Uzvišenja sv. Križa, zaštitnika
istoimene župe kao i Dan grada
Ogulina. Misno slavlje
predvodio je prodekan
Vrhbosanske katoličke
teologije prof. dr. Pavo Jurišić
u zajedništvu s domaćim
župnikom i dekanom mons. mr.
Tomislavom Šporčićem,
župnikom ogulinske župe bl.
Alojzija Stepinca o. Marijanom
Jelušićem, župnikom Modruša i
Cerovnika Zdenkom
Skenderom, gvardijanom
samostana franjevaca
trećoredaca o. Petrom Rujnom i
o. Vicom Blekićem te župnim
vikarom iz Ogulina Darkom

Mejaškim. Misno slavlje pratio
je župni zbor pod ravnanjem
Ambrozija Puškarića.
U ophodu su sudjelovale sve
kršćanske udruge i društva sa
stjegovima (križari, MI-ovci,
društva Sv. Antuna i Sv. Roka)
kao i puhački orkestar DVD-a,
postrojba DVD-a Ogulin,
predstavnici policije, vojske i
ravnatelji svih ustanova i škola
na čelu s gradskim
poglavarstvom i
gradonačelnikom Ivanom
Vučićem. Sve njih na početku
pozdravio je župnik mons.
Šporčić, zaželjevši svima sretan
Dan grada, i župe, istaknuvši da
je križ kršćanski znak pobjede.
U prigodnoj homiliji
propovjednik dr. Jurišić
govorio je o povijesti Uzvišenja
sv. Križa, koji je prvi put

posvećen u bazilici Sv. Groba u
Jeruzalemu 13. rujna 335.
godine, da bi dan kasnije bio
predstavljen narodu na
štovanje. "Niti jedan znak u
povijesti nije bio toliko
zabranjivan, ali i korišten u
pogrešne svrhe. Mnogi ga
psuju, ali i zloupotrebljavaju,
no odgovornom kršćaninu križ
je znak obiteljskog okupljanja,
pobožnosti i strahopoštovanja.
Stavljanjem tog znaka na sebe
ulazimo u prostor kršćanske
vjere, što nikada ne treba
zaboraviti", istaknuo je dr.
Jurišić. Kod prinosnih darova
istaknuo se gradonačelnik Ivan
Vučić koji je crkvi darovao ček
na 200 tisuća kuna. Prinosne
darove svojoj župi prinijele su i
sve škole, većina udruga i
pojedinaca.

Prozor: Uzvišenje sv. Križa u obnovljenoj crkvi
Za obnovu, vanjsko i
unutarnje uređenje
crkve utrošeno
ukupno 870.000 kuna
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Prozor, 14.9.2003. (IKA) –
Svečanim koncelebriranim
misnim slavljem u crkvi
Uznesenja sv. Križa u nedjelju
14. rujna u mjestu Prozor u
blizini Otočca u Gospićkosenjskoj biskupiji proslavljen je
crkveni god i svečano
obilježena obnova crkve koja je
trajala posljednjih nekoliko
mjeseci. Misno slavlje
predvodio je ekonom
Gospićko-senjske biskupije
Ante Trgovčić u koncelebraciji

17. rujna 2003. broj 37/2003

s mjesnim župnikom i otočkim
dekanom Antunom
Cvitkovićem. Na misi je
sudjelovalo mnoštvo vjernika te
svi nisu mogli ni stati u
obnovljenu župnu crkvu Sv.
Križa. Propovijedao je vlč.
Trgovčić o znaku, ulozi i
važnosti križa. Za obnovu,
vanjsko i unutarnje uređenje
crkve utrošeno je ukupno
870.000 kuna. Sredstva za
obnovu najvećim su dijelom
dali Gospićko-senjska biskupija

i Ministarstvo kulture RH, a
manji dijelom župljani,
Gradsko poglavarstvo Grada
Otočca, Hrvatske šume Zagreb.
Građu je donirala Šumarija
Otočac, a crijep poduzeće
"Bedekovčina" uz popust od
50% pri kupnji. Misno slavlje
završilo je domjenkom u
gostioni "Krcija" u Prozoru, a
pozvani su bili svi donatori i
dobrotvori.
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Biskup Bogović u Ogulinu
Rijeka, 14.9.2003. (IKA) –
Središnju večernju misu na
blagdan zaštitnika župe sv.
Križa u Ogulinu predvodio je u
nedjelju 14. rujna u župnoj
crkvi Sv. Križa u Ogulinu
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović u koncelebraciji s 15
svećenika. Uz gosta iz Sarajeva
prodekana Vrhbosanske
katoličke teologije prof. dr.
Pavla Jurišića, koji je
predvodio trodnevnicu uoči
župnoga blagdana te župnika
Gospića i rektora gospićke
katedrale Antuna Luketića
sudjelovali su svi svećenici i
redovnici iz Ogulinskog
dekanata na čelu sa župnikom i
dekanom mons. mr.
Tomislavom Šporčićem. Na
misi je pjevao zbor mladih

"Emanuel" pod ravnanjem
Ambrozija Puškarića.
Mons. Šporčić na početku je
pozdravio nove svećenike u
Ogulinskom dekanatu koji su
nedavno preuzeli župe u tom
dijelu biskupije, dok je biskup
Bogović čestitao župljanima
blagdan zaštitnika župe i grada.
Prigodnu homiliju posvetio je
svetom križu. "Dok se u
pretkršćansko vrijeme preko
križa očitovala zloća, mržnja i
okrutno kažnjavanje, nakon
Krista križ je postao simbol
spasenja i očitovanje ljubavi.
Ne kaže bez razloga sv. Pavao
da se može pohvaliti križem
Isusa Krista. Kroz križ i
Kristovu muku spoznajemo
savršenstvo predavanja i

primanja. Premda je na križu
bio okružen mržnjom, prema
drugima je pokazivao ljubav.
Isus Krist i njegova muka na
križu daju nam smisao važnosti
žrtvovanja za drugoga kao puta
ljudskog spasenja", istaknuo je
biskup Bogović te u tom svjetlu
ponovio poziv vjernicima da se
uključe u pothvat skore gradnje
Crkve hrvatskih mučenika na
Udbini kojim se želi odati
počast svima onima koji su pali
za Hrvatsku i zahvaljujući
kojima je hrvatski narod
opstao. "Kršćanstvo ima svoje
temelje u prošlosti baš kao i
naša povijest te se nastojimo
riješiti bolesti zaborava",
istaknuo je na kraju biskup
Bogović.

"Dok se u
pretkršćansko vrijeme
preko križa očitovala
zloća, mržnja i
okrutno kažnjavanje,
nakon Krista križ je
postao simbol
spasenja i očitovanje
ljubavi... Isus Krist i
njegova muka na križu
daju nam smisao
važnosti žrtvovanja za
drugoga kao puta
ljudskog spasenja",
istaknuo je biskup
Bogović

na pomilovanje i osudu na pet
godina strogoga zatvora i
prisilnoga rada) i "Mali cvijet iz
Istre" (romanizirani životopis
fra Bernardina Tomašića). Fra
Ivo je više od dva posljednja
desetljeća živio u franjevačkom
samostanu na Košljunu (otok
Krk), gdje je s franjevačkom
radošću dočekivao i ispraćao
brojne posjetitelje, koje je često
obradovao svojim motetima na
orguljama. Ostao je poznat i
kao česti putnik auto-stopom,
uvijek u habitu, kamogod je
odlazio, svima darujući "Mir i
dobro!".

Fra Ivo Peran ostavio
je veliki broj sakralnih
skladbi, od kojih je
sveprihvaćena u Crkvi
u Hrvata "Pučka
misa", napisao je više
igrokaza, recitala,
liturgijskih
meditacija, a nedavno
su mu objavljene i
dvije značajne knjige

Split, 14.9.2003. (IKA) - Na
blagdan Uzvišenja sv. Križa 14.
rujna u franjevačkom
samostanu na Poljudu u Splitu,
u 83. godini života, 62.
redovništva i 60. svećeništva
preminuo je fra Ivo Peran, član
Franjevačke provincije sv.
Jeronima sa sjedištem u Zadru.
Fra Ivo Peran u svojemu je
redovničko-svećeničkom vijeku
obavljao dužnosti magistra
novaka, gvardijana i
provincijala, a kao nadareni
glazbenik vodio je više
crkvenih zborova (u
Dubrovniku, Zadru, Puntu i
Rijeci) te je bio profesor

sakralne (liturgijske) glazbe na
Teologiji u Dubrovniku i
Rijeci. Ostavio je veliki broj
sakralnih skladbi, od kojih je
sveprihvaćena u Crkvi u Hrvata
"Pučka misa". Napisao je više
igrokaza, recitala, liturgijskih
meditacija. Nastupao je više
puta u televizijskim
programima. Nadasve je
zapažena emisija "Srdačno
vaši" urednika Ivana Hetricha.
Nedavno su mu objavljene i
dvije značajne knjige: "S
Kristom i u smrt" (sjećanja na
zatvorske dane i osudu na smrt
strijeljanjem od
komunističkoga režima, potom
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Preminuo fra Ivo Peran

Blato: Oproštaj od starog župnika i dobrodošlica
novom
Blato, 14.9.2003. (IKA) - Na
blagdan Uzvišenja sv. Križa 14.
rujna u župnoj crkvi Sv. Svetih
u Blatu euharistijsko misno
slavlje predvodio je dosadašnji
blatski župnik don Josip Barišić
u sudjelovanju brojnih vjernika,
članova HGU Sveta Vincenca,
bratima Svih Svetih i sv.
Vincence, redovnica Družbe
Kćeri Milosrđa, župnog zbora i
uglednih gostiju.
Misnom slavlju blatskog
župnika, koji svoj pastoralni
rad nastavlja u župi sv. Nikole
u Ćilipima, koncelebrirali su
novi blatski župnik don Stipe
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Miloš i umirovljeni svećenik
don Ivo Protić. Prije završetka
misnog slavlja prigodnim
riječima zahvale i vrijednim
darovima oprostili su se od
svog župnika starješine
bratovština sv. Vincence i Svih
Svetih, HGU Sveta Vincenca,
crkovinari i blatski načelnik
inž. Branko Bačić, koji su don
Josipu zaželjeli uspješni
pastoralni rad u novoj župi u
Ćilipima.
Također, novom blatskom
župniku don Stipi Milošu
domaćini su iskazali srdačnu
dobrodošlicu i zaželjeli
uspješni nastavak vršenja

službe Božje u Blatu. Tom
prigodom blagoslovljena su i
predana na korištenje nova 22
tisuće kuna vrijedna električna
kolica invalidu Tončiju
Bonkoviću iz Gdinja na Hvaru,
a koja su nabavljena i kupljena
zahvaljujući prilozima
tamošnjih vjernika i ljudi
dobroga srca. Na kraju mise
prigodnim riječima obratio se
don Josip Barišić, koji je
izrekao zahvalu svojim
dosadašnjim župljanima, te je
predstavljen novi župnik don
Stipe Miloša, koji je u Blato
došao iz župe sv. Nikole iz
Ćilipa.
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Split: Zbor iz Bitolja održao koncerte u Biskupskom
sjemeništu i katedrali
Mješoviti pjevački
zbor KUD-a "Stiv
Naumov" iz Bitolja
djeluje šezdeset
godina i jedan je od
najboljih u
Makedoniji

Split, 14.9.2003. (IKA) Mješoviti pjevački zbor KUD-a
"Stiv Naumov" iz
makedonskoga grada Bitolja,
koji neprekidno djeluje
šezdeset godina i jedan je od
najboljih u Makedoniji, a već
trideset godina nastupa u
europskim zemljama s
duhovnim pjesmama, te osvaja
najveća domaća i inozemna
priznanja i nagrade, priredio je
u Splitu dva koncerta. Prvi je
održao u petak 12. rujna u

dvorani Biskupskog sjemeništa,
a drugi u nedjelju 14. rujna u
katedrali Sv. Dujma.
Pod ravnanjem prof. Ljube
Trifunovskog, izvedena su djela
makedonskih i stranih autora:
Beethovena, Cherubina,
Arcadelta, Mozarta, Mokranjca,
Atanasa Badeva, Todora
Skalovskog, Trajka Prokopieva
i Dragana Šuplevskog. Publika
je posebice dugotrajnim
pljeskom nagradila izvedene
dijelove liturgijske pjesme

Svjati Bože Oca i sina Svjat
svjat Dostojno est,
makedonskog skladatelja
Atanasa Badeva. Autor je to
liturgijsko djelo, čije izvođenje
traje jedan sat, napisao na
studiju u Rusiji, a slučajno je
otkriveno prije deset godina.
Na kraju oba koncerta publika
je dugotrajnim pljeskom
nagradila izvođače iz
Makedonije, kojima je to prvi
nastup u Hrvatskoj.

Kistanje: 700. obljetnica prvog spomena Janjeva
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Proslava Jubileja
Janjevcima je poziv i
poticaj da i dalje
čuvaju ljudske i
kršćanske vrline
katoličke vjere i
hrvatskog rodoljublja,
kršćansku obitelj,
bračni kršćanski
moral, rađanje brojne
djece i moralni život
mladeži, istaknuo je
nadbiskup Oblak
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Kistanje, 14.9.2003. (IKA) Proslava Jubileja 700.
obljetnice prvog spomena župe
Janjevo pod geslom "U križu je
život, u križu je spas!", koja je
započela protekle godine
misnim slavljem u zagrebačkoj
katedrali na blagdan sv. Nikole,
nebeskog zaštitnika Janjevaca,
vrhunac slavlja doživjela je na
blagdan Uzvišenja sv. Križa u
nedjelju 14. rujna u Kistanjama,
dan kojeg Janjevci, kao vrsne
zanatlije, poduzetnici i trgovci,
već stoljećima slave i kao
zanatlijski dan. Koncelebrirano
euharistijsko slavlje u župnoj
crkvi Sv. Nikole predvodio je
umirovljeni zadarski nadbiskup
Marijan Oblak, u koncelebraciji
s kistanjskim župnikom mons.
Nikolom Dučkićem,
generalnim vikarom Zadarske
nadbiskupije mons. Ivanom
Mustaćem, generalnim vikarom
Zagrebačke nadbiskupije i
izaslanikom zagrebačkog
nadbiskupa prelatom
Vladimirom Stankovićem,
župnikom Zjuma i izaslanikom
prizrenskog biskupa mons.
Ivicom Čolakom te oko trideset
svećenika iz Zadarske
nadbiskupije, Šibenske
biskupije i svećenika
janjevačkog podrijetla iz
domovine i inozemstva. Na
početku misnog slavlja
nadbiskup Oblak blagoslovio je
novu župnu crkvu Sv. Nikole,
za koju je kamen temeljac
položen 1999., a nakon
homilije blagoslovio je i oltar.
U propovijedi je nadbiskup
Oblak rekao da je proslava
Jubileja Janjevcima "poziv i
poticaj da i dalje čuvaju ljudske
i kršćanske vrline katoličke
vjere i hrvatskog rodoljublja,
kršćansku obitelj, bračni
kršćanski moral, rađanje brojne
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djece i moralni život mladeži".
Govoreći o blagoslovu nove
župne crkve, nadbiskup Oblak
je rekao da ona "ujedinjuje
povijesne i sadašnje muke i
stradanja Janjevaca, ali i snagu
Isusova života, slave i pobjede
u njima", a "najljepši uzvrat i
zahvala Crkvi i Nadbiskupiji bit
će brojna svećenička i
redovnička zvanja Janjevaca".
Danas je u Domovini i svijetu
37 svećenika i 22 redovnice
janjevačkog podrijetla.
Euharistijsko slavlje je, uz
orguljašku pratnju Hvalimire
Bledšnajder, uzveličalo
zajedničko pjevanje
Mješovitoga pjevačkog zbora
"Janjevo" iz Zagreba i MPZ
"Sv. Cecilija" iz Kistanja, pod
ravnanjem dirigenta mo. Paška
Djeldića i uz solističke nastupe
Cecilije Car, Katarine Brkić,
Đanija Gamulina i Roberta
Palića. Stotinama Janjevaca,
koji su u prigodi jubilejske
proslave stigli u Kistanje iz
svih dijelova Domovine i
inozemstva, a trenutak
zajedničkog okupljanja
zabilježili su i "milenijskom
fotografijom" ispred župne
crkve, prigodnim riječima na
kraju mise obratio se i Pavao
Palić, predsjednik
Organizacijskog odbora za
proslavu janjevačkog Jubileja,
prisjetivši se činjenice da su
Janjevci sa skupinom Hrvata iz
Letnice zbog rata i pritiska
velikosrpske politike u
proteklih desetak godina
napustili svoja ognjišta, no
zaslugom hrvatskih vlasti i
tadašnjeg predsjednika dr.
Franje Tuđmana, novi zavičaj
dijela janjevačkih izbjeglica
biva Kistanje, koje je udomilo
oko 300 obitelji u tada
napušteno mjesto. Zahvalio se i

brojnim donatorima proslave i
pojedincima zaslužnima za
izgradnju "Novog Janjeva" u
Kistanjama (zadarski nadbiskup
Ivan Prenđa, prvi kistanjski
župnik don Gašpar Dodić,
sadašnji kistanjski župnik
mons. N. Dučkić, kapelan don
Josip Dučkić i s. Blaženka
Delonga, izuzetno aktivni u
radu s mladima Sebastijan
Palić) u kojem danas živi oko
1.300 stanovnika, s više od 650
djece, bivajući znakom života u
demografski inače
opustošenom kraju.
Na misnom slavlju bili su
nazočni i predsjednik
Hrvatskog sabora i pokrovitelj
te visoke obljetnice Zlatko
Tomčić, župan Šibenskokninske županije Duje Stančić,
načelnik općine Kistanje Marko
Kardum, nekolicina saborskih
zastupnika i drugi predstavnici
gradskih, općinskih i
županijskih vlasti. Nakon mise
vjernici su se uputili u ophod
oko župne crkve s kipom sv.
Nikole, kojeg je u subotu 13.
rujna u župnoj crkvi
blagoslovio nadbiskup Oblak.
Nakon svečanoga
euharistijskog blagoslova u
subotu, u crkvi je bio upriličen
duhovno kulturni program.
Glazbeni recital "Snagom
svjetla", u kojem su svećenik,
djevojke i mladići u starinskoj
nošnji prikazali sedamstoljetnu
povijest župe Janjevo, na
osnovu tekstova o Janjevu prof.
dr. Nikole Čolaka, priredio je
don Ante Mateljan. Pripovjedač
je bio Ante Nadomir Tadić
Šutra, a prigodne pjesme izveli
su klapa "Zvono" i kistanjski
župni zborovi djece i odraslih
pod vodstvom s. B. Delonga.
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Proslavljena Gospa od Prizdnice
Slatine, 14.9.2003. (IKA) –
Blagdan Imena Marijina
svečano je proslavljen 14. rujna
u drevnom svetištu Gospe od
Prizidnice na otoku Čiovu.
Svečanu hodočasničku zavjetnu
misu predvodio je don Ivan
Tadić iz Splita, uz
koncelebraciju slatinskog
župnika Ante Čulića, don Stipe
Žure, don Marija Matkovića,
don Stipe Dukića i ostalih
svećenika. Na misi je klapa
pučkih pjevača iz Slatina
pjevala stare marijanske
pjesme. U prigodnoj je

propovijedi don Ivan Tadić
govorio o zagovoru Blažene
Djevice Marije, te njezinu
majčinsku brigu i ljubav stavio
kao uzor današnjim roditeljima.
Blažena je Djevica imala
potpuno povjerenje u Boga, što
je poruka i modernom čovjeku,
rekao je propovjednik,
potaknuvši sve okupljene na
molitvu, posebno molitvu u
obitelji, jer se tako prenosi
vjera mladim naraštajima.
Svima se zahvalio što su unatoč
jakome vjetru došli u svetište.
Svetište Gospe od Prizidnice

nalazi se na jugoistočnoj strani
otoka Čiova. Crkva je
izgrađena 1546. g., nakon što
su se među stijenama pustinjaci
sakrili od Turaka. Pučka
predaja kaže kako su
čudotvornu Gospinu sliku koja
se danas čuva u Slatinama u
župnoj crkvi, izbacili valovi na
križu. Gospa od Prizidnica
zaštitnica je mornara i ribara,
pa joj se hodočasti i brodovima
s mora. Crkva je prepuna
zavjetnih darova pomoraca.

Svetište Gospe od
Prizidnice nalazi se
na jugoistočnoj strani
otoka Čiova

kapelice. Biskup Komarica pri
tome je upozorio da tko se diže
protiv križa, taj diže ruku na
sebe i na svoju sretnu
budućnost. Okupljene vjernike
biskup Komarica upitao je što
nam znače križevi na
zvonicima, na grobovima, u
crkvama, u kućama, oko vrata i
prepoznajemo li u tim
križevima križ uzdignut na brdu
Golgoti na kojemu je visio i
život svoj dao, a nama
omogućio vječni život sam
Božji Sin. Biskup Komarica
prenio je i pozdrave koje je
župljanima uputio vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić.

Biskup Komarica
posebice je izrazio
zadovoljstvo što su na
blagdansku misu došli
vjernici odjeveni u
bosanske narodne
nošnje, pokazavši tako
da se ne srame svoga
identiteta i nošnji koje
su donijeli iz svoga
kraja u novi životni
ambijent

Zagreb, 14.9.2003. (IKA) Predsjednik Biskupske
konferencije BiH banjolučki
biskup Franjo Komarica
predvodio je u nedjelju 14.
rujna središnje blagdansko
misno slavlje u prepunoj crkvi
posvećenoj Uzvišenju sv. Križa
u novozagrebačkom naselju
Siget. Biskup Komarica
posebice je izrazio zadovoljstvo
što su na blagdansku misu došli
vjernici odjeveni u bosanske
narodne nošnje, pokazavši tako
da se ne srame svoga identiteta
i nošnji koje su donijeli iz
svoga kraja u novi životni
ambijent. Napomenuo je da u
crkvi Kristovoj mora biti mjesta

za sve ljude, jer je Krist vođa,
učitelj i spasitelj za sve ljude.
Govoreći o sadržaju i značenju
blagdana, biskup Komarica
pozvao je okupljene vjernike na
vjerodostojno nasljedovanje
Isusa na križu raspetoga,
napomenuvši da ne bi bilo
toliko nesretnih ljudi u
Zagrebu, Bosni, Europi da je
više vjerodostojnih kršćana,
sljedbenika Isusa raspetoga.
Upozorio je nadalje na
ismijavanje Isusa i njegova
nauka te na izljeve mržnje
prema toj raspetoj ljubavi,
navevši primjere iz nedavnoga
rata kada su ljudi zahvaćeni
Zloduhom rušili crkve i
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Biskup Komarica u zagrebačkom Sigetu

272. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju
Bistricu
Zagreb, 14.9.2003. (IKA) –
Središnje slavlje 272. zavjetnog
hodočašća vjernika grada
Zagreba i hodočašća mladih
Zagrebačke nadbiskupije u
Mariju Bistricu pod geslom
"Evo ti majke!" i u znaku
krunice bila je svečana
koncelebrirana euharistija koju
je 14. rujna na prostoru crkve
na otvorenom bl. Alojzije
Stepinac pred oko 10.000
vjernika predvodio zagrebački
nadbiskup Josip Bozanić
zajedno s pomoćnim biskupima
Vladom Košićem i Josipom
Mrzljakom, upraviteljem
svetišta mons. Lovrom
Cindorijem i brojnim
svećenicima Zagrebačke
nadbisupije.
U propovijedi je nadbiskup
Bozanić istaknuo kako se
nalazimo u Godini krunice koju
je Ivan Pavao II. proglasio u
listopada protekle godine, na
početku 25. obljetnice svoje
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papinske službe. Zagrebački je
nadbiskup na početku nove
pastoralne godine i sinodski
hod naše zagrebačke Crkve
povjerio molitvi krunice i
pozvao vjernike da se moli
krunica "u našim obiteljima i za
naše obitelji", da se moli za mir
u našoj Domovini, da hrvatsko
društvo postane bolje,
pravednije i primjerenije
Božjem naumu; da se moli za
mir u svijetu, te za papu Ivana
Pavla II. "koji nam je po
povratku s trećega pohod
Hrvatskoj obećao da će
Hrvatska uvijek imati
povlašteno mjesto u njegovoj
ljubavi i molitvi".
Jedinstvena i veličanstvena
ispovijest vjere najdublji je
smisao nadbiskupijskoga
sinodskog hoda Crkve Božje
zagrebačke, kazao je nadbiskup
i podsjetio kako je u rujnu
protekle godine s hodočašćem
grada Zagreba i hodočašćem

mladih u Mariju Bistricu
započelo pripremno razdoblje
Druge sinode Zagrebačke
nadbiskupije. Zatim je prikazao
dosad učinjeno u pripravi za
Sinodu: u korizmi je objavljeno
pastirsko pismo "Hodimo u
novosti života", geslom
pripremnoga razdoblja Sinode;
objavljena je posebna
liturgijska građa o otajstvu
Crkve; u tijeku je
nadbiskupijsko savjetovanje
koje prikuplja prijedloge,
poticaje, pitanja i teme kojima
će se baviti Sinoda, a u koji su
uključeni svi članovi
zagrebačke Crkve te su
ustrojeni Pripremno
povjerenstvo s Poslovnim
odborom i Tajništvo za
pripremu Sinode.
Nadbiskup je najavio kako bi se
do kraja ove građanske godine
trebalo zaključiti
nadbiskupijsko savjetovanje
kako bi se započela obrada
prijedloga i uobličavanje u

