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Izjava Hrvatske konferencije viših
redovničkih poglavara
Nerazumljivo je i protivno tečevinama
rimskoga i načelima modernoga prava, etike i
dobrih običaja da se na temelju pukih,
nepouzdanih, neprovjerenih i nedokazanih
indicija, na kakve se poziva glavna haška
tužiteljica, javno sumnjiči redovnička
zajednica ili bilo koja druga ustanova odnosno
javna ili privatna osoba, poručuju redovnički
poglavari

Lisabon: Iustitia et pax HBK o haškom
sudu
Hrvatska Iustitia et pax upozorava da je
praksa haškoga suda pokazala nekoliko bitnih
odstupanja od osnivačkih premisa, prema
kojima bi se sud trebao baviti individualnom
krivnjom pojedinaca, a da nacionalna
pripadnost neće biti kriterij koji će utjecati na
sud, od čega se odstupilo u raznim
smjerovima, što nije važno samo za Hrvatsku i
za zemlje nastale raspadom Jugoslavije, već i
za Europu u cjelini

Hrvatsko-slovensko hodočašće u
Brezje
Iz dubokih kršćanskih korijena izraslo je i
raste slovensko, hrvatsko, europsko duhovno i
kulturno zajedništvo. Krist nam je trajno
nadahnuće da s njime gradimo zajedništvo i
suradnju u našoj nazaretskoj obitelji europskih
naroda, poručio je nadbiskup Barišić na
svečanom misnom slavlju koje je svetištu
Marija Pomagaj okupilo više od 7000
hrvatskih i slovenskih hodočasnika

Vatikan: Održan simpozij o
redovništvu
Simpozij priređen u povodu 40. obljetnice
objavljivanja dekreta Drugoga vatikanskog
koncila "Perfectae Caritatis"
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Godišnji susret predstavnika i pojedinaca zauzetih u obiteljskom pastoralu
Redefinicija idejnog projekta Crkve hrvatskih mučenika
Aktivnosti Doma duhovne pomoći sestara sv. Križa u Đakovu
Franjevci provincije Presvetog Otkupitelja odbacili izjavu Carle Del Ponte
Biskup Bogović u povodu intervjua Carle Del Ponte
Biskupijski dan Požeške biskupije
Poruka biskupa Bogovića za novu školsku i vjeronaučnu godinu
Posvećena iznova podignuta župna crkva u Lovasu
Započele 10. požeške orguljaške večeri
Ludbreg: Euharistijski kongres ministranata Varaždinske biskupije
925. obljetnica crkve Sv. Kuzme i Damjana
Poruka nadbiskupa Devčića za početak pastoralne godine
Dar za Crkvu hrvatskih mučenika od nogometaša
Zagreb: Započeli susreti trajne formacije mlađih svećenika
Zaklada Požeške biskupije za pomoć siromašnim učenicima

Crkva u Hrvata
■
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Susret svećenika Vrhbosanske nadbiskupije
Pariz: Tribina u povodu reizdanja disertacije bl. Merza
Kiseljak: Nogometna utakmica svećeničkih reprezentacija Hrvatske i BiH
Sarajevo: Dan sredstava društvenog priopćavanja
Ivo Andrić - Trideset godina poslije
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Papa dao intervju za Poljsku televiziju
Nikaragva: Kampanja protiv nepismenosti
Zajedničko pismo njemačkih i poljskih biskupa
Odgovornosti Crkve u svijetu u kojem vladaju strah i nesigurnost
Zasjedanje Međunarodne BK sv. Ćirila i Metoda
Prag: Održana skupština europskih baptista
44% Iraca redovito na nedjeljnoj misi
Peticija za vraćanje Sv. Sofije pravoslavnoj Crkvi
Papa primio Hansa Künga
Nije potpisan nikakav dokument "o homoseksualcima i sjemeništima"

Prilog dokumenti
■ Euharistija i ljubav
■ Božja svemoć očitovana u povijesti, a osobito u vazmenom otajstvu

Izdavač: Informativna katolička agencija - Zagreb / Utemeljitelj: Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb / Uredništvo: Anton Šuljić (glavni urednik), Suzana Vrhovski (zamjenica glavnog urednika), Sanja Demšić (izvršna urednica)
/Adresa uredništva: Kaptol 4, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: ika-zg@zg.hinet.hr, ika@ika.hr, photo@ika.hr, internet: www.ika.hr / Telefon: 01/4814-951, 4814-952, 4814-953, 4814-954, 4814-960; fax: 01/4814-957 /
bilten izlazi tjedno / Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača. / Broj računa: 2340009-1110013472 (Privredna banka Zagreb) Broj deviznog računa: 25731-9982800-359409 (Privredna banka
Zagreb) / Godišnja pretplata za Hrvatsku: 468,00 kn, Europa: 80 EUR, SAD: 171 USD / Bilten PDF 200,00 kn, 28 EUR / web servisi: svaki pojedini 100,00 kn, 14 EUR

vijesti news

Domovinske vijesti

Godišnji susret predstavnika i pojedinaca zauzetih u
obiteljskom pastoralu
Susret su organizirali
Koordinacijski odbor
Vijeća HBK za obitelj
i Ured HBK za obitelj

Velika Gorica, 17.9.2005.
(IKA) - Jubilarni 10. susret
predstavnika udruga, pokreta,
zajednica te pojedinaca
zauzetih u obiteljskom
pastoralu Crkve u Hrvatskoj
održan je u subotu 17. rujna u
Velikoj Gorici. Susret su
organizirali Koordinacijski
odbor Vijeća HBK za obitelj i
Ured HBK za obitelj, a i ove
godine domaćin susreta bio je
župnik velikogoričke župe
Navještenja BDM mons. Josip
Frkin.

www.ika.hr

Osim predstavnika udruga,
pokreta i zajednica na susretu
su sudjelovali i (nad)biskupijski
povjerenici za pastoral braka i
obitelji te djelatnici crkvenih
savjetovališta. Ove godine
okupio se do sada najveći broj
sudionika, njih 70-tak, budući
da su u međuvremenu osnovane
neke nove udruge. Susret su
vodili o. Jure Bosančić,
predsjednik Koordinacije
Vijeća HBK za obitelj za
organizaciju susreta i dr. PetarKrešimir Hodžić, voditelj
Ureda HBK za obitelj.
Program je započeo molitvom i
uvodnim riječima krčkog
biskupa Valtera Župana,
predsjednika Vijeća HBK za
obitelj, koji je i glavni inicijator
tih susreta. Biskup Župan
pozvao je na samozatajnost,
poniznost i spremnost na
odricanja od vlastitih vizija i
ideja u korist zajedničkog dobra

koje je u skladu s Božjom
voljom. Istaknuo je da je
najveći neprijatelj dobrog ono
bolje. U jutarnjem dijelu
programa bilo je riječi o
prijedlogu mogućih zajedničkih
akcija u susret proslavi Dana
života 5. veljače 2006. godine.
Također, sudionici su
obaviješteni o važnim
događajima iduće godine te su
zamoljeni za suradnju u
njihovoj organizaciji i
provedbi. Tako su najavljena
biskupijska hodočašća obitelji
na blagdan Presvetog Trojstva
11. lipnja 2006. kao jedna od
inicijativa nakon
Srednjoeuropskog katoličkog
dana. Govorilo se i potrebi
priprave za ta hodočašća te koji
bi sadržaji u tom smislu bili
najprimjereniji. Predstavljen je
V. svjetski susret obitelji koji
će se održati u Valenciji u
Španjolskoj od 1. do 9. srpnja
2006. Poziv za taj susret uputio
je blagopokojni veliki papa
Ivan Pavao II., a potvrdio ga je
sadašnji papa Benedikt XVI.,
koji će predvoditi zaključnu
misu u nedjelju 9. srpnja.
Inicijalni program susreta
predviđa obiteljski festival od
1. do 7. srpnja, međunarodni
kongres od 4. do 7. srpnja,
molitveno bdjenje 8. srpnja te
već spomenuto euharistijsko
slavlje 9. srpnja. Kao i na
dosadašnjim svjetskim
susretima obitelji očekuje se
više od milijun sudionika.

Također, tijekom jutra govorilo
se o potrebi ujedinjavanja i
boljeg povezivanja udruga te o
pripremnim radnjama u
stvaranju Foruma udruga za
obitelj. Poseban naglasak
stavljen je na edukaciju i
restrukturiranje postojećih
udruga da bi djelovale prema
standardima Europske unije
kako bi mogle odgovoriti
zahtjevima današnjeg vremena.
Program edukacije predstavile
su Danica Babić i Ana VolarićMršić.
U podne je slavljena misa koju
je predvodio biskup Župan u
koncelebraciji s desetak
svećenika koji su došli na
susret. U propovijedi je biskup
Župan pozvao na veću
odgovornost sviju onih koje
Bog poziva na rad u
obiteljskom pastoralu, a
posebice onih koji djeluju u
udrugama. U popodnevnom
dijelu programa dana je
mogućnost sudionicima da
predstave svoje organizacije i
svoj rad u protekloj godini.
Sudionici su se još jednom
mogli osvjedočiti u veliko
bogatstvo naše Crkve i
angažman laika za dobro
obitelji u Hrvatskoj. Susret je
zaključen zahvalnom molitvom
i pozivom na veću zauzetost i
međusobnu usklađenost u radu
kao i na ponovno druženje
idućeg rujna.

Zadar: Susret nadbiskupa i bogoslova
Zadar, 20.9.2005. (IKA) Godišnji susret zadarskog
nadbiskupa Ivana Prenđe i 15
bogoslova Zadarske
nadbiskupije održan je od 18.
do 20. rujna u samostanu sv.
Jeronima na otoku Ugljanu.
Susretu je nazočio i don
Zdenko Dundović,
novoimenovni animator za
pastoral duhovnih zvanja u
nadbiskupiji. Na kraju pohoda
Ugljanskog i Pašmanskog
dekanata s bogoslovima,
nadbiskup Prenđa je 20. rujna
predvodio misno slavlje u
benediktinskom samostanu na
Ćokovcu.
Na redovitom susretu
nadbiskupa i bogoslova, koji je
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svojim molitvenim sadržajem
ujedno i duhovna obnova,
sabiru se sva nadbiskupijska
događanja tijekom godine, jer
su, kao budući djelatnici u
nadbiskupiji, pozvani
sudjelovati u njenom životu i
biti upoznati s njegovim
tijekom, istaknuo je nadbiskup
Prenđa nakon susreta koji je
imao dva dijela: duhovni, u
kojem se nastojalo udubiti u
otajstvo poziva, duhovnog
zvanja koje Bog daje pojedincu
za Crkvu, te informativni, u
kojem je nadbiskup upoznao
bogoslove s događajima u
nadbiskupiji, iznoseći im
pogled i prema sljedećoj
akademskoj godini. Nadbiskup
je izrazio podršku cilju i

poslanju Sjemeništa, da spreme
buduće svećeničke kandidate
na doličan način, jer je vrijeme
zahtjevno i traži se
prepoznavanje njegovih ljudi i
potreba.
Produbljeno zajedništvo i izvan
akademskih obveza te bolje
međusobno upoznavanje plod
je susreta koji ih je dublje uveo
u njihove buduće službe,
spremajući ih još motiviranije
za njihovo svećeništvo, kako bi
preuzeli ulogu navjestitelja i
pastira i tako izvršili svoju
zadaću. "Ti su dani bili korisni,
zbližili su njih same i dali novi
poticaj za radosni put naprijed",
rekao je nadbiskup Prenđa
nakon susreta s bogoslovima.
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Rijeka: Misa u povodu početka školske godine
nude u potrazi za srećom, ali ih
je podsjetio na onaj
neodgovoreni poziv Božji,
"koji bi nas, ukoliko ga
prihvatimo, vodio ka sreći".
Trebamo se zapitati čemu
robujemo i što nas sprječava da
slobodno pođemo za Kristom,
kazao je riječki nadbiskup.
Govoreći o mladiću iz
evanđelja koji je moralno živio,
ali se nije mogao odreći svoga
bogatstva, propovjednik je
istaknuo: "Dragi mladi,
vjerujem da se u ovom mladiću
možete prepoznati, kako u
njegovoj težnji za savršenstvom
i istinskom srećom, tako i u
nespremnosti na ispunjenje
uvjeta pod kojima se ta težnja
jedino može ostvariti. Ovo nas
evanđelje o jednom
neodgovorenom pozivu
podsjeća da mi također
odbijamo Božji poziv. Odbijati
Božji poziv, slika je
suvremenog, bogatog i
prezasićenog, ali nesretnoga
čovjeka".
Zaključujući propovijed,
nadbiskup je mladima kazao
kako će u tijeku ove školske

godine postavljati mnoga
pitanja i dobivati na njih
odgovore. Nemojte potisnuti u
sebi i pitanje s kojim je k Isusu
došao mladić iz današnjeg
Evanđelja: "Što trebam učiniti
da postanem baštinik vječnog
života?". Imajte hrabrosti
artikulirati i izgovoriti to
pitanje, poručio je nadbiskup
Devčić.
Riječima "Mladosti,
dobrodošla!", mnogobrojne
srednjoškolce i njihove
profesore pozdravio je
povjerenik za pastoral mladih
Riječke nadbiskupije Dalibor
Božić. Pozvao ih je da
napreduju i životno sazrijevaju
u novoj školskoj godini, ali i da
se ne boje izazova koje ona
nosi.
Prinos darova bio je
simboličan. Mladi su prinijeli:
golubicu, palmu, križ, kruh i
vino, a po završetku misnoga
slavlja mladima se obratio i
novi kateheta za srednjoškolce
vlč. Matičić, poručivši im da
sebi posvijeste kako su upravo
oni "svijetlo svijeta i sol
zemlje".

Nadbiskup Devčić
pozvao riječke
srednjoškolce da
slobodno pođu za
Kristom kako bi
dosegli istinsku sreću

Pripreme za biskupijski susret supružnika na Krasnom
Otočac, 20.9.2005. (IKA) - U
župnoj dvorani župe Presvetog
Trojstva u Otočcu održan je 20.
rujna sastanak Povjerenstva za
pitanja obiteljskog pastorala
Gospićko-senjske biskupije.
Sastanku je predsjedao
predstojnik povjerenstva i
generalni vikar biskupije mons.
Tomislav Šporčić, a nazočilo je
devet članova tog tijela,
svećenika i laika, iz većine
dekanata biskupije.
Mons. Šporčić najavio je važan
ovogodišnji događaj, četvrti

biskupijski susret supružnika
koji će se održati na Krasnom
1. listopada. Dogovoren je
dnevni red susreta i program
rada u tijeku kojeg će središnje
predavanje, uz jedan bračni par,
održati predstojnik Ureda HBK
za obitelj mr. Jure Bosančić.
Voditeljica Biskupijskog
obiteljskog savjetovališta iz
Ogulina prof. Nives Tomić je
podnijela izvješće o susretu
udruga, pokreta i zajednica u
obiteljskom pastoralu koji je
pod predsjedanjem biskupa

Valtera Župana održan 17.
rujna u župi Navještenja BDM
u Velikoj Gorici. Tada je
predstavljena i akcija Ureda za
obitelj "Pomoć životu", a uoči
Dana života koji će se obilježiti
6. veljače sljedeće godine. Prof.
Tomić je upoznala članove
povjerenstva s akcijom, njenom
idejom, trajanjem, načinom
provođenja i ciljevima. O njoj
će biti govora i na
Biskupijskom susretu
supružnika na Krasnom.

Uoči susreta koji će se
održati 1. listopada u
Otočcu se sastalo
Povjerenstvo za
pitanja obiteljskog
pastorala Gospićkosenjske biskupije
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Rijeka, 20.9.2005. (IKA) Riječki nadbiskup Ivan Devčić
predvodio je 20. rujna u crkvi
Uznesenja Marijina u Rijeci
misu za srednjoškolce u povodu
početka nove školske godine.
Zajedno sa svećenicima Grada i
novim katehetom za
srednjoškolsku mladež vlč.
Matijom Matičićem, nadbiskup
je u propovijedi podsjetio na
tekst evanđelja "Što mi je činiti
da baštinim život vječni?",
ukazujući na njegovu
aktualnost.
Bez obzira što posjedujemo i
kakav položaj u društvu
imamo, svima nam se nameće
to pitanje. Vječni život i vječna
sreća - to je ono za čim svaki
čovjek neprestano teži, kazao je
nadbiskup, napomenuvši zatim
kako je mladić iz evanđelja
imao i imetak i ugled, a ipak se
obratio Isusu, jer je osjećao da
mu još nešto nedostaje.
Nadbiskup Devčić u tom je
svjetlu podsjetio i na riječi sv.
Augustina: "Naše je srce
stvoreno za Boga, stoga je
nemirno dok ga ne nađe". U
nastavku je upozorio mlade na
različite alternative koje im se

Blagoslovljena obnovljena crkva i kip sv. Eustahija
na brdu Krban ponad Trogira
Trogir, 20.9.2005. (IKA) - Na
misi na blagdan sv. Eustahija,
koju je 20. rujna predvečer na
trogirskom brdu Krban pred
mnoštvom vjernika predvodio
kotorski biskup Ilija Janjić,
svečano je blagoslovio izvorno
obnovljenu crkvu, sagrađenu
1348. godine svecu na čast.
Stara crkva zavjetni je dar
vjernika, koji su se za haranja
kuge trogirskim krajem
zavjetovali sv. Eustahiju, očuva
li Trogir i okolicu od te pošasti,
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da će mu uz znak zahvalnosti
na brdu ponad grada sagraditi
zavjetnu crkvicu. Svetac ih
usliša, te oni podignu crkvicu,
koju je tijekom dugih stoljeća,
dobro nagrizao "zub vremena",
i posve se urušila još u prošlom
stoljeću. Zalaganjem don
Stipana Bodrožića, župnika
trogirske župe Gospe od
Anđela na Travarici, župljana,
te više donatora, a na poticaj
Mladena Vukovića iz Solina,
autora triju knjiga o sv.

Eustahiju, stara je crkvica
izvorno obnovljena za samo
godinu dana. U izvođenju
radova pomogla je i Hrvatska
vojska, koja je svojim
građevinskim strojevima
napravila put do crkve na brdu,
odakle puca prekrasan vidik na
otok Čiovo, Trogir i okolicu.
Biskupskoj misi s blagoslovom,
nazočni su bili i predstavnici
gradskih vlasti Trogira, Kaštela
i Solina, županijskih vlasti te
donatora.
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Redefinicija idejnog projekta Crkve hrvatskih
mučenika
Udbinsko svetište
redefinirat će se zbog
nove situacije na
terenu, prije svega
zbog arheološkog
nalaza crkve Sv.
Nikole iz 18. st. i
grobišta u njoj. Izgled
i sadržaj svetišta ostat
će u već
prepoznatljivim
okvirima

Udbina, 21.9.2005. (IKA) Idejni projekt Crkve hrvatskih
mučenika, za gradnju koje je 9.
rujna položen kamen temeljac
te je blagoslovljeno gradilište,
zbog nove situacije na terenu
bit će redefiniran. To je u
srijedu 21. rujna odlučio
Ocjenjivački sud zajedno s
Investitorom, projektantom i
pozvanim stručnjacima iz
područja arheologije i zaštite
spomenika kulture, nakon što
su u Udbini pogledali novu
situaciju koju prije svega
određuju arheološki nalazi.
Riječ je o crkvi Sv. Nikole iz
18. st., čiji su temelji nađeni na
području gradilišta novoga
svetišta, a koji uključuju i
nalazište grobnica unutar same
crkve, kao i potporni zid oko

crkve. Budući da arheološki
nalaz treba sačuvati i
prezentirati, te da on značajno
obogaćuje ideju mučeništva, jer
naznačuje kako kontinuitet
katoličkoga vjerovanja tako i
kontinuitet stradanja i mučenja,
jer čuva grobove iz turskih
vremena pa sve do rušenja
crkve 1942. godine, ocjenjeno
je da u idejnom rješenju
arhitektu Nikoli Bašiću treba
ostaviti kreativnu mogućnost
da, na temelju već prihvaćenog
rješenja i u kontinuitetu
vizualnosti, uskoro ponudi
rješenje koje će vrednovati tu
novu situaciju. Nazočni su se
stručnjaci složili da će se time
već prihvaćeno idejno rješenje
Crkve hrvatskih mučenika još
više obogatiti te da se može

ostvariti samo optimalnije
rješenje kojim će se, među
ostalim, postići i veći prostor za
okupljanje vjernika na
otvorenom, za što se, osobito
nakon 9. rujna, pokazuje veća
potreba. To omogućuje i sada
povećana građevinska čestica
koja arhitektu ostavlja prostor
za kreativnija rješenja. Crkva
hrvatskih mučenika i
memorijalni kompleks neće
smjeti biti vizualno i sadržajno
bitno izmijenjeni, oko čega su
se složili svi nazočni, no u
rješenju će se tražiti novo
vrednovanje situacije kao i nov
način rješavanja nekih
praktičnih pitanja, poput onoga
koje se tiče prilaza
pastoralnome centru ili pak
rješenje oltara na otvorenom.

Dr. Nikola Stanković: "Smisleno govoriti o Bogu"
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Tribina Hrvatskoga
katoličkog društva
prosvjetnih djelatnika

Zagreb, 21.9.2005. (IKA) "Smisleno govoriti o Bogu"
bila je tema predavanja koje je
u srijedu 21. rujna isusovac dr.
Nikola Stanković održao na
redovitoj mjesečnoj tribini
Hrvatskoga katoličkog društva
prosvjetnih djelatnika u
Zagrebu. Govoreći najprije o
religijskome govoru koji je pun
slika, znakova, simbola te je
poprilično neodređen, predavač
je istaknuo da je jednako tako
pogodan i za manipuliranje,
zato jer se jedan određeni
aspekt proglasi za cjelinu, a
često uopće nije bitan za
istinsku religioznost kao
cjelovit ljudski stav prema
Bogu i pouzdanje u sveukupnu
zbilju. Nasuprot tome,
filozofski je govor sastavljen od
pojmova, i premda apstraktan i
općenit, ipak se dade definirati i
odrediti točan sadržaj pojma. U
tom smislu, čovjeku je potreban
i jedan i drugi govor, budući da
sve jednostranosti čine štetu
komunikaciji koja se temelji na
pravilnoj tematizaciji, pojasnio
je predavač.
Govoreći o problemima,
mogućnostima i značajkama
govora o Bogu, dr. Stanković

se upitao što mi zapravo
mislimo kada izgovaramo riječ
Bog i kada mu pridajemo razne
atribute. U tom smislu u govoru
o Bogu ne smijemo zaboraviti
na njegovu daljinu i odsutnost,
jer je ono što mi susrećemo,
bivstvujuće, uvijek ograničeno i
pod jednim vidikom je s njime
povezana transcendencija. Po
čemu se onda Bog i svijet
razlikuju, upitao se Stanković,
dodavši da se razlika očituje
upravo u tomu što je Bog onaj
koji stvara, a svijet onaj koji je
stvoren, te u tom smislu ima
primljen i ograničen bitak.
Zato, da bi se o Bogu smisleno
govorilo, moramo govoriti da je
"Bog istodobno blizu i daleko,
da je imanentan i
transcendentan", pa ga ne
smijemo poistovjetiti niti sa
svijetom niti s njegovim
djelom, jer su Božji atributi koji
nam se nadaju iz samoga
poimanja Boga sasvim oprečni
onima koji se pridaju svijetu
kao ograničenom biću.
Stoga se temeljna poteškoća
govora o Bogu temelji na tome
da mi uopće znamo što znači
biti tek na temelju iskustva
izvanjskoga svijeta i vlastitoga

postojanja, i zato imamo
dužnost proučavati i sebe i
svijet da bismo bolje razumjeli
Božji govor jedni preko drugih.
Da bi čovjek spoznao svijet,
sebe samoga i Boga, nije mu
dovoljna samo njegova naravna
sposobnost u spoznaji, nego i
ono što nadilazi njegov razum,
a to je Božja objava. Tako nam
se u traženju smislenoga govora
o Bogu pružaju tri osnovna
polazišta, a riječ je o
platonovskom trokutu, odnosno
idejama, svijetu pred nama te
nama samima (samom
čovjeku). "Nije dovoljno
gledati samo na prirodu, niti na
same ideje, nego i na osobno
iskustvo", istodobno shvaćajući
da je govor o Bogu uvijek
analogan ili dijalektičan i mogu
mu se pripisati samo oni
predikati čije značenje ne
uključuje ograničenje.
Kršćanima se Bog objavljuje u
svijetu, te ga u svijetu valja i
tražiti. Što se čovjek više
promatralački, doživljajno,
misleno, refleksivno i
molitveno iščekujući dublje
upusti u traženje iskona, on će
mu se izdašnije objaviti te će
barem će razaznati što on nije,
zaključio je dr. Stanković.