Zbog opće krize
komunikacijskog
procesa u hrvatskom
društvu i proširene
tendencije da se
apsolutizira sadašnji
trenutak gubi se
osjećaj za cjelinu i za
povijesnost, sve širi
kulturno-religiozni
pluralizam dovodi u
krizu jedinstvenost
spasenja po Kristu,
rascjep između
Evanđelja i kulture
otežava prakticiranje
kršćanskog života pa
dominantni kriteriji
rasuđivanja i izbora
danas nisu u skladu s
Evanđeljem, a
ponekad niti u skladu
s ljudskim razumom,
upozorio je nadbiskup
Bozanić
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radnu građu o kojoj će se
raspravljati u različitim
skupinama i na temelju
rezultata tih rasprava načiniti
konačna građa za samu Sinodu,
koja će na više zasjedanja, uz
sudjelovanje predstavnika svih
vjernika nadbiskupije
raspravljati o životu naše
nadbiskupijske Crkve te
donijeti prijedloge i smjernice
za novo razdoblje i nove
izazove u kojima živimo i
djelujemo kao Crkva.
U nastavku propovijedi
nadbiskup je istaknuo kako je
Crkva, koja postoji da bi
evangelizirala, kršćanska
zajednica koja živi i koja se
izgrađuje u svojoj povijesnoj
zbilji. Mjesna Crkva,
Zagrebačka nadbiskupija,
prepoznatljiva je u župskoj
zajednici. Aktualne povijesne
okolnosti traže od župe da bude
zajednica koja će sve svjesnije,
odgovornije i odlučnije preuzeti
misijsko poslanje, što znači
odbaciti svaku župnu
zatvorenost, kako bi živjela i
djelovala u zajedništvu s
drugim župskim zajednicama,
uključena u dekanat,
sudjelujući u životu
nadbiskupije, zauzeta u
vrednovanju darova i karizmi
pojedinaca, različitih udruga,
skupina i pokreta, naviještajući
Evanđelje svima, poručio je
nadbiskup.
Osnovno pitanje sinodskoga
pastoralnog hoda je kakva je
danas misionarska zauzetost
Crkve u Zagrebu i kako je
učiniti što blistavijom i
privlačnijom, što
vjerodostojnijom i
upečatljivijom, kazao je
nadbiskup Bozanić i istaknuo
kako se ne smijemo "zavaravati
i ne vidjeti današnju stvarnost u
kojoj je život vjere i njezino
prenošenje u opasnosti. Vjera je
izložena napadima i nagrižena
poznatim pojavama
sekularizacije, vjerske
ravnodušnosti i novoga
poganstva". Upozorio je da su
tradicionalni načini prenošenja
vjere odgojem u obiteljima,
školama, a katkad i kršćanskim
zajednicama sve krhkiji, a
katkada i potpuno izostaju, te je
biti kršćaninom danas, teška i
zahtjevna zadaća.
"Zbog opće krize
komunikacijskog procesa u
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hrvatskom društvu i proširene
tendencije da se apsolutizira
sadašnji trenutak gubi se
osjećaj za cjelinu i za
povijesnost. Nadalje, sve širi
kulturno-religiozni pluralizam
dovodi u krizu jedinstvenost
spasenja po Kristu, na neki
način vodeći do
poistovjećivanja svih vjera, do
vizije čovjeka koji prihvaća
samo prirodne i materijalne
vrijednosti, umanjujući pri tom
ili čak niječući duhovne i
nadnaravne vrednote. Rascjep
između Evanđelja i kulture koji
je sve naglašeniji u današnjem
društvenom životu otežava
prakticiranje kršćanskog života.
Upravo zbog toga dominantni
kriteriji rasuđivanja i izbora
danas nisu u skladu s
Evanđeljem, a ponekad niti u
skladu s ljudskim razumom",
istaknuo je nadbiskup Bozanić.
Konkretna obnova gorljivosti i
misijskog nastojanja naše
Crkve treba započeti od
postojećeg vjerskog života u
našim župskim zajednicama i
crkvenim stvarnostima. "Biti
kršćanin i živjeti kršćanski u
današnjem društvu zaista je
danas zahtjevan izazov,
nadasve zbog proširenog stava
nekog razdvajanja ili/i
kontradikcije između vjere
ispovijedane, slavljene i
življene u crkvenoj zajednici i
vjere u svakodnevnom životu: u
obitelji, na poslu, u školi, u
slobodnom vremenu, u odmoru;
u gospodarskim, društvenim i
političkim odnosima. U
opasnosti smo zatvaranja u
vlastitu privatnost i priklanjanja
nekoj neutjelovljenoj
duhovnosti ili pak gubljenja
svoga kršćanskog identiteta u
svakidašnjem životu", upozorio
je nadbiskup.
"Vjera, pak, zahtijeva poniznu i
odvažnu dosljednost, poziva da
potpuno uronimo i sudjelujemo
u kulturnim, ekonomskim,
društvenim i političkim
događanjima društva. Nije nam
dopušteno pobjeći od svijeta!
Vjera nas, poziva na budno
motrenje kako bismo uvijek
djelovali u cilju kraljevstva
Božjega. Samo tako kršćani
mogu biti duša svijeta", poručio
je zagrebački nadbiskup.
Upozorio je kako osobito od
Kristovih vjernika laika vjera
zahtijeva zalaganje za napredak

"humane kvalitete" društva, te
smo se dužni zauzimati za
nepovredivost dostojanstva i
prava svake ljudske osobe,
dužni smo promicati pravo na
život svakoga čovjeka od
začeća do naravne smrti, te
raditi na općem dobru". U tom
će se smislu moći prihvatiti
najveći izazov suvremenog
društva: evangelizaciju kulture,
današnje dominirajuće kulture.
Nadbiskup je istaknuo kako su
svi i svatko osobno pozvani i
poslani biti aktivnim i
odgovornim subjektima
evangelizacije i prenošenja
vjere, i vjernici laici, redovnici
i redovnice, obitelji, pastoralni
djelatnici, vjeroučitelji,
katehete, svećenici.
Nadbiskupijski sinodski hod
nadasve ističe odgovornost
pojedinca. U obnavljanju i
pomlađivanju lica Crkve svatko
ima vlastiti, nezamjenjiv,
nenadoknadiv zadatak, a
osobito mladi, poručio je
nadbiskup i dodao kako danas
posebno molimo za mlade, kao
i za svu djecu koji ovih dana
započinju novu školsku,
vjeronaučnu i akademsku
godinu
Na kraju propovijedi nadbiskup
je sve povjerio nebeskom
zagovoru Presvete Bogorodice i
nebeskih blaženika Alojzija
Stepinca, Marije Propetoga
Isusa Petković i Ivana Merza.
Osobito je izrazio zahvalnost
svećenicima i redovnicima na
čelu s biskupskim vikarom za
pastoral grada Zagreba preč.
Mijom Gorskim i mladima na
čelu s povjerenikom vlč.
Božidarom Tenšekom na tako
uspješnoj organizaciji
hodočašća.
Zavjetno hodočašće grada
Zagreba u bistričko svetište
započelo je 13. rujna, kada su
hodočasnici pješaci unatoč
kišnom vremenu krenuli iz
zagrebačke katedrale preko
Sljemena, predvođeni
biskupom Košićem, a druga
skupina s biskupom Mrzljakom
iz Čučerja te u bistričkom
svetištu sudjelovali u služba
svjetla i ophodu. U jutarnjim
satima 14. rujna nakon
pobožnosti križnoga puta bila je
prigoda za ispovijed, a nakon
toga je krenuo zavjetni ophod
do crkve na otvorenom bl.
Alojzija Stepinca.
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Hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije u Mariju
Bistricu
Otkrivenju kroz koje je
svećenik Sente pripremao
mlade za sakrament ispovijedi,
te ih nastojao oduševiti za
radikalniji život po mjeri
Krista. Kateheza je završila
meditacijom, nakon čega su
mladi pristupili sakramentu
pomirenja te se uključili u rad
radionica koje su organizirali
Jarunski animatori, a
obrađivane su teme spomenute
na katehezi. Mladići zajednice
sv. Vinka iz Lovrečke Varoši,
koji se liječe od ovisnosti o
drogi, pripremili su scenski
prikaz Deset Božjih zapovijedi
u kojima su na posebni način
istaknuli problem grijeha starih
Židova te taj problem
aktualizirali za današnje mlade.
Vrhunac skupa bio je susret
mladih sa zagrebačkim
nadbiskupom Josipom
Bozanićem koji im je predao
križ kojega su nosili u ophodu
sa svijećama po bistričkoj
Kalvariji. Nakon ophoda
održano je bdjenje u svetištu
kojeg su predvodili
predstavnici udruga mladih iz
zajednica Molitva i Riječ, Djela
Marijina - fokolarini, Marijine
Legije i franjevačke mladeži iz
Zagreba. Bdjenje se sastojalo
od razmišljanja, pjesme i

molitve krunice s otajstvima
svjetlosti.
U nedjelju 14. rujna pod
vodstvom župnog vikara u
Retkovcu Branka Koretića
mladi iz župa sv. Ivana Utrina,
sv. Pavla Retkovec, Ivan 23.
Dubrava, Kraljice apostola
Zaprešić II, Jastrebarskog,
Križevaca, Bjelovara, Kutine,
Zlatar Bistrice, Zaboka i
Brdoveca molili su postaje
križnog puta. Pobožnost je
predvodio zagrebački pomoćni
biskup Vlado Košić.
Mladi Zagrebačke nadbiskupije
sudjelovali su na središnjem
misnom slavlju koje je u
nedjelju predvodio zagrebački
nadbiskup Josip Bozanić. Geslo
susreta bilo je “Evo ti majke!”.
Za tu prigodu izrađeni su i
promotivni plakati te himna
hodočašća čiji je tekst napisao
Nikola Kuzmičić, vjeroučitelj,
glazbu Perica Matanović,
vicerektor zagrebačke
bogoslovije i Vedran Ostojić.
Veliku pomoć organizacije
hodočašća mladih na Mariju
Bistricu pružili su djelatnici
Osnove škole Marija Bistrica, u
kojoj je održan veći dio
programa i gdje su pješaci
noćili.

Mladim
hodočasnicima
ponuđen je raznovrsni
program koji im je
omogućavao da se što
više približe Isusu
Kristu
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Marija Bistrica, 14.9.2003.
(IKA) – Ovogodišnje
hodočašće mladih Zagrebačke
nadbiskupije u nacionalno
marijansko svetište Mariju
Bistricu održano je 13. i 14
rujna.
Hodočašće je započelo misnim
slavljem u župnoj crkvi
Pohođenja Blažene Djevice
Marije u Čučerju 13. rujna
nakon kojeg su mladi iz
Zagreba krenuli pješice preko
Zagrebačke gore prema Zlatar
Bistrici, gdje su se susreli s
mladima iz ostalih krajeva
nadbiskupije te su svi zajedno
sudjelovali na misi nakon koje
su krenuli prema nacionalom
svetištu Majke Božje. Mlade
Zagrebačke nadbiskupije
dočekao je bistrički župnik i
upravitelj svetišta mons. Lovro
Cindori i povjerenik za pastoral
mladih Zagrebačke
nadbiskupije Božidar Tenšek.
Mladim hodočasnicima
ponuđen je raznovrsan program
koji im je omogućavao da se
što više približe Isusu Kristu.
Kateheza, koju je vodio Antun
Sente, student na Papinskom
salezijanskom sveučilištu u
Rimu, sastojala se od čitanja
pisma sedmorim crkvama u
Maloj Aziji zapisanih u

Krk: Prvi doživotni zavjeti redovnice benediktinke
nakon 30 godina
Krk, 14.9.2003. (IKA) – Na
blagdan Uzvišenja sv. Križa u
nedjelju 14. rujna u samostanu
sestara benediktinki u Krku s.
Marija Mira Kujundžić položila
je svoje doživotne zavjete u
ruke krčkog biskupa Valtera
Župana.
Na svečanoj misi u
samostanskoj crkvi Uznesenja
Marijina uz krčkog biskupa
koncelebriralo je više svećenika
i redovnika, među kojima je bio
i župnik Iloka, rodne župe s.
Mire, fra Marko Malović. Na
slavlju je sudjelovao i velik
broj župljana Krka koji su na
taj način zahvalili Bogu za dušu
koja će u skrovitosti samostana
do kraja života svojim žrtvama
i molitvama bdjeti nad
njihovim gradom. Posljednji
put takvo su slavlje imali
prilike vidjeti prije tridesetak
godina, kada je doživotne
zavjete imala s. M. Dinka
Duvnjak, sadašnja opatica
samostana. U misi, nakon
evanđelja i nakon što ju je
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magistra prozvala, a biskup
upitao što traži od Gospodina i
njegove svete Crkve,
posvećenica je odgovorila: “U
ovoj evanđeoskoj zajednici
Uznesenja Blažene Djevice
Marije, želim nasljedovati
Krista Zaručnika sve do smrti”.
U homiliji je biskup Župan
govorio o redovničkom životu i
njegova tri temelja: siromaštvu,
poslušnosti i djevičanstvu, a
među ostalim i o klauzuri kao
specifičnosti benediktinskog
reda. Klauzuru je nazvao
povlaštenom mjestom šutnje,
koja bi trebala biti sastavnica
svačijeg života, a od koje danas
čovjek tako često bježi. Zato
upravo klauzurni redovi često
“odsijevaju blaženstvo koje se
postiže drugovanjem s
Bogom”. Jer kako kaže sv.
Augustin: “Nemirno je srce
naše dok ne nađe svoj mir u
Bogu”. Na kraju je predvoditelj
slavlja zaželio s. Miri da njena
redovnička obitelj bude mjesto
gdje će “nebo dotaknuti zemlju

i ljudi opterećeni problemima i
nemirni, osjetiti da ih Bog
voli”.
Nakon homilije i litanija
zavjetovanica je pročitala i
potpisala povelju zavjetovanja.
Potom je tri puta otpjevala:
"Primi me, Gospodine, po riječi
svojoj i živjet ću, i nemoj da se
u svojoj nadi postidim", nakon
čega je biskup nad njom
izmolio blagoslovnu molitvu i
predao joj znakove
zavjetovanja: prsten,
redovničku haljinu, časoslov te
sveto pravilo monaške obitelji.
Time je obred zavjetovanja i
posvećenja dovršen.

Na blagdan Uzvišenja
sv. Križa u samostanu
sestara benediktinki u
Krku s. Marija Mira
Kujundžić položila
vječne zavjete

S. Mira je rođena 24. veljače
1961. u Iloku od roditelja
Stjepana i Marije r. Babić koji
su već oboje pokojni. U
samostan krčkih koludrica
došla je, nakon što je dodvorila
roditelje, u prosincu 1998.
godine. Iste je godine ušla u
novicijat, a prve je zavjete
položila 14. rujna 1999.
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Solin: Proslava blagdana Imena Marijina – Gospe
Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta
U prasvetištu Gospe
od Otoka središnje
misno slavlje
predvodio pastoralni
vikar Splitskomakarske
nadbiskupije dr. don
Drago Šimundža

www.ika.hr

Solin, 14.9.2003. (IKA) – U
prasvetištu Gospe od Otoka u
Solinu svečano je 14. rujna
proslavljen blagdan Imena
Marijina - Gospe Velikoga
hrvatskog krsnog zavjeta, a
središnje misno slavlje, uz
pratnju Mješovitoga župnog
zbora Gospe od Otoka
predvodio je dr. don Drago
Šimundža, pastoralni vikar
Splitsko-makarske
nadbiskupije, u koncelebraciji
sa župnim vikarom župe Gospe
od Otoka Darkom Matijevićem.
U svetištu Gospina otoka, pred
mnoštvom vjernika i
hodočasnika koji su se došli
pokloniti Imenu Marijinu, dr.
Šimundža je istaknuo kako je
vrijeme "da se saberemo i da u
svom srcu i duši doživimo
jedinstveno dvije temeljne
stvarnosti u ljudskom životu.
Jedna je stvarnost - naša
fizičnost, osobnost, naša
osobna stvarnost, a druga
tajanstveni Božji svijet i
svemir, Božje i povijesno
vrijeme. I upravo u današnjem
blagdanu, blagdanu Gospe
Velikoga hrvatskog krsnog
zavjeta, kao da se sabiru u te
dvije stvarnosti – u jedinstveni
znak i znamen, u prisutnost
neba na zemlji i u prisutnost
povezanosti zemlje s nebom".
Poručio je kako se kroz tu
slikovitost, taj doživljaj i tu
stvarnost trebamo povezati sa
svojom prošlošću, ali i
sadašnjošću i perspektivama
vremena. Upravo se na
Gospinu otoku, u Solinu,

jedinstvenom području u cijeloj
zemlji susreću povijesti
civilizacije i kulture, "u
hrvatskom slučaju susreću se
vjera, Crkva i domovina, narod,
pa i svijest o državnosti.
Istodobno to je i temelj, svijest
o sebi, o svojoj obitelji, o svojoj
zemlji i o svome nebu".
Dr. Šimundža osvrnuo se i na
nedjelju Gospodnju, istaknuvši
kao ona također ulazi na prvom
mjestu u naš Krsni zavjet, kao
dan zahvalnosti, ljubavi,
molitve, dan kad čovjek
doživljuje sebe u svojoj obitelji,
ali i u bilo kojem drugom
odnosu. Pozvao je na
poštivanje i ostvarivanje smisla
nedjelje, dana Gospodnjega,
istodobno blagdana imena
Marijina. Napomenuo je kako
mi u novoj civilizaciji i kulturi
zaboravljamo na svoju
tradiciju, tradiciju Velikog
zavjeta, kad je ime bilo
povezano sa svecem
zaštitnikom. "Danas kao da
prevladava mišljenje da svetac
zaštitnik nije bitan, bitan je dan
rođenja. Nećemo biti protiv
dana rođenja, dakako i njegovih
spomena pa ako hoćete i
svečanosti. Ali, nemojmo
zaboravljati na svoje ime. Jer,
ime je životni i vjekovni biljeg
svakoga od nas. On ulazi u naš
krsni zavjet, ulazi u vrijednosti
kojih se nasmijemo odricati,
ulazi u tradiciju", rekao je
propovjednik i pozvao na
poštivanje svoga i tuđeg imena
i povezivanja sa svecem
zaštitnikom te istaknuo kako

treba častiti to ime, taj dan, taj
blagdan, svog sveca, imenjaka
ili imenjakinju".
Govoreći o središnjem slavlju
Gospe Velikoga zavjeta, don
Drago je istaknuo kako je "Cilj
povezivanja Velikoga
hrvatskog kršćanskog zavjeta i
temeljni simbol naše vjere i
kulture, lik Blažene Djevice
Marije. Taj lik je u davnim
vremenima isklesala hrvatska
ruka starih majstora, taj lik je
uzet iz davnoga 11. stoljeća, iz
Zvonimirovih crkava, a njegova
krunidbena bazilika, opravo
ovdje u svetištu Gospe od
Otoka. I taj Gospin lik, prvi i
najznačajniji znamen i spomen
uklesan u kamenu u crkvi i
Biskupiji postao je znak i
simbol Hrvatskoga krsnog
zavjeta". Na kraju propovijedi
dr. Šimundža je poručio:
"Budimo radosni, pa kad je i
teško i nezgodno. Kad je Bog s
nama nemamo se čega bojati.
Ali, za uzvrat njegovoj ljubavi,
budimo i mi s njim i znajmo
cijeniti njegovu Riječ, znajmo
cijeniti sebe, svoju Zemlju, svoj
narod. Sve ono što je dobro,
plemenito i pošteno treba
prihvatiti, a ono što nije dobro,
bilo u gospodarstvu, bilo u
politici, bilo i u Crkvi, bilo u
obitelji, to treba skloniti i
otkloniti. Stoga, neka nam
Gospodin Bog, neka nam Krist,
neka nam naša Gospa od
Otoka, Gospa Velikog zavjeta u
tome bude pomoćnica, neka nas
hrabri, vodi i blagoslivlja".

Više od 1.500 vjernika na Todorića gradini
Nema koristi hvaliti se
izgrađenim
kilometrima cesta, ako
se po njima u bliskoj
budućnosti neće imati
tko voziti, budući da
Hrvatska stari i
izumire, poručio je
don Mario Zelanović
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Zmijavci, 14.9.2003. (IKA) –
Više od tisuću pet stotina
vjernika, među kojima je
najveći broj bio mladih,
okupilo se u nedjelju 14. rujna
na blagdan Uzvišenja sv. Križa
na Todorića gradini ponad
Zmijavaca, gdje je misu kod 16
metara visokoga kamenog
zavjetnog križa predvodio don
Mario Zelanović, župnik Dola
na Hvaru, u suslavlju s
domaćim župnikom fra
Vinkom Prlićem. Od 1998.,
kada je na Todorića gradini
podignut veliki zavjetni križ, tu
se već tradicionalno tri puta u
godini slavi misa, te to postaje
hodočasničko mjesto župljana
ne samo Zmijavaca, već i
vjernika mnogih okolnih

17. rujna 2003. broj 37/2003

imotskih i susjednih
hercegovačkih župa.
U propovjedi je don Mario
istaknuo vrijednost i značenje
križa u životu vjernika,
istaknuvši da posebno moramo
moliti za mlade, za Domovinu i
za obitelj, jer ona je u ovom
našem vremenu više nego ikada
uzdrmana, razrovana, između
ostaloga i udarcima današnje
vlasti koja, umjesto da obitelj
stavlja na prvo mjesto kao stup
društva i daje joj svekoliku
društvenu potporu, uništava i
rastače obitelj, jer joj oduzima i
ono najosnovnije – roditeljima
se ne daje mogućnost da to
budu, majkama se oduzima
pravo da budu uz svoju djecu,
da rađaju, jer za to nemaju

materijalnih ni drugih uvjeta.
Istaknuo je da nema koristi
hvaliti se izgrađenim
kilometrima cesta, ako se po
njima u bliskoj budućnosti neće
imati tko voziti, budući da
Hrvatska stari i izumire.
Pozvao je mlade da se
okupljaju oko Kristova križa,
da im on bude svjetionik u
životu, a neka se kane svih onih
koji ih žele zatrovati, uvodeći u
naše škole ono što u njih ne
pripada, ni po kršćanskoj
kulturi ni našoj hrvatskoj
tradiciji. Nakon mise, kod
zavjetnog križa na Todorića
gradini, na blagoslov je došlo
više od 350 automobila.
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Hodočašće Majci Božjoj na Priljevo u Vukovaru
Vukovar, 14.9.2003. (IKA) –
Vjernici grada Vukovara i ove
su godine u nedjelju nakon
Male Gospe, koja je ove godine
bila 14. rujna, hodočastili
"Gospi od hrasta" na Priljevo,
između Vukovara i Borova
Naselja. Svetište je staro više
stotina godina, a kapela u
sadašnjem obliku izgrađena je
prije 111 godina. Stradala je u

Domovinskom ratu, ali je
zauzimanjem udruge "Hrvatska
žena" ogranak Vukovar
temeljito obnovljena i
blagoslovljena. Ista udruga i svi
vjernici župa Vukovara i
Borova Naselja obnovili su i
ophod uz blagdan Male Gospe,
koja se tradicionalno održava
od 1914. godine kao zahvala za
završetak rata. Međutim, po

završetku II. svjetskog rata
komunističke su je vlasti
zabranile. Sada je iz godine u
godinu, kako se Vukovarci
vraćaju, procesija sve veća i
značajnija. Održava se u
nedjelju nakon Male Gospe radi
izbjegavanja gustog prometa
koji radnim danom vlada u
gradu.

Hodočašće "Gospi od
hrasta" tradicionalno
se od 1914. održava u
nedjelju nakon Male
Gospe

Uzvišenje sv. Križa u Svetom Križu Začretju

U prigodnoj propovijedi biskup
je istaknuo kako ljudi često
vole raditi neka ispitivanja i
pitati se tko je najznačajnija
osoba ljudske povijesti. Za nas
kršćane to je Isus Krist, Bog i
čovjek koji se pojavio između
starog i novog svijeta. Kada
bismo se opet pitali, a što je to
tako važno u životu Isusa
Krista, onda moramo ustvrditi
da je to upravo križ. Križ koji
mijenja shvaćanje i
razumijevanje vrijednosti, koji
jednostavno mijenja naše
ljudsko u ono što je Božje,
rekao je biskup. Do Isusa Krista
to je bio znak sramote. Upravo
takav znak izabire Bog da bi
nam na taj način pokazao kako
želi izmijeniti naša ljudska
razmišljanja. Kako nas želi
povesti nekim novim putem.
Taj znak sramotan postaje
uzvišen, častan, postaje znakom
života, a ne više smrti. Dakako

i danas je to misterij prema
kojemu možemo ići samo
putem vjere. To nadilazi sva
naša ljudska razmišljanja i bez
obzira koliko mi bili pametni i
učeni, ipak zastajemo pred
misterijem križa, jer križ
možemo razumjeti jedino
vjerom, rekao je biskup. Dodao
je da je teško biti kršćanin i
teško je prihvatiti križ. Teško je
uopće prihvatiti razmišljanje o
križu. No, postoji li neki drugi
put? Mnogi će reći da postoji.
Postoje mnogi lakši putovi.
Postoje mnogo stvari u kojima
bi se mogao izbjeći križ.
Osobito će se mladima
ukazivati na te lakše putove u
kojima ih se poziva da idu
putem užitaka, nepoštivanja
nikakvih zabrana, a taj put vodi
u propast. I dok slavimo
blagdan Uzvišenja svetoga
Križa, zaista si moramo
posvijestiti da idemo tim teškim
putem križa, ali jedinim pravim
putem koji čovjeka vodi u
život, ne samo vječni život,
nego i ovaj život na zemlji. To
je taj pravi život. Isus kaže da
je došao zato na zemlju da
imamo život. Da živimo
dostojno života čovjeka, kazao
je biskup. Mislim da ništa
veliko, značajno i lijepo ne
možemo postići bez napora ili
truda, bez nošenja križa,
pošavši od ovih najmanjih, koji
započinju novu školsku godinu,
pa do svih nas ostalih koji
moramo preuzeti žrtve u životu
i jedino tako nešto postići.
Nalazimo se u predizbornom
vremenu kada će se
predstavljati mnogi koji nas
žele voditi ovdje na zemlji u

društvu i davati nam različita
obećanja. Naslušat ćemo se
svega i svačega: blagostanja,
obilja, svega će biti, samo ako
za njih damo glas. No, može li
se postići nešto bez žrtve i bez
muke? Dodao je da se mi
kršćani želimo angažirati u
društvu, jer živimo u zajednici
gdje smo većina te stoga želimo
utjecati na život ove zajednice,
u koju ćemo unositi vrijednosti
križa i kršćanstva. Potrebno je
stoga dobro ispitati što nam
netko obećava, ako je to samo
blagostanje s pravom se
pitamo, kako i odakle, upozorio
je biskup Mrzljak.
Svečanost blagoslova i misnog
slavlja uzveličali su svojim
prekrasnim pjevanjem dječji
crkveni pjevački zbor Ivan
Bradica pod ravnanjem
Dragutina Škreblina i uz
orguljsku pratnju Božidara
Jakovića. Dan prije
Poglavarstvo općine održalo je
svečanu sjednicu u povodu
Dana općine Sveti Križ
Začretje u Osnovnoj školi, koja
je tog dana slavila 165.
obljetnicu postojanja, a na kojoj
su dana priznanja i zahvale
zaslužnim mještanima za
napredak mjesta.

Nalazimo se u
predizbornom
vremenu i potrebno je
dobro ispitati različita
obećanja, i ako je to
samo blagostanje s
pravom se pitamo,
kako i odakle,
upozorio je biskup
Mrzljak

www.ika.hr

Sveti Križ Začretje, 14.9.2003.
(IKA) - Blagdan Uzvišenja
Svetog Križa i Dan općine u
Svetom Križu Začretju svečano
je proslavljen misnim slavljem
koje je u župnoj crkvi 14. rujna
predvodio zagrebački pomoćni
biskup Josip Mrzljak u
koncelebraciji s domaćim
župnikom Dragutinom
Kučanom te svećenicima iz
dekanata i rođenima u
spomenutoj župi. Prije misnog
slavlja biskup Mrzljak
blagoslovio je novu dvoranu
pastoralnog centra koju su
župljani obnovili i preuredili iz
stare gospodarske zgrade u
dvoranu koja će služiti za
pastoralni rad svih uzrasta.

Najveće priznanje dobio je
mjesni župnik Dragutin Kučan,
plaketu i grb općine za duhovni
rad, promicanje moralnih i
kršćanskih vrijednosti među
mladima, karitativnu skrb, te
održavanje i uljepšavanje
sakralnih objekata koji su i od
velike umjetničke vrijednosti.

Trodnevnica u župi Nova Kapela
Nova Kapela, 14.9.2003. (IKA)
- Blagdan Preslavnog Imena
Marijina 12. rujna u istoimenoj
župi u Novoj Kapeli slavi se
prve nedjelje nakon toga
datuma. Tako je ove godine
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svečano misno slavlje 14. rujna
u župnoj crkvi predvodio je
Karlo Prpić, misionar u
Kamerunu, koji se prije nekog
vremena vratio u Domovinu i
rodnu župu. Vjernici župe

Nova Kapela za proslavu svoje
zaštitnice pripremali su se
trodnevnicom koju je vodio
katedralni župnik iz Požege i
kanonik požeškog kaptola
Matija Juraković.
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Katolički je novinar promicatelj Božje ljubavi i
dobrote putem medija
Voditelj dvodnevnog
susreta i duhovne
obnove na Košljunu,
koji tradicionalno
priređuje Hrvatsko
društvo katoličkih
novinara, bio je fra
Andrija Bilokapić
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Košljun, 14.9.2003. (IKA) "Katolički novinar i stvoreni
svijet" bila je tema dvodnevnog
susreta i duhovne obnove
novinara svjetovnih i katoličkih
medija u Hrvatskoj, koji je 13. i
14. rujna održan u
franjevačkom samostanu na
Košljunu. Voditelj susreta, koji
tradicionalno priređuje
Hrvatsko društvo katoličkih
novinara, bio je fra Andrija
Bilokapić, član zadarske
provincije Male braće. Uz
prigodne molitvene pobožnosti
kroz nekoliko svojih
predavanja te u samom
razgovoru s novinarima fra
Andrija je istakno važnost
pravilnog viđenja vjerskog
odnosa s Bogom te na to
povezano pitanje moralnog
djelovanja u službi altruizma.
Govoreći na taj način o
suvremenom shvaćanju vjere te
o ulozi katoličkog novinara u
današnjem društvu, fra Andrija
se osvrnuo na korištenja medija

u službi projiciranja Božje
riječi široj javnosti pri čemu je
istaknuo kako ta Riječ kada
dođe do svakog čitatelja,
slušatelja ili gledatelja, kada
dođe do njegova srca, postaje
Riječ pomazanja, što znači da
je ona natopljena duhom
Božjim, kako bi svaki
pojedinac na dokazu Božje
ljubavi odgovorio pokajanjem
za svoje grijehe i razveselio
Boga pristajući biti njegov
učenik, pobožnik, sin ili kćer,
pristajući da ga u životu ravna,
ne bilo tko ili bilo što, već
Božja dobrota i ljubav. "Moć
prenašanja Božje ljubavi i
Njegove riječi u srca mnogih
vjernika i brojne javnosti imaju
upravo i oni koji se bave
medijskom djelatnošću i
novinarstvom". Govoreći o
promicanju Božje ljubavi
putem medija, fra Andrija je
istaknuo kako je bitna
odrednica svakog čovjeka
dobrota koja daje ljepotu: "Za

dobrotom čeznu i mladi i stari,
bogati i siromašni, jednostavno
svaki pojedinac, čime ona
postaje uvjet ljudske sreće.
Dobrota je čin ljubavi koja
postaje djelo. Kao što su
plodovi znak jedne voćke, tako
je i ljudska dobrota znak
Dobroga koji stoji iza toga.
Često puta na poziv dobrote led
ljudske duše se gasi. Zato jest
posebno danas važno biti
svjedok Božje ljubavi i
promicati dobrotu putem
medija i novinarstva", poručio
je na kraju susreta katoličkih
novinara fra Andrija Bilokapić.
U tijeku duhovne obnove
novinari su sudjelovali na
misnom slavlju blagdana
Uzvišenja sv. Križa koje je u
samostanskoj crkvi na Košljunu
predslavio fra Klement Sršen, a
susret je završio
razgledavanjem kulturne
baštine i crkvenih zdanja otoka
Krka.

Uzvišenje sv. Križa u Okučanima
Generalni vikar
Požeške biskupije
mons. Josip Devčić
uveo u službu novog
župnika okučanske
župe fra Antu
Ivanovića

Okučani, 14.9.2003. (IKA) - Na
blagdan Uzvišenja sv. Križa
generalni vikar Požeške
biskupije mons. Josip Devčić
na svečanom misnom slavlju
koje je 14. rujna predvodio u
župnoj crkvi Sv. Vida uveo je u
službu novog župnika
okučanske župe fra Antu
Ivanovića.
Fra Ante Ivanović rođen je 30.
svibnja 1959. u župi Šurkovac
kod Prijedora. Za svećenika ga
je 1986. u Banjoj Luci zaredio
biskup Franjo Komarica. U
Okučane za župnika dolazi sa
službe duhovnika franjevačkih
bogoslova iz Sarajeva. Iza sebe
ima, kako je rekao mons.
Devčić predstavljajući ga
župljanima, iskustvo odgojitelja
bogoslova, ali i teško iskustvo

rata.
U propovijedi mons. Devčić
govoreći o pozivu svećenika,
među ostalim je istaknuo kako
je taj poziv Božje poslanje. Biti
župnik znači biti duhovni
pastir, brinuti o župi, pripremati
župljane za sakramente,
savjetovati obitelji, biti im
utjeha i pomoć, skrbiti i voljeti
svoj narod. Propovjednik je
napomenuo kako je posebno
teško biti svećenik u malim
narodima. "Što bi bilo s
hrvatskim narodom u BIH da
nije bilo svećenika, i
redovnika? Što bi bilo s
hrvatskim narodom tijekom
Domovinskog rata da nije bilo
svećenika i što bi bilo s
okučanskom župom u koju se
slila rijeka prognanika da nije

bilo svećenika koji je pomogao
stvaranje nove zajednice
vjernika, upućujući ih da žive
po Božjim zakonima, ljubeći
svoje i cijeneći tuđe", kazao je
mons. Devčić i prisjetio se i
1945. godine i doba progona
vjernika i svećenika. Istaknuo
je posebnu hrabrost i snagu bl.
Alojzija Stepinca, koji se nije
bojao izreći istinu o tadašnjoj
vlasti, a za vjeru i svoj narod
dao je i život. "Mnogima
Katolička crkva smeta, ali
nemojte se bojati dok ste na
Božjem putu, na putu istine i
svjetla", poručio je mons.
Devčić i pozvao vjernike da
kroz suradnju s novim
župnikom pridonose daljnjem
rastu svoje župe.

Prva arhiđakonska proslava obljetnice
nadbiskupijskog Caritasa
Velika Gorica, 15.9.2003.
(IKA) – 70. obljetnica Caritasa
zagrebačke nadbiskupije
obilježena je u ponedjeljak 15.
rujna u župi Ranjenog Isusa u
Velikoj Gorici programom i
odazivom 350 vjernika iz 13
župa, odnosno župnih Caritasa,
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Turopoljskog arhiđakonata. U
prvom dijelu programa
sudionici su imali prigodu čuti
ravnateljicu Caritasa
Zagrebačke nadbiskupije Jelenu
Brajšu, postavljati pitanja i dati
izvješća o radu svojih župnih
Caritasa. Potom je bilo misno

slavlje koje je predvodio mons.
Josip Frkin zajedno s više
svećenika. Na misi su pjevali
članovi župnog zbora pod
ravnanjem prof. Vlade Šrama, a
nakon mise djeca iz Caritasova
doma u Brezovici izvela su
prigodni program.
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Prozor: Pri obnovi crkve otkriveni značajni
arheološki nalazi
natpis graditelj crkve okrenuo
prema unutrašnjosti zida. To
potvrđuje povijesno utemeljene
činjenice da je za gradnju crkve
u Prozoru 1794. korišten kamen
iz rimskog hrama boga
Praipusa. Izvođač radova
odmah je o pronalasku
izvijestio Muzej Gacke, koji su
za pomoć oko obrade
novootkrivenog zamolili
arheologe iz Senja. Pronađene
baze antičkih spomenika nisu
rijetkost na području Gacke, a
do danas su pronađene dvije u
Kompolju i dvije u Ličkom
Lešću. Potječu iz vremena
rimskih careva, vjerojatno od 1.
do 3. stoljeća. Otkrivene baze
govore da je drevni Arupium,
koji je bio smješten na području
današnjeg Prozora, doista bio u
to doba najznačajnije naselje na
prostoru Gacke, Like i Krbave,
jer je upravo tuda vodila rimska
cesta prema Dalmaciji i Grčkoj,
odnosno Siscii (Sisku), a zbog
sigurnosti prometa tu je bila
stacionirana i značajnija vojna
postrojba. Taj rimski vojnički
element bio je toliko jak da je
pridonio donošenju kulta
božanstva Mitre u Gacku.
Ranije su pronađena tri mitreja
isklesana u živoj stijeni (dva u
Čoviću i jedan u Sincu) i
mitrična ploča u Sincu, a
poznato je da su boga Mitru
najviše štovali Rimljani.

Ti nalazi trebali bi potaknuti
gradske vlasti Otočca da
zaposle bar jednog arheologa u
Muzeju Gacke, o čijoj je
potrebi više puta govorio i
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović, budući da se tek može
nagađati što sve kriju ostaci
neistraženog rimskoga grada
Arupiuma.
Može se pretpostaviti da će
zaštitari spomenika kulture i
dekan Otočkog dekanata,
istodobno i prozorski župnik
Ante Cvitković postupiti
jednako kao i prilikom obnove
kapelice Sv. Franje u Ličkom
Lešću, kada su ostavljeni
vidljivi ulomci kamenja s
dijelovima latinskih natpisa.
Pošto su baze u prozorskoj
crkvi dobro obrađene i
zaštićene njihovo ostavljanje
vidljivima pridonijelo bi
zanimanju za prozorsku crkvu i
u arheološkom pogledu, tim
više što su ostale prethodno
nađene baze u Kompolju i
Ličkom Lešću završile u
Arheološkom muzeju u
Zagrebu ili čak uništene. U
Gackome pučkom otvorenom
učilištu, u čijem je sastavu i
Muzej Gacke, nadaju se da će i
zaštitari kulture predložiti
određena rješenja oko očuvanja
tih vrijednih nalaza.

Prigodom skidanja
unutrašnje žbuke u
crkvi pronađeni
natpisi na latinskom iz
doba Rimljana koji bi
trebali potaknuti na
iscrpnije arheološko
istraživanje kako bi se
otkrilo što sve kriju
ostaci neistraženoga
grada Arupiuma,
važnog naselja iz
rimskog doba
smještenog na
području današnjeg
Prozora
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Prozor, 15.9.2003. (IKA) –
Prigodom obnove crkve Sv.
Križa u Prozoru u blizini
Otočca otkriveni su zanimljivi
arheološki nalazi. Još u
"Urbariju" otočkog župnika
Luke Devčića iz 1740. g.
zabilježeno da je ta crkva
navodno sagrađena na
temeljima hrama božice Dijane.
Je li tomu tako do sada se
moglo samo nagađati. U tijeku
izvođenja radova na obnovi
crkve učinjeni su složeniji i
temeljitiji građevinski zahvati
koji su, među ostalim,
obuhvaćali utvrđivanje temelja,
ali i skidanje znatnog dijela
unutrašnje žbuke. Tom
prilikom su otkrivena dva
latinska teksta na vapnenačkim
bazama ugrađenim u zid luka
koji dijeli lađu od svetišta. Na
desnoj strani luka, pri samom
podu, nalazi se ugrađena baza
čiji je tekst djelomično oštećen.
Tekst se nalazi u osam redova i
može se pročitati nekoliko
riječi - PROVINCIAE,
SACER, DOTILA, dok su
ostale riječi teže čitljive zbog
oštećenja baze. Na lijevoj strani
luka ugrađene su dvije baze. Na
donjoj se može pročitati
IMPCAESAR, NERVAAVG,
PROQOR III, DECRETO
DECURIONUM. Na drugoj
bazi nema vidljiva teksta,
vjerojatno zbog toga što je

Ivanečki Vrhovec: Misa zahvalnica za kanonizaciju
Marije De Mattias
Ivanečki Vrhovec, 15.9.2003.
(IKA) – Blagdan Žalosne
Gospe i dan zahvale za
kanonizaciju utemeljiteljice
družbe sestara Klanjateljica
Krvi Kristove Marije De
Mattias proslavljeni su 15.
rujna u samostanu sestara
Klanjateljica Krvi Kristove u
Ivanečkom Vrhovcu.
Redovnice su se za blagdan i
misu zahvalnicu pripremale
trodnevnicom od 12. do 14.
rujna u sklopu koje su
promišljale o liku sv. Marije de
Mattias, njezinoj ljubavi prema
Isusu Kristu i o Marijinu
odnosu prema Presvetoj
Djevici, kako ju je ona najčešće
nazivala.
Svečano misno slavlje u
samostanskoj kapelici
predvodio je varaždinski biskup
Marko Culej zajedno s
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dvadesetak svećenika, među
kojima je bio ivanečki župnik
Stjepan Šoštarić i vlč. Franjo
Hrg, koji je od ove godine
rektor u samostanskoj kapelici.
U euharistijskom slavlju
sudjelovao je veći broj sestara
iz drugih zajednica iz republika
Hrvatske i Bosne i
Hercegovine, iz drugih
redovničkih zajednica i velik
broj župljana.
U prigodnoj propovijedi biskup
Culej govorio je o ljubavi
Marije koja je znala trpjeti
zajedno s Isusom, podno
njegova križa. Osvrnuo se na
životnu povijest sv. Marije de
Mattias koja je od svog ranog
djetinjstva tražila od oca da joj
priča o vazmenom janjetu –
Isusu. Marija će u 29. godini
života napustiti obiteljski dom i
krenuti za Božjim glasom koji

će ju dovesti u Acuto, gdje će
4. ožujka 1834. započeti s
utemeljenjem nove družbe, koja
će se zvati Institut
predragocjene krvi Isusove.
Marija De Mattias bila je žena
koja zna prepoznati u Isusovoj
muci, prolijevanju krvi,
otkupiteljsku snagu patnje i tu
istu snagu prenositi na
"dragoga bližnjega". Karizmu
koju je ona živjela pokušavaju
živjeti i sestre diljem svijeta, pa
tako i na zagorskim
brežuljcima, istaknuo je
varaždinski biskup.
Na kraju euharistijskog slavlja
provincijalna poglavarica s.
Bernarda Krištić zahvalila je
biskupu Culeju, svim nazočnim
svećenicima i župljanima na
sudjelovanju u tom slavlju.

Misno slavlje
predvodio je biskup
Culej
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Šibenik: Molitva za početak nove školske godine
Šibenik, 15.9.2003. (IKA) Oko petstotinjak šibenskih
srednjoškolaca, njihovih
vjeroučitelja i profesora
okupilo se u ponedjeljak 15.
rujna u šibenskoj katedrali na
prigodnu Službu Riječi,

molitvu i zaziv Duha Svetoga
za dobru i uspješnu novu
školsku godinu. Molitveno
slavlje predvodio je šibenski
biskup Ante Ivas zajedno sa
četvoricom svećenika. U
prigodnom nagovoru biskup

Ivas istaknuo je važnost i
povezanost škole s kršćanskim
životom i odgojem, a
učenicima i profesorima
poručio je da uzajamno
potpomažu jedni druge u
zajedničkom radu.

Primopredaja službe predstojnika Teologije u Đakovu
Novi predstojnik doc.
dr. sc. Nikola Dogan,
profesor
fundamentalne
teologije službu
predstojnika preuzeo
od izv. prof. dr. sc.
Pere Aračića,
profesora pastoralne
teologije
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Đakovo, 15.9.2003.
(IKA/BTU) – Prema dopisu
đakovačkoga i srijemskog
biskupa Marina Srakića koji je
na temelju izbora Vijeća
Teologije imenovao novoga
predstojnika na mandat od dvije
godine, u ponedjeljak 15. rujna
izvršen je čin primopredaje
službe predstojnika visokoga
crkvenoga učilišta Teologije u
Đakovu. Novi predstojnik je
doc. dr. sc. Nikola Dogan,
profesor fundamentalne
teologije. Službu predstojnika
preuzeo je od izv. prof. dr. sc.
Pere Aračića, profesora
pastoralne teologije, koji je
službu predstojnika obnašao
proteklih 12 godina. U

višekratnome predstojničkom
mandatu dr. Aračića, koji je
obuhvaćao i osobito teško doba
Domovinskoga rata, Teologija
u Đakovu, uz svoje redovito
nastavno i znanstveno
djelovanje, učinila je nekoliko
značajnijih iskoraka: započela
je sustavna, najprije katehetska,
a potom i cjelovita filozofskoteološka izobrazba vjernika
laika, dodatno je uređen pravni
položaj učilišta na kanonskom i
na društveno-pravnom
području, studij iz zgrade
Bogoslovnog sjemeništa
preseljen je u nove prostore u
gotovo iz temelja obnovljenu i
opremljenu zgradu u
Preradovićevoj 17,

ustanovljena je i izgrađena
nova zgrada za Središnju
biskupijsku knjižnicu i arhiv.
Na prijedlog novoga
predstojnika dr. Dogana Vijeće
Teologije u Đakovu na svojoj
sjednici 9. rujna izabralo je mr.
Luku Marijanovića za
zamjenika predstojnika, dr.
Ivicu Raguža za pomoćnika
predstojnika za znanost i
nastavu te mo. Vinka Sitarića
za pomoćnika predstojnika za
formaciju studenata laika.
Teologija u Đakovu danas
djeluje u sastavu Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Ove
jeseni započinje svoju 198.
akademsku godinu.

Oproštajno misno slavlje nadbiskupa Einaudija u
riječkoj katedrali
"Budite sigurni da vas
nikada neću
zaboraviti", rekao je
prvi apostolski nuncij
u RH na završetku
svog boravka u
Hrvatskoj

Rijeka, 15.9.2003. (IKA) –
Dosadašnji apostolski nuncij u
Republici Hrvatskoj nadbiskup
Giulio Einaudi prihvatio je
poziv riječkog nadbiskupa
Ivana Devčića te se 15. rujna
oprostio od Riječke
nadbiskupije. Nadbiskup
Einaudi predvodio je
euharistijsko slavlje u katedrali
Sv. Vida, na blagdan Žalosne
Gospe, suzaštitnice katedrale,
uz koncelebraciju nadbiskupa
Devčića, krčkog biskupa
Valtera Župana, umirovljenog
nadbiskupa Josipa Pavlišića i
25 svećenika Riječke
nadbiskupije.
U svojoj se propovijedi
nadbiskup Einaudi prisjetio
kako je Riječka nadbiskupija
bila prva koju je kao nuncij
posjetio, mjesec dana nakon
svog imenovanja. "Kod mog
prvog posjeta, kao predstavnik
Svetog Oca, zaželio sam vam
da Papa osobno posjeti vaš
grad. Na završetku moje misije
izražavam svoju radost i
osobito zadovoljstvo što se ta
moja i vaša želja ostvarila. Na
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veliku radost svih nas Papa je
ne samo posjetio vaš grad, već
možemo reći i da je u njemu
proveo nekoliko dana.
Zahvalimo danas Bogu i za taj
veliki događaj, koji je uvjeren
sam, urodio bogatim duhovnim
plodovima za ovu mjesnu
Crkvu i sve ljude dobre volje
koji žive u ovom dijelu
prelijepe zemlje Hrvatske",
rekao je nadbiskup Einaudi na
misi u riječkoj prvostolnici.
Nadbiskup Devčić u svom je
pozdravu istaknuo povijesnu
ulogu koju je nuncij Einaudi
imao za Crkvu u Hrvata i
hrvatski narod. Osim što je u
tijeku njegove službe u
Hrvatskoj Papa tri put posjetio
našu zemlju, nadbiskup Einaudi
je uvijek znao vjerno
interpretirati težnje i potrebe
Hrvatske i predstaviti ih kako u
Vatikanu tako i pred svjetskom
javnošću. "Osjećali smo da bi
nešto važno propustili da vam
na ovaj način nismo mogli reći
hvala za sve što ste učinili",
ustvrdio je riječki nadbiskup.

U ime Riječke nadbiskupije dar
nunciju, kip akademika Ljube
De Karina, uručio je rektor
katedrale Sv. Vida mons.
Ivoslav Linić. U ime Stolnog
kaptola knjigu "Vizitacija - u
pulskoj biskupiji na austrijskom
i mletačkom području u 17.
stoljeću", uručio je mons. Josip
Šimac. Krčka je biskupija
nunciju darovala knjigu
"Hrvatske pučke crkvene
pjesme", koju je nadbiskupu
Einaudiju uručio vice kancelar
Krčke biskupije dr. Slavko Zec.
Redovnice Družbe Presvetog
Srca Isusova u Rijeci darovale
su mu buket cvijeća. Na kraju
je nadbiskup Einaudi još
jednom pokazao koliko mu je
hrvatski narod zaista prirastao
srcu. "Budite sigurni da vas
nikada neću zaboraviti", rekao
je na završetku misnog slavlja.
Prije večernjega euharistijskog
slavlja u riječkoj katedrali,
nekadašnji je nuncij posjetio
nadbiskupiju i Trsatsko
svetište, a predstavnici Grada i
Primorsko-goranske županije
uputili su mu pozdrave i uručili
prigodne darove.
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Misa zahvalnica za 272. hodočašće vjernika Zagreba u
Mariju Bistricu
Zagreb, 15.9.2003. (IKA) –
Vjernici grada Zagreba koji su
sudjelovali na 272. zavjetnom
hodočašću u nacionalno
marijansko svetište Mariju
Bistricu okupili su u
ponedjeljak 15. rujna na
svečanu misu zahvalnicu koju
je u zagrebačkoj katedrali
predvodio zagrebački
nadbiskup Josip Bozanić.
Govoreći o ovogodišnjem
hodočašću koje je održano u
znaku krunice, a pod geslom

“Evo ti majke!“, biskupski
vikar za pastoral grada preč.
Mijo Gorski u propovijedi je
istaknuo da je molitva krunice
duboko ukorijenjena u
hrvatskoj obitelji. Dodao je da
je krunica kroz stoljeća u
hrvatskom puku bila molitva
nade, Evanđelje bez knjige s
kojim se živjelo i spašavalo.
Istaknuo je također da se
krunica kao sredstvo molitve
nalazi na počasnom mjestu u
domovima, obično uz križ, ali i

u automobilima i torbicama, a
pošavši u svijet “trbuhom za
kruhom”, Hrvat je nosio sa
sobom i krunicu i ta je tradicija
ostala do danas. Zapitavši se
zašto se ta molitva usjekla tako
duboko u dušu hrvatskoga
puka, ocijenio je da je sigurno u
pitanju i osjećaj da se obraćamo
svojoj majci.
Na kraju mise nadbiskup
Bozanić zahvalio je svima koji
su sudjelovali u organizaciji
hodočašća.

Đakovo, 16.9.2003. (IKA) – U
organizaciji Biskupskog
ordinarijata i Teologije u
Đakovu započeo je 16. rujna
na Teologiji u Đakovu
trodnevni Teološko-pastoralni
seminar (TPS) za svećenike
Đakovačke i Srijemske
biskupije. Tema ovogodišnjeg
seminara je "Pastoralna služba i
suodgovornost. Koordinacijski
pristup u pastoralu i timski
rad". Povjerenstvo za TPS-a
čine doc. dr. Ivan Zirdum, dr.
Grgo Grbešić i mr. Ivan Ćurić.
Nakon molitve i zaziva Duha
Svetoga 95 nazočnih svećenika
zajedno s đakovačkim i
srijemskim pomoćnim
biskupom Đurom
Gašparovićem pozdravio je
drugi đakovački i srijemski
pomoćni biskup Đuro Hranić.
"Teološko-pastoralni seminar
koji nas okuplja svake godine u
ovo vrijeme, osim što
predstavlja snažni zamah na
početku nove školske i
pastoralne godine, istodobno je
i važni oblik izgradnje
zajedništva na planu
pastoralnog djelovanja u čitavoj
našoj biskupijskoj zajednici, ali
i našega ljudskog i bratskog
zajedništva bez kojeg nema
složnoga i jedinstvenog
prezbiterija jedne biskupije",

vijesti news

rekao je biskup Hranić.
Osvrnuvši se na temu
ovogodišnjeg seminara, biskup
Hranić je istaknuo: "Nositelji
pastoralne službe, a to su u
prvom redu pastiri, prvi su
odgovorni, ali nisu i jedini koji
su odgovorni. No, njihova je
odgovornost ipak jako velika,
jer o njoj u mnogome ovisi i
odgovornost suradnika koji se
na njih oslanjaju.
Suodgovornost suradnika
pretpostavlja odgovornost
pastira u obavljanju vlastite
pastirske službe. Istodobno
uključuje i njihovu odgovornost
prema suradnicima. Na ovome
prezbiterskom seminaru pod
povećalo je stavljen svećenički
koordinacijski pristup u
pastoralu i apostrofiran je
timski rad, jer samo
koordinacijski pristup i timski
rad omogućuju suodgovornost
svih", rekao je biskup Hranić.
Sve nazočne pozdravio je i
novoizabrani predstojnik
Teologije u Đakovu doc. dr.
Nikola Dogan. "Upravo ono što
profesorski zbor čini ovdje, a to
je, stručno, metodičko
poučavanje u vjeri koje se zove
teologija, treba se preliti u
praksu našega kršćanskog i
biskupijskog crkvenog života.
Stoga, mislim, da je Teologija

sa svim profesorima prisutna na
ovom seminaru što je za nas
već postala tradicija. Radujemo
se što Teologija na taj način
može služiti biskupijskoj crkvi i
biti suodgovorna, jer na
suodgovornost smo svi
pozvani", rekao je novi
predstojnik Teologije u
Đakovu.
Prvi je dan bio posvećen
ekleziološkom, pastoralnom i
kanonskom poimanju
suodgovornosti.
Dr. Dogan održao je prvo od tri
predavanja. Govorio je o
"Ekleziologiji suodgovornosti.
Biblijsko-dogmatskom
temelju". "Suodgovornost kao
teološko načelo današnjeg
pastoralnog djelovanja", bila je
tema izlaganja koje je potom
održao o. Bono Zvonimir Šagi.
Posljednje predavanje održao je
dr. Nikola Škalabrin koji je
govorio na temu "Zakonik o
suodgovornosti na biskupijskoj
i župnoj razini". Nakon
održanih izlaganja uslijedio je
rad u skupinama. Okvirna je
tema bila "Suodgovornost i
koordinacijski pristup u svjetlu
Druge biskupijske sinode". Prvi
je dan završio dnevnom
plenarnom raspravom.

95 svećenika
Đakovačke i
Srijemske biskupije
sudjeluje na seminaru
"Pastoralna služba i
suodgovornost.
Koordinacijski pristup
u pastoralu i timski
rad"

www.ika.hr

U Đakovu započeo Teološko-pastoralni seminar za
svećenike
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Subotica: Zavjetovanje novih članova Franjevačkoga
svjetovnog reda
Franjevački svjetovni
red u Subotici ima
150 članova

Subotica, 7.9.2003. (IKA) - U
franjevačkoj crkvi Sv. Mihaela
u Subotici na večernjoj misi u
nedjelju 7. rujna zavjetovalo se
10 novih članova
Franjevačkoga svjetovnog reda.
Franjevački svjetovni red u
Subotici sada ima 150 članova.