Blagoslov obnovljene crkve u Gašincima
Gašinci, 21.9.2005. (IKA) Gašinačku filijalnu crkvu Sv.
Mateja apostola nakon
trogodišnje obnove blagoslovio
je na blagdan sv. Mateja
apostola u srijedu 21. rujna
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đakovački i srijemski biskup
Marin Srakić. U opsežne
poslove uređenja filijale, čija je
župa u Satnici Đakovačkoj,
uključeni su eksterijer, interijer
i crkveno pročelje, a stajali su

450.000 kuna. Najvećim
dijelom sredstva su osigurali
vjernici Gašinaca , a 30.000
kuna priskrbila je Općina
Satnica Đakovačka.
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Aktivnosti Doma duhovne pomoći sestara sv. Križa u
Đakovu

Program rada Doma duhovne
pomoći u školskoj godini

2005./2006. sadrži: Pojedinačni
rad - tjedni razgovori s
pojedincima, tjedne susrete "Grupa podrške", ponedjeljkom
u 19 sati, "Grupa Istine",
utorkom u 16 sati, "Radionica
sv. Josipa", srijedom u 15 sati i
"Grupa prijateljstva", četvrtkom
u 10 sati. U programu rada su i
mjesečni susreti koji se
kontinuirano organiziraju već
deset godina, a namijenjeni su
tzv. "profesionalnim
pomagačima", tj. osobama u
profesionalnim službama
pomaganja: u odgoju,
zdravstvu, karitativnim,
crkvenim, socijalnim i sličnim
službama. Sadrže predavanja,
radionice (uz primjenu Biblije,
dijameditacije, hagio drame,
likovnoga izraza,
meditativnoga plesa i sl.) i
euharistijsko slavlje. Susrete
vodi tim redovnica sa
svećenicima, a održavaju se
jednom mjesečno (subotom od
15 do 19 sati).
Godina 2005./2006. u znaku je
tečaja o osobnosti. Prvi tečaj je
24. rujna o sindromu
istrošenosti. Slijede: 8.
listopada - Otkrivanje istine o
sebi, 12. studenoga Usmjerenost na drugoga, 10.
prosinca - Putovi komunikacije,
21. siječnja 2006. - Duh psiha i
tijelo kao jedno, 11. veljače Snaga mišljenja, 11. ožujka Bogatstvo emocija, 8. travnja Volja kao pokretač, 13. svibnja

- Zrela osobnost i od 9. do 11.
lipnja - Završni susret
(hodočašće).
Program rada Doma duhovne
pomoći obuhvaća i
savjetovanje o ovisnosti.
Pomoć roditeljima ovisnika ili
njihovim suprugama je u
kontaktu sa zajednicom
Cenacolo.
U programu rada su i duhovne
vježbe za žene. Od 21. do 23.
listopada za roditelje osoba s
mentalnim i psihičkim
poteškoćama na temu
"Dostojanstvo osobe s
mentalnim i psihičkim
invaliditetom", od 24. do 27.
studenoga na temu "Kako
pomoći svome djetetu?", od 12.
do 15. siječnja 2006. na temu
"Koje li nade u pozivu
Njegovu" i od 23. do 26. ožujka
na temu "Poziv žene na
svetost". Posebice mladima s
psihičkim problemima moguć
je i boravak u Domu na
određeno vrijeme (od vikenda
do mjesec dana ili više) u
okruženju mira, molitve i rada
uz prethodne kolokvije. Sve
informacije mogu se dobiti na
adresu: Dom duhovne pomoći
Đakovo, Kralja Tomislava 29,
s. Rastislava Ralbovsky, s.
Romualda Radelić, tel/fax
031/801-262, e-mail:
rastislava.ralbovsky@os.htnet.h
r, internet: www.sestre-svkriza.

Dom duhovne pomoći
sestara sv. Križa u
Đakovu djeluje od
1996. i otvoren je
svima koji traže mir
srca i zdravlje duše
bez obzira na dob,
spol ili zanimanje
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Đakovo, 21.9.2005. (IKA) Dom duhovne pomoći sestara
sv. Križa u Đakovu djeluje od
1996. i otvoren je svima koji
traže mir srca i zdravlje duše
bez obzira na dob, spol ili
zanimanje. Na raspolaganju je
svima kojima je potrebna
duhovna pomoć u njihovim
problemima, a posebno mjesto
zauzimaju osobe s mentalnim
ili psihičkim poteškoćama,
ovisnici, branitelji i njihove
obitelji. Pruža individualnu
pomoć kroz razgovore, tjedne
susrete u terapijskim
zajednicama vjere, mjesečne
susrete duhovnoga odmora i
obnove "Mir u Bogu", godišnje
duhovne vježbe za žene,
savjetovanje o problemu droge
te mogućnost boravka u Domu
na određeno vrijeme. U svom
djelovanju sestre sv. Križa
prvenstveno se oslanjaju na
Božju riječ, sakramente,
posebice euharistiju i ispovijed,
potom osobnu i zajedničku
molitvu, zajedništvo u vjeri i
međusobnu ljudsku solidarnost
i podršku. Središte Doma je
kapela s Presvetim
sakramentom. Dom duhovne
pomoći svoje usluge pruža
besplatno, a financira se
dobrovoljnim prilozima.
Dobročinitelji su uključeni u
molitve sestara sv. Križa.

Godišnji susret svećenika Hvarsko-bračko-viške
biskupije u Bolu na Braču
Bol na Braču, 21.9.2005. (IKA)
- Godišnji susret svećenika
Hvarsko-bračko-viške biskupije
održan je na blagdan sv.
Mateja, 21. rujna, u
dominikanskom samostanu u
Bolu na otoku Braču. Susret je
započeo svečanom misom koju
je predvodio hvarsko-bračkoviški biskup Slobodan
Štambuk. U propovijedi je
biskup dvadesetoricu
okupljenih svećenika-župnika
potaknuo da žive dostojno
vlastitu pozivu, "podnoseći
jedni druge u ljubavi i trudeći
se, kao poslužitelji euharistije i
riječi Božje, sačuvati jedinstvo
duha, da bi se tako na najbolji
način po svoj biskupiji i
domovini razlijegala njihova
jeka".
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Prijepodnevni radni dio susreta
predvodio je župnik Jelse i
dekan otoka Hvara Stanko
Jerčić, a najavljeno predavanje
"Euharistijska godina i naša
liturgija" održali su u dva dijela
liturgičari s Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu dr. Ivan
Šaško i dr. Ante Crnčević.
Izlaganje dr. Crnčevića bilo je
posvećeno temi "Godina
euharistije - korak prema
otkrivanju otajstva", a dr. Šaško
svoj dio predavanja naslovio je
"Godina euharistije i naše
slavljenje: primjeri obredne
neprimjerenosti".
Potom je hvarski župnik i
generalni vikar biskupije mons.
Josip Mihovilović održao
predavanje "Liturgija naša
svakidašnja", a urednik "Bračke

Crkve" don Ivan Matulić
govorio je o temi "Ministranti u
službi euharistije".
Poslijepodnevni dio programa
predvodio je mons.
Mihovilović, koji je podnio
izvješće o duhovnim zvanjima
u Hvarsko-bračko-viškoj
biskupiji, a dekani Stanko
Jerčić, Andro Ursić i Paulin
Bjažević upoznali su nazočne s
posebnostima u svojim
dekanatima. O misijama je
govorio don Tonči Kusanović,
o laicima don Ivica Huljev, o
obiteljima vlč. Jerčić i o
mladima vlč. Ursić.
Sudionici biskupijskog susreta
svećenika zahvalili su se na
kraju bolskim dominikancima
na uvijek ugodnom
domaćinstvu.

Na susretu, kojim je
predsjedao biskup
Štambuk, bilo je riječi
o euharistijskoj godini
i liturgiji
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299 godina od smrti službenice Božje Klare Žižić
Započela duhovna
priprava za proslavu
sv. Mihovila

Šibenik, 21.9.2005. (IKA) Duhovna priprava za
svetkovinu sv. Mihovila,
zaštitnika grada Šibenika i
Šibenske biskupije započela je
21. rujna u katedrali Sv.
Jakova. Misno slavlje na
kojemu se su vjernici
spomenuli i 299 obljetnice
preminuća službenice Božje
majke Klare Žižić,
utemeljiteljice Družbe sestara
franjevki od Bezgrežne,

predvodio je šibenski biskup
Ante Ivas.
Bog je središte čovječanstva i
čovjeka. Tu istinu treba živjeti
svaki vjernik, a Crkva kao
trajno poslanje ima zadatak
potvrđivati Božju nazočnost na
zemlji, poručio je biskup Ivas,
istaknuvši sv. Nikolu Tavelića,
prvoga hrvatskog sveca čija se
35. obljetnica od proglašenja
svetim slavi ove godine i č.M.
Klaru Žižić kao velike svjedoke

vjere.
Potom je upozorio na
nedostatak duhovnih zvanja u
Crkvi, istaknuvši kako Bog
uvijek poziva, a čovjek se teško
odaziva. Pozvao je sve nazočne
redovnice da svojim životima
budu primjer mladima prilikom
odluke za duhovno zvanje, a
vjernicima je poručio neka u
svojim sredinama uvijek rado
prihvaćaju i podržavaju
duhovna zvanja.

Susret Svećeničkog marijanskog pokreta - Cenakula
Posjet don Stefana
Gobbija Zadru

www.ika.hr

Zadar, 21.9.2005. (IKA) Susret Svećeničkog
marijanskog pokreta - Cenakula
održan je u srijedu 21. rujna u
katedrali Sv. Stošije u Zadru, u
nazočnosti osnivača don
Stefana Gobbija, zadarskog
nadbiskupa Ivana Prenđe,
zadarskih i splitskih svećenika
te članova Cenakula iz Zadra,
Splita i Šibenika. Molitvu
krunice s prigodnim
razmatranjima predvodio je don
Stefano Gobbi, održavši potom
i nagovor. Misno slavlje
predvodio je nadbiskup Prenđa.
Ciljevi Svećeničkog
marijanskog pokreta: posveta
Bezgrešnom Srcu Marijinu,
jedinstvo s papom, u biskupiji
očitovano po jedinstvu s
biskupom i Cenakul kao mjesto
zajedništva i molitve u
potpunosti su došli do izražaja
u susretu don Stefana, kojemu
je to drugi posjet Zadru i puka
koji mu je osobito drag, jer,
kako reče, Hrvati vole Gospu.
Don Stefano ohrabrio je i

potaknuo vjernike na predanje
Mariji, jer ona uči i vodi
molitvi, euharistiji i vjernosti
Crkvi. "Budite vjerni svojoj
vjeri. Imate poslanje u Europi
koja niječe kršćanske korijene.
A kad je korijen uništen, i
stablo vene", poručio je.
Teško je razumjeti posljednja
dva stoljeća povijest Crkve bez
snažne nazočnosti Marije, jer
su dobra i milosti koja je
Gospodin po svojoj Majci
učinio neizmjerne, rekao je
nadbiskup Prenđa u
propovijedi, dodavši da je u
namisli Božjeg vodstva svijeta
Marija bila slana u svijet da
utvrdi poruku koja je potvrđena
na križu i u slavi uskrsnuća:
poruku pobjede nad zlom i
grijehom. To je Marija donijela
u Lurd, Fatimu, ponavlja u naše
vrijeme na različite načine.
Progovorila je po svom
ljubljenom sinu Ivanu Pavlu II.
čije vodstvo Crkve ne možemo
zamisliti, a kamoli razumjeti
bez Marije, istaknuo je

nadbiskup, rekavši da nas je on
naučio kako se ljubi i sluša
Marija. Njegov Totus tuus,
"Sav tvoj Marijo", je žarki
poziv svakom sinu i kćeri
Crkve da Mariju uzme za
majku i da joj sve preda.
Slušajmo što nam Isus kaže, to
će biti put radosti i sigurnosti
da smo na pravom putu. Kad je
Crkva marijanska, kad ide za
Majkom, ne može skrenuti s
puta, ne može izgubiti, poručio
je nadbiskup, jer po vjernosti
Mariji idemo u vjernosti Kristu,
otvorenosti Duhu Svetom i
kršćanskom življenju.
Nakon molitve krunice don
Stefano Gobbi je blagoslovio
brojnu djecu, majke i trudnice,
ističući važnost posvete obitelji
Bezgrešnom Srcu Marijinu.
Vrijeme je velikih trpljenja za
čovječanstvo, obitelj i Crkvu,
rekao je, a Svećenički
marijanski pokret je odgovor na
potrebe vremena, s ciljem
proslave Boga u našim
životima.

Peti hrvatski kongres o aterosklerozi
Na otvaranju nazočio
nadbiskup Prenđa

Zadar, 22.9.2005. (IKA) Otvaranju Petoga hrvatskog
kongresa o aterosklerozi s
međunarodnim sudjelovanjem
u četvrtak 22. rujna u Zadru,
nazočio je i zadarski nadbiskup
Ivan Prenđa, zaželjevši
blagoslovljen rad brojnim
sudionicima.
"Čovjek je cjelina, stvarnost
tijela i duha. Bavite se tjelesnim
pitanjima koja pogađaju
čovjeka i svjesni smo da je
čovjek ugroženo biće. Njegova
trajna stvarnost jest da je krhko
biće", rekao je nadbiskup
Prenđa sudionicima skupa,
dodavši da će ovih dana, u
velikom i plemenitom radu koji
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je pred njima, znanstvenici
razmišljati kako tu krhkost
osnažiti i pomoći.
"Zajedničkim silama, umom,
radom i znanošću učinimo da
svijet bude bolji, da čovjek
bude sretniji", zaključio je
nadbiskup Prenđa, koji je te
večeri u katedrali Sv. Stošije
sudionicima Kongresa bio
domaćin na prigodnom
koncertu.
Kongres organiziraju Hrvatski
liječnički zbor i Hrvatsko
društvo za aterosklerozu, a
prikazat će stanje i stupanj
razvitka spoznaja o
aterosklerozi i njenim
posljedicama u Hrvatskoj, te

dostignuća na tom području u
svijetu. Od te bolesti umire
skoro svaki drugi građanin
Hrvatske, a njene pogibeljne
posljedice: koronarna bolest
srca i cerebrovaskularne
bolesti, godinama su glavni
uzrok smrtnosti u nas.
Predavači na Kongresu su
domaći i inozemni stručnjaci iz
tog područja koji će prikazati
aktualne teme u vezi s
prevencijom, dijagnostikom i
liječenjem ateroskleroze koja je
interdisciplinarni problem, te su
i sudionici Kongresa stručnjaci
iz različitih znanstvenih i
medicinskih područja.
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Franjevci provincije Presvetog Otkupitelja odbacili
izjavu Carle Del Ponte
donošenje konačne odluke i da
se na taj način drži Republiku
Hrvatski i hrvatski narod na
optuženičkoj klupi.
"U tu prljavu kampanju
ponovno smo uključeni i mi
franjevci Provincije Presvetog
Otkupitelja. Nakon spomena
samostana na Visovcu i drugih
kuća Provincije, ovih dana smo
optuženi i kao cjelokupna
Zajednica, tj. kao članovi
Franjevačkog reda u Republici
Hrvatskoj i u BiH",
upozoravaju franjevci.
"Izjavljujemo da u
franjevačkom samostanu
stanuju franjevci i da general
Ante Gotovina nije "fra Ante
Gotovina". To puno govori o
obaviještenosti i dobrim
namjerama određenih krugova i
pojedinaca koji nas stalno
prozivaju i optužuju", ističu
franjevci u priopćenju. U izjavi

su također naveli da ono što
hrvatski franjevci i hrvatski
narod misle i drže o generalu
Gotovini te o ostalim hrvatskim
generalima koji čame po
raznim zatvorima i kućnim
pritvorima, nitko ne može
izbrisati i promijeniti, pa čak ni
moćne i utjecajne međunarodne
institucije, skupine i pojedinci.
"Posebno pri tome mislimo na
one koji su 1991. i 1992.
protivno Povelji UN i drugim
međunarodnim dokumentima i
rezolucijama, nametnuli
Republici Hrvatskoj embargo i
druge sankcije, te tako
zanijekali pravo na samoobranu
od nametnute agresije i
nepravednog rata. Sada ti isti
hoće izjednačiti agresora i žrtvu
i podijeliti krivnju na sve
sudionike rata", upozoravaju
franjevci u izjavi.

Izjavljujemo da u
franjevačkom
samostanu stanuju
franjevci i da general
Ante Gotovina nije
"fra Ante Gotovina"

Biskup Bogović u povodu intervjua Carle Del Ponte
Gospić, 23.9.2005. (IKA) Gospićko-senjski biskup Mile
Bogović najprije se u izjavi za
vjerski portal Križ života 21.
rujna kritički osvrnuo na
intervju glavne haške tužiteljice
Carle Del Ponte objavljen 20.
rujna, a u kojem se i on
spominje kao osoba koja je
haški tribunal nazvala
"političkim sudom", a generala
Gotovinu okarakterizirala kao
"simbol pobjede", a potom je, u
petak 23. rujna, proširenu
izjavu uputio i našoj agenciji.
"U spomenutom intervjuu i ja
sam neizravno prozvan. Stavlja
mi se u grijeh što sam rekao da
je haški sud politički, da se
preko njega nastoji promijeniti
hrvatska povijest i da je
Gotovina simbol pobjednika u
Hrvatskoj. Dobro je tužiteljica
interpretirala moje mišljenje,
samo što ona smatra da ja tako
ne bih smio misliti, a ja i dalje
mislim da tako treba misliti i
govoriti", rekao je biskup
Bogović i nastavio kako ga u
tome može razuvjeriti sam
haški sud drukčijim načinom
rada od dosadašnjeg.
Gospićko-senjski biskup
osvrnuo se i na nedavno slavlje
polaganja temeljnoga kamena
za Crkvu hrvatskih mučenika
na Udbini, kojom prilikom su
pojedinci nosili i transparente s
likom generala Ante Gotovine.
"Što se tiče Gotovine, ljutio
sam se kad su njegovu sliku
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razvili usred udbinske proslave
9. rujna, jer mi vjernici dobro
razlikujemo heroje od svetaca a jedino slike svetaca mogu se
isticati na liturgijskim
slavljima. No, ako se želi
doznati je li za hrvatske
građane general Gotovina
simbol pobjednika, neka se vidi
što narod o tome misli, a ne što
misle oni kojima je u interesu
da taj narod neprestano
optužuju", istaknuo je biskup
Bogović, pitajući se ipak
"smatra li Carla Del Ponte da
su oni koji su najzaslužniji za
utemeljenje hrvatske države
članovi zločinačke skupine i da
ona ima pravo svima suditi"?
Potom je ustvrdio kako ona na
takvo svoje mišljenje ima
pravo, "ali nema pravo meni
zabraniti da mislim drukčije",
pa bi bio spreman takvo svoje
stajalište braniti pred svima,
uključujući i glavnu hašku
tužiteljicu. "Pazim samo da ne
dođem u sukob s Gospodinom
Bogom i svojom savješću",
istaknuo je biskup Bogović.
Osvrnuvši se na ulogu
međunarodne zajednice, biskup
je izjavio kako bi ona, umjesto
"da podržava ovu igru Carle del
Ponte trebala ozbiljno razmisliti
o pravnim i etičkim postupcima
svog sudišta". To bi, prema
njegovoj izjavi, bila u prvom
redu pozvana činiti hrvatska
Vlada jer "nije normalno da je
Vlada - radi provjere

ispravnosti - spremna posjesti
svakog građanina na
optuženičku klupu u Haagu".
Na temelju krive slike o
ljudima i događajima, haški sud
"na daleke staze ometa hod
prema skladnom suživotu
Hrvata i Srba na ovom
prostoru", a to je za biskupa
najopasnije, te zbog toga i ulazi
u "ovu priču Carle del Ponte".
Smatra da treba "dopustiti
činjenicama da govore i ne
prenositi ih izdvojene u prostor
nekih političkih računica".
Napominjući kako izjavu daje
isključivo u svoje osobno ime,
biskup Bogović poželio je da se
njegov istup ne uzme kao
razlog za novu optužbu čitave
Crkve.
Del Ponte je u intervjuu dodala
da je Vatikan ostao bez reakcije
i na njezinu primjedbu iznesenu
državnom tajniku Svete Stolice
za odnose s državama
nadbiskupu Lajolu o gospićkosenjskom biskupu. O tome je
biskup Bogović rekao kako od
Svete Stolice nije dobio
nikakvu primjedbu za svoj
način rada. "Ako mi Sveta
Stolica nešto naredi, spremno
ću to prihvatiti", zaključio je
biskup Bogović, dodajući kako
smatra da je svojim intervjuom
glavna tužiteljica svima koji
imaju nešto protiv Katoličke
crkve poručila kako "mogu
računati na podršku šire
javnosti".

Gospićko-senjski
biskup u izjavi
naglasio kako od
Svete Stolice nije
dobio nikakvu
primjedbu za svoj
način rada

www.ika.hr

Split, 23.9.2005. (IKA) Franjevci provincije Presvetog
Otkupitelja okupljeni na
Kapitulu u Makarskoj od 19. do
23. rujna, uputili su izjavu u
kojoj najodlučnije prosvjeduju
protiv medijske kampanje u
kojoj se povezuje Katoličku
crkvu, Franjevački red,
pojedine crkvene institucije,
samostane i pojedince sa
slučajem generala Ante
Gotovine te odbacuju sve
optužbe. U izjavi upozoravaju
da je vrhunac te kampanje i
neutemeljenih optužbi
posljednja izjava haške
tužiteljice Carle Del Ponte
objavljena u Daily Telegraphu.
Indikativno je, tvrde franjevci, i
to da se svaki put prije odluke o
početku pregovora Republike
Hrvatske s Europskom unijom
izmisli kakav "slučaj" s
nakanom da se spriječi
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Izjava Hrvatske konferencije viših redovničkih
poglavara
Nerazumljivo je i
protivno tečevinama
rimskoga i načelima
modernoga prava,
etike i dobrih običaja
da se na temelju
pukih, nepouzdanih,
neprovjerenih i
nedokazanih indicija,
na kakve se poziva
glavna haška
tužiteljica, javno
sumnjiči redovnička
zajednica ili bilo koja
druga ustanova
odnosno javna ili
privatna osoba,
poručuju redovnički
poglavari

Zagreb, 23.9.2005. (IKA) Hrvatska konferencija viših
redovničkih poglavara, u kojoj
su zastupljeni ovlašteni
poglavari svih muških
redovničkih zajednica
Katoličke crkve koje djeluju u
Hrvatskoj, objavila je Izjavu u
vezi s nedavnim izjavama
glavne haške tužiteljice Carle
Del Ponte, a osobito u vezi s
učincima i posljedicama tih
izjava u hrvatskoj i svjetskoj
javnosti.

www.ika.hr

U dokumentu koji je 23. rujna
potpisao predsjednik HKVRP
fr. Ivan Iko Mateljan, ističe se
kako je neprihvatljivo i
nedopustivo da glavna
tužiteljica međunarodnoga
tribunala, koji su osnovali
Ujedinjeni narodi, bez ikakvih
dokaza javno sumnjiči cijelu
redovničku zajednicu u
Hrvatskoj, u ovom slučaju
franjevačku, da ona u nekom od
svojih samostana skriva
optuženoga generala Antu
Gotovinu. Nerazumljivo je i
protivno tečevinama rimskoga i
načelima modernoga prava,
etike i dobrih običaja da se na
temelju pukih, nepouzdanih,
neprovjerenih i nedokazanih
indicija, na kakve se poziva
glavna tužiteljica, javno

sumnjiči redovnička zajednica
ili bilo koja druga ustanova
odnosno javna ili privatna
osoba.
U izjavi se nadalje posebno
osuđuje što se glavna tužiteljica
„jednako drsko, bezobzirno i
bezobrazno“ odnosi prema
vodstvu Katoličke crkve, prema
Svetoj Stolici kao suverenoj
državi i subjektu
međunarodnoga prava te prema
njezinu suverenu Papi. „Nitko
od nas ne zna gdje se nalazi
general Ante Gotovina, i naše
je opće uvjerenje da nije u
Hrvatskoj“, ističu redovnički
poglavari, izražavajući
zabrinutost što se „račun za
njegovu izočnost naplaćuje
Hrvatskoj na političkom planu i
što joj se zbog toga priječi
početak pregovora za ulazak u
Europsku uniju“.
„Ako bi i postojale ozbiljne
indicije da se skriva u nekom
samostanu kod nas, tada ni mi
ni Sveta Stolica nismo adrese
na koje se treba obraćati da bi
se do njega došlo. Mi redovnici
nismo adresa zato što naše ni
civilne ni kanonske zadaće i
ovlasti nisu baviti se
policijskim, detektivskim ili
zaštitarskim poslovima, a Sveta

Stolica nije adresa zato što se
njezina suverenost i civilna
jurisdikcija ne proteže na
teritorije drugih država, ističe
se u Izjavi.
U Izjavi se također osuđuje
medijsko prejudiciranje,
odnosno uveličavanje nečije
krivnje samo na temelju
optužnice glavne tužiteljice, te
se „takvo notorno difamiranje
bilo kojeg neosuđenog
čovjeka“ ocjenjuje sumrakom
novinarske etike, pravde,
pravednosti i odgovornosti za
javnu riječ i za javni čin.
Takvo postupanje, u kojemu se
iznose i brojne neistine i laži,
podmetanja i konstrukcije na
račun Hrvatske i njezinih
građana, njezina obrambenog i
oslobodilačkog rata, njezinih
vlasti i državnih dužnosnika iz
razdoblja uspostave samostalne
i demokratske Hrvatske te
njezina oslobođenja od
velikosrpskog okupatora, može
imati, ako ne za cilj, a ono
svakako za posljedicu teško i
dugoročno diskreditiranje
hrvatskoga naroda i hrvatske
države, upozorava se u
dokumentu.

Radionica Zajednice za obitelj i roditeljstvo "Izvor"
Duhovna priprava za
trudnoću, porod i
roditeljstvo, vježbanje
u trudnoći, porod,
disanje i olakšavanje
boli, zašto izabrati
dojenje te prva
komunikacija s
djetetom, neke su od
tema koje su praktično
predstavljene
zadarskim parovima
na putu roditeljstva

Zadar, 23.9.2005. (IKA) Drugi ciklus četverodnevnih
predavanja za trudnice u
organizaciji Zajednice za
obitelj i roditeljstvo "Izvor",
pod nazivom "Priprema, pozor,
porod", održavao se od 19. do
22. rujna u crkvi Sv. Frane u
Zadru. Ta je zajednica,
osnovana početkom ove
godine, nova stvarnost u
obiteljskom pastoralu Zadarske
nadbiskupije, i jedina u gradu
organizira konkretne akcije,
predavanja i radionice, koje
ističu važnost cjelovite priprave
parova za začeće, radost
trudnoće, rađanja, dojenja, te
roditeljstva uopće.
Duhovna priprava za trudnoću,
porod i roditeljstvo, vježbanje u
trudnoći, porod, disanje i
olakšavanje boli, zašto izabrati
dojenje i put ka njegovoj
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uspješnosti, te prva
komunikacija s djetetom, teme
su koje je "Izvor" proteklih
dana praktično predstavio
zadarskim parovima na putu
roditeljstva. Zanemarivanje
prirodnog i duhovnog pristupa
trudnoći i rađanju, koje je
svedeno na medicinski zahvat,
a ženu se često tretira kao
bolesnicu, stvara kod velikog
broja žena strah od trudnoće i
rađanja, što je evolucijski
paradoks. Zajednica želi
pridonijeti drugačijem odnosu
prema začeću, trudnoći, rađanju
i ranom roditeljstvu, okosnici
zdravog društva. Tečaj je
koncipiran po načelu "od
roditelja za roditelje, od majke
za majku", a nositelji su majke
koje su educirane i u suradnji sa
stručnjacima pridonose
autentičnosti iznošenjem
konkretnih iskustava koje su

proživjeli. U drugom ciklusu
radionica sudjelovali su i
roditelji, polaznici lipanjskog
tečaja. Zajednica se zauzima za
vrijednosti kršćanskog
humanizma, a susreti započinju
molitvenim i meditativnim
riječima fra Andrije Bilokapića,
gvardijana samostana sv. Frane
u Zadru.
Kako i naziv "Izvor" kaže,
zajednica promiče vrijednosti
začeća, trudnoće i poroda kao
izvora života, majčine grudi
kao izvor hrane za dijete, djecu
kao izvor ljubavi i života za
roditelje i obrnuto, te Ljubav
kao izvor života i svega
stvorenog, zbog koje i u kojoj
svakom djetetu, od začeća,
treba pristupati kao
neprocjenjivom i
nezamjenjivom daru.
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Odgoj spolnosti u cjelovitoj formaciji čovjeka
Otočac, 24.9.2005. (IKA) - Prvi
stručni skup vjeroučitelja
Gospićko-senjske biskupije u
novoj vjeronaučnoj godini u
organizaciji Katehetskog ureda
okupio je 24. rujna u Srednjoj
školi u Otočcu četrdesetak
vjeroučitelja. U ime
predstojnika Katehetskog ureda
nazočila je tajnica Leonarda
Ružićka, a skup je i uime
biskupa Mile Bogovića
pozdravio župnik Otočca i
generalni vikar Gospićkosenjske biskupije mons.
Tomislav Šporčić.
Središnja tema skupa bila je
"Odgoj spolnosti u cjelovitoj
formaciji čovjeka". Nakon
uvodnog dijela u kojem su

vjeroučitelje s tematikom
upoznale voditeljice stručnih
vijeća za osnovne i srednje
škole Gordana Bertović i
Silvija Vašarević, središnje
predavanje održala je
voditeljica Biskupijskog
obiteljskog savjetovališta iz
Ogulina prof. Nives Tomić.
Istaknula je glavne smjernice o
seksualnosti, koja je dana
čovjeku po naravi i koju kao
dragocjeni dar Božji trebamo
znati kontrolirati. Govorila je
zatim o vlastitim iskustvima u
provođenju Teen star programa
u tri skupine djevojaka u
ogulinskoj gimnaziji. Iznijela je
i niz svjedočanstava i problema
s kojima se mlade djevojke

susreću. Puno je prepreka i
opasnosti koje sprečavaju da se
normalno sazrije do
odgovornog majčinstva i
očinstva. Preko provođenja
Teen star programa mladi
dobivaju neophodno
samopoštovanje, razvijaju
zdrave stavove i uočavaju
negativne posljedice
neodgovornog odnosa prema
spolnosti. Nakon rasprave
održane su svrhovite radionice,
koje će vjeroučiteljima pomoći
da o vrlo odgovornoj temi
seksualnosti stručnije i
kompetentnije savjetuju
vjeroučenike

Stručni skup
vjeroučitelja
Gospićko-senjske
biskupije o Teen star
programu

Dubrovnik, 24.9.2005. (IKA) Sastanak stručnog vijeća
vjeroučitelja Dubrovačke
biskupije održan je 24. rujna u
prostorijama Biskupskog
sjemeništa u Dubrovniku.
Susret je započeo meditativnim
razmišljanjem nad biblijskim
tekstom, nakon čega je s.
Marija Jovanović, v.d.
predstojnica Katehetskog ureda
Dubrovačke biskupije,
pozdravila nazočne i upoznala
ih s tijekom susreta.
Glavno predavanje "Pitanja o
ljudskoj spolnosti i njezinom
mjestu u nastavi
vjeronauka"održao je katedralni
župnik i doktor moralne
teologije Stanko Lasić. U

uvodu je govorio o učenju
Crkve o ljudskoj spolnosti
tijekom povijesti. Spomenuo je
kako je sv. Augustin shvaćao
rođenje čovjeka kao dobar čin
nasuprot manihejcima i
gnosticima, koji su rađanje
ocjenjivali lošim. Sv. Alfonso u
18. stoljeću nevoljko je govorio
o pitanjima ljudske spolnosti,
premda je uočavao, iz
ispovijedi, da najveći broj ljudi
"pada" upravo na tom području.
Za razliku od njega, u 20.
stoljeću u Crkvi se počinje
govoriti o ljudskoj spolnosti
kao o nečem najsvetijem i na
izrazito pozitivan način.
Predavač je uputio i na novije
crkvene dokumente koji se
bave tom problematikom, te

naveo preporučene načine kako
o njoj govoriti na nastavi
vjeronauka.
Izvješća s katehetskih ljetnih
škola za osnovnu i srednju
školu podnijele su
vjeroučiteljice Jelica Gjenero i
Romana Đuka. Na završetku
susreta vjeroučitelji su
izmijenili iskustva o
obrađivanju tema vezanih za
ljudsku spolnost. Istaknuta je
važnost izbora prilagođenih
nastavnih metoda za pojedinu
učeničku dob kako bi učenici
shvatili pravi smisao ljudske
spolnosti kao Božjeg dara
čovjeku.

Predavanje dr. Stanka
Lasića na sastanku
stručnog vijeća
vjeroučitelja
Dubrovačke biskupije

www.ika.hr

Pitanja o ljudskoj spolnosti i njezinom mjestu u
nastavi vjeronauka

U Splitu predstavljen "Posljednji križar"
Split, 24.9.2005. (IKA) Splitska nakladna kuća Verbum
predstavila je 24. rujna u
dvorani Sveučilišne knjižnice u
Splitu knjigu "Posljednji križar"
poznatoga katoličkog
romanopisca Louisa de Wohla,
koju je objavila u svojoj
biblioteci Stilus. Govoreći o
knjizi, glavni urednik Verbuma
mr. Petar Balta je, između
ostalog, rekao kako je bitka kod
Lepanda jedna od
najznačajnijih simbola
europskog kršćanskog
identiteta, u kojoj su Hrvati
imali značajnu ulogu. Knjiga
"Posljednji križar" svraća
pogled na kulturološki i vjerski
aspekt te bitke, na zoran način
prikazujući sve povijesne i
okolnosti toga velikog događaja
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i doba u kojem se ona dogodila.
U povijesnom romanu na 460
stranica oslikan je lik i život
Don Juana Austrijskog, jednog
od najistaknutijih junaka u
povijesti, koji je 7. listopada
1571. predvodio ujedinjenu
kršćansku flotu u bitci kod
Lepanda u kojoj je malobrojna
kršćanska flota, porazila
nadmoćnog turskog
neprijatelja, spriječivši tako
islamsko osvajanje Europe.
Čitajući ovaj uzbudljiv roman o
mladiću velikog šarma,
energije, smionosti i
plemenitosti, o njegovu
odrastanju, romansama i
dvorskim intrigama, pred nama
iskrsava ozračje europske
povijesti šesnaestog stoljeća s
njegovim krajnostima

grješnosti i pobožnosti,
njegovim pravovjerjima i
herezama, nasiljem i idealima.
U sklopu događanja
predstavljena je Inicijativa za
postavljanje Spomen ploče
hrvatskim mornarima i
vojnicima poginulima u
pomorskoj bitci kod Lepanda.
O tome su govorili njezini
nositelji saborski zastupnici dr.
Tonči Tadić i Ruža Tomašić.
Istaknuli su kako se njeno
postavljanje uz potporu
veleposlanstva RH u Grčkoj te
predsjednika Hrvatskog sabora
očekuje do 7. listopada. Ploča
će biti ispisana na hrvatskom,
grčkom i engleskom jeziku.

Splitska nakladna
kuća Verbum
predstavila novu
knjigu Louisa de
Wohla
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Biskupijski dan Požeške biskupije
Peti Biskupijski dan
na kojem su se, uz
biskupa Škvorčevića,
okupili svećenici,
redovnici,
vjeroučitelji i
odgajateljice u vjeri,
bio je prožet
euharistijskim temama

Požega, 24.9.2005. (IKA) - U
prigodi 8. obljetnice
utemeljenja Požeške biskupije
24. rujna u dvorani Sv. Terezije
u Požegi održan je 5.
biskupijski dan, u tijeku kojeg
se promišljalo o protekloj i
predstojećoj pastoralnoj godini.
Ovogodišnji Biskupijski dan na
kojem su se okupili svećenici,
redovnici, vjeroučitelji i
odgajateljice u vjeri bio je
prožet euharistijskim temama,
jer se još uvijek nalazimo u
Godini euharistije, a njoj će biti
posvećena i 11. opća biskupska
sinoda koja započinje 2.
listopada u Rimu.

www.ika.hr

Kako je upravo požeški biskup
Antun Škvorčević izaslanik
Hrvatske biskupske
konferencije na toj sinodi on je
na Biskupijskom danu ukratko
predstavio temu sinode
"Euharistija - izvor i vrhunac
života i poslanja Crkve". Po
vjeri Crkve i po njezinu
dvotisućljetnom iskustvu
euharistija je ono
najdragocjenije središte u
kojemu živi uskrsli Isus Krist
ponazočuje svoje djelo
pashalne muke, smrti i
uskrsnuća te sve svoje vjernike
pridružuje tome svome djelu.
To je neprocjenjivo i
dragocjeno otajstvo kojem se
uvijek iznova pristupa vjerom.
Zbog toga trebamo sebi
postaviti pitanje što je s našom
vjerom pred tim otajstvom.
Molitva i sve naše druge
aktivnosti imaju svoju
vrijednost, ali nema ništa
vrednije ni dragocjenije nego li
je euharistija. Zbog toga sva
naša vjernička pozornost treba
ići prema tom otajstvu koje je
središte, vrhunac i izvor našega
života. Stoga nedjeljna misa
nije nešto usputno, a onaj tko je
vjernik taj zapravo ne može bez
mise", poručio je biskup. Kao
veoma važno pitanje
evangelizacije ili
reevangelizacije nameće se
pitanje kako vjernicima
približiti to Isusovo središnje
djelo.
Nova evangelizacija, koju je
prvi put spomenuo Ivan Pavao
II. 1983. u govoru
latinoameričkim biskupima, je
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"nova" po svom žaru, metodi i
izrazu dok je evanđelje uvijek
isto. Tako postoji i naša
hrvatska okolnost koja traži naš
hrvatski žar, neku našu metodu
i izraz, zaključio je biskup
Škvorčević.
O župnoj euharistijskoj
zajednici i poslanju Crkve
govorio je profesor na
đakovačkoj Teologiji dr.
Zvonko Pažin. Svoje izlaganje
temeljio je svjedočanstvima iz
Novog zavjeta, iz života Prve
Crkve te iz zaključaka II.
vatikanskog koncila. "Već u
apostolskoj Crkvi zapažamo
dvije stvari. S jedne strane se
nedjeljno euharistijsko slavlje
smatralo i temeljnim i izuzetno
važnim, a s druge je, pak,
strane vidljivo da je i u
apostolskoj Crkvi bilo
poteškoća vezanih uz nedjeljnu
euharistiju. Kako je nedjelja
tijekom povijesti bila često
zasjenjena mnogim većim ili
manjim blagdanima, Drugi
vatikanski sabor htio joj je
vratiti važnost i dostojanstvo.
Nedopustivo je da nedjelju
razblažujemo nekim drugim
sadržajima. Nedjeljna
euharistija je najuzvišeniji
trenutak kada se Crkva
ostvaruje kao Crkva - Kristovo
živo Tijelo", istaknuo je
predavač, dodavši kako bi bilo
idealno kad bi se cijela župska
zajednica našla na jednom
nedjeljnom euharistijskom
slavlju kao što je to redovito u
filijalnim crkvama. S jedne
strane bitno je to zajedništvo, s
druge je strane u nekim župnim
zajednicama ipak potrebno
imati više nedjeljnih
bogoslužja. Što učiniti? Ako u
nekoj župi ima više nedjeljnih
misa valja razmisliti jesu li baš
sve potrebne. Neshvatljivo je,
nedopustivo i loše slaviti misu
za posebne skupine, upozorio je
dr. Pažin.
Euharistijsko slavlje je sveto
ponavljanje koje ima svoj red te
treba paziti da ne prijeđe u kič i
anti-liturgiju praveći od misa
dječje i ine predstave.
Nedjeljna euharistija treba biti
kvalitetna, iskrena, otvorena,
prostodušna, duhovna,
pobožna, radosna, otvorena

Bogu i svakom čovjeku,
ustvrdio je na kraju dr. Pažin.
Biskupski vikar za pastoral
preč. Josip Klarić govorio je o
povjerenstvima koje je
biskupija uspostavila prije pet
godina za različita područja
djelovanja. Željka Barbarić je
zatim nazočne upoznala s
radom Povjerenstva za obitelj,
vlč. Ivica Šoh predstavio je
Povjerenstvo za duhovna
zvanja, a preč. Robert Mokri
planove rada Povjerenstva za
mlade kojima će se tijekom ove
pastoralne godine u Požeškoj
biskupiji posvetiti posebna
pozornost. O. Zvonko Šeremet,
novi povjerenik za bolnički
pastoral, govorio je o zadaći i
planovima Povjerenstva na
čijem je čelu dok je preč.
Branko Gelemanović iznio
planove rada Povjerenstva za
medije. Na kraju je požeški
biskup najavio izradu
pravilnika rada povjerenstava
kako bi olakšao rad njihovim
voditeljima i članovima.
Biskupijski dan završio je
svečanim euharistijskim
slavljem koje je u požeškoj
katedrali predvodio biskup
Škvorčević. On je u toj prigodi
vjeroučitelju Ivi Grbešu iz župe
Kuzmica, koji se priprema za
trajni đakonat, podijelio službu
akolite, čestitajući mu na tom
dragocjenom koraku u služenju
Kristu.
U ime svećenika, redovnika,
redovnica, vjeroučitelja i
odgajateljica u vjeri i vjernika
generalni vikar biskupije mons.
Josip Krpeljević čestitao je
požeškom biskupu osmu
obljetnicu biskupije i njegova
biskupskog ređenja, kao i na
predstavljanju HBK-a na 11.
općoj biskupskoj sinodi.
Zahvalivši se na čestitki, biskup
je dodao kako biskupija
prepoznaje zauzetost brojnih
svojih vjernika laika, a četvero
od njih tom prigodom od
biskupa je primilo plaketu
biskupije te povelju priznanja i
zahvalnosti. Dobili su ih Đuro
Hampl iz pleterničke župe
Vesna Vlaović iz župe Rešetari,
Vilim Šolc iz virovitičke župe i
Ančica Peternel iz pakračke
župe.
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Slavonski Brod: Misa sa zazivom Duha Svetoga u
franjevačkoj gimnaziji
Slavonski Brod, 24.9.2005.
(IKA) - U franjevačkoj crkvi
Presvetog Trojstva u
Slavonskom Brodu, učenici,
njihovi roditelji i profesori
Klasične gimnazije Fra Marijan
Lanosović proslavili su 24.
rujna svečanu euharistiju sa
zazivom Duha Svetoga.
Sudjelovali su i ostali učenici,
te oni koji su ranije završili
gimnaziju. Euharistijsko slavlje
predvodio je slavonskobrodski
dekan Stjepan Belobrajdić, a
koncelebrirali su ravnatelj
gimnazije fra Mijo Hrman i
pedagog i gvardijan fra
Domagoj Šimunović. Slavlje je
pjevanjem uzveličao
tamburaški orkestar i zbor
gimnazije pod vodstvom
Hrvoja Špicera. Dekan

Belobrajdić istaknuo je kako je
duhovnost važna sastojnica u
samom obrazovanju te važnost
sudjelovanja u euharistiji kao
sigurnom preduvjetu ljepote
življenja u cjelovitosti bića
mladog čovjeka. Profesore je
zamolio da podupru mlade u
njihovoj otvorenosti za pitanja,
poteškoće, strahove,
nerazumijevanja, pa i bjegove.
Roditelje je, pak, podsjetio
kako je budućnost svijeta je u
obitelji, upozorivši ih da ne
proklinju vrijeme u kojem žive,
nego žale za vremenom
neiskorištenim za zajedništvo u
molitvi, razgovoru, primjeru i
poticanju svoje djece. "Na srce
vam stavljam zajedništvo kroz
suradnju i povjerenje, jer bez
istinskog zajedništva nema

rezultata uspjeha vašeg djeteta,
a za nas katolike slika je
zajedništva euharistija",
poručio je roditeljima.
Izgradnja boljeg i novog svijeta
moguća je samo i jedino ako ga
počnemo izgrađivati u nama
samima, zaključio je dekan
Belobrajdić.
Kao i proteklih godina i ove je
godine pedagog fra Domagoj
Šimunović na 110 stranica
pripremio Izvješće Klasične
gimnazije fra Marijan
Lanosović za školsku godinu
2005./06., te ga podijelio
učenicima.
Učenici su za tu prigodu u
klaustru samostana priredili
vrijednu filatelističku i
numizmatičku izložbu.

Učenici u klaustru
samostana priredili
vrijednu filatelističku i
numizmatičku izložbu

Projekt "Mladi za mlade" u Splitsko-makarskoj
nadbiskupiji

Ulogu animatora u župnoj
zajednici i njihovu povezanost
sa župnicima istaknuo je

povjerenik Čondić, dodavši
kako stečena vjerska iskustva
trebaju utkati u sva životna
područja. Petrak je predstavila
projekt formacije animatora
"Mladi za mlade".
Nadahnjujući se na
dokumentima Drugoga
vatikanskog sabora posvijestila
je mladima njihovu
nezamjenjivu ulogu u društvu i
dodala kako je animator
odgojitelj među njima, te onaj
koji radi sa srcem, zrači
radošću, gaji osobni odnos s
Kristom i to iskustvo živi u
Crkvi. Značenje projekta je
formirati snažnu zajednicu
animatora koja djeluje u svim
dijelovima župe, njihovoga
brzog i jednostavnog
okupljanja za djelovanja u
nad/biskupiji i na razini
Hrvatske, te njihovo
animatorsko "ubacivanje" među
mlade kako bi i mladi

sudjelovali u osmišljavanju
aktivnosti, naznačila je tajnica
Ureda.
U drugom dijelu radilo se u
skupinama, gdje su se mladi
animatori pod vodstvom
"animatora instruktora" kroz
ples i pjesmu, igru i razgovore,
međusobno bolje upoznali i
duhovno obogatili.
Prvi jednodnevni susret
zaključen je misom koju je
predvodio pastoralni vikar
Splitsko-makarske nadbiskupije
mons. Drago Šimundža. U
propovijedi je pozvao mlade
župne suradnike da kao
suvremeni apostoli, otvorena
srca Bogu, razvijaju osjećaj
crkvenosti i posvješćujući
vlastito poslanje sudjeluju u
prenošenju doživljenog
iskustva drugima te tako
izgrađuju Crkvu i društvo.

www.ika.hr

Split, 24.9.2005. (IKA) - Škola
za animatore krenula je 24.
rujna s programom i u Splitskomakarskoj nadbiskupiji.
Pripremilo ju je Vijeće za
pastoral mladih, a održana je u
suradnji s Uredom za pastoral
mladih HBK i salezijancima iz
Splita.
Okupljenim mladim župnim
suradnicima iz 12 župa,
njihovim župnicima i župnim
vikarima, u Nadbiskupskom
sjemeništu obratili su se
riječima dobrodošlice
povjerenik za pastoral mladih
Splitsko-makarske nadbiskupije
dr. don Alojzije Čondić, tajnica
Ureda za pastoral mladih HBK
Ivana Petrak i župni vikar u
župi Marije Pomoćnice na
Kmanu don Mladen Delić.

Katehetska nedjelja u Gospiću
Gospić, 25.9.2005. (IKA) - U
gospićkoj katedrali Navještenja
Blažene Djevice Marije 25.
rujna slavljena je Katehetska
nedjelja, a u tijeku propovijedi
bila je čitana poruka gospićkosenjskog biskupa Mile
Bogovića u povodu početka
nove vjeronaučne i školske
godine. Dvjema jutarnjim
misama u toj su prigodi
nazočili članovi zajednice
"Mondo nuovo" iz Kistanja.
Riječ je o zajednici koja 25

vijesti news

godina djeluje u Italiji gdje se
nalazi osam podružnica, a jedna
je u Hrvatskoj, u Kistanjama.
Kistanjsku zajednicu "Mondo
nuovo" predstavljali su Dražen
iz Rijeke i Antonio iz Italije.
Dražen je svjedočio o svom
iskustvu osamljenosti,
napuštenosti od roditelja te
padu u ovisnost o drogi.
Dolaskom u zajednicu Dražen
je rastao u zajedništvu i uz
snagu vjere othrvao se

ovisnosti. Zajednica se
financira isključivo ručnom
izradom i prodajom slika te
kipova pojedinih svetaca koji
su tom prilikom izloženi ispred
gospićke katedrale. Premda
Gospić nema velik broj
registriranih ovisnika među
mladima, potresna svjedočenja
o bijegu iz pakla droge uz
pomoć vjere i života u zajednici
ostavili su snažan dojam na
brojne župljane.

Nedjeljnim misama u
gospićkoj katedrali
nazočili su članovi
zajednice Mondo
Nuovo koji su iznijeli
svoja svjedočanstva o
borbuiprotiv ovisnosti
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Poruka biskupa Bogovića za novu školsku i
vjeronaučnu godinu
Temeljna ljudska
zvanja su očinstvo,
majčinstvo i sinovstvo
ili kćerstvo, jer sva
zvanja postoje i
razvijaju se iz njih

Gospić, 25.9.2005. (IKA) - U
povodu nove školske i
vjeronaučne godine gospićkosenjski biskup Mile Bogović
uputio je roditeljima,
nastavnicima, vjeroučiteljima i
vjeroučenicima i mladeži
poruku "Odgoj za glavna
zvanja", koja je čitana na
nedjeljnim misama diljem župa
Gospićko-senjske biskupije.
U ime Oca i Sina i Duha
Svetoga, nakon čega za kršćane
počinje svaki posao, tako i nova
školska i vjeronaučna godina
treba započeti u to Ime. Obitelj,
škola i župa trebaju nas
osposobiti za život u raznim
zvanjima, a na početku ove
školske godine potrebno je
skrenuti pozornost na temeljna
ljudska zvanja, a to su očinstvo,
majčinstvo i sinovstvo ili
kćerstvo, jer sva zvanja postoje

i razvijaju se iz njih i nijedno se
obrazovanje ne može
zadovoljiti ako se o ovim
zvanjima ne vodi računa.
Glavna naobrazba za ta zvanja
stječu se u obitelji, ali joj u sve
složenijim prilikama u
mnogočemu pomaže Crkva
preko vjeronaučne pouke i
država preko raznih vrsta škola.
Bogu zahvalimo što su se stekli
uvjeti da sve tri ustanove mogu
surađivati nakon što je ta
suradnja dugo bila otežana, a
nerijetko i onemogućivana.
Veliki papa Ivan Pavao II.
osjetio je važnost tih temeljnih
zvanja na prijelazu tisućljeća te
pozvao sve kršćane da se za
odnose unutar ljudske obitelji,
zajednice, stalno napajaju
odnosima koji su unutar
božanske zajednice - Presvetog
Trojstva. Jer, i među ljudima je

život najbogatiji tamo gdje je
najjače izraženo međusobno
darivanje, a to je unutar obitelji,
gdje Crkva želi odnos između
tri glavna odnosa (zvanja: otac,
majka, dijete) učvrstiti i
proširiti na širu zajednicu, dok
škola ima zadaću da se ti
odnosi mogu lakše primijeniti u
različitim i složenim sredinama.
Kao što roditelji ne trebaju
misliti da kada šalju dijete u
školu da ondje trebaju
promijeniti svoj odnos prema
drugima, tako isto učitelji i
katehete ne trebaju misliti da
njihova poruka treba
nadomjestiti ono što su djeca
donijela iz obitelji.
Najuspješnija dogradnja je ako
se razvija i nadograđuje ono što
se donese iz obitelji, poručio je,
između ostaloga, biskup
Bogović.