Među novim članovima ima
sve više mladih osoba, koji tako
nastavljaju bogatu tradiciju u
tom gradu, gdje mjesno
bratstvo postoji već više od 270
godina.
Misu je vodio duhovni asistent
mjesnoga bratstva fra Marijan

Kovačević, pjevao je zbor župe
Isusova Uskrsnuća pod
ravnanjem Miroslava Stantića,
a sudjelovali su i brojni
trećoredci, koji su se za slavlje
pripravljali trodnevnim
duhovnim vježbama pod
vodstvom o. Amata Lotspeicha.

30 godina HKM Hanau-Fulda-Marburg
Vanjska proslava i
misa zahvalnica
održat će se 6.
prosinca

www.ika.hr

Hanau, 7.9.2003. (IKA) –
Vanjska proslava i misa
zahvalnica koju će u povodu
30. obljetnice Hrvatske
katoličke misije Hanau-FuldaMarburg predvoditi provincijal
franjevaca konventualaca o.
Ilija Miškić održat će se 6.
prosinca. Misija je 30 godina
svoga postojanja i djelovanja
svečano proslavila od 4. do 6.
srpnja 30 godina i djelovanja,
kada ju je pohodio riječki
nadbiskup Ivan Devčić. Riječki
metropolit predvodio je tom
prigodom svečanu euharistiju u
crkvi Imena Marijina u Hanau i
vjernicima prenio poruku
Svetoga Oca za Crkvu u Hrvata
za njegova trećeg pastoralnog
pohoda Hrvatskoj, učvrstio ih
je u pravoj vjeri i

nepatvorenom domoljublju te
ih ohrabrio da se znaju nositi s
tuđinom. Riječki nadbiskup
ujedno je podijelio sakrament
potvrde 18 krizmanika, među
kojima je bio i jedan invalidni
dječak, a zajednica je za
obnovu siromašne župe u
domovini prikupila pet tisuća
eura.
Pionirski pastoralni rad na
području Fulde i Marburga
obavljao je o. Alojzije Hartli, a
na području Hanaua o. Stanko
Mandac. Oni su povremeno
održavali mise na hrvatskom
jeziku, ispovijedali i pomagali
Hrvatima snaći se u tuđini. Prva
okupljanja na misu u Hanau
započela su u crkvi Sv. Josipa u
travnju 1973., a od 1974. mise
se slave u župnoj crkvi Imena

Marijina. Poticaj za osnutak
Misije pokrenuo je tadašnji
ravnatelj inozemne pastve
prelat Vladimir Stanković, koji
je u ime tadašnje Biskupske
konferencije Jugoslavije
zatražio od njemačkih crkvenih
vlasti osnivanje Misije. Fuldski
biskup dr. Eduard Schick
odobrio je osnivanje i potvrdio
isusovca iz Zagreba o. Ivana
Milanovića za prvog voditelja
HKM. Misija je službeno
započela s radom 1. travnja
1973. godine. Voditelji misije
uz isusovca Ivana Milanovića,
bili su franjevci konventualci o.
Ladislav Gojko Luburić, o.
Marko Babić te od rujna 1980.
do danas o. Marijan Dominik
Kovač.

Novom reformom školstva u BiH zatire se identitet
mladih naraštaja hrvatskoga naroda
Biskupi BiH
upozoravaju na
brojne opasnosti i
ciljeve dugo
najavljivane reforme
školstva u BiH,
ističući kako ona
unosi zabunu, stvara
podlogu za incidente,
vodi neprihvatljivoj
segregaciji i
neprihvatljivoj
"asimilaciji" učenika i
nasilno nameće
nekakav "neutralni"
religiozni odgoj u
školama te traže da se
konačno isprave
nepravde i štete
nanesene hrvatskom
narodu Daytonskim
sporazumom
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Sarajevo, 9.9.2003. (IKA) –
Članovi Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine održali su
izvanredno zasjedanje u
Travniku 9. rujna. Povod za
zasjedanje, kako se ističe u
priopćenju objavljenom po
njegovu završetku, bili su
"administrativni, politički i
drugi pritisci predstavnika
međunarodne zajednice na
politička i prosvjetna tijela
hrvatskoga naroda u BiH s
obzirom na stvaranje
obrazovnog sustava, na
uporabu jezika i pisma u tom
sustavu, posebno na sadašnji
asimilacijski program
"administrativnog ujedinjenja
dviju škola pod jednim
krovom"".
Na početku priopćenja podsjeća
se kako je Crkva dala
nemjerljive plodove na svakom
području baštine i života
hrvatskog naroda u BiH.
Članovi BK BiH stoga osjećaju
svoj dio povijesne odgovornosti
za očuvanje i njegovanje
vjerskoga, moralnog i
kulturnog identiteta hrvatskoga

17. rujna 2003. broj 37/2003

katoličkog naroda u BiH.
Biskupi BiH razumiju potrebu
za zdravom školskom
reformom u skladu s europskim
standardima, ali ne razumiju i
ne prihvaćaju da ta reforma
bude instrumentom u zatiranju
identiteta mladih naraštaja
hrvatskoga naroda. Biskupi
stoga dižu svoj glas u obrani
temeljnih ljudskih prava i
građanskih sloboda svakog
čovjeka i naroda ističući kako
smatraju "da se samo tako
ispravno poštuju međunarodne
konvencije i o pravima djece i
roditelja".
Uočavajući sve opasnosti i
ciljeve već dugo najavljivane
reforme školstva biskupi BiH
se obraćaju katoličkoj i
hrvatskoj javnosti i svim
mjerodavnim tijelima u BiH
posebnim priopćenjem.
Posebno upozoravaju kako je
nepravedno političko rješenje u
BiH dovelo do toga da se osam
godina nakon završetka rata na
svoja ognjišta vratio tek mali
dio prognanih i izbjeglih
katolika.
"Uočavajući negativne

posljedice čestih
eksperimentiranja i političkih
manipuliranja te strahujući da
bi ovakvo provođenje reforme
školstva u BiH moglo mnoge
obitelji potaknuti da napuste
ovu svoju domovinu", biskupi
BiH u priopćenju ističu
sljedeće:
Kulturni i vjerski identitet.
Hrvatski narod kao suveren,
državotvoran i ravnopravan s
drugima narodima u BiH, ima
neotuđivo pravo čuvati i
razvijati svoj nacionalni,
kulturni i vjerski identitet. On
time, prema međunarodnim
dokumentima i standardima,
ničim ne osporava i ne
ugrožava, nego afirmira
nacionalna i kulturna prava
drugih naroda i nacionalnih
manjina u BiH.
Naziv i uporaba jezika.
Hrvatski narod u BiH služi se
hrvatskim jezikom, normiranim
i govornim, i ima pravo svoj
jezik nazivati vlastitim
narodnim imenom, izučavati
ga, na njemu svoju djecu
poučavati u svim predmetima i
upotrebljavati ga na svakom

području svoga privatnog i
javnog života i djelovanja.
Smatramo da su jezične razlike
među konstitutivnim narodima
u BiH bogatstvo, a nasilno
brisanje tih razlika značilo bi
osiromašenje, jer se niječe
mogućnost zajedništva u
različitosti.
Ustanove. Hrvatski narod u
BiH ima naravno, povijesno i
ustavno pravo na prosvjetne,
znanstvene i druge ustanove
odgoja i obrazovanja na
hrvatskom jeziku s latiničnim
pismom u cjelini svoga
odgojno-obrazovnoga sustava.
Posebno ističemo da ima pravo
na škole s planom i programom
na hrvatskom jeziku. Sadašnja
reforma sa "zajedničkom
jezgrom" na "zajedničkom"
jeziku i posebnom skupinom
nacionalnih predmeta unosi
zabunu, otvorena je
svakodnevnim incidentima i
vodi brisanju nacionalne grupe
predmeta. Ovakva reforma vodi
i neprihvatljivoj segregaciji i
neprihvatljivoj "asimilaciji"
učenika pod jednim krovom!
Stoga tražimo od hrvatskih
političara u BiH da, dogovorno
s predstavnicima međunarodne
zajednice koji moraju jamčiti
ravnopravnost svima, ostvare
pravo na izdavanje udžbenika
na hrvatskom jeziku i s
obzirom na "zajedničku jezgru"
i na nacionalne predmete.
Mediji. Hrvatski narod u BiH
ima također pravo na svoj tisak
i elektronske medije, radio i

televiziju s kanalima i
programima na hrvatskom
književnom jeziku i latiničnom
pismu s ciljem suvremenog
informiranja, odgoja,
obrazovanja i promicanja svoje
duhovne baštine i nacionalne
tradicije.
Roditelji - djeca. Imajući u vidu
međunarodne dokumente o
pravima djece i roditelja te
načela, norme i praksu
suvremene demokratski
usmjerene škole u europskim
zemljama, učenici svih uzrasta
u školama kao pripadnici
Katoličke crkve u BiH imaju
pravo na školski vjeronauk, tj.
primati vjerski odgoj i
obrazovanje u školi u duhu
katoličkoga nauka i tradicije.
Pokušaj nasilna nametanja
nekoga "neutralnog"
religioznog odgoja u školama u
suprotnosti je s navedenim
pravima i praksom jer ne
omogućuje odgoj i ostvarenje
vlastitoga vjerskog identiteta
učenika.
Nazivi ustanova. Katolička
crkva u hrvatskom narodu ima
svoju dugu povijest, bogatu
tradiciju i vjersku baštinu, svoje
simbole i vrijednosti, svoje
duhovne velikane i blaženike;
književnike, znanstvenike,
kulturne preporoditelje i
narodne vođe o kojima je
povijest izrekla svoj
neprijeporno pozitivan sud.
Hrvatski katolički narod ima
pravo svoje škole, kulturne i
znanstvene ustanove

naslovljavati imenima svojih
velikana. U školama mora biti
mjesta za simbole iz duhovne i
kulturne baštine hrvatskoga
naroda kao što je to praksa u
drugih europskih naroda.
Promjena ustava. Kao građani
ove zemlje pozdravljamo javno
napisane izjave kompetentnih
predstavnika međunarodne
zajednice da "Dayton naprosto
treba mijenjati i te promjene
shvatiti kao lijek ili uvjet bez
kojeg se ne može". Očekujemo
od predstavnika hrvatskoga
naroda u BiH da od
međunarodne zajednice traže
da se konačno isprave nepravde
i štete nanesene hrvatskom
narodu Daytonskim
sporazumom, a koje su "tihom
revizijom" Daytona, tj.
dodatnim ustavnim
promjenama i zakonima, još
više, nažalost, umnožene.
Referendum. Ako ova načela i
prava nisu dostatno uvjerljiva i
prihvatljiva, hrvatskom narodu
u BiH u ovom odsudnom
trenutku ostaje pravo, služeći se
demokratskim sredstvima i
poštujući ustavno uređenje,
izjasniti se na referendumu, i od
mjerodavnih međunarodnih
foruma zatražiti zaštitu svojih
vitalnih interesa i temeljnih
uvjeta svoga opstanka u ovoj
zemlji.
Priopćenje Biskupske
konferencije BiH s izvanrednog
zasjedanja u Travniku potpisali
su svi bosanskohercegovački
biskupi.

www.ika.hr
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HKM Sindelfingen na utakmici Hrvatska - Belgija
Sindelfingen/Stuttgart/Bruxelle
s, 10.9.2003. (IKA) – Na
nogometnu utakmicu u kojoj su
snage odmjerile reprezentacije
Hrvatske i Belgije 10. rujna u
Bruxellesu, iz Sindelfingena,
Stuttgarta i okolnih gradova i
mjesta te iz domovine i Austrije
doputovalo je više od 150

navijača u organizaciji voditelja
Hrvatske katoličke misije
Sindelfingen fra Marinka
Vukmana. Vatreni navijači
bodrili su izabranu hrvatsku
nogometnu vrstu pjevajući
domoljubne pjesme, svjedočeći
tako zajedništvo domovinske i
iseljene Hrvatske. Premda je

hrvatska reprezentacija izgubila
rezultatom 1:2, navijači nisu
bili ogorčeni, nego su izrazili
želju da ponovno uživo gledaju
utakmicu naše reprezentacije.
Na početku i na kraju puta
navijači su se zajednički molili
i otpjevali pjesmu Kraljici
Hrvata.

U Sarajevu završen seminar za ovlast ispovijedanja
Sarajevo, 10.9.2003.
(IKA/KTA) – U prostorijama
Vrhbosanske katoličke
bogoslovije završen je 10. rujna
drugi u nizu dvodnevni seminar
za ovlast ispovijedanja. Na

seminaru je sudjelovalo
dvadeset svećenika, od kojih su
sedmorica polagali usmene
ispite i dobili trajne ovlasti za
ispovijedanje.
Misno slavlje na završetku

seminara predvodio je
vrhbosanski nadbiskup kardinal
Vinko Puljić, koji je u
prigodnoj homiliji pozvao
svećenike da poniru, traže i
vrše volju Božju.

Papa primio novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj
Vatikan, 11.9.2003. (IKA) –
Papa Ivan Pavao II. primio je u
srijedu 10. rujna u audijenciju
novog apostolskog nuncija u
Republici Hrvatskoj
nadbiskupa Francisca Javiera

vijesti news

Lozana. Nadbiskup Lozano
imenovan je apostolskim
nuncijem u Hrvatskoj 4.
kolovoza ove godine. Na toj je
službi zamijenio prvoga
apostolskog nuncija u RH

doajena diplomatskog zbora
nadbiskupa Giulija Einaudija,
koji je tu službu u Hrvatskoj
vršio od svibnja 1992.
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Izjava Poslovnog odbora Napretka o obrazovanju u BiH
Traži se da budu
praktično ostvarena
prirodna, povijesna i
ustavna prava
hrvatskoga naroda u
BiH sukladno
europskim
standardima
proisteklim iz
međunarodnih
dokumenata

Sarajevo, 11.9.2003. (IKA) Na sjednici Poslovnog odbora
Hrvatskoga kulturnog društva
Napredak u Sarajevu 11. rujna
usvojena je Izjava o
obrazovanju u BiH, u kojoj se
Odbor očituje o potrebi
dosljednog poštivanja i
provedbe Ustava BiH, zakona i
međunarodnih konvencija u
odnosu na ustanovljenje i
provođenje reforme
obrazovnog sustava u toj
zemlji.

www.ika.hr

Ističe se kako proces
modernizacije školstva ne
pruža očekivani ishod te je
potrebna puna pozornost i
odgovornost u procesu
određivanja smjera reforme
koja neće ići na uštrb i protiv
pozitivne zakonske regulative u
oblasti odgojno-obrazovnog
sustava. Hrvatski narod je
suveren i konstitutivan narod u
BiH te stoga ima pravo
obrazovati se na hrvatskome
jeziku s latiničnim pismom. To
podrazumijeva, koliko god je to
moguće, posjedovanje
nastavnih programa, udžbenika
i ostalog didaktičkog materijala
kao pretpostavke ostvarenju
ustavnih načela o
jednakopravnosti zastupljenosti
hrvatskoga jezika u procesu
odvijanja nastave.

Neprihvatljiva su zalaganja
nekih predstavnika
međunarodne zajednice koja
idu u smjeru uskraćivanja prava
na organiziranje nastave po
hrvatskome planu i programu
kao sastavnom dijelu
bosanskohercegovačkoga plana
i programa. Hrvatski narod ne
prihvaća bilo koji oblik
majorizacije i pokušaja
asimilacije u tako osjetljivom
području društvenog života kao
što je pitanje prava na uporabu
jezika. To pravo ne osporava ni
drugima.
Odbor također ističe često
marginaliziranje hrvatskoga
jezika u društvenome i javnom
životu, počev od elektronskih
medija, tiskovina, promidžbe
kao i službene uporabe jezika.
Premda nije lako naći za sve
najbolja rješenja, upozorava se
da na dugi rok nije dobro da se
jedan narod u toj zemlji osjeća
zakinutim u svojim temeljnim
pravima. Na kraju izjave
Poslovni odbor ističe svoju
potporu svima koji se bore za
očuvanje, promicanje i daljnju
modernizaciju
bosanskohercegovačkog
obrazovanog sustava i u njemu
hrvatskoga kao sastavnoga
dijela, počevši od predškolskog
odgoja i obrazovanja do

sveučilišne razine. Traži se da
budu praktično ostvarena
prirodna, povijesna i ustavna
prava hrvatskoga naroda u BiH
sukladno europskim
standardima proisteklim iz
međunarodnih dokumenata.
Na sjednici su, uz ostalo,
utvrđena i pravila o radu
Napretkove knjižnice "Mijo
Poljak", bilo je riječi o pojavi
neafirmativnih tekstova o
Napretku u nekim
bosanskohercegovačkim i
hrvatskim tjednicima te se
izvijestilo o dodijeljenim
sredstvima Vlade Republike
Hrvatske kao pomoć Hrvatima
u BiH, aktivnostima na
donošenju okvirnog zakona o
restituciji u BiH, organiziranju
kulturne manifestacije bijenale
"Šopovi dani na Plivi" 26. i 27
rujna u Jajcu te sudjelovanju
Napretka u radu okrugloga
stola o tome "Hrvatski jezik u
BiH danas i sutra" 17. listopada
u Mostaru u organizaciji Matice
hrvatske te sudjelovanju
Napretka na Trećemu
Hrvatskom žrtvoslovnom
kongresu početkom 2004. i u
programu dvadesetog
međunarodnog festivala
"Sarajevo - Sarajevska zima".

Kardinal Puljić otvorio web stranicu Vrhbosanske
nadbiskupije
Adresa web stranice
Vrhbosanske
nadbiskupije:
www.vrhbosanskanadbiskupija.com

Sarajevo, 12.9.2003.
(IKA/KTA) - Vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić svečano je 12. rujna u
prostorijama Ordinarijata
otvorio novu web stranicu
Vrhbosanske nadbiskupije na
adresi www.vrhbosanskanadbiskupija.com.
Središnji dio stranice zauzimaju

aktualni događaji iz
Vrhbosanske nadbiskupije. Na
stranicu su uvrštene rubrike:
raspeta Crkva u BiH, poruke i
poslanice vrhbosanskih
biskupa, odredbe Ordinarijata,
svetac dana, misli, stajališta i
poruke vrhbosanskog
nadbiskupa tijekom ratnih
stradanja te komentari misnih

čitanja. Drugi dio stranice
donosi prikaz institucija te
nadbiskupije, kratku povijest
nadbiskupije i tri glavna
svetišta, tekstove o sarajevskoj
katedrali, adresar, kauze koje ta
nadbiskupija vodi, radni
kalendar i obavijesti iz
ekonomata.

Susret potpredsjednika hrvatske Vlade dr. Granića i
nuncija Eterovića u Ukrajini
Kijev, 13.9.2003. (IKA) –
Potpredsjednik hrvatske Vlade
dr. Goran Granić, koji je
predvodio hrvatsko izaslanstvo
na Izvršnoj skupštini Svjetskog
energetskog vijeća u Kijevu,
susreo se 13. rujna s
apostolskim nuncijem u
Ukrajini nadbiskupom Nikolom
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Eterovićem. Nadbiskup
Eterović upoznao je dr. Granića
sa složenom religijskom slikom
Ukrajine, u kojoj uz većinske,
ali podijeljene pravoslavne
vjernike, žive grko- i
rimokatolici te muslimani.
Potpredsjednik Granić i nuncij
Eterović razgovarali su i o

stanju vjerskih prava u
Hrvatskoj, pri čemu je nuncij
Eterović posebno zahvalio dr.
Graniću na angažmanu
vezanom uz odnose Katoličke
crkve, ali i drugih vjerskih
zajednica s državom, priopćeno
je iz Vladina ureda.

Crkva u Hrvata

Proslavljena 80. obljetnica dolaska Družbe Kćeri
milosrđa u Suboticu
"Kolevka" Mirjana Čabrić, koja
je čestitajući redovnicama na
toj obljetnici, istaknula da
ujedno "Kolevka" ove godine
slavi 100. obljetnicu postojanja.
Također je rekla kako se u
sadašnjoj "Kolevci" njeguje
duh ljubavi prema djeci, što je
očito nastavak onoga duha koje
su u "Kolevku" unijele sestre
još prije 80 godina. Sestrama je
čestitao i zahvalio im na
suradnji i umirovljeni svećenik
Josip Temunović, čijim su
zalaganjem sestre došle u
Sombor. Na kraju prvog dana
slavlja svim sudionicima i svim
nazočnima zahvalila je s.
Bosiljka Halužan, predstojnica
subotičkog samostana sestara
Kćeri milosrđa. Drugog dana
slavlja, 13. rujna, u crkvi Sv.
Roka s. Imakulata Baić i s.
Rajka Žabica su pod svečanom
misom proslavile 50. obljetnicu
redovničkih zavjeta. Misu je
predvodio župnik Andrija
Anišić, a s njim su suslavili mr.
Andrija Kopilović i preč. Julije
Bašić. O životnom putu sestara
jubilarki govorila je s. Emila
Barbarić, a riječi zahvale
okupljenima je u ime jubilarki
uputila s. Imakulata. Nakon
mise koja je prikazana i za sve
pokojne redovnice koje su kroz
80 godina djelovale u Subotici,
sestre i okupljeni vjernici pošli
su na grob sestara Kćeri
milosrđa koji se nalazi u
subotičkom Kerskom groblju,
gdje su izmolili I. Večernju
blagdana Uzvišenja sv. Križa.
Završnoga dana slavlja, u
nedjelju 14. rujna, svečanu
misu zahvalnicu predvodio je
subotički biskup Ivan Penzeš s
desetak svećenika i redovnika,
u nazočnosti tridesetak
redovnica od kojih su brojne
došle na to slavlje iz Hrvatske,
osobito one koje su nekoć
živjele i radile u Subotici te
mnoštva vjernika. Biskup je

redovnicama čestitao obljetnicu
i zahvalio na svemu što su
učinile proteklih godina za
dobrobit Subotičke biskupije.
Također je pohvalio župnika i
župljane što su obnovili krov na
crkvi. Naime, toga dana župa
sv. Roka obilježavala je 107.
obljetnicu svoje crkve i
zahvaljivala Bogu za završetak
opsežnih radova, a na misi je
također obilježen zlatni jubilej
zavjeta s. Imakulate i s. Rajke.
U uvodnoj riječi župnik Anišić
obrazložio je to četverostruko
slavlje te istaknuo kako će se u
znak zahvalnosti za sve milosti
koje je župa dobila po zagovoru
bl. Marije Petković, u crkvi
svečano otvoriti kapelica, koju
će biti posvećena novoj
blaženici. Istodobno će se
biskupu predati molba da bl.
Marija Petković bude
imenovana suzaštitnicom župe
sv. Roka. Na misi je
propovijedao mr. Kopilović,
koji je govorio o značenju
redovničkog poziva, a posebice
o velikom prinosu sestara Kćeri
milosrđa za vjernički život i
pastoralni rad u Subotičkoj
biskupiji. Svirao je Subotički
tamburaški orkestar pod
umjetničkim rukovodstvom
Stipana Jaramazovića, a
zborom župe sv. Roka ravnao
je Miroslav Stantić. Na početku
mise nastupila su i djeca iz
dječjeg vrtića "Marija
Petković" koji se nalazi u
samostanu sestara zajedno sa
svojim odgajateljicama s. Ivom,
Dajanom, Marinom, Dijanom i
Željkom. Na kraju mise bio je
ophod u kojem je s. Emila
nosila sliku bl. Marije Petković,
a s. Bosiljka njezine moći u
kapelicu koju je na simbolični
način otvorio župnik Andrija
Anišić. U novootvorenoj
kapelici biskup Penzeš
predmolio je molitvu u čast bl.
Marije Petković.

Trodnevna proslava
održana je pod geslom
"Djelo Božje
providnosti"

da "iz vlastitog srca iščupamo
mržnju i želju za osvetom i da
vjerujemo u pobjedu života nad
smrti i da s radošću i nadom
gledamo u budućnost". Tom
prigodom blagoslovljena je
spomen-ploča podignuta u
spomen na 199 Uzdoljana
poginulih u 2. svjetskom i u
Domovinskom ratu, a misno
slavlje završeno je zajedničkom
molitvom.

Misno slavlje
predvodio biskup
Sudar

www.ika.hr

Subotica, 14.9.2003. (IKA) - U
organizaciji Družbe Kćeri
Milosrđa i župe sv. Roka u
Subotici pod geslom "Djelo
Božje providnosti" proslavljena
je od 12. do 14. rujna 80.
obljetnica nazočnosti i
djelovanja sestara Kćeri
milosrđa u Subotici i
Subotičkoj biskupiji. Slavlje je
započelo prigodnim
programom u petak 12. rujna u
HKC "Bunjevačko kolo" koji
se sastojao od predavanja,
glazbenih točki i prikaza
dokumentarnog CD "Dar tvoje
ljubavi", koji govori o Družbi
Kćeri Milosrđa i o novoj
blaženici Mariji Propetog Isusa
Petković. Sve je pozdravila
provincijalka s. M. Emila
Barbarić, a zatim je o dolasku
sestara u Suboticu i o njihovom
djelovanju govorio Andrija
Anišić, župnik župe sv. Roka u
kojoj se nalazi samostan, tzv.
Zavod sv. Terezije od djeteta
Isusa. Drugo predavanje
održala je s. M. Emila Barbarić
na temu "Značaj proglašenja
Majke Utemeljiteljice
blaženom za budućnost
Družbe". U glazbenom dijelu
pod ravnanjem prof. Mire
Temunović i pod vodstvom s.
Bosiljke Halužan nastupio je
zbor župe sv. Roka, koji je uz
pratnju tamburaša otpjevao tri
pjesme skladane u čast nove
blaženice. Nastupili su i
recitatori Filip Čelković,
Andrea Biro i Ivana Stipić, koji
su u prigodnom recitalu
prikazali lik bl. Marije Petković
te dolazak i djelovanje sestara u
Subotici. Nastupio je i dječji
zbor župe Marije Majke Crkve
pod ravnanjem prof. Nataše
Konstadinović i pod vodstvom
s. Eleonore Merković, a
recitirane su pjesme posvećene
Družbi i novoj blaženici.
Nazočnima se obratila sadašnja
ravnateljica dječjeg doma

10. obljetnica pokolja u Uzdolu
Prozor, 14.9.2003. (IKA) - U
Uzdolu je 14. rujna obilježena
10. obljetnica pokolja koji su
nad 41 uzdolskim Hrvatom, 29
civila i 12 pripadnika HVO-a
počinili pripadnici Armije BiH.
Misu je predvodio vrhbosanski
pomoćni biskup Pero Sudar, uz
koncelebraciju više svećenika,
među kojima je bio i
provincijal franjevačke
provincije Bosne Srebrene fra

vijesti news

Mijo Džolan. Sjećajući se
uzdolskih žrtava, biskup Sudar
istaknuo je: "Njihova žrtva
obvezuje nas da trebamo imati
snage u smrt i vidjeti život, u
tuzi zapjevati i očima vjere
vjerovati u bolje sutra, u Božje
sutra", dodavši da se ne smije
zaboraviti "rodna gruda, krvlju
natopljena" te da hrvatski narod
mora voljeti ovu zemlju ako
želi imati budućnost. Pozvao je
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Frankfurt: Područni Katolički dan
Među brojnim
zajednicama
predstavila se i
Hrvatska katolička
misija iz Frankfurta, a
Hrvati su sudjelovali i
u drugim duhovnomolitvenim
aktivnostima proslave

Frankfurt, 14.9.2003. (IKA) Katolici iz Biskupije Limburg
svečano su od 12. do 14. rujna
u središtu Frankfurta bogatim
duhovnim i kulturnim
programom pod geslom ”Crkva
nalazi grad” proslavili blagdan
Uzvišenja sv. Križa. Proslava u
Frankfurtu bila je središnja
točka limburškog ”Tjedna
križa”, koji se svake godine u
obliku područnoga Katoličkog
dana slavi u jednom od 11
dekanata Biskupije Limburg.