Posvećena iznova podignuta župna crkva u Lovasu

www.ika.hr

Župnu crkvu Sv.
Mihaela Arkanđela u
jednome od najviše
stradalih hrvatskih
sela Gornjega Srijema
svečanom je
liturgijskom službom
posvetio biskup Srakić

12

Lovas, 25.9.2005. (IKA) Župnu crkvu Sv. Mihaela
Arkanđela u Lovasu, jednome
od najviše stradalih hrvatskih
sela Gornjega Srijema,
svečanom je liturgijskom
službom u nedjelju 25. rujna
posvetio đakovački i srijemski
biskup Marin Srakić. Kamen
temeljac za iznova podignutu
crkvu blagoslovio je papa Ivan
Pavao II. u Osijeku 7. lipnja
2003., a svečanome danu
prethodila je devetodnevna
priprava. S biskupom
posvetiteljem slavilo je 10
svećenika, među kojima
domaći župnik Stipo Marić,
vukovarski dekan Pavao
Kolarević i prijašnji lovaski
župnici Vinko Beraković i
Vladimir Delić, za čije službe
su i započeli radovi na
rekonstrukciji crkve. Pred
ulazom u crkvu biskupa i sve
nazočne pozdravio je župnik
Marić, zahvalivši na
velikodušnoj potpori ponajprije
Ministarstvu za javne radove,
obnovu i graditeljstvo RH, koje
je bilo glavni investitor obnove,
potom predstavnicima različitih
društvenih struktura, kao i
brojnim darovateljima diljem
Domovine i inozemstva.
Pozdravne riječi uputio je i
Željko Cirba, načelnik Općine
Lovas. U propovijedi je biskup
Srakić tumačio sakramentalno

28. rujna 2005. broj 39/2005

značenje crkvenoga hrama,
upućujući na važnost
izgrađivanja žive crkvene
zajednice. Višestoljetna
povijest župe u Lovasu pruža
nam bogato svjedočanstvo
vjere, u brojnim prilikama
radosti i napretka, kao i u
teškim stradanjima, sve do
tragičnih dana Domovinskoga
rata. Novoizgrađena crkva u
Lovasu svjedočanstvo je
pobjede života, vjere i ljubavi i
sveti znak izgradnje naše
budućnosti, istaknuo je biskup
Srakić.
Svečanim i znakovitim
obredima posvete ravnao je
kanonik iz Đakova mons. Luka
Stragar, a pjevanje su vodili
župni pjevači pod vodstvom
Elizabete Balog. U podnožje
novoposvećenoga oltara
ugrađene su moći sv. Leopolda
Mandića. Na posveti crkve
okupilo se mnoštvo domaćih
vjernika i gostiju iz okolnih
mjesta koji su ispunili crkvu te
su mnogi obrede pratili iz
crkvenoga dvorišta. U slavlju
su sudjelovali i predstavnici
državnih i županijskih vlasti,
među kojima su bili ministar
Petar Čobanković, više
saborskih zastupnika, župan
vukovarsko-srijemski Božo
Galić te skupina od 50-tak
"domaćih" Nijemaca, na čelu sa

Stjepanom Heringom i dr.
Franzom Pahlom,
predsjednikom parlamenta
Južnoga Tirola, koji su nakon
II. svjetskoga rata morali
napustiti Lovas. Slavlje posvete
župne crkve nastavljeno je
prigodnim glazbenim
programom i svečanim
objedom za uzvanike u mjesnoj
sportskoj dvorani. Župnik
Marić uručio je predstavnicima
ustanova i pojedincima
zahvalnice i slikarske radove
umjetnika koji su se uključili u
akciju obnove crkve u Lovasu.
Župnik je priredio i prigodno
izdanje pod naslovom "305
godina crve Sv. Mihaela,
arkanđela u Lovasu".
Lovaska župna crkva izgrađena
je 1700. Godine 1991.
raketirana je i minirana, a 1993.
potpuno uništena. U travnju
2004. godine započeli su
rekonstrukcijski radovi koji
traju do svibnja 2005. Ovoga
ljeta crkvena unutrašnjost
opremljena je mramornim
oltarom i ambonom te
hrastovim predsjedateljskim
sjedištem i klupama za
vjernike. Uz nekoliko
sačuvanih kipova iz prethodne
crkve u svetištu dominira slika
zaštitnika sv. Mihaela, rad
akademskog slikara Đure
Adžića iz Osijeka.
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Brezovica, 25.9.2005. (IKA) Zagrebački nadbiskup kardinal
Josip Bozanić predvodio je u
nedjelju 25. rujna u Karmelu
Brezovici svečanu euharistiju
tijekom koje je svečane
doživotne zavjete položila s.
Margareta Ivančica od
Presvetog Srca Isusova.
Prije nego što čovjek pomišlja
na Boga, prije nego li se čovjek
stavi na put traženja Boga, Bog
je onaj koji pristupa k čovjeku,
jer Bog ljubi čovjeka i želi u
svom zajedništvu. Bog je onaj
koji čovjeka zove poimence i to
svakog pojedinog… Bog je
onaj koji računa sa svakim od
nas. Tu je naša veličina…
Čovjek je važan za Boga, jer ga
Bog želi imati u svom
zajedništvu…, rekao je uz
ostalo kardinal Bozanić u
homiliji. Potom je govorio o
redovničkom i kršćanskom

pozivu, o odazivu na taj poziv,
kao i o dosljednosti življenja
svoga poziva. "Svako zvanje,
svako duhovno zvanje je jedno
čudo, čudo Božje i to osobno
čudo. Bog ulazi u ljudski život.
Po kriteriju ljudskog
razmišljanja, gledano izvana očima ovoga svijeta, može se
slobodno postaviti pitanje zašto se ova sestra povlači od
svijeta i zatvara u samostan?
Što je ona pronašla, koji je
razlog te odluke? Ljudskog
objašnjenja nema. Razlog je
jedan - susret između čovjeka i
Boga, između s. Ivančice i
Boga, kojemu je ona rekla:
"Isuse, ja se želim odazvati
tvom pozivu i to je moj život".
Taj poziv nije apstrakcija, to je
nešto konkretno, nešto što
zahvaća u dubinu bića",
istaknuo je kardinal Bozanić.
Uz kardinala euharistiju su

suslavili: preč. Josip Dokuš,
župnik u Preseki i dekan, dr. o.
Josip Baričević, TOR, redoviti
nedjeljni misnik u KarmeluBrezovici, dr. o. Jure Zečević,
OCD, provincijalni delegat i
asistent Udruge Hrvatskih
karmelićanki, don Pejo Orkić,
SDB, poglavar na Knežiji i
subotnji misnik sestara, Antun
Sente, kardinalov tajnik te
Vladimir Cvetnić, domaći
župnik u Brezovici.
S. Margareta Ivančica Leščić
rođena je 4. srpnja 1975. u
Zagrebu, od majke Milice i oca
Stjepana. Živjela je s
roditeljima i bratom u
Krušljevcu, župa Preseka, kod
Vrbovca. U Karmel-Brezovicu
stupila je 31. siječnja 2000.
godine. Novicijat je započela
28. studenog 2000. godine, a
prve zavjete položila je 1.
svibnja 2002. godine.

Svečanu euharistiju
predslavio je kardinal
Bozanić

pohodili su Osijek. Kroz
povijesne spomenike grada na
Dravi goste je vodio mons.
Luka Marijanović.
Pozdravljajući mađarske
bogoslove i svećenike, rektor
mons. Bernatović s radošću se
prisjetio posjeta sjemenišne
zajednice iz Đakova Gyoru
prije 20 godina, te je spomenuo
i činjenicu da je četvoricu prvih
sjemenišnih profesora u
Đakovo prije 200 godina
biskup Antun Mandić doveo
upravo iz Mađarske. Nakon
nedjeljne jutarnje mise gosti iz
Gyora krenuli su prema
Zagrebu i Varaždinu.

Posjet je organizirao
profesor biblijskih
znanosti dr. Janos
Schmatovich

Mađarski bogoslovi u Đakovu
Đakovo, 25.9.2005. (IKA) - U
posjetu Bogoslovnom
sjemeništu u Đakovu od 23. do
25. rujna boravila je zajednica
Biskupijskoga bogoslovnog
sjemeništa iz Gyora u
Madžarskoj. Posjet hrvatskoj
sjemenišnoj zajednici koja ima
25 bogoslova te šest poglavara i
profesora, organizirao je
profesor biblijskih znanosti dr.
Janos Schmatovich. Uz dr.
Schmatovicha, koji je
hrvatskoga gradišćanskoga
porijekla, bogoslove je vodio
vicerektor Istvan Bognar i
duhovnik Tamas Vereczkey.
Nakon posjeta Mariji Bistrici i
Biblijskom muzeju u Cerniku
gosti iz Madžarske stigli su u

Đakovo. S poglavarima i
skupinom bogoslova primio ih
je rektor mons. Josip
Bernatović. U večernjim satima
pohodili su u biskupskom domu
dijecezanskog biskupa dr.
Marina Srakića. Izričući
dobrodošlicu, biskup Srakić
istaknuo je vrijednost snažnih
povijesnih veza Đakovačke i
Srijemske biskupije s
biskupijom u Gyoru.
Drugoga dana boravka u
Đakovu gyorski su se bogoslovi
upoznali s biskupijskim
sjedištem i Strossmayerovom
katedralom, Katoličkim
bogoslovnim fakultetom i
Biskupijskom knjižnicom. U
poslijepodnevnim satima
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Karmel Brezovica: Svečani zavjeti s. Margarete
Ivančice

Susret osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
Slavonski Brod, 25.9.2005.
(IKA) - U pastoralnom centru
"Vid Mihaljek" u Slavonskom
Brodu u nedjelju 25. rujna
održan je drugi biskupijski
regionalni susret osoba s
invaliditetom i njihovih obitelji.
Susret su organizirali članovi
biskupijskog povjerenstva fra
Ilija Jerković, ravnatelj Zlatnog
cekina i Mirjan Jakovčev,
ravnateljica Specijalne škole u
Slavonskom Brodu. Program je
vodio fra Ilija Jerković, a
započeo je meditacijom uz
glazbu, koju je predvodila s.
Ljiljana Radošević. Slijedilo je
predavanje psihologinje Vesne
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Jerković, djelatnice Centra
Zlatni cekin, na temu
"Integracija s djecom s
poteškoćama u obitelji",
integracija obitelji koji imaju
dijete s poteškoćama u razvoju,
u društvu. Nakon predavanja
nazočni su imali priliku za
pitanja i prijedloge. Nekoliko
udruga koje djeluju na području
Brodskoposavske županije
predstavile su svoje programe,
dostignuća, kao i plan
programa rada tijekom ove
godine.
Uslijedio je zabavni dio
programa u kojem je
mađioničar Marko Slamar

svojim umijećem oduševio
nazočne. Susret su sviranjem na
gitari i pjevanjem popratili
Mihajlo Janžić i Borko
Azapović. Osamdesetak
nazočnih družili su se još dugo
u prostorijama Katehetskog
centra uz domjenak.
"Ove godine došli smo na ideju
da buduće susrete pojedinačnih
udruga organiziramo po
župama, sa željom da osobama
s invaliditetom omogućimo
toplinu druženja kako se ne bi
osjećali na margini društva",
rekao je fra Ilija Jerković.

Drugi biskupijski
regionalni susret
osoba s invaliditetom i
njihovih obitelji u
Slavonskome Brodu

13

Domovinske vijesti

Započele 10. požeške orguljaške večeri
Jubilarne orguljaške
večeri otvorene su
koncertom Slovenske
filharmonije u
požeškoj katedrali

Požega, 25.9.2005. (IKA) - U
organizaciji Požeške biskupije i
Grada Požege, a pod
pokroviteljstvom Ministarstva
kulture u požeškoj katedrali Sv.
Terezije Avilske započele su
24. rujna jubilarne desete
Požeške orguljaške večeri.
Ovogodišnje orguljaške večeri,
čijem je otvaranju nazočio i
požeški biskup Antun
Škvorčević, započele su sjajnim
izborom iz skladateljskog
opusa velikana kasnobarokne
glazbe Antonija Vivaldija u
izvedbi Slovenske filharmonije
te pod ravnanjem maestra
Vladimira Kranjčevića. Prva
festivalska večer "kraljice
instrumenata", kako je istaknuo
prepošt Stolnog kaptola mons.
Josip Devčić, održala se u

sklopu obilježavanja 8.
obljetnice utemeljenja Požeške
biskupije.
U prepunoj požeškoj katedrali
Slovenska filharmonija
predstavila se kroz glasoviti
"Beatus Vir", "Laudate pueri
Dominum" te "Magnificat" u
g-molu. Njihovoj izvrsnoj
interpretaciji pomogli su solisti
međunarodnog ugleda:
britanska sopranistica Philippa
Hyde, alt Martina Gojčeta Silić
te hvarski tenor Ivo Gamulin.
"Karakterističan odabir
sakralnih Vivaldijevih skladbi
ujedno je repertoar slovenskih
umjetnika i na ovogodišnjim
35. Varaždinskim baroknim
večerima pa smo na znakovit
način koncertom u terezinskoj

katedrali u Požegi željeli
povezati dva barokna grada
jedinstvene kulturno-povijesne
baštine - Požegu i Varaždin. To
je ujedno i poveznica dvije
jedinstvene nacionalne
glazbene priredbe, ali i
glazbena posveta osmoj
obljetnici Požeške biskupije,
čijom potporom i zauzimanjem
festival orguljaške glazbe u
Požegi hrabro razvija
međunarodni status, što
potvrđuju i gostovanja
renomiranih umjetnika iz
Francuske, Njemačke,
Nizozemske i drugih europskih
zemalja, istaknuo je mo.
Kranjčević, utemeljitelj i
ravnatelj Varaždinskih
baroknih večeri.

Ludbreg: Euharistijski kongres ministranata
Varaždinske biskupije

www.ika.hr

Poslužitelji oltara
pozvani su i izvan
misnog slavlja biti oni
koji će svojim djelima
svjedočiti svoju ljubav
za Krista, poručio je
ministrantima biskup
Culej

Ludbreg, 25.9.2005. (IKA) - U
euharistijskom prošteništu
Predragocjene Krvi Kristove u
Ludbregu u nedjelju 25. rujna
održan je Euharistijski kongres
ministranata Varaždinske
biskupije. Kongres ministranata
u prigodi Godine euharistije
priredilo je Povjerenstvo za
pastoral duhovnih zvanja
Varaždinske biskupije koje
vodi vlč. Antun Štefan. Na
susretu se okupilo preko tisuću
ministranata iz čitave biskupije.
Kongres je održan pod geslom
"Ja sam s vama", a cjelodnevni
je program započeo pozdravom
organizatora, nakon čega su se
ministranti, podijeljeni po

skupinama, međusobno
upoznavali. U istim je
skupinama organiziran kviz,
koji je ujedno bio nastavak i
završetak pripremnih kateheza
koje su se održale po župama.
Kviz su animirali animatori
mladih. Pobjednici kviza
ministrirali su na misnom
slavlju koje je potom uslijedilo,
a predvodio ga je varaždinski
biskup Marko Culej u
koncelebraciji s tridesetak
svećenika. U propovijedi
upućenoj ministrantima, biskup
je napomenuo kako su
poslužitelji oltara pozvani i
izvan misnog slavlja biti oni
koji će svojim djelima

svjedočiti svoju ljubav za Isusa
Krista. Liturgijsko pjevanje
predvodio je Zbor mladih
varaždinske katedrale.
Nakon zajedničkog objeda
Kongres je nastavljen
radionicama po skupinama.
Ministrantima su o osobnom
iskustvu duhovnog poziva
govorili svećenici, redovnice i
bogoslovi, a zatim je uslijedio
igrokaz o pozivu koji su izveli
sjemeništarci iz Zagreba. Susret
je završio riječju zahvale
organizatora te biskupovim
blagoslovom. Kao uspomena na
susret, ministrantima su
podijeljene prigodne majice i
naljepnice.

Požega: Položena povelja u temelje Zavjetnog
spomenika Presvetom Trojstvu
Požega, 26.9.2005. (IKA) - Na
svečanosti na glavnom
požeškom trgu Presvetog
Trojstva položena je 26. rujna
povelja u postament Zavjetnog
spomenika Presvetom Trojstvu
čija je obnova u tijeku. Gradska
vijećnica Ljerka Andrić
pročitala je tekst povelje u
kojoj se spominje 1749. godina,
kada su Požežani podigli
zavjetni spomenik nakon
pošasti kuge u tom gradu.
"Presveto Trojstvo, koje je
najupečatljiviji element
požeškog pila i preslavni
nositelj atribucije veličajnog
požeškog spomenika,
simbolično i po nedokučivosti
Božjih putova i promisli satka
umjetnički vez dviju tako
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dalekih i istodobno bliskih
godina kao izraz nastojanja
Požežana da se odupru uz
pomoć Boga trojedinoga
apokaliptičnim silama svijeta te
da žarkom revnošću uresuju
svoj grad dajući mu plemenitost
trajanja, pitominu nebišta i
posvećenu širinu kršćanske
samobitnosti", stoji, između
ostalog, u tekstu povelje koju
su potpisali požeški biskup
Antun Škvorčević, prepošt
Stolnog kaptola mons. Josip
Devčić i gradonačelnik
Zdravko Ronko.
Nakon što je gradonačelnik
položio povelju, mons. Devčić
ukratko je podsjetio kako su se
građani Požege, znakovito

kušani teškim bolestima kuge,
zavjetovali Bogu da će podići
spomenik Presvetom Trojstvu.
Spomenik je bio svjedok
tadašnje vjere i pouzdanja u
Boga s jedne strane, a s druge
je bio ures grada, njegov
prepoznatljivi simbol. Zub
vremena, ali i nečija "zločesta
ruka" učinili su svoje te je
spomeniku bila nužna obnova
koja je upravo pri završetku te
će uskoro glavni požeški trg
opet dobiti repliku Kužnog pila,
kako najčešće spomenik
nazivaju Požežani. Mons.
Devčić istaknuo je kako se svi
raduju što će konačno biti
riješeno pitanje Zavjetnog
spomenika, te ujedno čestitao
svima koji su tome pridonijeli.
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925. obljetnica crkve Sv. Kuzme i Damjana
kako je prva crkva bila
drugačija izgledom od
današnje, jer je kroz stoljeća
dograđivana i popravljana.
Glavni oltar sagrađen je od
domaćega škrljevskog bijelog i
crvenog mramora. Nekad je
Kuzminja bila veoma poznata
vjerničkom puku. Dolazili su sa
svih strana, najčešće pješice, a
imućni su dolazili kočijama. Od
1873., kada je puštena u promet
pruga Sušak - Karlovac, stizalo
se i vlakom. Prema pričanju, na
Kuzminju su rado dolazili i bili
viđeni Drago Gervais, Viktor
Car Emin, Eugen Kumičić,
Mate Balota, Žvane Črnja i
Ljubo Pavešić. Kako je zapisao
kroničar Mažić, na Kuzminju
se išlo u crkvu, ali se i
"veselilo, jelo, pilo, pjevalo i
tancalo", a poznat je bio i veliki
sajam. Mladoga vina bilo je u
obilju, jer je tu uspijevala
autohtona belina i žlahtina.
Koliko je Kuzminja bila
posjećena vidi se i po tome što
su putnički vlakovi stajali i po
deset minuta na postaji dok bi
se svi hodočasnici ukrcali.
Tako je bilo sve do
sedamdesetih godina proteklog
stoljeća. Dr. Šimunović govorio
je o svecima Kuzmi i Damjanu,
braći blizancima, liječnicima
koje su živjeli u 4. st. na
Dalekom istoku. "Usuđujem se
pretpostaviti da su mještani
ovdje prije 925 godina uočili u
životu ovih svetaca nešto što je
kršćansko i duboko humano.
Ljudi s liječničkim zvanjem su
traženi, jer mogu, ako ne uvijek
izliječiti, ali onda ublažiti
ljudsku bol. No, Kuzma i
Damjan su još zanimljiviji jer
su, kako kaže legenda, liječili
besplatno, onako kako su u ona
davna vremena znali i umjeli.
Kako je to lijepo čuti danas,
kad smo nekako skloniji raditi
uglavnom iz interesa", kazao je
dr. Šimunović, ustvrdivši kako
je sve teže naći čovjeka koji bi
učinio barem malu uslugu bez
naplate. Štoviše, mnogima

postaje sve teže reći lijepu riječ,
pa prolaze mimo vas a da vas i
ne pogledaju. Naš život u
suvremenom svijetu postaje
nezaštićeno računalo, tj. sve
nezaštićeniji od navale raznih
vrsta "virusa" koji sve više
djeluju na eroziju humaniteta u
obiteljskim i, općenito,
međuljudskim odnosima. Život
u "podivljalom kapitalizmu"
odvija se samo u "znaku
profita", računice i bespoštedne
konkurencije, gdje slabiji,
osobito jadniji i bolesniji, sve
manje nalaze "ruku
pomoćnicu". Nije isključeno da
je takvih situacija bilo i u
vrijeme braće Kuzme i
Damjana. Ali, oni su učinili da
za ljudsko srce bude u ovome
svijetu malo više mjesta.
Uvjeren sam da toga duha ima i
danas kod mnogih ljudi,
ponajprije kod današnjih
liječnika. Kako je lijepo bilo
čuti u ratnim vremenima za
inicijativu "Liječnik bez
granica". Ljubav ne bi smjela
poznavati granice, ona ne pita
tko je tko, nego jednostavno
pomaže. Primjer Kuzme i
Damjana poziv je svim
kršćanima, bilo u bolnicama i
drugim zdravstvenim
ustanovama, bilo u obiteljima,
da se više zalažu za bolesnu
braću", napomenuo je mons.
Šimunović, poručivši na kraju
kako su ovi sveci bili
angažirani laici te su stoga
primjer vjernicima da budu
prenositelji Kristove ljubavi
tamo gdje žive.
Na sam blagdan sv. Kuzme i
Damjana 26. rujna dopodnevno
misno slavlje za bolesnike
predvodio je mons. Šimunović,
a poslijepodne svečanu
koncelebriranu misu služio je
vlč. Belanić.
Obilježavanje značajne
obljetnice trajat će do iduće
Kuzminje kada će biti
predstavljena prigodna
monografija.

Visoka obljetnica
obilježava se na Sv.
Kuzmu brojnim
kulturnim i vjerskim
sadržajima
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Sv. Kuzam, 26.9.2005. (IKA) Ovogodišnja Kuzminja na Sv.
Kuzmu bila je u znaku
obilježavanja 925. obljetnice
gradnje crkve Sv. Kuzme i
Damjana, po kojoj je mjesto i
dobilo ime. Tom je prigodom
od 23. do 26. rujna u crkvi i u
mjestu priređen niz događanja.
U petak 23. rujna otvorena je
izložba "U vrtlogu likovnih
izražaja" koju je organiziralo
Kulturno društvo "Sv. Kuzam".
Izloženim djelima iz fundusa
Galerije Bešenić predstavilo se
40 suvremenih autora iz
različitih dijelova Hrvatske i
inozemstva. U nedjelju 25.
rujna služena je misa na koju su
bili pozvani liječnici te drugo
medicinsko osoblje, djeca iz
Škole Škrljevo, a pješice u
procesiji stigli su vjernici
Škrljeva predvođeni svojim
župnikom i bakarskim
dekanom Petrom Belanićem.
Misno slavlje predvodio je
mons. Milan Šimunović,
predstojnik Teologije u Rijeci
te ujedno stručni suradnik i
organizator događanja vezanih
uz visoku obljetnicu. Pjevao je
škrljevski župni zbor, a nakon
mise ministrantska zajednica
"Ambrozijevci" iz Škrljeva
izvela je glazbeno-meditativni
program. U večernjim satima u
Domu kulture održana je
svečana akademija na kojoj su
o povijesti crkve, nekad
poznatoj Kuzminji, sv. Kuzmi i
Damjanu te o značenju
obljetnice govorili članovi
Organizacijskog odbora
proslave: mons. Šimunović;
dekan Belanić, župnik Sv.
Kuzma vlč. Giuseppe Vosilla,
predsjednik Kulturnog društva
"Sv. Kuzam" Tomislav Pavletić
i predsjednik Vijeća mjesnog
odbora Anton Ćaće. U
glazbenom dijelu programa
sudjelovala je klapa "Škrljevo".
U spomenici župe Bakar i u
knjizi "Oficiatura" navodi se da
je crkva Sv. Kuzme i Damjana
sagrađena 1080. Sigurno je

Dokumentarni film o proglašenju svetim Nikole
Tavelića
Šibenik, 26.9.2005. (IKA) - U
sklopu priprave za svetkovinu
sv. Mihovila, zaštitnika
Šibenika i Šibenske biskupije u
utorak 26. rujna u dvorani
biskupske palače prikazan je
dokumentarni film o
proglašenju svetim Nikole
Tavelića. Projekcija je
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upriličena u povodu trideset i
pete obljetnice toga velikog
događaja za hrvatski narod, koji
se dogodio 21. lipnja 1970.
godine u Vatikanu kada je papa
Pavao VI. pred velikim brojem
vjernika iz čitave Hrvatske i
hrvatske dijaspore izgovorio
riječi proglašenja.

Prigodnu riječ uputio je župnik
katedrale Sv. Jakova don
Krešimir Mateša koji je
istaknuo važnost povijesnog
trenutka u kojem se proglašenje
dogodilo. Ukazao je također na
potrebu kršćanskog svjedočenja
i u našem vremenu koje treba
istinske svjedoke.
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Blagoslovljeno gradilište i položen kamen temeljac
za crkvu u Perušiću
Kamen temeljac za
novu crkvu
blagoslovio je papa
Ivan Pavao II. za
pohoda Zadru 2003.
godine

Perušić, 26.9.2005. (IKA) Zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa blagoslovio je u
nedjelju 25. rujna gradilište i
položio kamen temeljac za
novu župnu crkvu Uznesenja
BDM u Perušiću, koju su 1991.
g. miniranjem razorili
pobunjeni Srbi. Kamen
temeljac blagoslovio je papa
Ivan Pavao II. za pohoda Zadru
2003. godine. Nova župna
crkva, za koju je projektnu
dokumentaciju izradilo
zadarsko poduzeće "Demar",
gradi se na novoj lokaciji u
središtu mjesta. O toj je novosti
života i radosti zbog stvaranja
novog, zdanja crkve i žive
Crkve koja je za Domovinskog
rata bila prognana, govorio je
nadbiskup Prenđa na svečanosti
blagoslova gradilišta, kojoj su,
uz brojni puk, nazočili i

predstavnici lokalne
benkovačke vlasti, svećenici
Benkovačkog dekanata, a
podršku perušićkom župniku,
fra Nediljku Jukiću, u ime
zajednice dolaskom je izrazio i
fra Željko Tolić, provincijal
franjevačke provincije
Presvetog Otkupitelja sa
sjedištem u Splitu.

kapeli Sv. Jure. Nadbiskup je
potaknuo vjernike da budu
suradnici u izgradnji tog Božjeg
hrama, ugradnjom svog
kamenčića u crkvu koja se
podiže radi njihova okupljanja,
sakramentalnog života i
slušanja Božje riječi, a vjernost
njoj i održala ih je živom
zajednicom u teškim kušnjama
za Domovinskog rata.

Nadbiskup Prenđa nazvao je taj
događaj velikim za cijelo to
područje, jer je vrhunac obnove
tog ratom opustošenog
prostora, u kojem su već
obnovljene stradale filijalne
perušićke crkve Male Gospe u
Lisičićima, Sv. Martina u
Lepurima i Duha Svetoga u
Podgrađu, gradnja nove župne
crkve u Perušiću za zajednicu
od oko 200 vjernika, koji
trenutno pohode misna slavlja u

Predviđeni troškovi izgradnje
crkve su oko milijun i pol kuna,
Croatia osiguranje doniralo je
200.000 kn, a troškove
podmiruju i Zadarska
nadbiskupija, biskupija
Rottenburg Stuttgart i ostali
dobročinitelji. Građevinske
radove izvodi zadarsko
poduzeće "Ibis 92".
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Izrazi suosjećanja biskupa Škvorčevića nakon teške
prometne nesreće kod Slatine
Požega, 27.9.2005. (IKA) - U
povodu teške prometne nesreće
24. rujna nedaleko Slatine,
požeški biskup Antun
Škvorčević uputio je Udruzi
ratnih veterana u Slatini pismo
s izrazima duboke tuge i boli
zbog te nesreće u kojoj je
nadomak svoga grada preminuo
predsjednik Udruge Drago
Pelikan, poginula Vera Obadić,
a teže ili lakše nastradalo je
dvadeset i devet suputnika iz
autobusa, koji se vraćao s

putovanja u Macelj i hodočašća
u Mariju Bistricu.
"Još mi snažno odjekuju u srcu
riječi brižne zauzetosti
gospodina Drage Pelikana za
pamćenje i poštivanje žrtava II.
svjetskog rata i ideološke
mržnje nakon njega, koje mi je
povjerio za vrijeme našega
susreta u Biskupskom domu u
Požegi minuloga 12. rujna. One
ostaju svojevrsna oporuka
jednoga časnog hrvatskog

čovjeka. Upućujem
Svemogućem Bogu svoju
molitvu za plemenitu dušu
gospodina Drage Pelikana, za
druge poginule kao i za sve one
koji su u spomenutoj nesreći
nastradali. Neka Božja
milosrdna ljubav daruje mir i
utjehu svim rastuženim i
prestrašenim srcima a zdravlje
ranjenima", ističe požeški
biskup.

Blagdan sv. Mihovila i Dan policije u Gospiću
Misno slavlje u
gospićkoj katedrali
Navještenja BDM
predvodio je biskup
Mile Bogović
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Gospić, 27.9.2005. (IKA) - U
Gospiću je 27. rujna nizom
događaja obilježen Dan
Hrvatske policije te ujedno
blagdan njihova zaštitnika sv.
Mihovila. Središnje misno
slavlje predvodio je u gospićkoj
katedrali Navještenja BDM
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović zajedno s gospićkim
župnikom i dekanom te vojnim
i policijskim kapelanom
Antunom Luketićem. Misnom
slavlju nazočili su, između
ostalih, ličko-senjski župan
Milan Jurković te predstavnici
MUP-a i Policijske uprave
ličko-senjske na čelu s
načelnikom Željkom
Jurkovićem.
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U propovijedi je biskup
Bogović napomenuo kako je
svako društvo dobro uređeno
ako ima dobre zakone i ako se
oni poštuju. Pojam uređenog
društva oličen je bio kod starih
Grka u "polisu". I riječ policija
ima isti korijen kao i politika,
što znači da su policajci oni
koji vode brigu za čuvanje
uspostavljenog reda. A
oduvijek je bilo i onih koji su
narušavali red. Prvi predvodnik
takve pobune bio je anđeo
Lucifer kojemu se suprotstavio
drugi anđeo Mihael, tj. "tko je
kao Bog", podsjetio je nazočne
biskup te se zapitao kako je
moguće da se netko pobuni

protiv savršenog reda koji je
postavio Bog. "Tu sklonost
ljudi da se od Istočnog grijeha
sukobljavaju s redom i
zakonom vi, policajci, najbolje
osjećate u svom poslu. Jasna
spoznaja da se čini samo dobro
vlastita je samo Bogu, te treba
znati da u svijetu postoji dobro
i zlo. Zlo treba onemogućavati,
a dobru dati podršku", ustvrdio
je na kraju biskup Bogović. U
toj je prigodi pohvalio
djelatnike Policijske uprave
ličko-senjske na odlično
obavljenom poslu organizacije i
osiguranja proslave na Udbini
9. rujna.

Domovinske vijesti

Poruka nadbiskupa Devčića za početak pastoralne
godine
naviještanja, tj. Božjoj riječi u
liturgijskom slavlju, u životu
župne i obiteljske zajednice,
kao i u osobnom životu svakog
vjernika", podsjetio je
nadbiskup, napomenuvši zatim
kako iz pravilnog navještaja
Božje riječi treba proizići
otvoren stav za primanje i
slavljenje sakramenata.
Nadbiskup ističe kako je za
svaki sakrament Crkva
predvidjela ozbiljnu pripremu
koja se sastoji upravo od
navještaja Božje riječi i
prikladne pouke tijekom dužeg
ili kraćeg vremenskog
razdoblja. Iskustva govore da
svi kandidati ne posjeduju
jednaku raspoloženost i da
mnogi traže isprike kako bi
sakramente primili što prije i
bez potrebne i predviđene
pripreme i pouke. Ako im se u
tome iziđe u susret, događa se
doista ono na što su biskupi
upozorili u dokumentu "Na

svetost pozvani", tj. da se
sakramenti pretvaraju u prazne
obrede i običaje, "bliže
magijskom nego vjerničkom
činu", ustvrdio je nadbiskup.
Stoga poziva svećenike da
ulože još veće napore kako bi
priprema za sakramente bila
zaista poticajna.
"Važno je da se djelitelji
sakramenata drže svega onoga
što je Crkva propisala za
slavljenje i primanje svakog
sakramenta. U tom bi slučaju
svi jednako postupali, što bi i
na vjernike pozitivno, odnosno
uozbiljavajuće djelovalo. Takav
će nam stav biti to lakše
prihvatiti i provesti što budemo
svjesniji da nitko od nas nije
vlasnik nijednog sakramenta,
nego samo poslužitelj. Budemo
li s time upoznali i primatelje,
učinit ćemo nešto što će i kod
njih uroditi potrebnim vjerskim
i duhovnim raspoloženjem",
zaključio je nadbiskup Devčić u
poruci.

Stvarati duhovnu
raspoloživost za
primanje sakramenata
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Rijeka, 27.9.2005. (IKA) - Na
početku pastoralne godine
2005./06. koja je u Riječkoj
nadbiskupiji proglašena
godinom župe pod vidom
službe posvećivanja, riječki
nadbiskup Ivan Devčić uputio
je poruku vjernicima. U poruci
obrazlaže razloge zbog kojih je
naglasak pastoralnih djelatnosti
stavljen na službu posvećivanja
te potiče vjernike da nastave
obnovu župa odgovornijim
slavljenjem i primanjem svetih
sakramenata.
"Prošle smo godine počeli
program obnove naših župnih
zajednica, a to znači našeg
vjerničkog života kao takvog.
Cijeli smo program zamislili
kao nastojanje oko
odgovornijeg vršenja trostruke
službe koju je Krist povjerio
svojoj Crkvi: službe
naviještanja, službe
posvećivanja i pastirske službe.
Protekle smo pastoralne godine
veću pozornost posvetili službi

Nadbiskup Prenđa pohodio PU zadarsku
Zadar, 27.9.2005. (IKA) - U
povodu proslave Dana policije
zadarski nadbiskup Ivan Prenđa
pohodio je 27. rujna Policijsku
upravu zadarsku, obrativši se
policijskim djelatnicima uime
kojih mu je dobrodošlicu
iskazao Anton Dražina,
načelnik zadarske PU.
Nazočnima se obratio i zadarski
župan Ivo Grbić, a nakon
prijema uslijedila je i pokazna
vježba najboljih policijskih
postrojbi iz Zadarske županije.
Nadbiskup Prenđa čestitao je

policajcima obilježavanje
njihova dana i blagdan
zaštitnika sv. Mihovila, u čijoj
su istoimenoj samostanskoj
crkvi to jutro sudjelovali na
misnom slavlju koje je
predvodio don Zdenko
Dundović. Nadbiskup je izrazio
priznanje vršenju njihove
zadaće u društvu, brizi za
funkcioniranje javnog, općeg
dobra te nastojanju da se
stanovništvo osjeća sigurnim,
zaštićenim i da se život
normalno odvija. Istaknuo je da

ih u njihovu odgovornom radu
trebaju podržati i drugi
subjekti, zakonodavna vlast, te
da je potrebno voditi se
moralnim načelima i
poštivanjem ljudske etike, jer
sve to čini cjelinu sigurnog i
zaštićenog društva. Poželio je
da ih prati Božji blagoslov i
pomoć sv. Mihovila, jer je on,
koji je na strani Božje vojske,
zaštitnik u našem ljudskom
nastojanju da se stvore
preduvjeti za život u
pravednom društvu.

Dar za Crkvu hrvatskih mučenika od nogometaša
Gospić, 27.9.2005. (IKA) - U
Biskupskom ordinarijatu u
Gospiću održan je 27. rujna
susret predstavnika Sportskog
saveza Ličko-senjske županije i
Caritasa Gospićko-senjske
biskupije s domaćinom
biskupom Milom Bogovićem.
Predsjednik Sportskog saveza
Stipe Čačić i ravnatelj Caritasa

vlč. Luka Blažević uručili su
biskupu novčani dar od 10.540
kuna, prikupljenih od ulaznica i
darova prilikom odigravanja
dobrotvornog nogometnog
susreta između reprezentacije
hrvatskih liječnika i veterana
zagrebačkog Dinama u Gospiću
9. rujna. Vlč. Blažević istaknuo
je značaj te akcije koja

pridonosi širenju ideje
mučeništva u hrvatskom
narodu, dok je Čačić naveo sve
sponzore koji su poduprli
održavanje utakmice. Među
sponzorima je posebno istaknut
Grad Zagreb, koji je podmirio
sve troškove organizacije.

Biskupu Bogoviću
uručen novčani
prilog, prikupljen
prigodom utakmice
između reprezentacije
hrvatskih liječnika i
veterana Dinama

domovinu. Darovati život,
znači ne izgubiti nego naprotiv
dobiti, poručio je biskup koji je
pozvao sve na iskazivanje
solidarnosti i kršćanskog
razumijevanja s kolegama i
rodbinom poginulih.

Policajci i djelatnici
Policijske uprave
šibensko-kninske
obilježili svoj dan

Šibenik: Misa za poginule redarstvenike
Šibenik, 27.9.2005. (IKA) - U
povodu blagdana sv. Mihovila,
zaštitnika policije, 27. rujna u
šibenskoj katedrali, u
nazočnosti policajaca i
djelatnika Policijske uprave
šibensko-kninske, svečanu
misu zadušnicu za poginule

vijesti news

redarstvenike predvodio je
šibenski biskup Ante Ivas.
Katedralni župnik don Krešimir
Mateša na početku je pročitao
imena poginulih policajaca.
Biskup Ivas je istaknuo da su
oni svoje živote položili za
trajne vrednote, za svoj grad i

17

Domovinske vijesti

Zadar: Milosrdnice proslavile blagdan sv. Vinka
Paulskog
Nadbiskup Prenđa
upozorio da su, osim
materijalnog
siromaštva, brojni
ljudi siromasi zbog
gubitka
samopoštovanja,
životne orijentacije,
ranjenosti
nepovjerenjem i
neprihvaćanjem
drugih

Zadar, 27.9.2005. (IKA) Blagdan sv. Vinka Paulskog u
utorak 27. rujna svečano je
proslavljen u samostanskoj
kapeli u Kući sestara
milosrdnica u Zadru. Zajedno s
desetak svećenika misno slavlje
predvodio je zadarski
nadbiskup Ivan Prenđa.
Čestitajući im blagdan njihova
zaštinika i utemeljitelja,
nadbiskup je poželio
redovnicama da sv. Vinko
ražaruje u njima apostolski žar
prema Kristu i siromasima,
oživotvorujući u
svakodnevnom životu ideale s
kojima su započeli svoj put
posvećenog života. "Sv. Vinko
je glasonoša radosti i znak da
Bog djeluje u svom narodu i
vidi njegovo siromaštvo", rekao
je nadbiskup Prenđa, dodavši
da je on shvatio svu bijedu
onog društva. Gledajući ljudsku
stvarnost u drugom svjetlu,
živeći svoju vjeru i Isusov stav

prema Ocu, postao je
posvemašnje predanje za ljude,
otkrivajući Kristov lik u
siromasima.
Nadbiskup je rekao da su, osim
materijalnog siromaštva, brojni
ljudi siromasi zbog gubitka
samopoštovanja, životne
orijentacije, ranjenosti
nepovjerenjem i
neprihvaćanjem drugih.
Potaknuo je da ih hrabrimo i
potaknemo, jer su potrebni naše
blizine, savjeta, blagosti i
milosrđa, da im budemo
trenutak radosti i snage da
nastave svoj put. Upozorio je
da ne živimo "zatvoreno
kršćanstvo", nego da odnos
prema Bogu živimo i u odnosu
prema bližnjima. "Sv. Vinko je
model naviještanja, življenja
kršćanstva i rada u Crkvi",
rekao je nadbiskup Prenđa,
dodavši da nam je on poticaj
koji izaziva uvijek iznova

pitanja koliko smo znak Božje
prisutnosti u svijetu, u
spremnosti da ublažimo bijedu
siromaha. Nadbiskup je pozvao
na molitvu za vjernost
redovnica Vinkovoj karizmi, da
budu Kristov govor čovjeku, te
da, po uzoru na svece, svi
budemo Kristove oči i srce za
brata čovjeka.
Sestre milosrdnice su jedna od
najbrojnijih redovničkih
zajednica u Zadarskoj
nadbiskupiji. U samostanu živi
20 redovnica, a uz djelovanje
po župama, rade u bolnici,
staračkim domovima i dječjem
vrtiću. Redovnice služe i u
Nadbiskupskom i u
Svećeničkom domu. Proslavi
blagdana prethodila je
trodnevnica koju su vodili fra
Andrija Bilokapić, gvardijan
samostana sv. Frane, i fra
Veselko Grubišić, župnik župe
Srce Isusovo u Zadru.
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Blagdan sv. Vinka Paulskog u Praputnjaku
Blagdansko misno
slavlje u samostanu
milosrdnica predvodio
dekan Belanić

Praputnjak, 27.9.2005. (IKA) U samostanu sestara
milosrdnica u Praputnjaku
misnim slavljem u
samostanskoj kapeli proslavljen
je 27. rujna blagdan sv. Vinka
Paulskog, utemeljitelja njihove
Družbe. Misno slavlje
predvodio je dekan Bakarskog
dekanata Petar Belanić. U
propovijedi je govorio o liku
sv. Vinka te podsjetio na djela

milosrđa na koje se danas
najčešće zaboravlja. “Koga mi
Bog stavi na put, taj je moj
bližnji i ja ga moram ljubiti. Što
mi radimo? Izabiremo ljude
koji nam odgovaraju i s njima
se družimo, a one koji su nam
se zamjerili, izbjegavamo. Mi
ljude činimo strancima, a to
nije djelo milosrđa, ustvrdio je,
između ostalog, propovjednik.

U samostanu u Praputnjaku
djeluju tri redovnice sestre Ana,
Tarzicija i Arkanđela, koje se
brinu za župnu crkvu Sv.
Josipa. S. Tarzicija je
dugogodišnja sakristanka, s.
Ana je poglavarica, vodi dječji
vrtić u samostanu te župni zbor,
a s. Arkanđela, koja je tek
nekoliko mjeseci u
Praputnjaku, brine se za
domaćinstvo i pomaže u crkvi.

Biskup Škvorčević primio načelnika općine Davor
Požeški biskup, rođeni
Davorac, razgovarao
je s načelnikom
Anđelkovićem o
mogućnostima
gospodarskog i
komunalnog razvitka
mjesta
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Požega, 27.9.2005. (IKA) - U
Biskupskom domu u Požegi
biskup Antun Škvorčević
primio je 27. rujna načelnika
Općine Davor Đuru
Anđelkovića. Biskup
Škvorčević izrazio je
zadovoljstvo zbog susreta,
istaknuvši da kao rođeni
Davorac uvijek pozorno prati
sve što se događa u Davoru, sa
željom da on ostane duhovno
jak te da se pomogne
tamošnjim ljudima, koji su bili
zapostavljeni i trpjeli u
prijašnjem komunističkom
sustavu. Ti su ljudi ostali vjerni
obitelji i brojnoj djeci, podnijeli
mnoge žrtve za hrvatsku
slobodu i iskazali svoju veliku
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humanost u prihvaćanju
prognanih banjalučkih Hrvata
prije deset godina, napomenuo
je biskup.
Načelnik Anđelković
predstavio je požeškom
biskupu komunalne i
gospodarske projekte, a kojima
bi se mogla značajno
unaprijediti Općina kada bi bilo
više razumijevanja i spremnosti
za pomoć u njihovu ostvarenju
od županijskih do republičkih
vlasti. Izrazio je nadu da će se
zajedničkim naporima uspjeti
uvjeriti odgovorne o nužnosti i
koristi ulaganja u Davor.
Sugovornici su se osvrnuli i na

pitanje postavljanja spomenika
prognanim banjolučkim
Hrvatima u Davoru. Biskup je
istaknuo da tu plemenitu
zamisao treba realno razmotriti
te donijeti odluku tko bi bio
vlasnik spomenika i tko će
preuzeti obvezu održavanja
kako on nakon određenog
vremena ne bio postao zapušten
i nedostojan.
Biskup Škvorčević i načelnik
Anđelković podsjetili su se i na
uspostavu Požeške biskupije na
taj dan prije osam godina, kada
je za prvog njezina biskupa
zaređen jedan rođeni Davorac.
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Zagreb: Započeli susreti trajne formacije mlađih
svećenika
Sve je sudionike kratko
pozdravio biskup Vlado Košić,
ravnatelj pastoralnih ureda
Zagrebačke nadbiskupije.
Svećenici su u radu u
skupinama predložili i razradili
teme i naslove kateheza za
pojedine vremenske krugove
tijekom liturgijske godine, a
prema dokumentu Hrvatske
biskupske konferencije "Župna
kateheza u obnovi župne
zajednice". Kateheze će biti
oblikovane po modelu
katehetskog slavlja ("celebratio
catechetica") o kojemu je u
uvodu susreta govorio dr.
Šimunović. Osim tridesetak
kateheza mladi su svećenici
iznijeli i prijedloge za modele
liturgijskih slavlja u koje bi bili
uključeni kandidati za svetu
potvrdu, zatim modele susreta s
roditeljima krizmanika, susrete
krizmanika na dekanatskoj
razini kao i cjelodnevne ili
višednevne susrete krizmanika
jedne župe izvan župne
zajednice. Naznačeni su i
elementi za susret djelitelja sv.

potvrde s krizmanicima prije
krizme te modeli samoga
slavlja podjele sv. potvrde.
Dogovoreno je da će se
kateheze pripremati u šest
regionalnih skupina mlađih
svećenika te da će se na
svakom sljedećem susretu
trajne formacije tijekom ove
pastoralne godine izvijestiti o
postignutome.

Sve je sudionike
kratko pozdravio
biskup Vlado Košić,
ravnatelj pastoralnih
ureda Zagrebačke
nadbiskupije

Nadbiskupijski povjerenik za
pastoral mladih vlč. Tenšek
potaknuo je mlade svećenike da
jednako tako prikupe i dostave
dosadašnju građu za katehetske
susrete s mladima koje redovito
održavaju u svojim župama
kako bi se i ta građa mogla
objediniti i ponuditi
svećenicima i drugim
djelatnicima u pastoralu
mladih. Susret je zaključen
molitvom Šestoga časa, a na
zajedničkom objedu
svećenicima su se pridružili sva
trojica zagrebačkih pomoćnih
biskupa: Josip Mrzljak, Vlado
Košić i Valentin Pozaić.
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Zagreb, 27.9.2005. (IKA) Zajednički uvodni susret trajne
formacije svećenika zaređenih
u posljednjih sedam godina
održan je 27. rujna na
Nadbiskupskom duhovnom
stolu u Zagrebu. Trideset i pet
najmlađih svećenika
Zagrebačke nadbiskupije na
svojem su prvom susretu pod
vodstvom Tomislava
Subotičanca, voditelja Odjela
za župnu katehezu
nadbiskupijskoga Katehetskog
ureda, i dr. Josipa Šimunovića,
zamjenika predstojnika
Katehetskog ureda, razmišljali
o projektu pripreme i izrade
katehetske građe za pripremu
na sakrament potvrde. U
projekt su uključeni te su,
vodeći radionice, sudjelovali na
susretu i Božidar Tenšek,
nadbiskupijski povjerenik za
pastoral mladih, o. Tomislav
Glavnik, OFM Conv., župni
vikar zagrebačke župe sv.
Antuna Padovanskog na
Svetom Duhu, te Tomislav
Markić, nadbiskupski delegat
za trajnu formaciju svećenika.

Zaklada Požeške biskupije za pomoć siromašnim
učenicima
Požega, 27.9.2005. (IKA) - Na
osmu obljetnicu uspostave
Požeške biskupije i svoga
biskupskog ređenja, 27. rujna,
požeški biskup Antun
Škvorčević utemeljio je
Zakladu Požeške biskupije za
pomoć siromašnim učenicima i
studentima.
Već nekoliko godina djeluje
biskupijski fond, osnovan za
istu svrhu, a protekle školske
godine iz njega je primilo

pomoć preko šezdeset učenika i
studenata. Utemeljenjem
Zaklade biskup Škvorčević želi
dati čvrstinu i trajnost
dosadašnjoj aktivnosti svoje
biskupije na tom području, na
nov način nastaviti ono djelo
koje je započelo prije 170
godina u požeškom
Orfanotrofiju i trajalo sto
šezdeset godina u zgradi
"Kolegije", sadašnjem sjedištu
Požeške biskupije, kojeg su

dokinule komunističke vlasti
nakon II. svjetskog rata. Tako
će se ujedno ostaviti trajan
spomen na Godinu mladih, koja
je upravo započela u Požeškoj
biskupiji.
Utemeljenje Zaklade povezano
je i s nastojanjima Požeške
biskupije da priskrbi prostore u
Požegi u koje će moći smjestiti
određeni broj siromašnih
učenika i studenata.

Pastoralni posjeti župama Riječke nadbiskupije
Rijeka, 27.9.2005. (IKA) Pastoralni izaslanici riječkog
nadbiskupa Ivana Devčića
započeli su s posjetima župama
nadbiskupije s ciljem
predstavljanja nadbiskupijskog
pastoralnog plana i programa za
2005./06. godinu. Ta se praksa,
započeta prošle godine,
pokazala vrlo plodonosnom, te
će i ove godine nadbiskupovi
suradnici posjetiti sve župe i
župna pastoralna vijeća kako bi
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vijećnike upoznali s planovima
nadbiskupije te pronašli načine
da se oni odraze i na život
svake župe. Na taj se način
koordinira djelovanje na
nadbiskupijskoj razini s onom
župnom, a u svrhu obnove
župnih zajednica kojima je
posvećena i ova pastoralna
godina.

Nadbiskupijskog pastoralnog
vijeća, generalni vikar mons.
Emil Svažić, tajnik vijeća
Dalibor Božić, povjerenik za
duhovna zvanja Sanjin
Francetić, predstojnik Ureda za
obitelj Ivan Nikolić i prvostolni
dekan fra Stanko Dodig u
sljedeća će dva mjeseca
posjetiti sve župe u
nadbiskupiji.

Pastoralni izaslanici
nadbiskupa Devčića
predstavit će u
župama
nadbiskupijski
pastoralni plan i
program za godinu
2005./06.

Izaslanici nadbiskupa, koji su
ujedno i članovi
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Papin pozdrav hodočasnicima
Vatikan, 21.9.2005. (IKA) Papa Benedikt XVI. pozdravio
je na općoj audijenciji 21. rujna
i skupinu hrvatskih
hodočasnika. "Pozdravljam sve
hrvatske hodočasnike, posebno

vjernike iz župe sv. Križa u
Osijeku! Tražite lice
Gospodinovo u Presvetom
Oltarskom Sakramentu kako bi
se i na vašem licu odražavao
sjaj svetosti i radosti. Od srca

blagoslivljam vas i vaše
obitelji! Hvaljen Isus i
Marija!", rekao je Papa
hrvatskim vjernicima
okupljenima na Trgu Sv. Petra.