Proslavu je 13. rujna u
Frankfurtu otvorio limburški
biskup Franz Kamphaus.
Svečano euharistijsko slavlje,
na kojem je sudjelovao i veliki
broj Hrvata katolika, tim je
povodom 14. rujna pokraj
frankfurtske katedrale Sv.
Bartolomeja predvodio biskup
Kamphaus. U tijeku proslave
različite zajednice i udruge
predstavile su se na
štandovima. Među brojnima
predstavila se i Hrvatska

katolička misija iz Frankfurta, a
Hrvati su sudjelovali i u drugim
duhovno-molitvenim
aktivnostima. Na frankfurtskom
Zeilu je u više navrata kapucin
iz obližnje crkve Naše drage
Gospe, koja je poznata po
suvremenom gradskom
pastoralu, Paulus Terwitte
podignut dizalicom iznad
brojnih prolaznika držao
propovijedi s temom ”Obratite
se!”.

Hrvati na Međukulturnom tjednu
U Mainzu se od 12. do
21. rujna održava
Međukulturni tjedan
pod geslom
"Integriranje umjesto
ignoriranja"

www.ika.hr

Mainz, 14.9.2003. (IKA) Svečano euharistijsko slavlje u
povodu Međukulturnog tjedna
pod geslom "Integriranje
umjesto ignoriranja" koji je u
Mainzu započeo u petak 12.
rujna, a traje do nedjelje 21.
rujna, predvodio je u nedjelju
14. srpnja u katedrali u Mainzu
prelat Hans-Juergen Eberhardt
u koncelebraciji s voditeljem
Hrvatske katoličke misije u
Mainzu fra Josipom Klarićem,
te dušobrižnicima talijanske,
španjolske i poljske zajednice u
tome multinacionalnom gradu u
kojem žive pripadnici iz 181
naroda.
U misnom slavlju uz domaćine
Nijemce sudjelovali su vjernici
katolici iz hrvatske, talijanske,
korejske, poljske, portugalske,
španjolske, rumunjske i drugih
katoličkih zajednica.

Na početku misnog slavlja
pripadnici više zajednica, među
kojima i hrvatske, pred oltar su
položili cvijeća koje
simbolizira njihovu živu
prisutnost u tome gradu. Prelat
Eberhardt u propovijedi je
između ostalog istaknuo
važnost takvih okupljanja kako
bi jedni druge bolje upoznali i
bolje razumjeli. Kazao je kako
postoji više razloga zbog kojih
ljudi napuštaju svoje domove i
odlaze u druge zemlje i gradove
te kako je važno imati otvorene
oči i uši za potrebe drugih, na
što upućuje i sam Isus Krist.
U tijeku mise predstavnici
raznih zajednica pjevali su i
molili na svome jeziku. Uime
Hrvatske katoličke misije
molili su i pjevali mladi pod
vodstvom pastoralne suradnice
s. Dragice Ljubos. Misno

slavlje završilo je zahvalnom
pjesmom Te Deum, koju su svi
zajedno pjevali, svatko na
svome jeziku. Na trgovima
ispred katedrale različite
zajednice predstavile su na
štandovima dio svoje bogate
vlastite kulture te po
pristupačnim cijenama ponudili
kulinarske specijalitete.
Hrvati su se predstavili na na
štandu Hrvatske katoličke
misije iz Mainza, na kojem su
bila izložena i izdanja
Hrvatskoga dušobrižničkoga
ureda iz Frankfurta, i štandu
Hrvatske kulturne zajednice iz
toga grada.
U sklopu međunarodnoga
glazbenog i folklornog
programa u popodnevnim
satima nastupilo je i KUD
"Moslavina" iz Kutine spletom
hrvatskih pjesama i plesova.

Proslavljeno Uzvišenje sv. Križa u Hamiltonu
Svečanu misu
predvodio biskup
Jezerinac
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Hamilton/On., 14.9.2003.
(IKA) - U hrvatskoj župi sv.
Križa u Hamiltonu u nedjelju
14. rujna proslavljen je župni
blagdan Uzvišenje sv. Križa
misnim slavljem koje je
predvodio vojni biskup u
Hrvatskoj Juraj Jezerinac,
kojega je za tu prigodu pozvao
hamiltonski župnik Marijan
Mihoković. U koncelebraciji s
biskupom Jezerincem bili su
gost svećenik iz Hrvatske
Leopold Barić te domaći
župnik Mihoković.
Biskup Jezerinac govorio je o
važnosti i značenju križa u
našem životu, i posebno u
hrvatskom narodu, istaknuvši
križ kao znak spasenja - kako
kod sv. Pavla, tako i kod
hrvatskih Božjih ugodnika - bl.
Alojzija Stepinca i bl. Ivana
Merza. U prepunoj crkvi Sv.
Križa u Hamiltonu uz domaće
redovnice milosrdnice - s.
Želimiru Mikulan i s. Klaudiju
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Filipović, koja je nedavno po
odluci svojih poglavara došla u
tu župu - bile su i redovnice iz
West Senece nedaleko Buffala
na američkoj strani. Pjevanje je
vodio mješoviti župni zbor u
svojim svečanim odorama uz
pratnju tamburice odrasle
tamburaške skupine "Zlatni
pajdaši". Svečanost je
uzveličala počasna garda
Kolumbovih vitezova, budući
da od prije dvije godine župa
ima svoj ogranak Kolumbovih
vitezova koji nosi ime prvoga
hrvatskog župnika u Hamiltonu
mons. Stjepana Šprajca.
Posebni dojam dala su djeca,
članovi župne folklorne
skupine "Hrvatsko selo" u
hrvatskim narodnim nošnjama,
te laici liturgijski službenici.
Pri kraju mise skupljani su
darovi za Vojnu biskupiju. Na
kraju mise otpjevana je himna
zahvalnosti Bogu za "Lijepu
našu" koju iseljeni Hrvati nose

u srcu, makar su toliko od nje
udaljeni. Župna proslava
nastavljena je u velikoj župnoj
dvorani svečanim župnim
objedom kojeg je pripremilo
župno društvo Hrvatska
katolička žena. Na tom dijelu
proslave domaćim župljanima i
gostima priključili su se i
župnik hrvatske župe Presv.
Trojstva iz Oakvilla don Ilija
Petković sa s. Krešimirom te
župnik hrvatske župe Naše
Gospe Kraljice Hrvata u
Torontu Josip Kos. Mjesni
biskup mons. Anthony F.
Tonnos, koji se u to vrijeme
zbog obveza nalazio na istočnoj
obali Kanade, telefonom je dan
ranije nazvao župnika
Mihokovića te izrazio čestitke
njemu i župljanima. Proslava u
Hamiltonu bila je jedna u nizu
priredbi u godini kojom ta
hrvatska župa obilježava 45
godina od svoga osnutka davne
1958. godine.
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30. obljetnica HKM u Bernu
svečano proslavljena misijska
obljetnica u crkvi Sv. Križa,
gdje se hrvatski vjernici i
nedjeljom i blagdanom
okupljaju na misna slavlja.
Središnje je slavlje održano u
glavnoj katoličkoj crkvi u
Bernu, u crkvi Presvetog
Trojstva na blagdan Uzvišenja
sv. Križa 14. rujna, a predvodio
ga je sarajevski nadbiskup
kardinal Vinko Puljić, koji je
stigao u pratnji tajnika vlč.
Dubravka Turlaje i ravnatelja
za inozemnu pastvu mons.
Pere-Ivana Grgića. Na misnom
slavlju u svečanom ozračju
pjevao je oktet "Chorus
croaticus", a crkva koja može
primiti više od tisuću osoba bila
je ispunjena vjernicima, od
kojih su mnogi bili u narodnim
nošnjama.
Kardinal je u propovijedi
govorio o značenju blagdana
Uzvišenja sv. Križa, istaknuvši
kako je Isus na križu imao nad
glavom natpis da je
"Nazarećanin". Obilježeno je
njegovo zavičajno mjesto. I mi
potječemo iz svoga zavičaja,
kraja i domovine. Ne smijemo
to zaboraviti. Čvrsta veza mora
postojati, jačati se između
domovine i dijaspore. Znak

križa će uvijek biti izazov, ali
za nas vjernike to je znak našeg
identiteta, poručio je kardinal
Puljić.
Slavlje je nastavljeno u parku
oko crkve, a nakon objeda
priređen je kulturno zabavni
program u koji je kratkim
povijesnim osvrtom započeo
voditelj misije fra Ante Pranjić.
Prigodnim nagovorima
vjernicima su se obratili i
kardinal Puljić, mons. Grgić,
veleposlanik Republike
Hrvatske u Bernu dr. Mladen
Andrlić, voditelj veleposlanstva
Bosne i Hercegovine Darko
Zelenika i generalni konzula u
Zuerichu Nenad Helbl.
Pozdrave su uputili i švicarski
predstavnici katoličke zajednice
upraviteljica za financije iz
Biela Ursula Muther, član
župnog vijeća iz župe Sv. Križa
i prvi misionar fra Šimun.
Prigodne folklorne i glazbene
točke izveli su oktet "Chorus
croaticus", folklorne skupine
"Duvanjske rose" uz gangu i
gusle i "Posavski trio", a
nastupili su i glazbeni umjetnici
Mario Batković na harmonici i
Boris Klečić na gitari. Na ples
je sve pozvao bend "Upitnik" iz
Frankfurta.

Svečano misno slavlje
predvodio kardinal
Puljić, a trodnevni
duhovni seminar fra
Zvjezdan Linić

Dan sjećanja i molitve za poginule i nestale
Žeravac, 15.9.2003. (IKA) –
"Dan sjećanja i molitve za
poginule i nestale u ratovima",
naziv je susreta koji je održan u
župi sv. Franje Asiškog u
Žeravcu u Bosanskoj posavini
na blagdan Gospe Žalosne 15.
rujna. Župnik fra Anto Tomas
predvodio je na temeljima
župne crkve srušene u ratu
misno slavlje za poginule i
nestale iz Bosanske posavine u
II. svjetskom ratu i
Domovinskom ratu u
sudjelovanju skupine

povratnika, članova obitelji i
rodbine poginulih i nestalih.
Nakon misnog slavlja u
župnom uredu u izgradnji
otvorena je izložba fotografija i
dokumenata "Nestali nisu
zaboravljeni", koju je postavila
Zajednica udruga obitelji
hrvatskih branitelja poginulih i
nestalih u Domovinskom ratu
županije Posavske. Otvarajući
izložbu predsjednik Zajednice
Mirko Perković rekao je kako
je na prostoru Bosanske
posavine u Domovinskom ratu

poginulo 2.095 hrvatskih
branitelja i više stotina civila.
Od 925 Hrvata koji su nestali u
Domovinskom ratu u BiH, 700
ih je nestalo u Bosanskoj
posavini. Predsjednik Perković
ukazao je na veličinu tragedije
obitelji poginulih i nestalih
branitelja i civila te je zamolio
za pomoć u njihovu traženju.
Izložba fotografija i
dokumenata u povodu Dana
sjećanja i molitve za poginule i
nestale u ratovima otvorena je u
župnom uredu do 21. rujna.

Župnik fra Anto
Tomas predvodio je
misno slavlje na
temeljima župne crkve
srušene u ratu

propovijedao mladomisnik
Ende Horvat, kapelan u župi sv.
Juraj u Subotici. Prije i poslije
mise održano je na oba jezika
klanjanje pred Presvetim
Oltarskim sakramentom kao
zadovoljština za grijeh psovke.

Svečano misno slavlje
predvodio je subotički
biskup Ivan Penzeš

www.ika.hr

Bern, 14.9.2003. (IKA) Početkom 1973. godine zbog
sve većeg broja Hrvata katolika
koji su pritjecali u Švicarsku
osnovana je samostalna
Hrvatska katolička misija u
Bernu. Prvi je misionar bio fra
Šimun Oreč, a naddušobrižnik
za Švicarsku bio je tada fra
Rade Vukšić. Danas je to jedna
od većih hrvatskih katoličkih
misija u Švicarskoj. Sadašnji
misionar fra Ante Pranjić
organizirao je proslavu te
značajne obljetnice života i
rada Misije među Hrvatima u
tome bernskom kantonu. Želio
je da to bude ponajprije
duhovni događaj te je pozvao
fra Zvjezdana Linića, voditelja
duhovnog centra u Kući susreta
Tabor u Samoboru da održi
trodnevni duhovni seminar za
vjernike Misije. Od četvrtka 11.
rujna do nedjelje 14. rujna
brojni vjernici okupljali su se i
sudjelovali u programu
seminara koji je bio
usredotočen na otkrivanje
izazova Riječi Božje u
svakodnevnom životu vjernika,
zatim na vjeru u Isusa koji
ozdravlja i oslobađa i s tim su
bile povezane molitve koje su
pratile izlaganja. U subotu je

Proštenje na subotičkoj Kalvariji
Subotica, 15.9.2003. (IKA) Na blagdan Žalosne Gospe, 15.
rujna, održano je proštenje na
subotičkoj Kalvariji. Svečano
misno slavlje predvodio je
subotički biskup Ivan Penzeš
zajedno s više svećenika. Na
misi, koja je bila dvojezična,

vijesti news

propovijed na hrvatskome
jeziku održao je mr. Ivica
Čatić, svećenik iz Đakovačke i
Srijemske biskupije, doktorant
biblijske teologije na
Papinskom sveučilištu
Gregoriana u Rimu, dok je na
mađarskom jeziku
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Međunarodni kongres o mistici
U radu Kongresa
sudjelovalo je više od
dvije stotine sudionika
iz devetnaest zemalja
svijeta, među kojima
iz Hrvatske dr. Jure
Zečević

www.ika.hr
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Würzburg, 10.9.2003. (IKA) U drevnoj benediktinskoj
opatiji Münsterschwarzach kraj
Würzburga održan je od 3. do
10. rujna Međunarodni kongres
o mistici. U radu Kongresa
sudjelovalo je više od 200
sudionika iz 19 zemalja svijeta,
među kojima je iz Hrvatske
sudjelovao dr. Jure Zečević s
Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Uz simultano prevođenje na pet
svjetskih jezika u tijeku
Kongresa održano je 25
predavanja, u kojima su se
ugledni stručnjaci, teolozi i
ostali znanstvenici
multidisciplinarno bavili
mistikom i nastojali svestrano
osvijetliti fenomen i narav
mističnog iskustva. Biskup
Paul-Werner Scheele iz
Würzburga u uvodnom je
predavanju govorio o odnosu
"dogme i teologije". Juan
Martin Velasco komparativno
je opisao mistični fenomen, a
Josef Sudbrack govorio je o
takozvanoj "rastavi" između
teologije i mistike i o gubljenju
vjerničke svijesti, koje je
povezano s time. Johannes
Maier ocrtao je temeljne
značajke židovske mistike,
predavanje Luce López-Baralt
ukazalo je na podudarnosti i
utjecaj sufitske teologije na
španjolsku mistiku, dok je
Eugen Biser u svome
predavanju - nastojeći
pridonijeti razjašnjavanju
kršćanskog identiteta kreativno propitkivao
poznajemo li uistinu Boga
kojega je objavio Isus Krist.
Luigi Borriello opisao je put od
"misterija" do "mistike",
Gabriel Castro tumačio jezični
simbolizam i način izražavanja
kršćanske mistike, Susan Muto
kritički je razmatrala temu tzv.
"ženske" mistike i misticizma, a
Harvey D. Egan u svome je
predavanju izložio
kristocentrični misticizam
Pierra Teilharda de Chardina. U
predavanju odsutnoga Eulogia
Pacha sagledana je "karmelska
mistika" u kontekstu "kršćanske
mistike", Hanna-Barbara GerlFalkovitz govorila je o sv.
Edithi Stein kao teoretičarki
mistike i kao mistikinji,
Cristina Kaufmann dala je
sintezu mistike Terezije
Avilske, a Maximiliano Herráiz
kristološke mistike Ivana od
Križa. Frei Betto promišljao je
na temu "mistika i politika",
Eric Geoffrroy promatrao
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islamski sufizam pod vidom
međureligijskoga dijaloga,
Otger Steggink analizirao je
iskustvo i teologiju u povijesti
kršćanske mistike, a Ciro
Garcia mistične škole i
strujanja. Gerhard Wehr iznio
je vidove protestantske mistike,
Anselm Grün osvijetlio odnos
mistike i psihologije, a rabin iz
Milana Giuseppe Laras
predstavio je učenje Isaaca
Lurie i židovski "safedski
misticizam". Camilo Maccise
prikazao je mistično iskustvo u
Latinskoj Americi. Predavanje
o mistici u Indiji, koje je
načinio odsutni Gregory
D"Souza, bilo je pročitano.
Također odsutni Barthélemy
Adoukonou u svome je
predavanju opisao mistično
iskustvo u Africi. Pročitano
predavanje Tomáša Špidlika
sažeto je predstavilo
pravoslavnu mistiku i njezina
glavna obilježja, da bi na kraju
Bruno Secondin sintetizirao
zaključke, konstruktivnokritički se osvrnuo na
predavanja i rad Kongresa te na
temelju svega toga pokušao
naznačiti perspektive mistike.
U tijeku Kongresa bio je
organiziran i rad po skupinama,
a sudionici su imali prigodu i
pomoću glazbe "nazrijeti
mistične horizonte", budući da
su priređena i dva dojmljiva
koncerta: 6. rujna "HilliardEnsamble" iz Londona održao
je koncert pod tematskim
naslovom "Hortus conclusus"
("Vrt zatvoren"), prema Pjesmi
nad pjesmama (4,12), s
napjevima iz te biblijske knjige,
a 7. rujna "Troubadurs United"
izveli su niz tradicionalnih
sufitskih skladbi pod tematskim
nazivom "U ljubavi izgubljen".
Ideja i inicijativa za održavanje
Kongresa o mistici, ponikla je
unutar reda bosonogih
karmelićana (OCD) te su
program i teme predavanja
uobličili karmelićani Ulrich
Dobhan i Luigi Boriello,
navodeći kao jedan od ciljeva
Kongresa "iznalaženje
specifičnog poslanja teologije"
s obzirom na mistiku i njezino
"iskustvo odnosa, tj.
posvješćivanje osobnog susreta
čovjeka sa skriveno-prisutnim,
vjerovanim Bogom, sa svom
njezinom neposrednošću i
intimnošću". Premda se
pokazalo da je nemoguće svu
mnogoobličnost i bujnost
mističnoga iskustva svesti pod
jednu zajedničku definiciju

mistike, proučavane i na
Kongresu predstavljene
"mistike" kršćanstva, židovstva
i islama ukazale su na to, da je
riječ "o istom Bogu Abrahama,
Izaka i Jakova", koji se čovjeku
objavio i dao iskusiti u
monoteističkim religijama.
Univerzalnost mističnoga
iskustva, potvrdio je Kongres,
može unatoč specifičnostima u
još većoj mjeri biti polazište
ekumenskoga,
međureligijskoga i
svjetonazorskoga dijaloga.
Unatoč tome što je autentično
mistično iskustvo
transendencije danas uvelike
zamućeno mnogovrsnim
komercijaliziranim ezoterijskim
i vračarsko-magijskim
ponudama i praksama,
konstantnost čovjekove žeđi za
puninom u susretu sa
svestvarnošću koja nadilazi
tvarni svijet i njegovu nemoć
da u punini i definitivno usreći
čovjeka, upućuje na to da
čovjek uopće dostatno
"dozrijeva" do svoga željenoga,
a i namijenjenoga mu cilja tek
kada se otvori i doraste za
iskustvo prisutnosti
transcendentne stvarnosti u
ovome tzv. "pojavnome"
svijetu. Poznata i (pre?)često
upotrebljavana izreka
glasovitoga teologa 20. stoljeća
Karla Rahnera o pobožniku
sutrašnjice, koji će biti mistik,
onaj koji je nešto iskusio, ili ga
neće biti, premda u javnosti
ponekad i krivo tumačena,
interpretirana je na Kongresu i
kao poziv suvremenom nerijetko razduhovljenome i
iskustvom transcendentne
božanske stvarnosti oskudnome
- čovjeku, da traži i nalazi Boga
u svim stvarima, onoga
osobnoga Boga, koji nije
identičan stvarima
(stvorenjima), ali je kao
stvaratelj i održavatelj
postojeće stvarnosti (creatio
continua) u pozadini svega
postojećega, Boga, koji je u
svim partikularnim
stvarnostima njihov
najunutarnjiji sadržaj, njihova
snaga, izvorište i cilj, Alfa i
Omega njihovih egzistentnosti i
životnosti, Boga Isusa Krista i
njegovoga mističnoga tijela Crkve, koji ni u "mističnom" ni
u "eshatološkom" jedinstvu sa
čovjekom ne dokida, nego
upotpunjuje i usavršuje
čovjekov osobni subjektivitet i
identitet ("ja sam tvoj" za
razliku od "ja sam ti").
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Papa započeo pohod Slovačkoj
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po cijelom svijetu zauzima za
solidarnost i život dostojan
čovjeka za sve narode, dodajući
kako se na tome polju u
današnjem svijetu "mora još
mnogo toga ispraviti". Od
posljednjega Papina posjeta
Slovačkoj 1995., u zemlji se
mnogo toga promijenilo,
demokracija se učvrstila i
riješena su mnoga pitanja,
napomenuo je Schuster,
posebno ističući ugovore
između Slovačke i Svete
Stolice sklopljene 2000. i
stabilne međudržavne odnose.
Ivan Pavao II. iz zrakoplova je
sišao pokretnom binom te u
pokretnoj stolici prošao i
crvenim tepihom. Nakon
pozdrava slovačkog
predsjednika i njegove supruge,
Papi su djeca u narodnim
nošnjama predala cvijeće i kruh
i sol u znak dobrodošlice.
Nakon državnih himni i vojnih
počasti pozdravni je govor
održao predsjednik Schuster i
zatim Papa, koji je zbog
slabosti sam izgovorio samo
prvu i posljednju rečenicu. U
Papinu govoru nije bilo riječi o
drugoj obljetnici terorističkih
napada u SAD-u koja se toga
obilježava, a na upit novinara,
predstojnik Tiskovnog ureda
Svete Stolice Joaquin NavarroValls uputio ih je na vodeći
članak toga dana u
poluslužbenome vatikanskom
dnevniku "Osservatore
Romano", u kojem pod
naslovom "Napad na mir"
Giuseppe M. Petrone ističe
kako su neljudski teroristički
napadi na New York i
Washington bili udarac ne
samo SAD-u već cijelome
svijetu. Svjetovni su mediji
prvenstvenu pozornost obratili
upravo Papinu izrazito lošem
zdravstvenom stanju prvoga
dana posjeta Slovačkoj te je
glasnogovornik Slovačke
biskupske konferencije Marian
Gavenda morao opovrgavati
tvrdnje o Papinu
prijevremenom povratku u
Rim. Istaknuo je kako je Sveti
Otac usprkos početne slabosti u
zračnoj luci kasnije u
nuncijaturi u Bratislavi u
odvojenim susretima
razgovarao s najvišim
predstavnicima političke vlasti
u zemlji: s predsjednikom
Schusterom, predsjednikom
Parlamenta Pavolom
Hrusovskyjem i premijerom
Mikulasom Dzurindom, te se

po običaju s njima fotografirao.
U popodnevnim satima Ivan
Pavao II. iz Bratislave otišao u
Trnavu, jedan od najstarijih
slovačkih gradova i kulturnih i
vjerskih središta, koji zovu i
slovački Rim. U trnavskoj se
katedrali, posvećenoj svetom
Ivanu Krstitelju, a koju su na
prijelazu iz 17. u 18. stoljeće
dali izgraditi isusovci, Papa
zadržao u molitvi, a potom
pozdravio nazočne vjernike.
Istaknuvši kako je sveti Ivan
Krstitelj čovjek koji živi u
samoći prepunoj Božje
nazočnosti, te postaje glas koji
najavljuje Mesiju, Papa je
poželio vjernicima da i oni
sami u sebi njeguju smisao
Božje nazočnosti slušajući
njegovu riječ, moleći se, slaveći
sakramente, te služeći braći.
Papino 102. apostolsko
putovanje izvan Italije je
ujedno treće u Slovačku. U
travnju 1990., samo 5 mjeseci
nakon pada komunističkoga
režima, Papa je pohodio Češku,
Moravsku i Slovačku, zadržavši
se u Bratislavi koja je tada bila
na teritoriju Čehoslovačke.
Godine 1995. ponovno je
posjetio Slovačku, koja je tada
već bila izašla iz zajedničkog
državnog uređenja sa Češkom,
u prigodi kanonizacije triju
svetih mučenika iz Košica,
među kojima i hrvatskoga
sveca Marka Križevčanina. Do
pohoda dolazi uoči ulaska - 1.
svibnja 2004. godine – te
zemlje u Europsku uniju. Od
kraja II. svjetskog rata
Slovačka je primjetno izgubila
kontakt sa zapadnim europskim
svijetom koji je uspostavila tek
krajem devedesetih i dolaskom
Mikulasa Dzurinde, sadašnjeg
šefa Vlade desnog centra.
Slovačka ima pet milijuna i
četiri stotine tisuća stanovnika
od kojih se katolicima izjasnilo
više od četiri milijuna Slovaka,
koje slovačka Crkva okuplja u
8 crkvenih pokrajina s 1.490
župa. Za njih skrbi dvadeset
biskupa, 2.474 svećenika i
3.075 redovnika. Za svećeničko
zvanje pripravlja se oko 1.100
bogoslova. Katolička crkva u
Slovačkoj vodi 100 osnovnih,
48 srednjih škola i 2 sveučilišta,
u kojima se školuje ukupno
38.000 učenika i studenata.
Crkva vodi i dvije bolnice, 8
klinika, 20 domova
umirovljenika, 18 sirotišta i 2
obiteljska savjetovališta.