Susret svećenika Vrhbosanske nadbiskupije
U Vrhbosanskoj
katoličkoj bogosloviji
u Sarajevu okupilo se
više od 90 svećenika

www.ika.hr

Sarajevo, 21.9.2005.
(IKA/KTA) - U Vrhbosanskoj
katoličkoj bogosloviji u
Sarajevu održan je 21. rujna
godišnji susret dijecezanskih
svećenika Vrhbosanske
nadbiskupije, na kojem je
sudjelovalo više od 90
svećenika. Vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić, oslonivši se na riječi
apostola Pavla pozvao ih je da
žive dostojno poziva kojim su
pozvani i trajno budu svjesni
svoga poslanja i svoga
identiteta. Istaknuo je da su
braća po sakramentalnoj milosti
te kao takvi imaju dužnost i
potrebu biti i raditi zajedno.
Zahvalio je svima koji su
spremni graditi istinsko
zajedništvo te ih potaknuo da
svoje rane liječe molitvom,
sakramentima i međusobnim

zajedništvom te da vole svoje
zvanje i Crkvu. Pozvao je
svećenike da ugrađuju sebe za
dobro drugih te postanu
dostojna sredstva Božje milosti,
odupirući se mentalitetu
vremena u kojem je dobro sve
što je korisno.
Ekonom nadbiskupije preč.
Luka Kesedžić upoznao je
svećenike o stanju projekta
izgradnje doma za umirovljene
svećenike, koji će se nalaziti
pored Vrhbosanske katoličke
bogoslovije. Kancelar dr.
Zdenko Spajić iznio je godišnji
izvještaj o radu Fonda
svećeničke solidarnosti
"Međupomoć" te preložio neke
izmjene u Pravilniku.
Duhovnu poruku okupljenim
svećenicima izrekao je
pomoćni vrhbosanski biskup
Pero Sudar, prikazavši poruku

knjige mostarskog biskupa
Ratka Perića "Da nisam ja,
Gospodine?". Riječ je o knjizi
duhovnih vježbi crkvenim
osobama u kojoj je, premda se
govori o dvanaestorici Isusovih
apostola, glavni protagonist
Isus Krist koji izabire svoje
učenike, odgaja ih, poučava,
provjerava i šalje u svijet.
Zatim je biskup Perić govorio o
svojoj drugoj knjizi duhovnih
vježbi pod naslovom: "Ti si taj
čovjek", a potom i o svojim
knjigama: "Naravni porivi i
nadnaravni darovi" i
"Dekalog", u kojima se nalaze
predavanja studentima i ostaloj
mladeži u sklopu Studentskih
tribina u Mostaru jubilarne
2000. godine. Susret je završen
druženjem za zajedničkim
stolom.

Pariz: Tribina u povodu reizdanja disertacije bl.
Merza
U amfiteatru Guizot
pariškog sveučilišta
Sorbona održana
javna tribina
"Književnost i
liturgija"

Pariz, 21.9.2005. (IKA) - U
poznatom amfiteatru Guizot
pariškog sveučilišta Sorbona
održana je 21. rujna javna
tribina "Književnost i liturgija",
priređena u povodu drugog
izdanja doktorske disertacije
Ivana Merza "Utjecaj liturgije
na francuske pisce od 1700. do
1923.". Organizatori kulturne
manifestacije bili su Odjel za
istraživanje hrvatske kulture i
međunarodnih intelektualnih
razmjena, koji djeluje pri
Istraživačkom centru za
komparativnu književnost
Sveučilišta Sorbone, na čelu s
profesorom dr. Henrikom
Hegerom te Postulatura bl.
Ivana Merza s njezinim
voditeljem o. Božidarom
Nagyem.
Osim članova Hrvatske
zajednice u Francuskoj, koji su
s velikim zanimanjem pratili
izlaganja vrsnih stručnjaka iz
povijesti književnosti i liturgije,
svojom nazočnošću
manifestaciju su uzveličale
veleposlanice Republike
Hrvatske i BiH pri UNESCO-u
Neda Ritz i Željana Zovko. S
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francuske strane bio je zapažen
posjet predstavnika
Katoličkoga instituta
Veleučilišta u Parizu na kojem
je studirao Ivan Merz, te
skupina bogoslova iz Ceana sa
svojim profesorima.
U uvodnom izlaganju, nakon
što je pozdravio nazočne i
predstavio predavače, kratki
osvrt na novo izdanje Merzove
disertacije priredio je dr.
Roland Drago, profesor na
Fakultetu prava, ekonomije i
društvenih znanosti u te član
Akademije moralnih znanosti i
politike, koji je i predsjedao
skupom.
"Književnost, liturgija i
kultura" bio je naslov
predavanja mons. Francesca
Folloa, trajnog promatrača
Svete Stolice pri UNESCO-u.
Mons. Follo govorio je o
međusobnoj bliskosti i
povezanosti te razlikama triju
navedenih pojmova, čiji su
sadržaji tijesno vezani uz
Merzovu disertaciju, pa njihovo
preciznije određenje može
pomoći pri čitanju i boljem
razumijevanju Merzova djela.

Ravnatelj Instituta za više
liturgijske studije pri
Katoličkome institutu u Parizu
dr. Patrick Pretot o.s.b. govorio
je samostanskoj liturgiji, kako
ju je doživio i tumačio Ivan
Merz. Ideje i misli za svoje
izlaganje dr. Pretot crpio je iz
članka U krilu liturgije, koji je
Merz napisao nakon
jednodnevnoga posjeta
trapističkom samostanu
Rajhenburg (Slovenija), kamo
je poveo skupinu studenata s
ciljem da ih upozna s ljepotom
liturgije. Oduševljen ljepotom
opisa i bogatstvom misli, dr.
Pretot preporučio je nazočnima
da posjete Merzovu internet
stranicu na kojoj mogu naći
francuski prijevod dotičnoga
članka i druge pojedinosti o
hrvatskom blaženiku.
Thomas Gueydier, profesor
suvremene književnosti i glavni
koordinator u Centru teoloških
studija u gradu Caenu u
Normandiji zaslužan je za
izlazak drugog izdanja
Merzove disertacije za koju je
napisao i vrlo zanimljiv
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predgovor. U svom nastupu na
Sorboni, nazočnima je dao svoj
prikaz spomenute disertacije,
istaknuvši njezinu originalnost,
jer se radi o pionirskom radu .
Djelo ima posebnu vrijednost,
jer su Merzove misli o odnosu
liturgije i književnosti aktualne
i danas, istaknuo je prof.
Gueydier.
Premda tematski različita, sva
tri izlaganja vezana uz
doktorsku disertaciju Ivana
Merza ocrtala su lik Ivana
Merza kao objektivna

znanstvenika i intelektualca
velike kulture s jedne, te
praktična vjernika s druge
strane. Njegov primjer ukazuje
na međusobni odnos i
povezanost vjere, kulture i
znanosti.
Na kraju izlaganja nazočne je
pozdravio, a predavačima i
organizatorima zahvalio na
trudu, postulator kauze Ivana
Merza, o. Božidar Nagy D. I.,
koji je uz rečeno dodao i
činjenicu da Merzovo djelo
predstavlja vrijedan doprinos u

povezivanju francuske i
hrvatske kulture.
Bio je to već drugi put kako
Sorbona, unatoč čestog
isticanja laiciteta kao svog
bitnog obilježja, otvara svoja
vrata izučavanju djela svog
negdašnjeg studenta, sada
blaženika, Ivana Merza. Prvi
put bilo je to prije 9 godina, u
prigodi obilježavanja 100.
obljetnice Merzova rođenja i
prvoga izdanja njegove
disertacije.

Kiseljak: Nogometna utakmica svećeničkih
reprezentacija Hrvatske i BiH
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić, provincijal Bosne
Srebrne fra Mijo Džolan,
predsjedatelj Predsjedništva
BiH Ivo Miro Jović,
predsjednik FBiH Niko
Lozančić, veleposlanik RH u
BiH Josip Vrbošić te mnogi
drugi uglednici iz crkvenog i
društvenog života BiH,
utakmica je završena
neodlučnim rezultatom 2:2.

kardinal Puljić. U propovijedi
je istaknuo kako se svjedočiti
vjeru može kroz razne vidove
pastorala te je pozvao nazočne
vjernike i svećenike da im sport
bude izvor radosti. Kardinal
Puljić dodao je kako je ovaj vid
susreta potreban i radi daljnjeg
kulturnog i duhovnog
zbližavanja Hrvata u BiH i RH,
jer postoje i oni koji i u tim
sferama žele izazvati podjele.

Program je započeo misnim
slavljem koje je u crkvi Sv. Ilije
u Kiseljaku u koncelebraciji
provincijala fra Mije Džolana i
40-tak svećenika predvodio

Predstavnici fojničkog
samostana i franjevki srdačno
su zahvalili svima koji su
organizirali i pomoglitaj susret.

Prihod namijenjen
zaštiti muzejskog i
knjižnog fonda
Franjevačkog
samostana u Fojnici i
za izgradnju dječjeg
vrtića školskih sestara
franjevki u Kiseljaku

www.ika.hr

Kiseljak, 21.9.2005.
(IKA/KTA) - Na stadionu
Hrvatskih branitelja u Kiseljaku
nogometnu utakmicu
humanitarnog karaktera pod
pokroviteljstvom Općinskog
poglavarstva Kiseljaka, čiji je
sav prihod namijenjen zaštiti
muzejskog i knjižnog fonda
Franjevačkog samostana u
Fojnici te za izgradnju dječjeg
vrtića školskih sestara franjevki
u Kiseljaku, odigrale su 23.
rujna nogometne reprezentacije
svećenika republika Hrvatske i
Bosne i Hercegovine. Pred više
od 1500 gledatelja, među
kojima su bili vrhbosanski

Sarajevo: Dan sredstava društvenog priopćavanja
Sarajevo, 23.9.2005.
(IKA/KTA) - U prigodi
obilježavanja Dana sredstava
društvenog priopćavanja koji se
na teritoriju BiH redovito slavi
posljednje nedjelje rujna,
predsjednik Vijeća za sredstva
društvenog priopćavanja BK
BiH vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljić u
Vrhbosanskoj katoličkoj
bogosloviji upriličio je 22.
rujna tradicionalni susret s
novinarima. Na susretu je
sudjelovalo više od 40 novinara
iz različitih medija i redakcija s
područja cijele BiH.
"Mediji u službi razumijevanja
među narodima" naslov je
poruke koja se po 39. put
upućuje u povodu obilježavanja
toga dana. Poruku je napisao
papa Ivan Pavao II.
Predstavljajući dokument,
kardinal Puljić novinarima je
kazao: "Mi, koji živimo u
različitosti na području BiH,
koje su zloupotrebljavane za
konflikte, razumijemo važnost
premošćivanja i poštivanja

vijesti news

različitosti u duhu
razumijevanja, uvažavanja i
rada na općem dobru. Upravo
ova Papina poruka naglašava tu
pozitivnu, odgovornu ulogu
medija". Kardinal je istaknuo
kako je potreban odgoj za
medije koji trebaju izgrađivati
javno mnijenje utemeljeno na
vrijednostima koje će ljude
zbližavati te pomoći u suradnji.
Prevažno je dozvati u svijest i
odgovornost da mediji služe
općem dobru, a toga nema bez
uvažavanja moralnog reda. Na
kraju izlaganja vrhbosanski
nadbiskup istaknuo je kako
Katolička crkva nastoji poučiti
svoje vjernike da iz vjere
otkrivaju uporište rušenje svih
neprijateljskih ograda i da
vraćaju povjerenje među ljude.
Novinarka Radiopostaje Mir
Međugorje Višnja Spajić
predstavila je direktorij "Mediji
- divni Božji darovi u službi
evanđelja" koje je izdalo Vijeće
za sredstva društvenog
priopćavanja BK BiH.
Istaknula je kako je taj

dokument izdan s ciljem
poticanja novoga pastoralnog
rada na području sredstava
društvenog priopćivanja. Potom
je predstavila svako od 5
poglavlja od kojih se sastoji
Direktorij: Sredstva društvenog
priopćavanja u današnjem
svijetu, Teologija
komuniciranja, Kultura medija i
pastoral, Subjekti
komuniciranja te Strukture i
sredstva komuniciranja. Na
kraju izlaganja Spajić je
poručila da je dužnost "vjernika
Božjeg naroda kreativno se
služiti novim pronalascima i
tehnologijama. Treba moliti i
raditi. Treba potaknuti svijest
svih članova unutar Crkve o
značenju sredstava društvenog
priopćavanja kao divnih Božjih
darova na korist čovjeku".
Najveći broj pitanja novinara
predstavljačima dokumenata
odnosio se na samu
komunikaciju između medija i
Crkve, odnosno svećenika i
medija te o etičkim izazovima u
radu medijskih djelatnika.

Na Vrhbosanskoj
katoličkoj teologiji
upriličen susret
kardinala Puljića s
novinarima
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Lisabon: Iustitia et pax HBK o haškom sudu
Hrvatska Iustitia et
pax upozorava da je
praksa haškoga suda
pokazala nekoliko
bitnih odstupanja od
osnivačkih premisa,
prema kojima bi se
sud trebao baviti
individualnom
krivnjom pojedinaca,
a da nacionalna
pripadnost neće biti
kriterij koji će utjecati
na sud, od čega se
odstupilo u raznim
smjerovima, što nije
važno samo za
Hrvatsku i za zemlje
nastale raspadom
Jugoslavije, već i za
Europu u cjelini

www.ika.hr

Lisabon, 23.9.2005. (IKA) - Na
Skupštini europskih komisija
Pravda i mir koja se održava u
Lisabonu od 23. do 25. rujna,
Komisiju Pravda i mir Hrvatske
biskupske konferencije
predstavljaju njezin tajnik dr.
Željko Tanjić i član mr. Gordan
Črpić, koji se svojim
izlaganjem posebno osvrću na
rad haškoga suda i slučaj
odbjegloga generala Ante
Gotovine. Ukazuju na to da je
haški sud osnovan za zločine
počinjene na teritoriju bivše
Jugoslavije te da je načelno, u
nizu uvjeravanja i tumačenja
predstavnika Suda i pobornika
suda, naznačeno je da će se sud
baviti individualnom krivnjom
pojedinaca i da nacionalna
pripadnost neće biti kriterij koji
će utjecati na sud. Članovi
Komisije Iustitia et pax HBK
upozoravaju da je praksa toga
suda pokazala nekoliko bitnih
odstupanja od te premise i to u
raznim smjerovima. Ta
odstupanja, smatraju, nisu samo
važna za Hrvatsku i za zemlje
nastale raspadom Jugoslavije,
već i za Europu u cjelini, jer
otvaraju neka veoma bitna i
teška pitanja koja si suvremena
Europa mora posvijestiti i
prema njima se odrediti.
Što se tiče Hrvatske, navode da
je velika frustracija za Hrvate
bila kada su shvatili da se u
Europskoj zajednici naroda ne
želi jasno naznačiti tko je
agresor, a tko je žrtva. Svaka je
smrt tragična, bez obzira na
nacionalnost, rasu i spol. Rat je
tragičan kao takav, ali pokušaj
stvaranja vrijednosno
neutralnog mišljenja, bez
konteksta unutar kojega se
dogodilo to što se dogodilo,
pridonosi gubitku njegovog
legitimiteta i mogućnosti da
njegova presuda utječe na
uspostavljanje pravednosti i
mira na ovim prostorima, stav
je naše Komisije Pravda i mir.
Kao drugu dimenziju problema
ljudskih prava vezano uz Haag
ističu pitanje generala Ante
Gotovine. Ukazuju na činjenicu
da se cijela država ucjenjuje
"lovom" na haškog bjegunca,
premda prema mnogim
izjavama stranih Vlada general
nije na teritoriju Republike
Hrvatske. Upozoravaju da je
činjenica da jedna europska
institucija praktički drži cijeli
narod taocem neprihvatljiva i, s
aspekta ljudskih prava,
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neodrživa.
Hrvatski predstavnici
upozoravaju i da je, premda je
u radu suda naznačeno da
nacionalno pitanje neće biti
važno u njegovu radu, ispalo
kako je ono ključna činjenica,
te je nacionalna pripadnost
ustvari osnovni preduvjet
pristupa sudu. Sud je, naime,
osnovan za ratne zločine
počinjene na teritoriju bivše
Jugoslavije. Nije osnovan za
Hrvate, Slovence, Srbe,
Bošnjake, Albance,
Makedonce, Crnogorce. Prema
njima, i pripadnici drugih
nacija bili su uključeni u sukob
i zločine na ovim prostorima,
ali njima se ne sudi i ne može
ih se ni načelno optužiti za
mogući zločin, odnosno
provesti istraga protiv njih po
istim kriterijima po kojima se
sudi pripadnicima navedenih
nacija. Upozoravaju da je ideja
da snage koje čuvaju mir ili
zapadne vojske i političari ne
mogu počiniti zločin jednako
deplasirana kao i ideja da
vojska koja se brani ne može
počiniti zločin.
Predstavnici Komisije Pravda i
mir HBK ukazuju i da se u
Haagu mogu naći samo
pripadnici određenih nacija
kojima se sudi i sude im
pripadnici nacija kojih
pripadnici ne mogu biti
podvrgnuti istome sudu. Pri
tome upozoravaju da je točka
do koje je došla suvremena
europska praksa vrlo opasna:
pripadnici jedne nacije (nacija)
sude pripadnicima druge nacije
(nacija), a da pri tome na istom
sudištu, po istim kriterijima za
iste zločine pripadnici nacija
koje sude ne mogu biti
privedeni i ni načelno saslušani
i po zakonu procesuirani.
Hrvatski predstavnici
naglašavaju da je važno
upozoriti Europu danas da
promisli o praksi koju
primjenjuje, upravo u slučaju
Haaga, jer negativne posljedice
dvostrukih kriterija zasnovanih
na ovakvoj osnovi neće
pogoditi samo male narode i
države nastale na prostoru bivše
Jugoslavije, već će pogoditi
čitavu Europu.
Predstavnici naše Komisije
Iustitia et pax svojim
izlaganjem prikazuju i situaciju
katolika u Hrvatskoj, kojih
prema posljednjem popisu

stanovništva ima 87,83%. Za
razumijevanje ljudskih prava,
pravednosti i mogućnosti za
izgradnju mira na našim
prostorima ističu složenost
odnosa manjina i većine.
Naime, manjina i većina nisu u
Hrvatskoj bili u odnosu koji se
razvio na Zapadu i koji je tamo
samorazumljiv, da većina ima
društvenu i političku moć i
odgovornost koja uključuje i
promociju i brigu oko prava
manjine. Situacija u Hrvatskoj
bila je upravo suprotna. Hrvati
katoličke vjeroispovijesti,
premda apsolutna većina
pučanstva, nisu bili u poziciji
javnog oblikovanja vlastitih
stavova, a niti društvenih i
političkih okvira djelovanja,
već su glavni nositelji i
promicatelji određenih
stvarnosti bile različite
manjine: nacionalne i
ideološke. Pri tome
upozoravaju da na Zapadu nije
jasan taj obrnuti odnos manjine
i većine i da je to prouzročilo
cijeli niz pogrešnih političkih
odluka koje su Miloševiću
omogućili da povede rat i koje
su, između ostaloga, i
uzrokovale tragedije poput
Vukovara u Hrvatskoj i
Srebrenice u Bosni i
Hercegovini.
Hrvatski predstavnici osvrću se
i na stanje medija, te
upozoravaju da je bivši
totalitarni sustav veliko
uporište imao u medijima, a
bivši urednici, koji su održavali
i servisirali taj sustav i danas su
urednici u medijima tako da je
sadašnje stanje u medijskom
prostoru dosta loše. Ukazuju i
na to da se ideja "slobode
medija" potpuno pogrešno
razumijeva i da se nigdje ne
insistira na "odgovornosti
medija", da nema dovoljno
pouzdanih izvora informacija, a
javna televizija nije svjesna
odgovornosti koju ima za
oblikovanje općega dobra.
Na kraju ističu i da se u
novonastalim okolnostima ni
Katolička crkva u Hrvatskoj
nije u potpunosti snašla i da je
na pojedinim područjima
propustila reagirati s katolički
dovoljno autentičnim
stavovima kada su bila u
pitanju privatizacija i socijalna
prava unutar novog
kapitalističkog sustava,
medijskoga prostora i pojedinih
drugih oblika ljudskih prava.
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Ivo Andrić - Trideset godina poslije
naziva, dakle u tom
krucijalnom odnosu BiH i
njezinih stanovnika.
U dva bloka izlagalo je po četiri
predavača. U svom izlaganju
"Andrićevo razumijevanje
sebe" književnik i književni
kritičar iz Beograda Miroslav
Karaulac, jedan od najboljih
poznavalaca Andrićeva života i
djela, govorio je o nekim manje
poznatim aspektima iz života
ovoga književnika. Mladi
književnik i publicist iz
Travnika Muharem Bazdulj
skrenuo je pozornost na
bosansku geografiju u Andrića,
temeljeći se na iščitavanju
Andrića u odnosu na Višegrad i
Travnik, mjesta sudbonosno
vezana za Andrićev život i
stvaranje. Pjesnik, književni
kritičar i publicist iz Vareša
Željko Ivanković prešao je
najvažnije Andrićeve životne
postaje, koje su bile, na neki
način, usko vezane za njegovo
stvaranje i njegov život.
Književnik Josip Mlakić je,
pak, iz književne perspektive
progovorio o Andrićevim i
svojim književnim dugovima, i
sam inspiriran i uvjetovan
Andrićevim djelom.
Nakon stanke predavanja su
bila usredotočena na neka
pojedinačna pitanja vezana uz
Ivu Andrića. Profesor na
Filozofskom fakultetu u
Sarajevu, književni stručnjak i
teoretičar Enver Kazaz ponudio

je originalno čitanje Travničke
hronike s pozicije trećeg
svijeta, istaknuvši prisutnost
imperijalne i prosvjetiteljske
ideologije u tom Andrićevu
djelu. Asistentica na
Filozofskom fakultetu u Tuzli
Mevlida Đuvić ponudila je
feminističko, odnosno
postmoderno dekonstruiranje
Andrićevih pripovijetki, ističući
na poseban način različite
koncepte tijela u njima.
Profesor bosanskog jezika na
Bosansko-perzijskom koledžu
Damir Šabotić svoje je
izlaganje usmjerio na topos
granice i metaforu mosta u
Andrićevom romanu "Na Drini
ćuprija". Književnik i publicist
iz Sarajeva Ivan Lovrenović na
nov je način progovorio o
velikoj i posebnoj temi
Andrićeva djela: bosanskim
franjevcima. Složeni odnos tog
pisca i franjevaca Lovrenović je
akribično prikazao, razlikujući
stvarne povijesne likove
franjevaca i one kako ih opisuje
Andrić. Otvorio je mnogo
zanimljivih pitanja koja bi
trebala biti predmetom daljnjih
istraživanja.
U programu je nastupio i
glazbeni duet Mia
Kahrimanović, flauta i Azra
Medić, klavir, koji je svojom
interpretacijom poznatih
klasičnih glazbenih djela
upotpunio večer susreta
umjetnosti, teologije i
prijateljevanja.

Skupom u amfiteatru
Franjevačke teologije
u Sarajevu vraćen
intelektualni diskurs o
tom bosanskohercegovačkom
književnom velikanu
uz kojega su ove
godine vezane dvije
važne obljetnice:
trideset godina od
smrti i šezdeset
godina od
objavljivanja njegovih
romana "Na Drini
ćuprija", "Travnička
kronika" i
"Gospođica"
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Sarajevo, 24.9.2005. (IKA/FIA)
- U amfiteatru Franjevačke
teologije u Sarajevu održan je
24. rujna skup na temu Ivo
Andrić - Trideset godina
poslije. Osam izlagača svojim
su referatima vratili u javnost
intelektualni diskurs o tome
bosansko-hercegovačkom
književnom velikanu uz kojega
su ove godine vezane dvije
važne obljetnice: trideset
godina od smrti (1975) i
šezdeset godina od
objavljivanja romana "Na Drini
ćuprija", "Travnička kronika" i
"Gospođica" (1945).
Na početku programa
predavače i goste pozdravio je
dekan Teologije dr. fra Ivan
Šarčević. Predstavio je razloge
organiziranja takvog skupa,
istaknuvši kako nitko u
bosansko-hercegovačkoj
književnosti nije na literaran
način prepoznao i oslikao
bosanske franjevce kao Ivo
Andrić. Jednako važna bila je i
želja studenata i profesora
Franjevačke teologije
sudjelovati u tamošnjoj
kulturnoj javnosti u dijalogu
koji nije sam stvar književnika,
književnih kritičara i
povjesničara, nego i teologa
koji smatraju da vjera i
umjetnost, religija i umjetničko
djelo stoje zatečeni pred
pitanjem postojanja i
nemogućnošću ostvarenja pune
egzistencije u "zavičajnoj
zemlji" BiH, kako je Andrić

Biskup Komarica posvetio crkvu u Kraljama
Bihać, 24.9.2005. (IKA/KTA) Banjolučki biskup Franjo
Komarica posvetio je 24. rujna
područnu crkvu u Kraljama, u
sjeverozapadnom predgrađu
Bihaća. To je prva
novoizgrađena crkva na
području Banjolučke biskupije
nakon nedavnog rata. Veliku
financijsku pomoć priskrbio je
domaći sin redovnik fra Rafo
Ivankić. Na svečanosti posvete
crkve koncelebriralo je 13
svećenika te mnoštvo vjernika,
a samo je manji dio njih mogao
stati u crkvicu veličine 17x6,70
m. Biskup Komarica posebno
je pozdravio vjernike
prigradskih naselja Kralja,
Kaline i Vrkašića, koji su se u
posljednje dvije godine najviše
zauzimali da sebi podignu
crkvu. U propovijedi je istaknut
značaj crkve kao posvećenog
mjesta gdje se vjernici
okupljaju na susret s Bogom,
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slušanje Božje riječi i molitvu.
Banjolučki biskup podsjetio je
također na kontinuitet
katoličkih vjernika u tome
kraju, jer se već godine 1260.
spominju crkve i samostani na
tom prostoru, ali i na mnoge
teškoće s kojima su se oni
tijekom stoljeća ondje susretali.
Posljednji je rat teško pogodio i
taj kraj, ali su katolici zajedno s
muslimanima i pravoslavnima
nastojali i uspjeli očuvati
međusobno poštovanje,
uvažavanje i solidarnost. Te
biskupove riječi potvrdili su
svojim riječima čestitajući
katolicima u Kraljama na
posveti crkve najprije imam iz
Bakšaiša Abid Veladžić, koji je
govorio i u ime bihaćkog
muftije Makića, te predsjednik
bihaćke općine mr. Hamdija
Lipovača. Mjesta Kralje,
Kalina i Vrkašić su do 1992.
bili posve homogena katolička

sredina s oko 850 katolika, a
danas katolika ima stotinjak
manje. Područna crkva u
Kraljama posvećena je BDM
Anđeoskoj i pripada župi sv.
Antuna Padovanskog u Bihaću
,koju opslužuju župnik fra Juro
Šalić i župni vikar fra Stipo
Raštegorac, a u pastoralu i
domaćinstvu im pomažu
redovnice iz Družbe
Klanjateljica Krvi Kristove s.
Simplicija Šimić i s. Brigita
Pušelj. Na povratku u Banju
Luku biskup Komarica svratio
je u Bosansku Krupu i kratko
pohodio gradilište crkve Imena
Marijina te se mogao
osvjedočiti da će u nekoliko
idućih dana crkva biti stavljena
pod krov. Mala gotska crkva
podignuta 1910. bila je u
svibnju 1992. spaljena, sada se
iz temelja obnavlja, a
financijsku je potporu dala i
Vlada Federacije.

To je prva
novoizgrađena crkva
na području
Banjolučke biskupije
nakon nedavnog rata
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Hrvatsko-slovensko hodočašće u Brezje
Iz dubokih kršćanskih
korijena izraslo je i
raste slovensko,
hrvatsko, europsko
duhovno i kulturno
zajedništvo. Krist nam
je trajno nadahnuće
da s njime gradimo
zajedništvo i suradnju
u našoj nazaretskoj
obitelji europskih
naroda, poručio je
nadbiskup Barišić na
svečanom misnom
slavlju koje je svetištu
Marija Pomagaj
okupilo više od 7000
hrvatskih i slovenskih
hodočasnika

Brezje, 24.9.2005. (IKA) - U
slovenskom nacionalnom
svetištu Marija Pomagaj u
Brezju održano je 24. rujna
slovensko-hrvatsko hodočašće
pod geslom "Zajednička nas
vjera povezuje". Svečano
misno slavlje predvodio je
predsjednik Hrvatske biskupske
konferencije zagrebački
nadbiskup kardinal Josip
Bozanić, zajedno s nuncijem u
Sloveniji nadbiskupom
Santosom Abril y Castellom,
svim slovenskim i desetak
hrvatskih biskupa, oko 140
svećenika i više od sedam
tisuća hodočasnika, među njima
oko 5000 Hrvata.
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Sve ih je pozdravio i izrazio im
dobrodošlicu ljubljanski
nadbiskup Alojz Uran. Božja
providnost učinila nas je
susjedima i time nam dala
veliku odgovornost međusobne
susjedske suradnje. Unatoč
svim razlikama i određenim još
neriješenim pitanjima, nas
kršćane povezuje ista vjera i
ista ljubav prema Majci Mariji.
Okupili smo se ovdje upravo
pod tim geslom - Zajednička
nas vjera povezuje - i povezivat
će nas, ne samo na ovom
zajedničkom slavlju, već nas
mora i ubuduće povezivati,
kako bismo kao kršćani
nastojali na suživotu i suradnji
među svim ljudima i narodima,
poručio je nadbiskup Uran.
Na pozdravu i dobrodošlici
zahvalio je kardinal Bozanić,
koji je istaknuo kako hrvatski i
slovenski narod povezuje
evanđelje i zajedničko čašćenje
Djevice Marije. Poručio je kako
katolici, kao i političari obiju
država imaju svatko svoje
važno poslanstvo u
nastojanjima za dobro oba
naroda. Propovijed je održao
splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišić.
Uvijek je radostan i
nezaboravan događaj biti
romarji - hodočasnici, i zajedno
s braćom i sestrama naći se kod
Majke Marije u njezinim
svetištima, istaknuo je na
početku propovijedi nadbiskup
Barišić. Danas je naša i
Majčina radost još veća, jer
prelazi zemljopisne i susjedske
granice, jer nadilazi kulturne i
jezične barijere. Dobro je da
smo susjedi. Nekoć, unutar
stare Kraljevine i nove
Federacije, granice su nas
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sputavale, a ono bratstvo i
jedinstvo udaljavalo. Mi
vjernici, sinovi i kćeri jedne
Katoličke crkve danas u Brezju
još svjesnije doživljavamo da
nismo po geografiji i granicama
samo susjedi, već smo mnogo
više. Bližnji. Rodbina. Po
Majci Mariji braća i sestre,
istaknuo je splitsko-makarski
nadbiskup.
U radosti zajedništva
hodočastimo Majci Mariji u
pohode, Majci Pomoćnici da
nas prati na našem zemaljskom
hodočašću i pomaže na našem
putu traženja. Čovjek je biće
koje traži, ni sam često ne zna
što. Prepušten svojim željama
ili željama drugih, nerijetko
postaje kolonija nametnutih
potreba i dirigiranih želja.
Osjeća se izgubljeno poput
lutalice bez cilja i smisla.
Uvijek nešto, negdje tražimo,
nedorečeni smo. Prva je
Isusova riječ upućena njegovim
suvremenicima u Ivanovu
evanđelju bila: "Što tražite?".
Ako je Isus u svom prvom
susretu s ljudima svoga
vremena baš to upitao, što bi
tek danas rekao promatrajući
nas u ritmu, pod pritiscima, u
brzini i buci našega
svakodnevlja. Uputio bi nam to
isto pitanje, samo još snažnije i
glasnije: "Što tražite?"
Ne traži samo čovjek. I čovjek
je tražen. Evanđelje nas
izvješćuje o izgubljenosti. Isus
danas nama hodočasnicima
postavlja i pitanje: "Ako mene
tražite, gdje me to tražite?". U
ovisnostima? Hedonizmu?
Konsumizmu? Zabavi? Profitu?
Karijeri? Vezama? Kršenju
propisa? Kriminalu? Što
tražite? Sami sebe? Tko traži
svoj život po svaku cijenu,
izgubit će se! Isus ne prigovara
zbog samog traženja, već zbog
načina i mjesta traženja onih
koji ne razumiju da mu je biti u
onom što je Oca njegova,
istaknuo je nadbiskup. Gdje ga
danas sve traže i tražimo? U
sektama, ideologijama,
filozofijama, gdje ga neće naći.
Pronašli su ga u hramu, u
onome što je Oca njegova - u
Crkvi njegovoj, u Riječi Božjoj,
euharistiji, sakramentima, u
bližnjem.
Isusa mi, hodočasnici, nalazimo
u Hramu Riječi, osobito na
nedjeljnom euharistijskom
slavlju. Da li Ga doista
nedjeljom tu tražimo ili
posvuda drugdje: u radu,

sportu, izletu, odmoru, na sve
strane osim tamo gdje je On?
Nazaret je naše svakodnevlje,
prostor i vrijeme našega
življenja; prostor naših granica
i vremenskih ograničenosti,
Božja riječ u ljudskoj riječi,
prisutnost Boga u čovjeku,
otajstvena prisutnost Emanuela
- Boga s nama. Nazaret je
otajstvo odrastanja
utjelovljenog Boga među nama,
Bogočovjeka koji od čovjeka
prihvaća i uči sve naše ljudsko.
Nazaret je otajstvo otkupljenja
stvorenja i stvorenoga od
beznačajnosti i ograničenosti.
Nazaretska skrovitost i šutnja
jest najveće otajstvo govora
Boga. Govora i traženja nas
samih. A Nazaret je moj, tvoj,
naš život! Brak, obitelj,
društvo! Hrvatska, Slovenija,
Europa! Trgovina,
zakonodavstvo, ekonomija!
Kultura, javnost, mediji!
Politika, Parlament, Ustav,
upozorio je nadbiskup.
Ima li za Njega mjesta u
današnjem Nazaretu? Nije li On
često u anonimnosti, na
periferiji ili čak izbačen i
protjeran iz našeg Nazareta stranac među svojima? Europo
Nazarete, ima li On mjesta u
tvome Ustavu? Radosna vijest
Kristova evanđelja bila je ona
nutarnja snaga s kojom se kroz
mnoge nevolje i tjeskobe
Europa uvijek ponovno
nalazila, obnavljala svoje srce i
lice, rađajući plodovima
kršćanske ljubavi i izvan svojih
granica.
Gospodine, potraži nas da se ne
izgubimo u tami. Taj poziv
uputili su i Slovenci pred više
od dvanaest stoljeća sa svojim
knezom Hotimirom i
slavenskim apostolom
biskupom sv. Modestom. Istom
izvoru, svoj spasonosni krik
uputili su i Hrvati sa svojim
vladarima blagovjesnicima
radosne vijesti u Solinu na
izvoru Jadra, hrvatskog
Jordana. Od nomada, mi
Slovenci i Hrvati, postali smo
starosjedioci, od pogana
kršćani, iz tame prešli smo u
svjetlo, od lutalica hodočasnici.
Od prvog našeg koraka na
ovom hodočašću prati nas
Majka Marija. Ona nas
neprestano prati i vodi Kristu.
Iz susreta s Njime, iz dubokih
kršćanskih korijena izraslo je i
raste slovensko, hrvatsko,
europsko duhovno i kulturno
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Nakon čitanja na slovenskom i
hrvatskom jeziku, Evanđelje je
pjevano na hrvatskom, a
euharistijsku molitvu svećenici
i biskupi molili su na latinskom
jeziku. Uz domaći zbor iz
Brezja pjevao je zbor iz
trsatskog marijanskog svetišta.
Prineseni su simbolički darovi
iz tri hrvatske metropolije i tri
slovenske biskupije: splitski
evanđelistar iz 8. stoljeća,
krunica od bračkog kamena,
stari molitvenici iz marijanskih
svetišta na Trsatu i u Mariji
Bistrici te novčani dar hrvatskih
hodočasnika Slovenskom
Caritasu. Iz Mariborske
biskupije prinesena je zavjetna
svijeća, iz Koparske biskupije
plodovi istarsko-kraške zemlje
- vino i pršut te iz Ljubljanske
nadbiskupije knjiga o
mučenicima za vjeru slovenske
Crkve u posljednjih pola
stoljeća.

vijesti news

Hodočasnicima se na kraju
mise obratio i predsjednik
Slovenske BK mariborski
biskup Franc Kramberger.
Osvrnuvši se na proslavu
Euharistijske godine i blagdan
bl. Antona Martina Slomšeka,
istaknuo je i baštinu zajedničke
kršćanske vjere koja nas
povezuje, osobito marijansku
pobožnost. Ako je prije dvije
godine Marija Bistrica bila
Brezje u Hrvatskoj, danas je
Brezje Marija Bistrica u
Sloveniji, kazao je biskup
Kramberger, istaknuvši time
kako se prije dvije godine u
Mariji Bistrici okupilo više
Slovenaca, a danas u Brezju
više Hrvata, očitujući tako
važnost hodočašća susjednih
zemalja. Ističući zajedničke
kršćanske i susjedske odnose,
napomenuo je kako su Slovenci
i Hrvati u svojoj povijesti
doživjeli zajednički kkada je
stradalo, kako je naveo, više od
sto tisuća domoljuba. Slovenski
hrvatski narod povezani su i
željom za samostalnim
državama, koje smo ostvarili
prije petnaestak godina, kazao
je biskup Kramberger i u tom je
kontekstu spomenuo neriješena
pitanja između dviju država
koja nas, kako je rekao, ne
smiju dijeliti. Naša zajednička
veza su i dvojica naših velikana
bl. Stepinac i bl. Slomšek.
Danas doživljavamo radosno
iskustvo jedinstva različitosti,
različitosti jezika i kulture, ali
iste vjere. Budućnost nam je
zajedno u europskoj zajednici
naroda, poručio je predsjednik
Slovenske BK.
Prije molitve Anđelova
pozdravljenja kardinal Bozanić
u zaključnim je riječima slavlja
istaknuo vjeru koja povezuje i
koja čovjeka vodi zajedništvu.
Bogatstvo koje nosimo u sebi
naša je zajednička katolička

vjera, koja nas je danas okupila
u ovom lijepom svetištu i koja,
kao ništa drugo na ovom
svijetu, ljude može povezivati i
ujedinjavati, stvarajući veliku
Božju obitelj iz raznih naroda,
povezujući zemlje i kontinente.
Mi vjernici smo ljudi koji
želimo hodati po zemlji s očima
koje realno gledaju stvarnost,
ali smo isto tako vjernici koji
upiremo pogled prema nebu i
vjerujemo da je moguće riješiti
sve teškoće. Želimo svima s
ovog hodočašća uputiti poruku
koju smo ovdje doživjeli, a to
je poruka zajedništva i
povezanosti, osobito
zajedništva i povezanosti
između dva katolička naroda hrvatskog i slovenskog, kazao
je kardinal Bozanić, što su
hodočasnici pozdravili snažnim
pljeskom.
Nakon misnog slavlja koje su
izravno prenosili Radio
Ognjišče i Hrvatski katolički
radio, priređen je kulturni
program u kojemu su nastupili
Slovenski oktet iz Ljubljane i
klapa Nostalgija iz Zagreba.
Hodočašće je završeno
zajedničkom molitvom koju u
bazilici predvodio krčki biskup
Valter Župan.
Hodočašće dvaju naroda
priređuje se u sklopu
Srednjoeuropskoga katoličkog
dana koji je u vrijeme
europskoga povezivanja
udružio osam država toga dijela
staroga kontinenta. Prvi
hrvatsko slovenski susret
održan je 2003. u hrvatskom
nacionalnom marijanskom
svetištu u Mariji Bistrici.
Protekle godine i s drugim
narodima povezalo ih je
hodočašće u austrijsko svetište
Mariazell.
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zajedništvo. Krist nam je trajno
nadahnuće da s njime gradimo
naše zajedništvo i suradnju u
našoj nazaretskoj obitelji
europskih naroda. Svjedoci smo
ovih dana da su mladi, tražeći
Njega na Marienfeldu u
Koelnu, došli pokloniti mu se
što je dobar znak za budućnost
Europe i svijeta, napomenuo je
nadbiskup Barišić. Danas iz
svetišta Marija Pomagaj iz
Brezja, s zajedničkog hrvatskoslovenskog hodočašća u radosti
zajedništva Majci u pohode, a
po Mariji k Isusu želimo i mi s
Marijom i Isusom sići u naš
Nazaret. Tu ga želimo trajno
tražiti da bismo mogli, ne
gubeći se, ići naprijed, istaknuo
je nadbiskup Barišić, zazvavši
na tom putu zagovor blaženika,
svjedoka nade u teškim i
beznadnim vremenima bl.
Alojzija Viktora Stepinca i bl.
Antona Martina Slomšeka.
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Papa dao intervju za Poljsku televiziju
Benedikt XVI. planira
2006. posjetiti
domovinu svoga
prethodnika

Vatikan, 20.9.2005. (IKA) Papa Benedikt XVI. planira
2006. putovati u Poljsku. "Ako
Bog dade, želio bih iduće
godine posjetiti Poljsku", rekao
je Papa u svome prvom
televizijskom intervjuu koji je

20. rujna u Castel Gandolfu dao
Poljskoj televiziji. Tema
razgovora bila je dugogodišnja
suradnja i prijateljstvo s papom
Ivanom Pavlom II. Razgovor je
vodio urednik Religijskog
programa na toj televiziji o.

Andrzej Majewski, a razgovor,
koji je vođen na talijanskome
jeziku, bit će prikazan 16.
listopada na dan izbora Ivana
Pavla II. za poglavara Crkve.

Žrtvama tsunamija treba duhovna potpora
Tajlandski biskup na
susretu Caritasa
Internationalis

Rim, 21.9.2005. (IKA/CNS) Stanovnici Tajlanda koji su
preživjeli udar tsunamija prije
devet mjeseci, trebaju više
emocionalnu i duhovnu
potporu, nego materijalnu
pomoć. Posvjedočio je to u
razgovoru za američki
katoličku agenciju CNS biskup

Joseph Prathan Sridarunsil,
istaknuvši da su vjernici u
njegovoj biskupiji izgubili
svoje najbliže, prijatelje,
domove i način života. Devet
mjeseci nakon tsunamija koji je
pogodio stanovnike zemalja uz
Indijski ocean, pripadnici
inozemnih agencija za pomoć

su otišli, no Crkva je ostala i
dalje pruža pomoć i potporu,
rekao je biskup koji je
sudjelovao na susretu Caritasa
Internationalis u Rimu od 20.
do 21. rujna posvećenom
pomoći žrtvama tsunamija.

Nikaragva: Kampanja protiv nepismenosti
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Managua, 21.9.2005.
(IKA/CNS) - 25 godina nakon
nacionalne kampanje protiv
nepismenosti, Nikaragva je
ponovno suočena s velikim
brojem nepismenih. U
razgovoru za američku
katoličku agenciju isusovac o.
Fernando Cardenal, koji je prije
četvrt stoljeća po nalogu
tadašnje revolucionarne vlasti
vodio nacionalnu kampanju za

opismenjavanje, istaknuo je da
je bio "oduševljen, ali i
prestrašen" zadatkom koji mu
je povjeren. Kampanja je ipak
imala veliki uspjeh, broj
nepismenih opao je s 51% na
12,9%. U kampanji pod
vodstvom o. Fernanda oko
stotinu tisuća mladih učilo je
četiri puta više svojih starijih
zemljaka čitati i pisati.
Vrijednost toga pothvata

prepoznao je i UNESCO te
nagradio o. Fernanda i cijelu
kampanju nagradom Nedežda
K. Krupskaya. Na žalost, ističe
o. Fernando, trenutno je u
Nikaragvi oko 34% nepismenih
pa će Vlada zajedno s
veteranima kampanje od prije
25 godina, obnoviti napore
kako bi opismenila
stanovništvo.

Švicarska: Ekumenska humanitarna akcija za korizmu
Bern, 21.9.2005. (IKA) Katoličke i protestantske
udruge u korizmi 2006.
pokreću humanitarnu akciju
posvećenu ljudskim pravima.
Akcija nazvana "Vjerujemo.

Posvetimo se obrani ljudskih
prava" trajat će od 5. ožujka do
16. travnja, a bit će posebno
usmjerena na prava zatvorenika
u Kolumbiji, Meksiku, Indiji,
Filipinima i Demokratskoj

Republici Kongo. U sklopu
akcije bit će održana brojna
predavanja, priređen simpozij i
forum o pravdi u svijetu te će
se prikupljati pomoć putem
prodaje ruža i SMS-a.

Zajedničko pismo njemačkih i poljskih biskupa
40. obljetnica
povijesnog pisma
poljskih biskupa
njemačkoj braći u
episkopatu
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Fulda, 22.9.2005. (IKA) - U
njemačkome gradu Fuldi u
srijedu 21. rujna objavljena je
Zajednička izjava poljskih i
njemačkih biskupa, kojom su
upotpunili obilježavanje 40.
obljetnice razmjene pisama
među biskupima tih dviju
zemalja.
Poljski su biskupi, naime, 1965.
godine poslali pismo njemačkoj
subraći u episkopatu u prigodi
20. obljetnice svršetka
strašnoga iskustva II. svjetskog
rata. Pritom su ih pozvali na
dijalog, pomirenje i bratstvo, a
posebno su proročke bile
njihove riječi: "Praštamo i
molimo oprost". Njemački
biskupi, okupljeni tih dana u
Rimu na završetku Drugoga
vatikanskog sabora, odgovorili
su kako bratskim poštovanjem
prihvaćaju ispruženu ruku, te
izrazili želju da prijetnja mržnje
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nikada više ne razdvoji njihove
ruke.
Biskupi 40 godina kasnije u
zajedničkoj izjavi ističu kako su
njihova pisma bila odlučan
korak i hrabri čin na koji se
valja osloniti i danas, jer ne
nedostaju razlozi za
zabrinutost, kada sjećanje na
mračne trenutke zajedničke
povijesti pobuđuje ne samo duh
pomirenja, već vodi i do
otvaranja još nezacijeljenih
rana, te potiče duh
zadovoljštine za podnesene
nepravde. Biskupi su, nadalje,
istaknuli kako se nužno trebaju
svom snagom oprijeti
neodgovornome ponašanju
onih, među kojima i nekih
predstavnika iz političkoga i
javnoga života, koji
nepromišljeno i dalje razdiru
još uvijek bolne rane iz

prošlosti dvaju naroda ili ih čak
nemilosrdno nastoje iskoristiti
u osobne i političke svrhe. Od
onoga se vremena mnogo
promijenilo - totalitarna vlast i
gubitak nacionalne neovisnosti
mirno su pobijeđeni, a Poljska i
Njemačka sada zajedno
sudjeluju u procesu europske
integracije, dajući rječito
svjedočanstvo kako rat, mržnja
i nasilje nemaju posljednju
riječ. Biskupi su naposljetku
istaknuli zalaganje za opće
dobro svih naroda u Europi,
kao i jačanje njezinoga
kršćanskog identiteta. To je
posebice važno pred novim
izazovima, kako bi se zaštitili
život, brak i obitelj, te pred
novim zadaćama na području
bioetike, na koje često utječu, i
prijete mu, egoistični interesi
istraživanja i ekonomije.
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Nigerija: Biskupi upozoravaju na porast nasilja
Benin, 22.9.2005. (IKA/CNS) Nigerijski biskupi upozorili su
na porast nasilja i oružanih
pljački u zemlji, a mete su
napada i katoličke crkve i
ostale vjerske građevine.
"Službe sigurnosti čine se
nemoćnima", istaknuli su
biskupi u izjavi sa svoga

zasjedanja koje je sredinom
rujna održano u gradu Beninu.
Biskupi su pozvali Vladu da
zaštiti stanovnike Nigerije i
njihovu imovinu i to
preustrojem službi sigurnosti,
ali i smanjenjem broja
nezaposlenih. Prema
posljednjim podacima stopa

nezaposlenosti u Nigeriji iznosi
30%. "Vjerujemo da bi se
smanjenjem nezaposlenosti u
zemlji smanjio i broj mladih
ljudi koji sudjeluju u nasilju i
pljačkama", istaknuli su biskupi
u izjavi u kojoj su zatražili i
odlučnu borbu protiv korupcije.

Stopa nezaposlenosti
u zemlji je 30%

Odgovornosti Crkve u svijetu u kojem vladaju strah i
nesigurnost
nakon njih uslijedili svjedoci
smo jednoga paradoksa. U
našoj zemlji vlada snažan
osjećaj ranjivosti i to upravo u
trenutku u kojem je SAD ostale
jedina supersila koja se izdiže
na političkom i vojnom planu",
rekao je predsjednik USCCB-a.
Podsjetio je kako je Crkva u
SAD-u više put digla svoj glas
protiv preventivnog rata i
političke unilateralnosti,
istodobno ističući da se slaže s
činjenicom da svaka zemlja ima
pravo štiti vlastite građane i
njihovu sigurnost. "Vrijeme je
promicanja mira, koji nije samo
odsutnost rata, već također
zaštita ljudskih prava i
zauzimanje za pravednost, tako
da se pridonese uklanjanju
dubokih uzroka međunarodnih
suprotnosti", rekao je biskup
Ricard. Došlo je vrijeme da se
promiče kooperativna sigurnost
koja iziskuje da se prevlada
unilateralnost. "Dužnost obrane
općeg dobra i mira moraju naći

alternativni put putu nasilja i
pribjegavanju oružju, koje
samo po sebi nije dovoljno da
riješi probleme i mora biti
posljednje rješenje kojem će se
pribjeći", rekao je Ricard.
Skrenuo je pozornost na
dužnost da se gradi mir
slijedeći pravednost. Nema
drugog puta osim pobjede nad
glađu i siromaštvom te jačanja
nadnacionalnih tijela, u prvom
redu OUN-a, poručio je biskup
Ricard.
Mons. Giuseppe Merisi iz
ComECE-a je, citirajući Ivana
Pavla II. i kardinala Carla
Mariju Martinija, podsjetio
kako se zauzetost protiv
terorizma mora ogledati i na
političkom i pedagoškom
planu, uklanjanjem uzroka koji
stoje u pozadini nepravednih
prilika, dok je za prevladavanje
idola mržnje i nasilja vrlo
važno naučiti suosjećati s
patnjama drugoga.

Američki i europski
biskupi okupljeni na
susretu u Bruxellesu
razmišljali o
trenutačnim prilikama
u svijetu, ulozi Crkava
u promicanju mira i
dijaloga te nuđenju
nade današnjem
svijetu
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Bruxelles, 22.9.2005. (IKA) Današnji svijet muče mnogi
strahovi. Obzor nije nimalo
vedar i nesigurnosti su svjesni
ne samo građani, već i političari
na najvišim razinama. I Crkve
su toga svjesne, rekao je
predsjednik Vijeća biskupskih
konferencija Europske unije
(ComECE) biskup Joseph
Homeyer otvarajući u srijedu
21. rujna u Bruxellesu okrugli
stol "Izazov globalne sigurnosti
i governance" održanog u
sklopu dvodnevnog susreta
europskih i američkih biskupa.
"U tome kontekstu", primijetio
je nadbiskup Homeyer, "rastu
odgovornosti Crkava, koje su
pozvane unaprjeđivati dijalog i
podupirati mir i nadu u
današnjem svijetu".
Biskup John Ricard,
predsjednik BK SAD-a
(USCCB) rekao je kako je
nastupilo "doba sve većih
suprotnosti". "Nakon atentata
od 11. rujna i ratova koji su

Izlaganje vatikanskog predstavnika pri UN-u
New York, 23.9.2005. (IKA) Treba raditi spretno i odlučno
kako bi se ostvario dogovoreni
paket reformi, premda ne
nedostaje nezadovoljstva i
opreza, istaknuo je stalni
promatrač Svete Stolice u UN-u
nadbiskup Celestino Migliore
23. rujna, na svršetku uvodnoga
sastanka Opće skupštine koji je
obilježio 60. obljetnicu
Organizacije ujedinjenih
naroda. Glavni tajnik Kofi
Annan izjavio je kako vođe
nisu postigli iscrpan dogovor
kakav bi on želio, ali su sa
summita proizišle vrlo vrijedne
obveze. Jednom riječju - čaša je
napola puna, možda i malo
više, ocijenio je Annan.
Sveta Stolica izrazila je
zadovoljstvo zbog velikoga
dijela prijedloga sadržanih u
zaključnome dokumentu skupa,
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ali je dala i neka objašnjenja
vezana uz reproduktivno
zdravlje te pristup i obavljanje
pobačaja, u vezi s kojima je
nadbiskup Migliore pokazao
oprez, već izražen u prigodi
međunarodnih konferencija o
razvoju u Kairu i o ženi u
Pekingu. Što se, pak, tiče
neostvarenih očekivanja,
vatikanski predstavnik smatra
žalosnim što nije postignut
dogovor o nadzoru oružja, kao i
o njegovome neširenju i
razoružavanju. Činjenica da se
više novca i inteligencije koristi
za smrt nego za život, skandal
je koji bi trebao biti u središtu
pozornosti svih naroda,
upozorio je nadbiskup.
Osvrnuvši se na mir i sigurnost,
nadbiskup Migliore poželio je
da se pred tragedijama
genocida, ratnih zločina i onih
protiv čovječnosti, te pred

etničkim čišćenjima dade tome
humanitarnome području
konačni zakonski oblik.
U vezi s ulogom Ujedinjenih
naroda, nadbiskup je upozorio
na tri određena područja
zalaganja: solidarnost sa
siromašnima, promicanje
općega dobra te održivi razvoj s
okolišem. Istaknuvši kako
svjetska vlast treba također
zajamčiti globalizaciju bez
obespravljivanja, napomenuo je
kako to zahtijeva snažnu i
hrabru organizaciju. Među
zadaćama Organizacije
ujedinjenih naroda istaknuo je i
vrijedan i važan prinos u
međureligijskoj suradnji za mir
i razvoj, odnosno na području
na kojemu Sveta Stolica daje
punu potporu za oblikovanje
savjesti i širenje zajedničkih
etičkih vrednota.