U svome prvom
govoru na početku
trećeg posjeta
Slovačkoj Papa se
ponovno zauzeo da se
u izgrađivanju
identiteta "nove
Europe" naroda
uvažava "bogata
kršćanska tradicija"
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Bratislava, 11.9.2003. (IKA) –
Europa se ne smije zadovoljiti
"samo traženjem ekonomskih
probitaka", već mora izgraditi
svoju "budućnost" na "čvrstim
temeljima" poštivanja ljudskog
života, obitelji i "općeg dobra",
polazeći od "bogate kršćanske
tradicije", rekao je 11. rujna u
zračnoj luci u Bratislavi papa
Ivan Pavao II., koji se u prvom
govoru na početku svoga 102.
apostolskog putovanja, trećeg u
Slovačku, odmah osvrnuo na
predstojeći ulazak te zemlje u
Europsku uniju. "Vaša zemlja",
rekao je, "ući će u punopravno
članstvo zajednice europskih
naroda. U izgrađivanju
identiteta nove Europe unesite
doprinos svoje bogate
kršćanske tradicije. Pritom se
ne smije zadovoljiti samo
traženjem ekonomskih
probitaka. Veliko bogatstvo,
naime, može stvoriti također
veliko siromaštvo". Uslijedile
su zatim "političke" smjernice
Papina govora. "Samo
izgrađujući – kroz žrtvu i
poteškoće – društvo koje
poštuje ljudski život u svim
njegovim izrazima, koje
promiče obitelj kao mjesto
uzajamne ljubavi i rasta osobe,
koje traži opće dobro i pozorno
je na potrebe najsiromašnijih,
posjedovat će se jamstvo
budućnosti utemeljene na
čvrstim temeljima i obilate
dobrom za sve". Na početku
govora Papa je pozdravio "sve
muškarce i žene koji žive, rade,
trpe i nadaju se u ovoj zemlji
slovačkoj", čija je "građanska i
vjerska povijest pisana s
doprinosom junačkih i snažnih
svjedoka evanđelja", počevši
od Ćirila i Metoda sve do dvoje
novih blaženika. Slovačka je
povijest, dakle, "povijest
vjernosti Kristu i Crkvi",
komentirao je Papa, koji je na
kraju svoga govora zagrlio "sve
sinove Slovačke, zajedno s
predstavnicima nacionalnih
manjina i ostalih religija". U
svome pozdravnom govoru
slovački predsjednik Rudolf
Schuster zahvalio je Svetom
Ocu za treći posjet toj zemlji.
Kazao je kako se Slovačka u
potpunosti poistovjećuje s
Papinim izjavama o Europskoj
uniji i njegovim isticanjem
etičkih i građanskih vrednota
kao nužnim temeljima
organizacije svakoga društva.
Papu je nazvao visokim
moralnim autoritetom koji se
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Život i djelo Majke Terezije u riječi i slici
Knjižare, posebice
one u blizini bazilike
Sv. Petra u Vatikanu,
prepune su izdanja
posvećenih novoj
blaženici

Rim, 11.9.2003. (IKA) - U
povodu skorašnjega proglašenja
blaženom Majke Terezije,
knjižare, posebice one u blizini
bazilike Sv. Petra u Vatikanu,
prepune su izdanja posvećenih
novoj blaženici. Tako se u
jednoj od njih može naći čak
četrdesetak naslova. Uz
ponovljena izdanja tiskano je i

desetak novih. Osim
biografskih izdanja, posebno
mjesto zauzimaju molitve i
misli Majke Terezije, postoji i
knjiga s anegdotama. Posebna
izdanja su pripremljena i za
najmlađe, tiskan je strip o
životu i radu Majke Terezije i
knjige s kratkim pričama. U
ponudi je i audio i video

materijal. Tako je u ponudi više
video-kazeta, CD-a i kasete s
mislima i molitvama, te CD-a
na kojem se nalaze pjesme iz
mjuzikla koji je nastao protekle
godine, a uspješno se prikazuje
diljem Italije. Više informacija
o izdanjima može se naći na
web stranicama izdavača, npr.
www.paoline.it.

Papine su riječi pravoslavni čekali stoljećima
Bukurešt, 12.9.2003. (IKA) –
"Riječi koje su pravoslavni
čekali stoljećima", tim se
riječima rumunjski pravoslavni
patrijarh Teoctist ovih dana
prisjetio Papinih poruka s

njegova posjeta Rumunjskoj
1999. godine. "Kršćansku vjeru
u ovu je zemlju donio Petrov
brat Andrija", rekao je tada
Papa, čija je 25. obljetnica
papinske službe svečano

proslavljena 2. rujna u glavnom
gradu Rumunjske. Proslavu su
organizirali Ministarstvo
vanjskih poslova i Talijanski
institut za kulturu, a u njoj je
sudjelovao i patrijarh Teoctist.

Chirac protiv spominjanja kršćanskih korijena
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Francuski mediji
najavljuju
sudjelovanje
francuskog premijera
i Chiracove supruge
na svečanosti
beatifikacije Majke
Terezije

Madrid, 12.9.2003. (IKA) Francuski predsjednik Jacques
Chirac protivan je spominjanju
kršćanskih korijena Europe u
budućem Ustavu EU, jer je to
su suprotnosti s laicističkim
značajem francuske republike.
Kršćanski korijeni Europe ne
mogu se zanijekati, premda
postoje i ostali korijeni, no čak

ako je i riječ o povijesnoj
činjenici neutralni pogled na
svijet francuskih institucija
onemogućuje im prihvatiti
njihovo spominjanje u
europskom Ustavu, pojasnio je
Chirac 11. rujna na tiskovnoj
konferenciji koju je u Quintas
de Mora kraj Madrida održao
sa španjolskim predsjednikom

Jose Maria Aznarom.
Istodobno su francuski mediji
najavili sudjelovanje
francuskog premijera JeanPierra Raffarina, njegove
supruge i kao i predsjednikove
supruge Bernadette Chirac na
svečanosti beatifikacije Majke
Terezije u Rimu 19. listopada.

Teze švicarskih biskupa o politici prema useljenicima
U prilikama u kojima
doseljenici čine sve
veći udio u radnoj
populaciji švicarski
biskupi zahtijevaju
politiku prema
doseljenicima "koja
neće biti usmjerena
samo na zahtjeve i
potrebe tržišta rada
već će voditi računa o
demografskom
razvoju, sigurnosti
socijalnih izdataka i
sposobnosti države da
prihvaća strance"

Bern, 12.9.2003. (IKA) –
Uključivanje u društveni život,
profesionalna izobrazba, borba
protiv rada na crno i novi zakon
o strancima koji će u središte
staviti osobu, a ne radnu
obvezu, zahtjevi su švicarskih
biskupa sadržanih u novom
dokumentu o seliocima u
kojima predlažu neke smjernice
za politiku prema seliocima. U
dokumentu pod naslovom
"Teze o iseljeničkoj politici"
Komisije "Migratio" Švicarske
biskupske konferencije,
objavljenom u vrijeme dok se u
Federalnoj skupštini radi na
reviziji federalnog zakona o
strancima, švicarski biskupi
zahtijevaju politiku prema
doseljenicima "koja neće biti
usmjerena samo na zahtjeve i
potrebe tržišta rada već će

voditi računa o demografskom
razvoju, sigurnosti socijalnih
izdataka i sposobnosti države
da prihvaća strance". Podaci o
krizi nataliteta potvrđuju,
naime, da će u narednim
godinama doći do smanjenja
švicarskog pučanstva i
povećanja broja doseljeničke
djece, dok istodobno
gospodarstvo treba 150.000
visoko obrazovane radne snage
više. U budućnosti, pišu
švicarski biskupi, veliki udio u
radno sposobnom stanovništvu
činit će djeca doseljenika te će
se ono morati sve više oslanjati
na radnike i radnice između 50.
i 65. godine života, što će biti
praćeno općim porastom
zapošljavanja žena, kako bi se
moglo zajamčiti blagostanje u
zemlji. Biskupi stoga upućuju

poziv švicarskoj Vladi da "sa
zemljama EU-a raspravlja o
pravcima iseljeničke politike,
ne samo što se tiče sigurnosti";
da na sve načine onemogući rad
na crno stranih radnika
kontrolirajući također
poslodavce; da promiče
profesionalnu izobrazbu i
usavršavanje radnika
doseljenika, poglavito žena; ali
u prvom redu da donese zakon
koji će "staviti u središte osobu,
a ne radnu obvezu i promiče
ostvarivanje uvjeta nužnih za
uključenje u društveni život
selilaca". Crkva će se pobrinuti
i za "pastoralnu službu za
doseljenike putem takozvanih
pastoralnih centara za strance".
Biskupi su također odlučili
ustanoviti Misiju za Rome sa
sjedištem u Luzernu.

Njemačka Crkva za zaštitu crkvenih spomenika
"Božje kuće u
čovjekovim rukama"
slogan je kampanje
kojom se želi
senzibilizirati javnosti
za taj gorući problem
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Berlin, 12.9.2003. (IKA) –
Nedjelja 14. rujna bila je u
Njemačkoj "Dan otvorenih
spomeničkih zdanja". Katolička
crkva u Njemačkoj sudjeluje u
inicijativi informativnom
kampanjom o crkvenim
spomenicima, s ciljem
senzibiliziranja javnosti za
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gorući problem održavanje
brojnih katoličkih spomenika u
Njemačkoj. "Božje kuće u
čovjekovim rukama" glasi
slogan te kampanje, koja se
provodi u brojnim njemačkim
biskupijama, koje su za tu
prigodu organizirale posjete,
konferencije i izlete. Njemačka

crkvena zdanja svake godine
posjeti devedeset milijuna
osoba, od čega veliki dio
turista. Njima je upućen poziv
da daju vlastiti doprinos
očuvanju crkvenih spomenika,
za koje je između 1996. i 2000.
Katolička crkva u Njemačkoj
uložila više od 2 milijarde eura.
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Marijina "lekcija" iz zrele slobode

Papa je homiliju posvetio
Marijinoj "lekciji" iz "zrele
slobode". "Ponovno oživjeti
obiteljski pastoral i iznalaziti
uvijek nove putove za navještaj
evanđelja novim naraštajima",
poziv je kojeg je Ivan Pavao II.
uputio "plemenitoj slovačkoj
zemlji", polazeći od uvjerenja
da se "u obiteljima kuje
budućnost naroda". "Dajmo
mjesta Bogu!", drugi je poziv
Pape, koji je, komentirajući
dijalog između arkanđela
Gabrijela i Marije prilikom
navještenja Isusova rođenja,
istaknuo da "anđeo podastire
očekivanja u pogledu
budućnosti ljudskog roda, a
Marija odgovara odgovorno
obraćajući pozornost na
njegovu sadašnjost. Marija ne
upućuje prigovore glede
budućnosti koju je odredio
Bog, već traži svjetla za ljudsku
sadašnjost u kojoj živi. Na
Božji zahtjev odgovara ulazeći
s njim u dijalog. Njemu je milo
kada može surađivati s
odgovornim i slobodnim
osobama". To je "pouka za
nas": "Marija nas", rekao je
Papa, "uči kročiti prema zreloj
slobodi". Ta pouka, zaključio je
Papa, ostaje aktualna "u našem
dobu", u kojem "ne mali broj
krštenih kršćana nije, na zreo i
svjestan način, dosegnuo
vlastitu vjeru. Kažu za sebe da
su kršćani, ali ne odgovaraju s
punom odgovornošću na
primljenu milost; još ne znaju
što hoće i zašto to hoće". Među
darovima Svetom Ocu bio je i
rukom pisani Novi testament.
Na 500 stranica 2 kilograma
teške u kožu uvezene i zlatnim
slovima ukrašene knjige 2 je
mjeseca radilo oko dvije stotine
mladih diljem Slovačke, a
posljednje riječi napisao je
biskup Nitre kardinal Jan
Korec.
Pri svom dolasku u Bansku
Bystricu Ivan Pavao II.
djelovao je odmoreniji, nego
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prvoga dana posjeta Slovačkoj.
Papa je 200 kilometara od
Bratislave do Banske Bystrice
prešao zrakoplovom, a do
prostora misnog slavlja
dovezao se u papamobilu.
Propovijed je održao snažnijim
glasom i često je prekidana
pljeskom oko 100.000
okupljenih vjernika, a njezin
središnji dio pročitao je
slovački kurijalni kardinal
Jozef Tomko. "Papa nije sakrio,
u prvim trenucima svoga
pohoda Slovačkoj, napor zbog
kojega je koji put izrekao samo
dio svojih govora. Ali, možda i
više od žrtve koju čini putujući
s jednoga mjesta na drugo, sam
njegov lik i njegovo naučavanje
dirnuli su srca slovačkoga
naroda", izvijestio je iz Banske
Bystrice direktor programa
Radio Vatikana o. Federico
Lombardi, dodajući kako je u
tom gradu, "u ozračju snažne
molitve, slovački narod zajedno
sa Svetim Ocem slavio
euharistiju, koja je označila i
početak biskupijske sinode.
Stup s Bogorodičinim kipom u
središtu trga, koji je prije 40
godina, kada je u posjet došao
Hruščov, bio uklonjen s tog
mjesta, podsjeća na nepravde
komunističkoga tlačenja, ali i
na njihovu prolaznost".
Susret sa slovačkim
episkopatom
Na susretu sa slovačkim
episkopatom u
poslijepodnevnim satima u
velikom sjemeništu u Banskoj
Bystrici, posvećenom svetome
Franji Ksaverskom, a
izgrađenom devedesetih
godina, Ivan Pavao II. izrazio je
svoju radost zbog novih
početaka Crkve u Slovačkoj,
nakon progona iz doba
komunističkog režima. U
poruci slovačkim biskupima
Papa je istaknuo kako
biskupska služba sa sobom nosi
trnje i križeve, koji često ostaju
zatvoreni u tajnovitosti srca.
Ali, u otajstvenom nacrtu
Providnosti te su patnje jamstvo
plodnosti apostolata koje će, uz
Božju pomoć, dati obilje
plodova. Uoči 10. obljetnice
ustanovljenja Slovačke
biskupske konferencije, Sveti je
Otac podsjetio kako je ta
zemlja, izišavši iz mračnoga
vremena progona i šutnje,
tijekom kojega je dala jasan
dokaz vjernosti Evanđelju,
mogla ovih posljednjih godina
nastaviti svoje aktivnosti. Među

važnim ciljevima posljednjih
godina Papa je uvrstio
sporazum potpisan sa
Republikom Slovačkom 2000.
godine, rad Mješovitih
povjerenstava za pripremu
ostalih ugovora, uspostavljanje
Vojnoga ordinarijata, otvaranje
Katoličkoga sveučilišta u
Ružomberoku, te jačanje
prijenosa radio postaje Radio
Lumen. Ali, najupečatljiviji
znak da se kršćanski život u
Slovačkoj obnavlja jest
činjenica da su mnoge osobe
ponovno pronašle evanđeosku
hrabrost za otvoreno očitovanje
vlastite katoličke vjere.
Potaknuvši biskupe da hrabro
nastave započetim putom, Sveti
ih je Otac upozorio na glavna
područja koja valja njegovati –
ljudski i duhovni odgoj u
sjemeništima, bogoslovijama i
redovničkim zajednicama,
promičući “cvjetanje zvanja”;
zatim zaštita obitelji te
jedinstva i nerazrješivosti
braka; dijalog sa svijetom
kulture, potpomognuti
uvjerenjem da se vjera i kultura
međusobno pomažu; te skrb o
slabima, siromašnima i
nezaposlenima. Poznato vam je
koliko prinos ljudskome
napretku koristi i
evangelizaciji, koja uvijek
ostaje primarni zadatak Crkve,
istaknuo je Sveti Otac.

Danas je hitno
odgojiti se za slobodu,
ali je više od svega
"žurno da u obiteljima
roditelji odgoje svoju
djecu u pravoj slobodi
te ih tako pripreme da
dadnu primjeren
odgovor na Božji
poziv", poručio je
Papa na misi u
Banskoj Bystrici,
drugoga dana svoga
pohoda Slovačkoj
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Banska Bystrica, 12.9.2003.
(IKA) – Danas je "hitno
odgojiti se za slobodu", ali je
više od svega "žurno da u
obiteljima roditelji odgoje
svoju djecu u pravoj slobodi te
ih tako pripreme da dadnu
primjeren odgovor na Božji
poziv", apel je koji je papa Ivan
Pavao II. uputio predvodeći 12.
rujna, drugog dana posjeta
Slovačkoj, misu na Trgu
narodnog preporoda u Banskoj
Bystrici.

Ekumenski i međureligijski
susret
Papa je u večernjim satima u
sjemeništu u Banskoj Bystrici
pozdravio i vodeće
predstavnike protestanata,
pravoslavnih i židova. Pritom je
odao priznanje za "srdačnu
suradnju i međusobno
razumijevanje" različitih
kršćanskih vjeroispovijesti u
Slovačkoj i izrazio nadu da će
ubrzo doći dan u kojemu će
kršćani živjeti u punom
jedinstvu vjere i ljubavi.
Na susretu, koji je prošao u
srdačnom ozračju, sudjelovali
su između ostalih luteranski
biskup Igor Misina, u ime
predsjednika Ekumenskog
vijeća crkava u Slovačkoj
biskupa Juliusa Fila, zatim
reformirani biskup Geza
Erdelyi, predsjednik
metodističke Crkve u Slovačkoj
Pavol Prochazka, Jozef Kulacik
iz baptističke zajednice, iz
husitske Crkve Jan Hradil,
pravoslavni biskup Jan Holovic
te potpredsjednik Središnjega
židovskog vijeća u Slovačkoj
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Tomas Lang. Na kraju susreta
Sveti je Otac pozvao sve da
zajedno izmole Očenaš, a
potom je otišao u kapelu, gdje
se susreo sa sjemeništarcima.
Središnje židovsko vijeće
objavilo je priopćenje u kojemu
ističe "duboko poštivanje"
Ivana Pavla II. zbog njegova
zauzimanja za međureligijsko
razumijevanje i uklanjanje
predrasuda među različitim
religijama. Posebno mu se
zahvaljuje za njegove izjave u
kojima židove naziva starijom
braćom u vjeri i antisemitizam
osuđuje kao grijeh. Na kraju
poruke ističe se nada da će te
Papine riječi naći put u
svakidašnji život i srce svakog
čovjeka dobre volje.

Slovački je predsjednik Rudolf
Schuster u razgovoru s
novinarima istaknuo odlučujuće
zasluge Ivana Pavla II. na
ekumenskom području, te
napomenuo da je susret s
predstavnicima ostalih Crkava i
vjerskih zajednica u Slovačkoj
bio izričita Papina želja.

putovanje, kardinal je
odgovorio: "Kod jednog Ivana
Pavla II. nikad se ne može
znati". U razgovoru s
novinarima u Banskoj Bystrici
predstojnik Tiskovnog ureda
Svete Stolice Joaquin NavarroValls još je jednom istaknuo
kako nije potrebno pretjerano
brinuti oko

Slovački kurijalni kardinal
Jozef Tomko izjavio je kako je
unatoč velikim zdravstvenim
teškoćama prethodnog dana,
Papa vrlo zadovoljan misom i
odazivom vjernika u Banskoj
Bystrici. Podsjetio je da su
liječnici uvijek u Papinoj
blizini, ne samo na
putovanjima. Kako prenosi
Kathpress, na pitanje hoće li to
biti posljednje Papino

Navarro je istaknuo kako su
strašne ljetne sparine loše
djelovale na Ivana Pavla II., ali
nema nikakvog osnova tvrditi
da bi to njegovo 102. putovanje
moglo biti posljednje, dodavši
da mu je s jesenskim
temperaturama u Banskoj
Bystrici već vidljivo bolje.

Papina sućut u povodu smrti švedske ministrice Anne
Lindh
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Vatikan, 12.9.2003. (IKA) Državni tajnik Svete Stolice
kardinal Angelo Sodano uputio
je brzojav sućuti švedskom
premijeru Göranu Perssonu u
povodu smrti švedske
ministrice vanjskih poslova

Anne Lindh. Njezina nasilna
smrt duboko je ožalostila
Svetog Oca, koji upućuje
iskrenu sućut švedskoj Vladi,
obitelji pokojne ministrice, te
cijeloj naciji. Papa zaziva
božanske darove utjehe i snage

na sve one koji su uplakani te
preporučuje dušu pokojnice
dobrohotnom milosrđu
Svemogućeg Boga, ističe se u
brzojavu.

Rožnava: Papa ohrabrio mađarsku manjinu i
zemljoradnike
Na brežuljkastom
prostoru u predgrađu
Rožnave na dosad
najvećoj misi Papina
102. apostolskog
putovanja oko
velikoga i simboličkog
oltara u obliku hostije
na plitici okupilo se
150.000 vjernika
istočne Slovačke,
među njima i mnogi
hodočasnici iz
Mađarske i Poljske
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Rožnava, 13.9.2003. (IKA) Papa Ivan Pavao II. u Rožnavi
je 13. rujna, trećega dana svoga
posjeta Slovačkoj, snažno
ohrabrio mađarsku manjinu.
Na misnom slavlju koje je
predvodio u tome starom gradu
na istoku Slovačke Papa je na
mađarskom jeziku istaknuo:
"Vaša je nazočnost stalno
obogaćenje za Slovačku", te ste
s pravom ponosni na svoju
baštinu. Pozvao je pripadnike
mađarske ebrežuljkastom
prostoru u predgrađu Rožnave
na dosad najvećoj misi Papina
102. apostolskog putovanja oko
150.000 vjernika iz istočne
Slovačke okupilo se oko
velikoga i simboličkog oltara u
obliku hostije na plitici, među
njima i mnogi hodočasnici iz
Mađarske i Poljske. Prema
popisu stanovništva iz 2001. u
Slovačkoj živi 520.000 Mađara,
odnosno 9,7% od 5,4 milijuna
stanovnika te zemlje. Oko dvije
trećine Mađara priznaje se
katolicima. Ne žive na nekom
određenom području, mađarske
župe djeluju u pet slovačkih
biskupija: Bratislava-Trnava,
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Nitra, Rožnava, Košice i
Prešov.
Papa je trećeg dana svoga
pohoda Slovačkoj djelovao
odmorenije, dijelove
propovijedi je kao i prethodnih
dana pročitao kardinal Jozef
Tomko, no, na kraju je Sveti
Otac preuzeo mikrofon kako bi
uputio završne riječi. U
propovijedi je Papa posebno
izrazio priznanje
zemljoradnicima koji "svojim
teškim i mukotrpnim radom
pružaju neprocjenjiv prinos
životu zemlje", istaknuvši kako
je i kod su i kod žita, kao i kod
Božje riječi sržni korijeni. Te
su riječi bile utjeha mnogima
koji u toj regiji trpe posljedice
poljoprivrednih reformi u
pripremi za skorašnji ulazak u
Europsku uniju. Na tome je,
naime, području za razliku od
Bratislave, nezaposlenost vrlo
visoka. Od promjena 1989.
gospodarski problemi istočne
Slovačke pojačani su
propadanjem tradicionalne
industrije koja je, uz
poljoprivredu, osiguravala
radna mjesta.

Rožnavski biskup Eduard
Kojnok u potresnom je govoru
predstavio okrutno razdoblje
komunističkih progona u svojoj
biskupiji, u kojemu su biskupi,
svećenici i vjernici zatvarani i
izolirani ili prisiljeni na bijeg.
Podsjetio je da se u to doba
tajno redilo svećenike i
biskupe, a među njima i
biskupa Nitre kardinala Jana
Koreca. Na kraju je uputio
molitve Bogu za dug život
Ivana Pavla II., što je bilo
popraćeno burnim pljeskom.
I Papa se u svome uvodnom
nagovoru osvrnuo na patnje iz
doba progona, istaknuvši da
Crkva toga dana slavi blagdan
sv. Ivana Zlatoustog, kojega
štuje Crkva i istoka i zapada.
Taj je naučitelj Crkve, otac
siromašnima i branitelj
bespomoćnima, također trpio za
svjedočanstvo svoje vjere.
Među vjernicima koji su
pozdravili Papu, osobito su ga
obradovale dvije živahne
trogodišnjakinje koje su bile
sijamske blizanke i uspješno
preživjele operaciju odvajanja.
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Beč: Mirovna uloga Ivana Pavla II.
oblike nasilja i pozivati na
pregovore u kojima niti jedna
sukobljena strana neće biti
ponižena. U vezi s izraelskopalestinskim sukobom
nadbiskup je postavio pitanje
mogu li politički naputci iz
mirovnog plana "mapa puta ka
miru" biti dovoljni za izgradnju
pravednoga i trajnog mira.
Papa je u tijeku svoga
hodočašća u Svetu zemlju
2000. godine istaknuo: "Ove
dvije gore - Sinaj i Gora
blaženstava - nude nam mapu
kršćanskog života i pregled
naše odgovornosti prema Bogu
i bližnjemu". Drugom je
prigodom rekao kao su
blaženstva iz Propovijedi na
gori putokaz istinskog mira. Ne
može biti mira bez pravednosti
ni pravednosti bez oproštenja.
Oproštenje otvara put
međusobnom razumijevanju,

poštivanju i povjerenju i samo
će taj put moći zaustaviti
spiralu nasilja. Nadbiskup
Fitzgerald također je istaknuo
kako se Papa uvijek zalagao za
suradnju svih vjernika za mir i
uvijek ponovno osuđivao
opravdavanje nasilja vjerskim
razlozima kao zloporabu
religije. Vjera mora pokretati
prema miru, ohrabrivati
solidarnost, tražiti pravednost i
braniti slobodu, ističe Papa.
Nadbiskup je podsjetio kako je
Ivan Pavao II. potaknuo
povijesni međureligijski
molitveni skup u Asizu 1986.,
koji je ponovljen "u povodu
rata na Balkanu" 1993., te
2002. u povodu terorističkih
napada na SAD 11. rujna. Papa
je, time želio istaknuti važnost
molitve za mir, jer samo ona
može otvoriti srca, rekao je
nadbiskup Fitzgerald.

Predsjednik
Papinskog vijeća za
međureligijski dijalog
predvodio svečanu
misu u bečkoj
katedrali Sv. Stjepana
u povodu Opće
konferencije
Međunarodne
agencije za atomsku
energiju i 25.
obljetnice pontifikata
Ivana Pavla II.

Nadbiskup Martino o katoličkom dušobrižništvu
zatvorenika
Dublin, 13.9.2003. (IKA) Temeljna načela crkvenoga
učiteljstva o katoličkom
dušobrižništvu zatvorenika,
odnosno, neotuđivo
dostojanstvo svake ljudske
osobe premda obilježene nekim
prijestupom, pravednost
policijskih istraga, sudskih
procesa i kazni, kao i poštivanje
pravne države kao jamstvo za
one koji se nalaze u zatvoru čimbenici su koje je istaknuo
predsjednik Papinskoga vijeća
za pravdu i mir nadbiskup
Renato Martino u poruci
sudionicima kongresa

Međunarodnoga povjerenstva
za katolički pastoral u
zatvorima, koji se održava u
Dublinu.
U poruci, koju je pred više od
200 sudionika iz 140 zemalja
pročitao biskup Gian Paolo
Crepaldi, tajnik Papinskoga
vijeća za pravdu i mir,
nadbiskup Martino izražava
katoličkim zatvorskim
kapelanima razočaranje zbog
toga što apel Svetoga Oca, koji
je uputio u prigodi Velikoga
jubileja 2000., koji je i poslije
više puta ponavljao, a kojim
traži znak blagosti za dobro

svih zatvorenika, nije imao
dovoljni odjek u svijetu. Osim
toga, nadbiskup Martino je
potvrdio i odlučan "ne"
privatizaciji upravljanja
kaznenim ustanovama, kazavši
kako treba izbjeći to da takva
odluka svede izdržavanje kazne
na službu kojom prevladava
logika zarade. Svaka reforma
ne smije izgubiti iz vida da na
tom području kao prioritet
ostaje apsolutno poštivanje
dostojanstva osuđene osobe i
njezina povratka u društvo,
poručio je nadbiskup Martino.

Poruka predsjednika
Papinskoga vijeća za
pravdu i mir
sudionicima kongresa
Međunarodnoga
povjerenstva za
katolički pastoral u
zatvorima, koji se
održava u Dublinu
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Beč, 13.9.2003. (IKA) - Veliku
ulogu Ivana Pavla II. u
promicanju mira istaknuo je na
svečanoj misi u bečkoj
katedrali Sv. Stjepana
predsjednik Papinskog vijeća
za međureligijski dijalog
nadbiskup Michael Fitzgerald.
Misa je slavljena u povodu
Opće konferencije
Međunarodne agencije za
atomsku energiju (IAEA), te su
se pozivu vatikanskog
predstavnika pri toj ustanovi
mons. Lea Boccardija odazvali
brojni diplomati. Slavlje je
ujedno bilo posvećeno 25.
obljetnici pontifikata Ivana
Pavla II., kao i spomenu na
ubijenu švedsku ministricu
vanjskih poslova Annu Lindh.
U svojoj je propovijedi
nadbiskup Fitzgerald podsjetio
kako Papa u četvrt stoljeća nije
posustao osuđivati rat i sve

Albanija posvetila nacionalni praznik Majci Tereziji
Tirana, 13.9.2003. (IKA) Albanija je dan proglašenja
blaženom Majke Terezije 19.
listopada proglasila
nacionalnim praznikom,

objavio je glasnogovornik
albanske Vlade u Tirani.
Također je najavio da će na taj
dan započeti spomen-godina
Majke Terezije, koja će završiti

19. listopada 2004. i biti
ispunjena brojnim događanjima
u čast nove blaženice.

Rio: Izgredi na zadušnici za gangsterske vođe
Brasilia, 13.9.2003. (IKA) - U
baroknoj crkvi u središtu Rio
de Janeira došlo je do izgreda u
tijeku mise zadušnice za
ubijene gangsterske vođe.
Rodbina i simpatizeri
pokojnika napali su novinare
koji su željeli izvješćivati o
događaju, pri čemu je stradala
tehnička oprema i crkvene
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klupe.
Ernaldo Medeiros, osuđen na
277 godina zatvorske kazne, i
više njegovih ortaka vrlo su
okrutno ubijeni i spaljeni 11.
rujna protekle godine u
zatvorskoj pobuni
suprotstavljenih bandi.
Medeirova milicija i nadalje
terorizira stanovništvo

siromašnih četvrti Rio de
Janeira. Nadbiskupija je oštro
osudila izgred u crkvi zbog
nepoštivanje svetog mjesta.
Župnik Elia Volpi novinarima
je istaknuo kako "sve obitelji
imaju pravo na misu zadušnicu,
Katolička crkva nikoga ne
osuđuje, jer je Isus umro za
pravednike i grješnike".

Rodbina i simpatizeri
ubijenih napali su
novinare koji su željeli
izvješćivati o
događaju
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Bratislava: Papa proglasio blaženima žrtve
komunističkog terora
U svečanome misnom
slavlju na Petržalki u
sudjelovanju 500.000
hodočasnika Papa je
posljednjeg dana
svoga posjeta
Slovačkoj proglasio
blaženima
grkokatoličkog
biskupa Vasila Hopka
i redovnicu Zdenku
Schelingovu

www.ika.hr

Bratislava, 14.9.2003. (IKA) Papa Ivan Pavao II. na kraju
svoga četverodnevnog posjeta
Slovačkoj još se jednom
poklonio pred herojskim
primjerom žrtava komunizma u
tijeku svečanoga misnog slavlja
14. rujna u jednoj od
najsiromašnijih četvrti
Bratislave - Petržalki. Na
blagdan Uzvišenja sv. Križa
proglasio je blaženima
grkokatoličkog biskupa Vasila
Hopka (1904-1976), koji je
umro nakon teških mučenja i
trovanja u komunističkom
zatvoru i redovnicu Zdenku
Ceciliju Schelingovu (19161955) iz Družbe milosrđa sv.
Križa, koja je bila optužena,
osuđena i mučena, jer je
pokušala pomoći svećenicima u
bijegu iz zatvora. Molbu za
proglašenje blaženima
izgovorio je nadbiskup Jan
Sokol, a na oltaru su otkriveni
portreti mučenika, koje je zatim
Papa i službeno postavio kao
uzore svjetskoj Crkvi. Na misi
su u čast bl. Hopka, koji je bio
pomoćni biskup Grkokatoličke
biskupije Prešov, izvedene i
pjesme istočnog obreda.
Riječima “Zdravo, Križu, nado
jedina!” započeo je propovijed
Sveti Otac i istaknuo kako smo
na taj blagdan pozvani svoj
pogled uzdići prema križu koji
je “povlašteno mjesto” na
kojem nam se objavila i
pokazala Božja ljubav, to je
mjesto susreta ljudske bijede i
božanskog milosrđa. Papa je
potom srdačno pozdravio sve
koji su se okupili na
euharistijskom slavlju,
predvođeni svojim pastirom
Bratislave i Trnave Janom
Sokolom i cijeli slovački narod,
pozvavši ga da se nikad ne

zastidi Evanđelja koje valja
pohraniti u srce kao
najdragocjenije blago koje
jedino može davati svjetlo i
snagu u svagdanjem hodočašću
života. Sve su to u svom životu
ostvarili novi blaženici
slovačkog naroda. Blaženi
Hopko i blažena Schelingova
na križ su gledali pogledom
punim nepobjedive vjere, te su
upravo tako mogli ostvariti svoj
izbor posvećenog života,
osobito u trenucima trpljenja za
druge u tijeku njihova okrutnog
zatočeništva.
Na kraju propovijedi Sveti Otac
podsjetio je i na važnu ulogu
žene u povijesti spasenja. Ispod
drveta u Edenu, naime, stajala
je žena koja je, prevarena od
Zloga, zakoračila u smrt. No,
ispod drveta križa stoji druga
žena, Marija, koja prihvaćajući
Božji plan posve intimno
sudjeluje u Isusovu sebedarju
Ocu za život svijeta, te postaje
Majkom čitavog čovječanstva.
Sveti Otac povjerio je slovačku
Crkvu i narod Žalosnoj Gospi,
čiji se blagdan slavi sljedećega
dana, a slovački narod štuje je
kao svoju zaštitnicu.
U sudjelovanju pet stotina
tisuća hodočasnika s Papom je
koncelebriralo 58 biskupa,
među njima devet kardinala:
slovački Jan Korec, austrijski
Christoph Schoenborn, poljski
Jozef Glemp i Franciszek
Macharski, ukrajinski Lubomyr
Husar, češki Miloslav Vlk,
kurijalni Jozef Tomko,
mađarski Laszlo Paskai i
njemački Joachim Meisner.
Hrvatski episkopat predstavljali
su zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa, požeški biskup Antun
Škvorčević i đakovački i
srijemski biskup Marin Srakić.

Osim velike skupine
hodočasnika iz susjedne
Austrije mnogi su pristigli iz
Poljske, Češke, Mađarske,
Kanade, Argentine i Ukrajine, a
manje hodočasničke skupine
pristigle su iz svih jugoistočnih
europskih zemalja, čak i iz
Albanije, a Papa im je nakon
Angelusa uputio pozdrave na
mađarskome, njemačkom,
ukrajinskom, češkom,
poljskom, talijanskom i
slovačkom jeziku. Dijelove
propovijedi i nagovora kao i
prethodnih dana pročitao je
kardinal Tomko, koji je
pročitao i zahvalni govor na
kraju svečanosti koja je trajala
više od dva sata. Papa je
zahvalio slovačkoj Crkvi i
vlastima na organizaciji toga
trećeg posjeta Slovačkoj.
Mladima je posebno poručio da
su "nada Crkve i društva, nada
Pape" ta da se ne boje biti
istinski Isusovi prijatelji i uče
od njega ovaj svijet živjeti na
ispravni način, te s njegovom
pomoći izgrade civilizaciju
ljubavi. Prostor na kojemu je
slavljena misa bit će nazvan
Trg Ivana Pavla II., a nalazi se
u neposrednoj blizini gradilišta
nove župne crkve koja bi
trebala biti posvećena na Božić.
Nakon ručka sa slovačkim
biskupima, gostima i članovima
pratnje u apostolskoj
nuncijaturi u Bratislavi Papa se
uputio u zračnu luku glavnoga
slovačkoga grada gdje je
održana svečanost oproštaja u
nazočnosti predsjednika države,
kao i političkih, civilnih i
vjerskih vlasti i mnoštva
vjernika koji su ga željeli još
jednom srdačno pozdraviti.

Navarro: Bolesni Papa ne budi negativne osjećaje
Papa koji trpi ni u
kojem slučaju nije
deprimirajući, jer
uspijeva prenijeti
snagu svoga
unutrašnjeg života
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Vatikan, 14.9.2003. (IKA) Inozemna putovanja su za papu
Ivana Pavla II. važni dio
njegove zadaće kao poglavara
Crkve, istaknuo je predstojnik
Tiskovnog ureda Svete Stolice
Joaquin Navarro-Valls u
razgovoru za "Corriere della
Sera" na kraju Papina 102.
apostolskog putovanja. Tko ga
imalo poznaje zna da nitko ne
može reći da mu je posjet
Slovačkoj bio posljednje
putovanje. Pitanje je li se, s

17. rujna 2003. broj 37/2003

obzirom na Papine zdravstvene
teškoće, treći posjet Slovačkoj
isplatio, morali bi odgovoriti
Slovaci, kazao je Navarro,
dodajući kako su velika
mnoštva hodočasnika tih dana
dala naslutiti da je bilo vrijedno
truda. Bolesni Papa ne budi
negativne osjećaje, ljudi
doživljavaju prirodnost s kojom
on ne skriva svoje fizičke
granice već ih uključuje u svoje
djelovanje, i ta ih prirodnost
iznutra pokreće, kazao je

vatikanski glasnogovornik,
ističući ohrabrenje koje pritom
doživljavaju svi koji trpe.
Papa koji trpi ni u kojem
slučaju nije deprimirajući, jer
uspijeva prenijeti snagu svoga
unutrašnjeg života, pri čemu
mu pomaže i njegov smisao za
humor, istaknuo je Navarro.
Napomenuo je kako je Ivan
Pavao II. za 2004. godinu već
primio pozive četiri europske
zemlje, i sam će odlučiti koje
će prihvatiti.
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Papa izrazio žaljenje zbog žrtava tajfuna u Koreji
Vatikan, 14.9.2003. (IKA) –
Državni tajnik Svete Stolice
kardinal Angelo Sodano uputio
je u Papino ime brzojav
nadbiskupu Andreasu Choiu
Chang-mouu, predsjedniku
Korejske biskupske
konferencije u povodu nesreća

koje su pogodile tu zemlju u
prošlotjednom snažnom udaru
tajfuna. U brzojavu stoji kako
su pogibije mnogih duboko
ožalostile Svetoga Oca, te kako
moli za žrtve i njihove obitelji.
Ivan Pavao II. je ujedno
zamolio da se taj izraz njegove

solidarnosti prenese civilnim
vlastima i svima onima koji
sudjeluju u spašavanju žrtava i
obnovi. Na sve koji su
pogođeni tom nesrećom, Sveti
Otac zazvao je blagoslov
Svemogućeg Boga, kako bi im
on udijelio snagu i utjehu.

Cancun: Potvrđena zauzetost Svete Stolice za
siromašne
samo u jednome uskom
gospodarskom sustavu. Svaki
sustav pravila mora biti
pravedan i u skladu sa
zahtjevima društvene pravde i
ljudskog razvitka. Interesi
ljudskog bića moraju biti iznad
tržišne logike, rekao je mons.
Dewane i dodao kako su
sporazumi ostvareni u Dohi
važni, jer se odnose na
intelektualne i zdravstvene
patente. Valja voditi računa o
privatnom vlasništvu te onom
intelektualnom, ali uz uvjet da
se poštuje i njegova društvena
hipoteka te dobro ljudske
obitelji. Predstavnik Svete
Stolice osvrnuo se na problem
zemljoradnje i upozorio kako
treba voditi računa o ovisnosti
seljaka o ratarskim
proizvodima i tražio neka se
boljom proizvodnjom poveća
zaposlenost na selima te
poštuju mali zemljoradnici
kojima život ugrožavaju
mehanizmi razmjene. Istu
logiku treba primijeniti na
školstvo, vodoopskrbu i
zdravlje. Sva ta područja valja
zakonom zaštititi da budu u
službi javnog dobra. Preporučio
je obzir prema slabim
gospodarstvima i pozvao neka

se u obitelji naroda ne zaborave
potrebe afričkih država. Na
kraju je mons. Dewane
upozorio kako se u Cancunu
ipak najviše razgovaralo o
proizvodima kojima bi
siromašne zemlje mogle
konkurirati bogatim državama.
Konferencija u Cancunu u
Meksiku proglašena je
propalom zbog neslaganja oko
problema ulaganja u stranim
zemljama. Cancun je propao
ponajviše zahvaljujući skupini
siromašnih afričkih država,
koje je vodila Bocvana.
Sjedinjene Američke Države
izjavile su kako im Svjetska
trgovinska organizacija nije ni
potrebna. U pozadini tog
promašaja svakako je problem
zemljoradnje. Mnoge su zemlje
tražile ukidanje državnih
subvencija zemljoradnicima,
osobito proizvođačima pamuka
u Americi i Europi, koja je
dovela do pada njegove cijene
na svjetskoj razini. Premda
male države u razvoju nisu
ništa postigle u Cancunu, ipak
su slavile. Propast konferencije
za njih je bolja, nego loš
sporazum, premda im je to
mršava utjeha za stolom
globalizacije.

Na sastanku Svjetske
trgovinske
organizacije u
Cancunu u Meksiku
predstavnik Svete
Stolice istaknuo kako
se obećanja dana
siromašnim zemljama
na konferenciji u Dohi
moraju smatrati
obvezujućima
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Cancun, 14.9.2003. (IKA) –
Mons. Frank J. Dewane,
dotajnik Papinskog vijeća za
pravdu i mir, izaslanik Svete
Stolice na sastanku na
ministarskoj razini članica
Svjetske trgovinske
organizacije održanom od 10.
do 14. rujna u Cancunu u
Meksiku upozorio je u svome
nastupu kako gospodarske teme
imaju političku i društvenu
narav s dubokim i trajnim
posljedicama za život
čovječanstva. Svaki čovjek i
narod imaju izvanredno
dostojanstvo ljudskog bića.
Stoga se nikome ne smije
uskratiti pravo na blagodati
koje pruža trgovina.
Predstavnik Svete Stolice
ponovio je riječi pape Ivana
Pavla II. o obećanjima danim
siromašnim državama na
konferenciji u Dohi i dodao
kako ih valja smatrati
obvezujućima, jer su od životne
važnosti. Zatim je sudionike
pozvao da razmisle kako
trgovinu učiniti izvorom
blagodati za sve narode, a ne
samo neka tržišta i
gospodarstva. Istaknuo je kako
nije dovoljno nastaviti
ostvarivati pravdu i ravnotežu

Mel Gibson dao izgraditi kapelicu za slavljenje mise
"pape Pija V."
Los Angeles, 15.9.2003. (IKA)
– Mel Gibson, redatelj filma
"Muka" koji je izazvao oprečne
reakcije u javnosti, financirao
je izgradnju male crkve u Los
Angelesu u dogovoru s
tamošnjom nadbiskupijom.
Posebnost je te kapelice u tome
što je oltar, okrenut prema
istoku, izgrađen tako da se na
njemu slave mise prema obredu
sv. Pija V. (misa na latinskome
jeziku Tridentskog misala iz
1570. kojega je proglasio Pio
V.). Opovrgavajući napis
objavljen u "New York
Timesu" da je Gibson dao
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izgraditi kapelicu koja potpada
pod crkvu u Los Angelesu, a
koja je u sastavu šizmatičkog
pokreta poznatog kao "katolički
tradicionalizam",
glasnogovornik producentske
kuće "Icon", pojasnio je kako je
redatelj želio upravo takvu
kapelicu, jer voli sudjelovati na
misi kakva se slavila u doba
dok je još bio dijete.
Glasnogovornik je dodao da
Mel Gibson ne pripada
nikakvoj "šizmatičkoj sekti",
štoviše priznaje se praktičnim
katolikom, priznaje Ivana Pavla
II. za papu i izražava mu svoje

divljenje, krstio je također svih
svojih sedmero djece i upisao
ih u katoličke škole. Osvrćući
se na polemike o filmu Mela
Gibsona, kojeg su neki židovski
krugovi optužili za
antisemitizam, glasnogovornik
te producentske kuće rekao je
da je film snimljen prema
izvješću o Gospodinovoj muci
opisanoj u Novom zavjetu.
"Bilo je nekih (Židova)", dodao
je, "koji su simpatizirali Krista i
drugih koji su otvoreno tražili
njegovu smrt. To je
jednostavno svetopisamski".

Redatelj filma "Muka"
financirao izgradnju
crkvice u Los
Angelesu čiji je oltar,
okrenut prema istoku,
izgrađen tako da se na
njemu slave mise na
latinskom prema
obredu sv. Pija V.
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Zbog čega je Papa narušena zdravlja posjetio
Slovačku?
To je putovanje
obilježeno porukom
koja nije toliko
izrečena riječima
koliko primjerom –
Papina nazočnost,
njegovo svjedočenje
zalaganja sve do
kraja, sa svim
snagama, u služenju
Crkvi. Ljudi su u Papi
mogli vidjeti
svjedočanstvo žrtve,
zalaganja, napora u
vršenju vlastite
dužnosti, rada, te
patnje za vlastite
uzore. To je smisao
vjernosti, a upravo to
je bila i tema pohoda
“Vjernost Bogu,
vjernost Crkvi”

www.ika.hr

Vatikan, 15.9.2003. (IKA) –
Osvrnuvši se na upravo
završeni Papin pohod
Slovačkoj, koji je bio savršen
nastavak njegovih osvrta i
ponavljanih poziva da se ne
zaborave kršćanski korijeni
Europe, koji su obilježili ovo
ljeto, bečki nadbiskup kardinal
Christoph Schoenborn rekao je
za Radio Vatikan kako su
posljednja tri Papina putovanja
– u Hrvatsku, Bosnu i
Hercegovinu i Slovačku, vrlo
rječita. Mislim da Srednja
Europa, toliko ranjena
ideologijama XX. stoljeća –
komunizmom i nacizmom –
sada ulazi u novu stvarnost
ujedinjene Europe, rekao je
kardinal Schoenborn. Uvjereni
smo da će toj stvarnosti vjera
dati povezanost, unutarnju
snagu, strpljenje i potporu.
Nema čovjeka koji je više od
Pape uvjeren da je to itekako
nužno. On je svjedok i zbog
svoga podrijetla, svoje
povijesti, a i sada kao Kristov
namjesnik. To vidim u smislu
velikoga poziva Europi da ne
zaboravi od kuda dolazimo i da
ne izgubi dušu. Stoga, pohod
Svetoga Oca, koji je toliko
vremena posvetio toj zemlji,
unatoč svojoj slabosti, veliki je
znak koji promatram s
divljenjem, rekao je kardinal
Schoenborn.

Proteklih je dana Papino
zdravstveno stanje, možda više
nego u drugim prigodama,
privlačilo pozornost medija,
komentare i zabrinutost. Mnogi
su se upitali čemu to putovanje
u malu srednjoeuropsku zemlju,
u kojoj je, uz to, bio već dva
puta. Kako bi se to razumjelo,
valja se zadržati upravo na
pastoralnoj zamisli ovog
pontifikata i na Papinoj želji
odgovoriti na pozive koji mu
dolaze iz Crkve i od
čovječanstva iz cijeloga svijeta,
bez razlike tko bi mogao biti
više ili manje važan, rekao je u
razgovoru s novinarom Radio
Vatikana o. Federico Lombardi,
direktor programa Radio
Vatikana. Slovačka je mala
zemlja, ali posebno blizu
Papinu srcu. Ona mu je i
kulturno i jezično blizu. To je
zemlja koja je mnogo propatila:
Crkva je u Slovačkoj bila
desetljećima proganjana. Osim
toga, Krakovska biskupija
graniči sa Slovačkom, tako da
je Papa kao biskup izbliza
osjetio patnje tamošnje Crkve,
podupirao ju je moralno, a i
konkretno. Važni su razlozi
zbog kojih je Papa želio
ponovno pohoditi Slovačku,
nastavio je o. Lombardi.
Poduprijeti Crkvu koja se sada
nalazi na prijelazu iz vremena
progona i mogućnosti ponovne

izgradnje, i novih izazova, koji
proizlaze iz sadašnje slobode,
ali koja nije bez novih
problema. Ohrabriti Crkvu na
tom prijelazu, ne samo u
Slovačkoj, nego u svim drugim
zemljama koje se nalaze u
sličnim situacijama u tom dijelu
Europe, zadaća je koje je Papa
vrlo svjestan. A potom, živo
sjećanje na mučenike, ne samo
u Slovačkoj, već u čitavoj
Crkvi, bitna je tema tog
pontifikata. Njihovo
svjedočanstvo treba ostati živo i
plodno sjeme pred budućim
izazovima. Mislim da je to
putovanje obilježeno porukom
koja nije toliko izrečena
riječima koliko primjerom –
nazočnost Svetoga Oca,
njegovo svjedočenje zalaganja
sve do kraja, sa svim snagama,
u služenju Crkvi. Slovački je
narod to vrlo dobro shvatio.
Ljudi su u Papi mogli vidjeti
svjedočanstvo žrtve, zalaganja,
napora u vršenju vlastite
dužnosti, rada, te patnje za
vlastite uzore. To je smisao
vjernosti, a tema je ovoga
pohoda bila “Vjernost Bogu,
vjernost Crkvi”. To je bila
poruka koju je Papa uputio
svojom nazočnošću i
ponašanjem, možda i više nego
svojim riječima, rekao je o.
Lombardi.

Španjolska: Prva web stranica o egzorcizmu
Cilj stranice nije
privući veliki broj
posjetitelja već pružiti
stručnu informaciju o
toj temi

Madrid, 15.9.2003. (IKA) – U
Španjolskoj se pojavila prva
web stranica o egzorcizmu i
opsjednutosti. Zamisao je to
teologa i demonologa biskupije
Alcali o. Josea Antonija Fortea
koji je zajedno s jednom
radnom skupinom odlučio
poslužiti se internet mrežom da

ponudi pomagala u radu prije
svega svećenicima i
psihijatrima. Kako je objasnio
o. Forte cilj te stranice nije
privući veliki broj posjetitelja
već pružiti stručnu informaciju
o toj temi. Pri pokretanju te
stranice njezini su se autori
vodili mišlju kako svi prezbiteri

ne poznaju dobro temu
egzorcizma i opsjednutosti.
Stoga će ta stranica
predstavljati pomoć da se učine
prvi koraci pri susretu sa
specifičnim slučajevima.
Adresa je:
http://padrefortea.en.eresmas.co
m.

Njemačka: Prve nagrade za najbolje radove u
katoličkim medijima
Njemačka biskupska
konferencija objavila
imena pobjednika
natječaja za najbolje
radove objavljene u
katoličkim medijima
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Berlin, 15.9.2003. (IKA) –
Njemačka biskupska
konferencija objavila je imena
pobjednika natječaja za
najbolje radove objavljene u
njemačkim katoličkim
medijima. Nagrade, koje se ove
godine dodjeljuju prvi put,
dobitnicima će 8. listopada
uručiti predsjednik Njemačke
biskupske konferencije kardinal
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Karl Lehmann.
U kategoriji tiskanog izdanja
dobitnica nagrade je mlada
novinarka Regina Buckreus,
koja je zajedno s fotografom
Bertom Krautbauerom autorica
reportaže o duševnim
bolesnicima u Obali Slonovače,
zavezanim za stabla, koje ondje
smatraju čudovištima čak i
njihovi najbliži. Žiri, u čijem je

sastavu bilo šest predstavnika iz
svijeta televizijskog
novinarstva i tiskovina,
predsjedao je predsjednik
Odbora za izdavaštvo NjBK
mons. Friedrich Ostermann. U
kategoriji elektronskih izdanja
nagrađena je urednica na radiju
Karla Krause za radijsku
emisiju o oboljelima od
Alzheimerove bolesti.
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Filipini: Imenovan nasljednik kardinala Sina
koadjutorom u Malaybalayu,
gdje dvije godine kasnije
postaje ordinarij, a 1992.
imenovan je nadbiskupom
Lipe. Od 1997. do 1999. bio je
potpredsjednik Filipinske
biskupske konferencije, a kao
nadbiskupa Manile na
sljedećem konzistoriju može se
očekivati imenovanje
kardinalom.
Kardinal Sin u ožujku je
pretrpio srčani udar, a već je
godinama na dijalizi, pa se
njegovo povlačenje iz aktivne
službe već neko vrijeme
očekivalo. Vrlo popularni
kardinal od 1974. na čelu je
nadbiskupije koja okuplja više
milijuna katolika. Pozornost
svjetske javnosti zadobio je u
političkim događanjima
osamdesetih godina, osobito u
doba rušenja diktature
Ferdinanda Marcosa.
Sin je rođen 31. kolovoza 1928.

u New Washingtonu (Filipini)
kao sedmo od 16 djece Kineza i
Filipinke. Za svećenika je
zaređen 1954., za biskupa
1967., a 1976. papa Pavao VI.
imenuje ga kardinalom.
Kardinal Sin poznat je po
zalaganju za socijalnu pravdu,
karitas i borbi protiv korupcije.
Vrlo su poznate njegove
propovijedi na filipinskom
Radio Veritasu u tijeku
"revolucije krunice" 1986.
Nakon namještenih izbora
predsjednika Marcosa kardinal
Sin i veći dio Crkve odlučio se
suprotstaviti diktaturi i 25.
veljače 1986. Marcos je
napustio Filipine što je bio
vrhunac kardinalova političkog
angažmana. Kardinal je 1998.
uzaludno pokušao spriječiti
predsjedništvo protestanta
Josepha Estrade, ne zbog
vjeroispovijesti već "sumnjivog
načina života".

Novi manilski
nadbiskup je
Gaudencio Rosales

Misa zadušnica u povodu prve obljetnice smrti
kardinala Van Thuana
Vatikan, 16.9.2003. (IKA) –
Prije godinu dana umro je
vijetnamski kardinal Francois
Xavier Nguyen Van Thuan,
predsjednik Papinskoga vijeća
za pravdu i mir. Život utrošen u
dosljedno i herojsko prianjanje
vlastitom pozivu, pastir uvijek
vjeran Crkvi, pa i u mučno
vrijeme progona, tim je
riječima papa Ivan Pavao II.
ocrtao lik kardinala Van
Thuana, koji je preminuo 16.
rujna 2002. godine u Rimu.
Imao je 74 godine,
komunistički ga je režim
proganjao, te je 13 godina
proveo u zatvoru, od kojih
devet u potpunoj izolaciji. Bilo
je to bolno iskustvo, koje je
živio i nadvladao snagom vjere,

koja ga je, osim znakom nade,
učinila i hrabrim i uzornim
svjedokom.
U utorak 16. rujna njegov
nasljednik u Papinskome vijeću
za pravdu i mir nadbiskup
Renato Martino slavio je misu
zadušnicu u rimskoj crkvi Svete
Marije, naslovnoj crkvi
pokojnoga kardinala.
Dragocjena baština koju mi je
ostavio, čini me sudionikom
njegove ljudske osobnosti i
pomaže mi shvatiti njegova
obilježja po kojima se
razlikovao: ljubaznost i
diskrecija koje su proizlazile iz
dobrote i osjetljivosti duše, kao
i iz opreznosti povezane s
traženjem dobra za svakoga,
rekao je u razgovoru za Radio

Vatikan nadbiskup Martino.
Bio je čovjek velike kulture,
gotovo sramežljivo skrivene, ali
koju je odavala duboka
mudrost. Želio je biti čovjek
darovan drugima, uvijek i pod
svaku cijenu. Vjerujem da je 13
godina provedenih u zatvoru
obilježilo ostatak njegova
života, njegovu narav i
osobnost, kao i njegovu službu
i odlučnost u služenju drugima.
Ono što je za kardinala Van
Thuana bilo izvanredno i
neizbrisivo duhovno iskustvo,
za nas ostaje najdragocjenija
baština, primjer istinskoga
čovjeka mira, smirenoga
vjernika i biskupa punog
povjerenja, rekao je nadbiskup
Martino.

Vijetnamski
komunistički režim ga
je proganjao te je 13
godina proveo u
zatvoru, od kojih
devet u potpunoj
izolaciji
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Vatikan, 15.9.2003. (IKA) Papa Ivan Pavao II. prihvatio je
15. rujna ostavku manilskog
nadbiskupa kardinala Jaime
Sina (75), a za njegova
nasljednika imenovao
Gaudencia Rosalesa (71),
dosadašnjeg nadbiskupa Lipe.
Kao primas jedine katolički
većinske zemlje u Aziji
kardinal Sinn imao je značajnu
političku ulogu u tijeku 29
godina na čelu Manilske
nadbiskupije.
Rosales je rođen 10. kolovoza
1932 u Batangasu, zaređen za
svećenika 1958., službovao je
kao prefekt u sjemeništu, rektor
na bogosloviji, župnik u
rodnom mjestu i duhovnik
Marijine legije. Nekoliko
tjedana nakon što je Sin
preuzeo službu u Manili,
pozvan je u kolovozu 1974. za
pomoćnog biskupa. Papa ga je
1982. imenovao biskupom

Kalkuta: Video vrpca o životu Majke Terezije
New Delhi, 16.9.2003. (IKA) –
Komunikacijski centar Signis iz
Kalkute predstavio je video
vrpcu o životu i djelu Majke
Terezije. Video u trajanju od 17
minuta, nosi naslov
"Blaženica", a dostupan je na

hinduskome, bengalskom i
engleskom jeziku. Video je
snimljen u povodu predstojećeg
proglašenja blaženom Majke
Terezije 19. listopada. Sadrži
dokumentarne snimke na
kojima Majka Terezija govori o

temama poput služenja, ljubavi
i zašto se htjela posvetiti
siromašnima i posljednjima. U
pravljenju glazbene podloge
sudjelovali su također poznati
indijski pjevači.

Sjeverna Koreja: Gradi se prva pravoslavna crkva
Seul, 16.9.2003. (IKA) Postoje znaci otvaranja
Sjeverne Koreje prema
vjerskim zajednicama, istaknuo
je generalni tajnik
Južnokorejske katoličke

vijesti news

komisije za pomirenje Paul Han
Jung-Kwan. Kao razlog nadi on
ističe odobrenje koje su
komunističke vlasti dale za
gradnju prve ruskopravoslavne
crkve u Sjevernoj Koreji. Crkva

će se graditi na prostoru od 300
četvornih metara, a vlasti su
odobrile desetorici
Sjevernokorejaca studij
ruskopravoslavne teologije u
Rusiji.

Otvara li se Sjeverna
Koreja vjerskim
zajednicama?
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Venecija: Crkva ožalošćena samoubojstvom mladića
koji se bacio sa zvonika Sv. Marka
Usprkos četiri metra
visokim zaštitnim
rešetkama mladi
argentinski glumac
počinio samoubojstvo
sa zvonika bazilike Sv.
Marka

Venecija, 16.9.2003. (IKA) –
"U ime Crkve koja je u
Veneciji želim izraziti
neizrecivu žalost zbog tragične
smrti tog mladića koji se ubio
bacivši se sa zvonika Sv.
Marka", rekao je generalni
vikar Venecijanske biskupije
mons. Beniamino Pizziol koji
je neposredno nakon što je
doznao za tragičnu vijest otišao
na Trg Sv. Marka i blagoslovio
posmrtne ostatke mladoga
argentinskog glumca koji se
bacio sa zvonika čuvene

venecijanske bazilike. "Dok
pokušavam shvatiti skrivene
razloge te geste, osjećam
dužnost da kao kršćanin
izrazim negativni stav o
svakom samoubilačkom činu",
rekao je. "Svaki je vjernik
pozvan priznati Boga jedinim
Gospodarom vlastitog života,
pouzdavajući se uvijek u
njegovo beskrajno milosrđe.
Pozivam sve na molitvu
Gospodinu za njega i za sve
njemu drage osobe koje su u
ovom trenutku skrhane bolom",

rekao je generalni vikar.
Mons. Pizziol je također rekao
kako zvonik Sv. Marka
zadovoljava sve sigurnosne
uvjete potrebne da bi se
zajamčila sigurnost turista:
otvoreni prozori, s kojih je
mladić skočio prilikom
samoubojstva, zaštićeni su
rešetkama visokim četiri metra
koje su, nakon posljednjeg
pokušaja samoubojstva,
savijene prema unutra kako bi
se još više otežao njihov
prelazak.

Za katolike u Švedskoj "ne" euru je "ne" Europi
Kršćanske Crkve u
Švedskoj će se 23.
rujna u Stockholmu
okupiti na zajedničkoj
molitvi za ubijenu
ministricu Annu Lindh

www.ika.hr

Stockholm, 16.9.2003. (IKA) –
"Ne" euru je "ne" Europi - to je
u najkraćim crtama komentar
švedskih katolika na
protivljenje švedskih birača
uvođenju eura u Švedsku. U
prilog uvođenju eura na
nedjeljnom referendumu
izjasnilo se samo 41,8%
Šveđana.
Dan nakon ubojstva švedske
ministrice vanjskih poslova
Anne Lindh, velike

zagovornice uvođenja
jedinstvene valute u Švedsku,
stockholmski biskup Anders
Arborelisu javno je izrazio
zahvalnost svih švedskih
katolika omiljenoj švedskoj
ministrici. Rekao je kako se
pokojna Lindh "uvijek zalagala
za priznavanje legitimiteta
Katoličke crkve u Švedskoj" i
"pokazivala veliko poštivanje
prema katoličkim vjernicima u
Švedskoj". Osobito se, dodao je

"brinula za širenje i potporu
tradiciji i kulturi Šveđana,
pridonoseći sve većoj svijesti o
našem položaju unutar
Europske unije". Švedski
katolici su uvijek podupirali i
dijelili tu otvorenost Europi,
rekao je biskup Arborelius.
U spomen na Annu Lindh 23.
rujna Katolička crkva zajedno s
ostalim kršćanskim crkvama
priređuje u Stockholmu
molitveni susret.

Patrijarh o stanju u Svetoj zemlji
Osuda blokade
mirovnih pregovora

Damask, 16.9.2003. (IKA) Grkokatolički antiohijski
patrijarh Gregorios III. Laham
osudio je u razgovoru za
engleski program Radio
Vatikana blokadu mirovnih
pregovora na Bliskome istoku,

istaknuvši kako je "Sveta
zemlja ključ mira u cijelome
svijetu". Patrijarh, koji je prije
izbora za patrijarha službovao u
Jeruzalemu, protivi se tvrdoj
izraelskoj liniji u odnosu prema
Palestincima, te smatra kako se

treba podržavati nada u mir,
upozorivši kako Svetu zemlju
više nitko ne zove, kako je to
nekada bilo uobičajeno,
"zemljom mira".

Papina poruka sudionicima opće skupštine UN-a
Papa potvrdio svoje
povjerenje u važno
poslanje povjereno
UN-u te ohrabrio
članove diplomatske
zajednice i sve koji se
zauzimaju za
promicanje čovjeka,
da rade velikodušno i
nesebično, kako bi se
izgradio svijet bez
siromaštva, nasilja i
nepravde
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New York, 16.9.2003. (IKA) –
Uoči početka 58. opće godišnje
skupštine Organizacije
ujedinjenih naroda, koja je
započela 16. rujna u New
Yorku, misija Svete Stolice
priredila je 15. rujna u crkvi
Svete Obitelji u New Yorku
molitveni susret na kojemu je,
uz ostale, bio nazočan i glavni
tajnik Ujedinjenih naroda Kofi
Annan. Susret su predvodili
kardinal Edward Egan i
nadbiskup Celestino Migliore,
stalni promatrač Svete Stolice
pri UN-u. Nadbiskup Migliore
tom je prigodom izrazio želju
da svaki sudionik na skupštini
bude uvijek svjestan činjenice
da je ono o čemu se razgovara
“za zajedničko dobro društva”.
Nadbiskup Migliore je zatim
pročitao Papinu poruku, u kojoj
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on na sve sudionike skupštine
zaziva “mudrost, radost i
snagu”, te moli Boga da vodi
rad Ujedinjenih naroda u
promicanju većega
razumijevanja, poštivanja i
suradnje među članovima
međunarodne zajednice.
U ovoj godini u kojoj se
obilježava 40. obljetnica
enciklike "Pacem in terris",
podsjetivši na proročko
uvjerenje svoga prethodnika
Ivana XXIII., Papa je istaknuo
kako cilj svjetskoga mira može
biti ostvaren ako etičke
vrijednosti solidarnosti među
narodima na Zemlji, poštivanje
ljudskoga dostojanstva i
zauzimanje za moralna načela
istine, pravde, ljubavi i slobode,
pronađu najpotpuniji izraz u
pravnome poretku u službi

zajedničkoga dobra ljudske
obitelji. Istodobno, budući da je
sve očitija potreba za
multilateralnim pristupima
složenim pitanjima opće
sigurnosti, međunarodne
pravde i ljudskoga razvoja,
Papa je potvrdio svoje
povjerenje u važno poslanje
povjereno UN-u te ohrabrio
članove diplomatske zajednice,
kao i sve one koji se zauzimaju
za promicanje čovjeka, da rade
velikodušno i nesebično, kako
bi se izgradio svijet bez
siromaštva, nasilja i nepravde.
Naposljetku, podsjetivši da se
ove godine slavi 10. obljetnica
Međunarodne godine obitelji,
Papa je pozvao na veću
pozornost koju valja posvetiti
temeljnoj jezgri života svake
nacije.

Prilog dokumenti

Učimo od Marije
1. Na završetku ovog slavlja
želimo još jednom u mislima
stati podno Kristova križa i
primiti od njega uzvišeni dar
njegove Majke, koja je od toga
trenutka postala također Majka
Crkve. Poput apostola Ivana i
mi je uzmimo k sebi (usp. Iv

19,27) da bi od nje naučili
nutarnju raspoloživost za
slušanje i onaj stav ponizne
velikodušnosti u služenju
kojom se odlikovala kao prva
Gospodinova učenica.
Zajedno s novim blaženicima
molimo Mariju da po svom

zagovoru postigne za crkvenu
zajednicu koja živi u Slovačkoj
milost da bude Crkva bogata u
svetosti, odvažna u
dobročinstvu i snažna u
svjedočenju.

Papine riječi uz
molitvu Anđeo
Gospodnji u
Bratislavi 14. rujna
2003.

čvrsto ukorijenjeni u svoju
stoljetnu kršćansku tradiciju. U
Rožnavi sam jednako tako imao
priliku pozdraviti brojnu
zajednicu mađarskih vjernika.

Papin nagovor na
općoj audijenciji u
srijedu 17. rujna
2003.

1. Želim se danas s vama
zadržati na svom apostolskom
putovanju, kojeg sam proteklih
dana imao radost ostvariti u
Slovačkoj. Zahvalan sam
Gospodinu koji mi je treći put
dao posjetiti tu plemenitu
zemlju. Ponavljam izraze
osjećaja zahvalnosti svima
onima koji su me primili s
tolikom srdačnošću.
Zahvaljujem prije svega časnoj
braći u episkopatu, gospodinu
Predsjedniku Republike i
ostalim vlastima, kao i onima
koji su se pobrinuli za svaki
vidik mog boravka u toj zemlji.
2. Vjerna Kristu i Crkvi:
takvom se Slovačka predstavlja
kroz svoju povijest. Došavši k
njoj osobno, želio sam je
poduprijeti u toj vjernosti, dok s
pouzdanjem kroči prema
budućnosti. Sa zadovoljstvom
sam se mogao diviti
gospodarskom i društvenom
razvoju koji je postignut u ovim
godinama. Siguran sam da će,
ulaskom u Europsku uniju,
slovački narod znati pružiti
izgradnji Europe valjan
doprinos također na planu
vrijednosti. Ona, hvala Bogu,
posjeduje bogatu duhovnu
baštinu, koju je, usprkos
okrutnom progonu podnesenom
u prošlosti, znala čvrsto čuvati.
Tomu je rječito svjedočanstvo
obećavajući procvat kršćanskog
života i svećeničkih i
redovničkih zvanja koji se
danas događa. Molim da taj
dragi narod s pouzdanjem
nastavi taj put.
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3. Prva dionica mog hodočašća
bila je posjeta katedrali u
Trnavi, crkvi majci
nadbiskupije Bratislava-Trnava.
Iz toga hrama, posvećenog
svetom Ivanu Krstitelju,
zatražio sam od kršćana da sve
više budu neustrašivi svjedoci
evanđelja.
Sljedeći su dani imali u središtu
lijepa i duboka euharistijska
slavlja, uz dobro priređenu
liturgiju i pjesme i sa snažnim i
pobožnim sudjelovanjem
kršćanskog naroda. Prvo je
održano na trgu u Banskoj
Bystrici, u središnjem dijelu
zemlje. Komentirajući
evanđelje Naviještenja istaknuo
sam potrebu njegovanja,
počevši od obitelji, zrele
slobode. Samo se na taj način
može odgovoriti na Božji
poziv, po primjeru Djevice
Marije.
U Banskoj Bystrici sam se,
nadalje, susreo s članovima
Slovačke biskupske
konferencije. Potaknuo sam ih
da nastave mnogovrsno djelo
promicanja kršćanskog života,
nakon mračnih godina
komunističke izolacije i
diktature.
4. Otišao sam zatim u Rožnavu,
glavno mjesto zemljoradničkog
kraja. U toj je sredini vrlo
rječito odzvanjala evanđeoska
prispodoba o sijaču. Da! Božja
je riječ sjeme novog života.
Obraćajući se na osobit način
težacima istaknuo sam koliko je
važan njihov doprinos izgradnji
nacije. Treba ipak da ostanu

Posljednja i najvažnija postaja
toga mog apostolskog
putovanja zbila se u glavnom
gradu Bratislavi. U tijeku
svečane mise imao sam radost
proglasiti blaženima dvoje
sinova te zemlje: biskupa
Vasila Hopku i s. Zdenku
Ceciliju Schelingovu, žrtve
okrutnih progona
komunističkog režima u 50-im
godinama; oboje svjedoci vjere
20. stoljeća, uzdignuti na čast
oltara upravo u dan Uzvišenja
svetog Križa. Oni podsjećaju
kako je slovački narod, u
dramatičnim trenucima patnje,
našao snagu i nadu u Kristovu
križu: O Crux, ave spes unica!
Zdravo Križu, nado jedina!
5. Potpora Crkvi u Slovačkoj
bila je Žalosna Gospa, njezina
jedina zaštitnica. Ujedinjeni s
njom, koja je ostala uz svog
Sina na Kalvariji, naša braća
Slovaci, i u ovom našem dobu,
nastoje ostati vjerni Kristu i
Crkvi. Neka Žalosna Djevica
zaštiti Slovačku, da ljubomorno
čuva evanđelje, najdragocjenije
blago koje treba naviještati i
svjedočiti svetošću života.
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Slovačka - vjerna Kristu i Crkvi

Neka te blagoslovi Svevišnji
Bog, draga Slovačko! Hvala za
tvoju ljubav prema Crkvi i
Petrovu nasljedniku.
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Biskup Komarica o stanju u banjolučkom kraju
Hrvati nužno
pripadaju Bosni, kroz
prošlost su Hrvati bili
sastavni dio Bosne i
oni tu moraju naći
svoje mjesto i u
budućnosti

Banjolučki biskup Franjo
Komarica u razgovoru za
Dubrovački vjesnik (13. rujna)
osvrnuo se na stanje u
banjolučkoj regiji i povratak
izbjeglica, ocijenivši da je od
prije nekoliko mjeseci
primjetno užurbanije vraćanje
kuća i stanova Hrvatima, za
razliku od prije kad se puno
njih željelo vratiti, ali je
postojala blokada povratka
imovine.
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Dodao je da nikako ne može
isključiti perfidnu igru da se
ciljano što manje Hrvata vrati
nazad u svoj zavičaj, na prostor
banjolučke regije, odnosno
sjeverne Bosne i Posavine, što
je, prema njegovoj ocjeni,
dovoljno dramatično i što će se
sigurno odraziti na budućnost te
regije, pri čemu je mislio i na
BiH, ali i čitavu Hrvatsku.
Napomenuo je i da ne može
nikako razumjeti da se
međunarodno pravo drugačije
primjenjuje u zapadnoj Europi i
Americi, a drugačije u Bosni i

Hercegovini.
Na pitanje koliko Hrvati u
Banjoj Luci mogu sigurno
živjeti, odgovorio je da što se
tiče fizičke sigurnosti u
posljednjih nekoliko godina
nije bilo većih neugodnosti, ali
još uvijek ima administrativnih
odbijanja i zakidanja, tako da
ljudi traže svoj stan ili kuću po
20, 30 pa i 50 puta. Što se tiče
susjedskih odnosa, ocijenio je
da se uglavnom ponovno rađaju
prijašnji međuljudski pozitivni
odnosi.
No, ukazao je na probleme
ekonomske prirode, jer se
Hrvatima tamo puno teže
zaposliti nego Srbima.
Napomenuo je i da se pokušava
iznova senzibilizirati hrvatske
tvrtke koje su se vratile u
banjolučki kraj da barem oni
zaposle nekog Hrvata, no i kod
njih se nailazi na gluhe uši.
Hrvati nužno pripadaju Bosni,
kroz prošlost su Hrvati bili
sastavni dio Bosne i oni tu
moraju naći svoje mjesto i u

budućnosti, zaključio je,
napomenuvši da stoga svi
Hrvati koji Bosnu smatraju
svojim rodnim krajem i
domovinom moraju biti
dodatno potaknuti od svih
benevolentnih, u prvom redu
Hrvata, ali i drugih plemenitih
ljudi i demokrata, da zasuču
rukave i u svakom pogledu
obnavljaju tu zemlju i
materijalno i duhovno.
Osvrnuvši se na posjet Svetoga
Oca Banjoj Luci, biskup
Komarica kazao je da je Papa
svojim dolaskom zadužio i
katolike, ne samo Banjolučke
biskupije, nego i čitave Bosne i
Hercegovine, zadužio je i
susjede pravoslavne Srbe i
Muslimane, međunarodnu
zajednicu, ali i katolike u
hrvatskom narodu i sve one
koji bi trebali pomoći u
ispravljanju velike nepravde
koja se tamo dogodila i
konstruktivno i odlučno se
založiti za ozdravljenje jednoga
još uvijek vrlo bolesnog stanja
nastalog nakon rata. (ika-kj)

O. Bono Zvonimir Šagi o raspravi o jogi
Kolumna u
rujanskome broju
"Kane"

U kolumni u kršćanskoj
obiteljsko reviji Kana (rujan,
2003.) teolog o. Bono Zvonimir
Šagi osvrnuo se na ovoljetnu
javnu raspravu o jogi, kazavši
da svi koji se pitaju zašto bi
država promovirala i financijski
pomagala vježbu joge za
nastavno osoblje koje to želi, a
ne npr. kršćanske duhovne
vježbe onih koji jednako tako
to žele ili odaberu, proglašavaju
se ili neznalicama ili
netolerantnima, a ako se
biskupe optužuje za
netoleranciju i nepoznavanje
joge, zar ne bi, smatra on, s
druge strane, isti taj prigovor
vrijedio i za njihove kritičare.
Poznaju li oni vrijednosti
osobne i zajedničke – usmene i
mislene – molitve iskrenih,
Duhom Božjim prožetih
vjernika, zapitao se kolumnist.
Zapitavši se što bi bilo da,
primjerice neka kršćanska
udruga za molitvu u
svakdanjem životu dođe u
Indiju i zatraži od tamošnjeg

ministarstva da joj omogući i
financijski podupre vježbu
molitve za njihovo nastavno
osoblje i zar bi hinduski
duhovni učitelji bili
netolerantni ako bi se tome
usprotivili, kolumnist je
postavio i pitanje zašto bi jedan
hinduski duhovni učitelj u
kršćanskome kulturnom
ambijentu zavrijedio veće
poštovanje i brigu sekularne
države, civilnog društva i
medija, nego neki kršćanski
učitelji duhovnosti, koje,
recimo, novinar javno proziva
neznalicama i netolerantnima,
jer tobože, ne vode računa
koliko katolika već vježba jogu
i neke druge vježbe iz
istočnoga religijskog područja.
“A upravo zbog toga mi koji se
susrećemo s tim katoličkim
“praktikantima“ joge i drugih
istočnjačkih metoda, često
jednostavnim ljudima, osobito
mladima, zavedenim od nekih
samozvanih gurua, znamo
kakvi su rezultati“, pojasnio je.

Ocijenio je pri tome da bi
umjesto prepirke o jogi, iskreni
kršćani, ne samo biskupi i
svećenici, nego i laici,
pogotovo teolozi, morali početi
govoriti o osobnoj molitvi. U
suvremenim okolnostima, piše
dalje o. Bono, kad mnogo
osoba traži nutarnji mir, izlaz iz
stresnih situacija, čini se
neophodnim ponovno jače
naglasiti osobnu molitvu, a
time bi se samo pojačala i ona
zajednička na svim mogućim
crkvenim razinama. Nema
meditacije, nema pravog puta
pročišćenja, ni prosvjetljenja, ni
mističnog sjedinjenja bez
duboko ukorijenjene osobne
molitve, zaključio je. Pri tome
je istaknuo još jednu važnu
činjenicu kad je riječ o osobnoj
molitvi, a to je dimenzija
crkvenosti te je pojasnio da
molitva, ako je u kršćanskom
smislu prava, otvara čovjeka
zajedništvu s Bogom i s drugim
ljudima. (ika-kj)

Nova knjiga fra Mladena Hercega
U izdanju katoličke izdavačke
kuće "Teovizija" iz Zagreba
izašla je nova knjiga
hercegovačkoga franjevca fra
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Mladena Hercega naslovljena
"Papiga je progovorila". Riječ
je o zbirci priča za meditaciju,
koje je autor, poznat po svojim

duhovnim nagovorima,
prikupio s raznih strana svijeta.
(ika-bm/sv)

Prilog prikazi

Izdanja Novoga svijeta za najmlađe
Novi svijet objavio je knjigu
autora Ezia Acetija i Alberta
Rotteglia “Dosta priče o
rodama!“. Knjiga je
namijenjena djeci od 4 do 7
godina i popraćena je
priručnikom za roditelje i
odgojitelje, a želi im pomoći da
razgovaraju o osjećajnosti i
spolnosti, temama koje se često

prepuštaju drugima. Za
najmlađe je izrađena i “kocka
ljubavi“ za jednostavnu igru:
svakoga dana ujutro treba se
baciti kocka kako bi se otkrio
cilj za taj dan. Kocka sadrži
šest umijeća ljubavi: ljubi prvi,
u svakom čovjeku ljubi Isusa,
ljubimo se međusobno, ljubi
svakoga, postani jedno s

drugim, ljubi neprijatelja. Više
o tome može se pročitati u
knjizi naslovljenoj “Kocka
ljubavi“. Knjige i kocka mogu
se naručiti na adresi: Franje
Račkoga 30, 48260 Križevci, ili
putem E-maila: novisvijet@kc.hinet.hr. (ika-kj)

Knjiga "Dosta priče o
rodama" namijenjena
je djeci od 4 do 7
godina i popraćena je
priručnikom za
roditelje i odgojitelje

Objavljeno hrvatsko izdanje knjige Josemaríe Escrive
“Brazda”
Knjiga je plod nutarnjeg života
i iskustva rada s dušama sv.
Josemaríe Escrive. Autor u
knjizi, čija bogata i duboka
duhovnost sadrži profinjenu
teologiju, a ne sustavne
teološke traktate, pridaje veliku
važnost ljudskim krepostima u
svjetlu božanske sudbine
čovjeka. Pisac potiče čitatelja
da poveže ljudske i božanske
vidove kršćanskog savršenstva.

Sv. Josemaría Escrivá bio je
konzultor Papinske komisije za
ispravno tumačenje Zakonika
kanonskog prava i konzultor
Kongregacije za sjemeništa i
sveučilišta te počasni član
Papinske rimske teološke
akademije. Papa Ivan Pavao II.
Escrivu je 17. lipnja 1992.
proglasio blaženim, a 6.
listopada 2002. svetim. (ikajb/mjv)

Zajednica bračnih susreta i neka moralna vrednovanja
njezinih pripadnika
U novom broju časopisa za
opća društvena pitanja
“Društvena istraživanja”
objavljen je i članak Stipe
Tadića i Vine Mihaljevića s
Instituta društvenih znanosti
Ivo Pilar o Zajednici bračnih
susreta i nekim moralnim
vrednovanjima njezinih

vijesti news

pripadnika. Svrha rada bila je
raščlamba empirijskih podataka
o pripadnicima Zajednice
bračnih susreta glede njihovih
moralnih stavova o
predbračnim spolnim
odnosima, nerazrješivosti
braka, namjernom prekidu
trudnoće, preljubu, nevjeri i

kontracepciji. Istraživanjem se
željelo provjeriti postoji li
razlika u moralnim stavovima
između muškaraca i žena i to
utječe li, i koliko, stupanj
naobrazbe na vjerničke stavove
glede moralnog vrednovanja i
ponašanja pripadnika
Zajednice. (ika-kj)

Ivan Pavao II. Escrivu
je 17. lipnja 1992.
proglasio blaženim, a
6. listopada 2002.
godine svetim

www.ika.hr

Nastavljajući u svome
izdavačkom programu
posvećivati pozornost
suvremenim katoličkim
pokretima, kao i suradnji s
raznim crkvenim redovima,
nakladna kuća “Verbum” iz
Splita objavila je hrvatsko
izdanje knjige “Brazda”
Josemaríe Escrive, španjolskog
svećenika i utemeljitelja
katoličke prelature Opus Dei.
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