Činjenica da se više
novca i inteligencije
koristi za smrt nego za
život, skandal je koji
bi trebao biti u
središtu pozornosti
svih naroda, istaknuo
nadbiskup Migliore
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Papa s predstavnicima meksičke Crkve i države
Benedikt XVI. s novim
veleposlanikom pri
Svetoj Stolici i
skupinom biskupa u
pohodu Ad limina o
stanju u meksičkom
društvu

Castel Gandolfo, 23.9.2005.
(IKA) - Demokratska laička
država je ona koja bez
povlastica i ograničenja štiti
prakticiranje vjere svojih
građana, istaknuo je papa
Benedikt XVI. u govoru
novome meksičkom
veleposlaniku pri Svetoj Stolici
Luisu Felipeu Bravu Meni, čije
je vjerodajnice primio 23. rujna
u Castel Gandolfu. Pred sve
snažnijim laicizmom koji
vjerski život svojih građana želi
svesti na privatnu stvar, Crkva
dobro znade da kršćanska
poruka jača i prosvjetljuje
temeljna načela svakoga
suživota, od svetosti života do
dostojanstva ljudske osobe.
Papa je zatim istaknuo
nezaobilaznu vrednotu braka i
obitelji, koji se ne može
izjednačiti niti miješati s
drugim oblicima zajednice.

Ustanovi obitelji u Meksiku,
kao i drugim zemljama,
potrebna je posebna potpora,
jer ona postupno gubi svoju
životnost, upozorio je Papa.
Osvrnuvši se na probleme koji
pogađaju meksičko društvo,
Benedikt XVI. istaknuo je kako
posebnu pozornost treba
posvetiti trgovini drogom,
problemu koji utječe na
meksičko gospodarstvo i
pomaže korpciju, uzrokujući
veliku štetu za čitavo društvo.
Jedan od uzroka tog problema
je ekonomska nejednakost koja
ne dopušta opravdani razvoj
velikoga dijela pučanstva.
Stoga je nužno iskorijeniti to
zlo širenjem istinskih ljudskih
vrednota i izgradnjom prave
kulture života.
Papa je također potaknuo na
promicanje integracije
domorodačkih naroda u

Meksiku, uvijek poštivajući
njihove običaje i oblike
uređenja njihovih zajednica.
Papa je istog dana primio i
skupinu meksičkih biskupa na
završetku pohoda Apsotolskim
pragovima. Pozvao je biskupe
da se u pastoralnoj službi
posvete svima, kako vjernicima
koji aktivno sudjeluju u životu
zajednice, tako i onima koji su
se udaljili i traže smisao
vlastitoga života. A za to je
potrebno poznavati i razumjeti
svijet u kojemu živimo,
njegova očekivanja i težnje,
kao i njegovu, često
dramatičnu, narav. Nužno je
također predložiti Riječ Božju,
i to odgovarajućim jezikom i u
obliku prilagođenome našem
vremenu, kako bi ona dala
odgovor na teškoće i probleme
koji ljude najviše muče,
poručio je Papa.

Zasjedanje Međunarodne BK sv. Ćirila i Metoda
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U središtu
razmatranja bila su
različita tijela BK
nakon što su joj
pridruženi apostolski
egzarhati za katolike
istočnog obreda na
teritorijima SiCG i
Makedonije i Skopska
biskupija - Biskupi
podržali osnivanje
Teološke škole u
Subotici
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Beograd, 24.9.2005. (IKA) Međunarodna biskupska
konferencija sv. Ćirila i Metoda
održala je od 22. do 24. rujna u
franjevačkom samostanu u
Beogradu svoje XV. plenarno
zasjedanje. Na kraju zasjedanja
svi su članovi konferencije
sudjelovali u završnim
svečanostima jubilarne godine
sv. Gerarda u Zrenjaninu i u
Mužlji. Biskupi su razmatrali
dosadašnje djelatnosti
konferencije, osvrnuli se na
različite pozive mjesnih Crkava
i Rimskih ureda te odredili
konkretna zaduženja potrebna
za buduću suradnju na
različitim razinama. U središtu
razmatranja bila su različita
tijela BK kojoj su se u
posljednjem trogodištu
pridruženi Apostolski egzarhat
za katolike istočnog obreda na
teritoriju Srbije i Crne Gore sa
sjedištem u Ruskom Krsturu,
Skopska biskupija i Apostolski
egzarhat za katolike istočnog
odreda u Republici Makedoniji
sa sjedištem u Strumici.
Izabrani su novi ili potvrđeni
dosadašnji predsjednici Vijeća i
Komisija. Posebno je definiran
rad Komisije Justitia et pax.
Biskupi su proučili Prijedlog
Zakona o vjerskoj slobodi i
pravnom položaju Crkava,
vjerskih zajednica i vjerskih
organizacija i zauzeli stav
prema predviđenim
mogućnostima. Uputili su
ponovni poziv da se što prije
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isprave povijesne nepravde
prošlosti i da se donese Zakon o
denacionalizaciji. Zatražen je
hitan povrat crkvenih matica.
Biskupi su nadalje upozorili na
važnost župne kateheze i
školskog vjeronauka. Nakon
upoznavanja s tom
problematikom utvrdili su da
postoje neke suvišne poteškoće
u školama na području Srbije.
Konkretne prijedloge usmjerili
su na daljnju dobru pripremu
katekizama i formiranje
vjeroučitelja na duhovnom i
stručnom području, kao i na što
bolju i svestraniju suradnju s
vjeroučiteljima ostalih Crkava i
vjerskih zajednica, kako bi
porasla suradnja i povjerenje
među svim mladima.
Pojedini biskupi izvijestili su
Konferenciju o svojim
prioritetima na razini BK i
zauzeli se za međusobnu
solidarnost. Posebno su
podržali osnivanje Teološke
škole u Subotici i daljnji rad
osnovanoga Bogoslovnog
sjemeništa. Članovi MBK su
svjesni da se osnivanjem tog
studijskog centra odgovara na
potrebe teološkog studija i
omogućava bolja permanentna
formacija svećenika, đakona,
redovnika i laika. Te institucije
će pomoći unapređenje
ekumenskog i kulturološkog
dijaloga.
Razmotrili su i programe
Godine euharistije te se
dogovorili o načinu njezinog

završetka. Biskupsku
konferenciju će na Sinodi
biskupa u Rimu predstavljati
biskup. Đuro Džudžar.
Prihvaćen je pripremljeni
sadržaj zajedničkog doprinosa
radu te Sinode. Biskupi su
razmotrili i potrebu za
objektivnošću te dali posebnu
podršku studiju kulturnog
nasljeđa, koje smatraju da je od
velike pomoći za novu
evangelizaciju, imajući u vidu
da jasnim duhovnim i
eklezijalnim identitetom mogu
najbolje podržati svestrani
dijalog. Spominjući se 40.
obljetnice završetka Drugoga
vatikanskog sabora, istaknuli su
važnost liturgijskih susreta i
razmišljali o daljnjem
ostvarenju toga najvećeg
crkvenog događaja u 20.
stoljeću. Konstatirali su da
treba pristupiti još većom
zauzetošću proučavanju tog
dara Duha Svetoga Crkvi i
čovječanstvu, kako bi Krist
zasjao kao svjetlo svijeta. U
tom duhu je održan i poseban
susret s redovnicima i
redovnicama. U brzojavu papi
Benediktu XVI. članovi
konferencije uputili su izraze
potpunog zajedništva i
nastojanje za unapređenjem
suradnje i jedinstva. Izrazili su
želju svojih vjernika i nadu da
će ga na tim prostorima moći
primiti kao pastira Crkve i
promicatelja istine i
pravednosti.
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Rim: Skup o 40. obljetnici Nostra Aetate
Rim, 25.9.2005. (IKA) - Na
Papinskome sveučilištu
Gregoriana otvoren je 25. rujna
međunarodni skup o saborskoj
deklaraciji Nostra Aetate
prigodom 40. obljetnice
njezinoga objavljivanja. Tema
skupa je "Nostra Aetate danas promišljanja nakon njezina
poziva na novo razdoblje
međuvjerskih odnosa".
Nadbiskup Michael Fitzgerald,
predsjednik Papinskoga vijeća
za međuvjerski dijalog, kazao
je za Radio Vatikan kako je
temeljna riječ te saborske
deklaracije poštivanje, to jest
treba poštivati osobe drugih
religija, jer ima istinskih
vrednota u tim vjerskim
tradicijama. U proteklih
četrdeset godina očitovalo se
poštovanje drugih religija,
poglavito u aktivnostima Pavla
VI., Ivana Pavla II., a i

Benedikta XVI. - primanjem
izaslanstava nakon njegova
izbora za papu, posjetom
sinagogi u Koelnu, te susretom
s muslimanskim uglednicima u
Njemačkoj. U njihovim je
aktivnostima uvijek prisutna
spremnost prihvata drugoga i
suradnje u današnjem svijetu.
Osvrnuvši se na dijalog s
drugim religijama, nadbiskup
Fitzgerald je rekao da to ne
znači žrtvovanje kršćanskoga,
katoličkog identiteta, naprotiv
razlike između religija nas
upućuju da dublje otkrivamo to
što je najdragocjenije u našoj
vjeri, poglavito utjelovljenje, da
se Bog utjelovio kako bi nas
spasio i da je to naš put
spasenja. Dijalog s drugim
religijama ne uništava istinu
naše vjere, nego ju stavlja na
istaknuto mjesto, rekao je
nadbiskup i dodao kako su i

muslimani u ovih četrdeset
godina pokazali interes za
dijalog s katolicima, a Papinsko
vijeće je odgovorilo otvaranjem
dvaju stalnih Ureda. S
muslimanima se razgovara ne
samo o teološkim problemima
nego i o svjetskim problemima.
Na upit kako pomiriti dijalog s
naviještanjem evanđelja,
nadbiskup je istaknuo da
dijalog sadržava u sebi izvjesno
naviještanje evanđelja, jer
kršćanin treba svjedočiti svoju
vjeru, to jest naviještati
evanđelje kroz dijalog imajući
u vidiku tradiciju osobe kojoj
želi prenijeti poruku. Ne postoji
potpuna razdvojenost ovih
dvaju trenutaka, nego
razlučivanje potpomognuto
milošću Duha Svetoga što nam
je činiti u određenom trenutku,
upozorio je nadbiskup
Fitzgerald za Radio Vatikan.

Tema skupa je
"Nostra Aetate danas
- promišljanja nakon
njezina poziva na
novo razdoblje
međuvjerskih odnosa"

Prag, 25.9.2005. (IKA) - U
Pragu je od 22. do 25. rujna
održana Skupština Europske
baptističke federacije (EBF). Ta
je skupština uslijedila nakon
proslave stote obljetnice
Svjetskog saveza baptista
(BWA) koja je ljetos održana u
Birminghamu, u Velikoj
Britaniji. Na skupštini u Pragu
bio je prisutan i Denton Lotz,
glavni tajnik BWA koji je u
svom obraćanju sudionicima
skupa istaknuo da su baptisti,
kojih je u svijetu više od stotinu
milijuna, poznati po svojoj

misijskoj gorljivosti.
Skupština je usvojila rezoluciju
o svjetskom siromaštvu u kojoj
se poziva na konkretne oblike
djelovanja kao bi se sve dublji
ponor između bogatih i
siromašnih smanjio i unijela
pravednost u međusobne
odnose. Kao rezultat EBF-ove
konferencije o trgovanju
ljudima, održane proljetos u
Budimpešti, Skupština je
obaviještena o koracima koji se
poduzimaju kako bi se izgradila
mreža pomoći u borbi protiv
suvremenog robovlasništva.

Za Savez baptističkih crkava u
Republici Hrvatskoj (SBC) ta je
godišnja skupština važna i po
tome što je predsjednik SBC-a,
p. Toma Magda izabran za
potpredsjednika Europske
baptističke federacije. Po
sustavu djelovanja, za dvije
godine p. Magda će zamijeniti
sadašnjeg predsjednika Helari
Puu iz Estonije i postati
predsjednik EBF-a i tu će
službu obnašati tijekom
sljedeće dvije godine.

Pastor iz Hrvatske
potpredsjednik
Europske baptističke
federacije
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Prag: Održana skupština europskih baptista

44% Iraca redovito na nedjeljnoj misi
Dublin, 26.9.2005. (IKA) - U
Irskoj 44% katolika redovito
nedjeljom ide na misu, objavio
je dnevni list "Irish Examiner"
rezultate nedavne ankete.
Postotak Iraca koji redovito idu
u crkvu veći je od

zapadnoeuropskog prosjeka, ali
je broj sudionika nedjeljnih
misa u Irskoj opao u proteklih
30 godina. U anketi provedenoj
1975. gotovo 90% Iraca
istaknulo je da svake nedjelje
ide u crkvu, a 13 godina kasnije

bilo ih je 82%. Najnovija
anketa pokazuje da u Irskoj
žene redovitije idu u crkvu, a u
dobnoj skupini od 18 do 24
godine tek svaki peti vjernik
svake nedjelje sudjeluje na
misi.

Postotak Iraca koji
redovito idu u crkvu
veći je od
zapadnoeuropskog
prosjeka

Peticija za vraćanje Sv. Sofije pravoslavnoj Crkvi
Zuerich, 26.9.2005. (IKA) Pokrenuta je privatna inicijativa
prikupljanja potpisa za peticiju
Europskome parlamentu kako
bi se Sveta Sofija u Carigradu,
pri mogućem ulasku Turske u
Europsku uniju, vratila
tamošnjoj pravoslavnoj Crkvi.
Pokretač peticije je
psihologinja iz Zuericha
Angeliki Papagika, koja na
Internet stranici
www.hagiasophiablog.com želi
prikupiti milijun potpisa i
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predati ih Europskome
parlamentu. Ona objašnjava
kako se radi o privatnoj
inicijativi i da nije u dosluhu s
mjesnim pravoslavnim
poglavarima, te da nije riječ o
neprijateljskome potezu prema
islamu ili Turskoj. U tekstu uz
peticiju ona objašnjava da je
Sveta Sofija, koja je sada
muzej, a nakon turskoga
osvajanja Carigrada bila je
pretvorena u džamiju, "kuća
Božja" i jedna od "najljepših"

kršćanskih crkava i građevina
za koju se posebno skrbio
sultan Abdulmecid I. (18391861) iz reformatorskog
perioda Osmanlijskoga carstva.
Vraćanjem Svete Sofije
kršćanima, turske bi vlasti
učinile "velikodušno i
plemenito djelo" te bi iskazale
poštovanje prema kršćanskim
Crkvama u Turskoj i u Europi,
ističe Papagika. Još nema
službene reakcije pravoslavne
Crkve na tu inicijativu.

Do sada nije bilo
službene reakcije
pravoslavne Crkve u
Turskoj na tu
inicijativu
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Papa primio Hansa Künga
U središtu razgovora
bile su dvije tematike
kojima Hans Küng u
najnovije vrijeme u
svojemu radu
posvećuje osobito
zanimanje: pitanje
Weltethosa (svjetske
etike) i dijaloga
između prirodnih
znanosti i katoličke
vjere

Vatikan, 26.9.2005. (IKA) Papa Benedikt XVI. susreo se u
subotu 24. rujna u Vatikanu s
profesorom Hansom Küngom
iz Tübingena, priopćio je u
ponedjeljak 26. rujna ravnatelj
Tiskovnog ureda Svete Stolice
dr. Joaquin Navarro Valls.
Susret je protekao u
prijateljskom ozračju. Papa i dr.
Küng složili su se da nema
smisla u sklopu toga susreta
ulaziti u raspravu o
doktrinalnim pitanjima u
kojima postoji razmimoilaženje
između Künga i Učiteljstva
Katoličke crkve. U središtu su
razgovora zato bile dvije
tematike kojima dr. Küng u
najnovije vrijeme u svojemu
radu posvećuje osobito

zanimanje: pitanje
"Weltethosa" (svjetske etike) i
dijaloga između prirodnih
znanosti i katoličke vjere. Prof.
Küng istaknuo je kako njegov
projekt "Weltethos" nije
nipošto neka apstraktna
umotvorina; u prvi su plan
stavljene moralne vrijednosti
oko kojih postoji zajednička
složnost svih velikih religija,
unatoč svim razlikama, a koje
svjetovna misao, poradi njihove
uvjerljive primjerenosti, može
pojmiti kao ispravne kriterije.
Papa je istaknuo kako cijeni
nastojanja prof. Künga da
dadne obola ponovnom
priznavanju temeljnih moralnih
vrijednosti čovječanstva putem
dijaloga religija i u susretu sa

svjetovnom mišlju. Istaknuo je
kako je rad na obnavljanju
svijesti o vrijednostima na
kojima počiva ljudski život
također važni cilj njegove
papinske službe. Istodobno,
Papa je ponovno potvrdio svoje
slaganje s pokušajem profesora
Künga da oživi dijalog između
vjere i prirodnih znanosti i, u
odnosu sa znanstvenom misli,
pokaže valjanost opravdanosti i
nužnosti "pitanja o Bogu".
Profesor Küng izrazio je svoje
odobravanje glede Papinih
napora upravljenih ka
unapređivanju dijaloga među
religijama kao i susreta s
različitim društvenim
skupinama suvremenog svijeta.

Vatikan: Održan simpozij o redovništvu
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Simpozij priređen u
povodu 40. obljetnice
objavljivanja dekreta
Drugoga vatikanskog
koncila "Perfectae
Caritatis"

Vatikan, 27.9.2005. (IKA) Svečanom misom u bazilici Sv.
Petra u Rimu 27. rujna završen
je dvodnevni simpozij o
osobama posvećenog života
koji je održan u Vatikanskoj
sinodalnoj auli u povodu 40.
obljetnice objavljivanja dekreta
Drugoga vatikanskog koncila
"Perfectae Caritatis - o
prilagođenoj obnovi
redovničkog života". Simpozij,
naslovljen "Stanje i perspektive
posvećenog života", priredila je
Kongregacija za institute
posvećenog života i družbe
apostolskog života. Simpoziju i
svečanom bogoslužju u bazilici
Sv. Petra predsjedao je prefekt
Kongregacija nadbiskup Franc
Rode.
Na susretu se okupilo više od
400 biskupa, redovnika i
redovnica iz svih dijelova

svijeta. Okupljeni "svjedoci
preobražujuće Božje
prisutnosti", kako je redovnike
nazvao papa Benedikt XVI., u
provom su nizu predavanja
slušali o teološkoj i kristološkoj
pretežnosti dekreta "Perfectae
Caritatis", a drugi niz
predavanja bio je posvećen
duhovnom iskustvu posvećenog
života danas. Promišljalo se o
novim oblicima ustroja osoba
posvećenog živoga, a iz krize
zvanja u pojedinim zemljama
dolazili su poticaji o potrebi
osluškivanja Duha Svetoga u
današnjemu svijetu. U trećem
nizu predavanja, nazočnima su
se obratili predstavnici
redovništva sa svih kontinenata
kako bi zajednički promišljali
probleme, ali i budućnost
redovničkoga života i poziva.
Na simpoziju su iz Republike

Hrvatske sudjelovali
predsjednik Konferencije viših
redovničkih poglavara o. Iko
Mateljan, te predsjednica Unije
viših redovničkih poglavarica s.
Emilija Barbarić. Iz Bosne i
Hercegovine sudjelovali su
banjolučki biskup Franjo
Komarica i s. Marina Piljić,
provincijalna glavarica Družbe
Služavki Maloga Isusa iz
Sarajeva, kao zamjenica
predsjednika Konferencije viših
redovničkih poglavara i
poglavarica u BiH.
Prema podacima Svete Stolice,
u svijetu je više od milijun
redovnika i redovnica. Od toga
je 137.500 svećenika, oko 55
tisuća redovničke braće, 738
tisuća redovnica i oko 29 tisuća
pripadnika svjetovnih instituta.

Nije potpisan nikakav dokument "o homoseksualcima i
sjemeništima"
Nije određen ni datum
za moguće
potpisivanje teksta na
kojem se radi od
2001. godine
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Washington, 27.9.2005. (IKA)
- Papa Benedikt XVI. do sada
nije potpisao nikakav dokument
u kojemu bi bilo riječi o
smjernicama za primanje
homoseksualaca u bogoslovna
sjemeništa, objavila je 27. rujna
američka katolička agencija
CNS, prenosi Kathpress.
Pozivajući se na izjave "više
visokih kurijalnih dužnosnika"
CNS nadalje tvrdi kako još
uopće nije određen nikakav
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datum za moguće potpisivanje
teksta na kojem Kongregacija
za odgoj, u uskoj suradnji s
Kongregacijom za nauk vjere,
radi od 2001. godine.
Vijest da će dokument biti
objavljen u rujnu svoj izvor
navodno ima u intervjuu
nadbiskupa Edwina OBriena
tjedniku "National Catholic
Register". U njemu, naime,
američki vojni biskup i ujedno

koordinator skupine za
američka sjemeništa koju je
ustanovila Sveta Stolica, iznosi
svoje mišljenje kako se oni koji
su bili u nekoj homoseksualnoj
vezi ili imaju homoseksualne
sklonosti ne bi ni trebali
prijavljivati u sjemeništa.
OBrien također smatra kako ih
vodstvo sjemeništa i ne bi
trebalo primiti.

Prilog dokumenti

Euharistija i ljubav
"Uzmite i jedite, ovo je tijelo
moje ... Pijte iz nje svi! Ovo je
moja krv" (Mt 26,26-27).
Isusove riječi u dvorani
Posljednje večere unaprijed
označuju njegovu smrt i
objavljuju svijest kojom se On
suočio s tom smrću,
preoblikujući je u darivanje
sebe samoga, u činu ljubavi
koja se sasvim daruje. U
euharistiji Gospodin nam se
daruje svojim tijelom, svojom
dušom i svojim božanstvom, a
mi postajemo jedno s njime i
jedni s drugima. Naš odgovor
na njegovu ljubav mora biti
dakle konkretan, potrebno je
izreći istinsko obraćenje prema
ljubavi, u praštanju, u
međusobnome prihvaćanju i
pažljivosti na potrebe sviju.
Toliki su i mnogovrsni oblici
služenja što ga možemo pružiti
bližnjemu u svakodnevnomu
životu. Euharistija postaje tako
izvorom duhovne snage koja
obnavlja svijet ljubavlju
Kristovom.
Pravi svjedoci te ljubavi su
sveci, koji su iz euharistije
primali snagu za djelatnu
ljubav, koja je nerijetko bila
junačka. Mislim ovdje na
svetoga Vinka Paulskoga, čiji
ćemo liturgijski spomen
proslaviti prekosutra, koji je

govorio: "Kolike li radosti u
služenju osobi Isusa Krista u
njegovim siromašnim
udovima!". Mislim na blaženu
Majku Tereziju, utemeljiteljicu
Misionarki ljubavi, koja je
među najsiromašnijima ljubila
Isusa, kojega je svakoga dana
primala i motrila u posvećenoj
hostiji. Prije svih svetih i više
nego njih, božanska je ljubav
ispunila srce Djevice Marije.
Nakon Navještenja, potaknuta
od Onoga kojega je nosila u
utrobi, Majka utjelovljene
Riječi hitro se uputila kako bi
pohodila svoju rodicu Elizabetu
i pomogla joj. Molimo da svaki
kršćanin, hraneći se tijelom i
krvlju Gospodinovom, sve više
raste u ljubavi prema Bogu i u
velikodušnom služenju braći.

Papin nagovor uz
molitvu Anđeo
Gospodnji u nedjelju
25. rujna 2005.

Nakon molitve Anđeo
Gospodnji:
Prekosutra ćemo proslaviti
Svjetski dan turizma, društvene
pojave značajne za suvremeni
svijet. Ponavljam svoju želju da
turizam uvijek bude praćen
poštivanjem osoba i kultura, te
tako pomogne dijalogom i
razumijevanjem. Sljedećega
četvrtka je Svjetski dan
pomorstva. Koristim ovu
priliku da svima koji djeluju na
morima, uputim svoj srdačni
pozdrav praćen molitvom.
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Ove posljednje nedjelje koju
provodim u Castel Gandolfu
želio bih srdačno pozdraviti sve
stanovnike ovoga grada,
ponavljajući svima svoju živu
zahvalu na prijemu koji mi je
ovdje ukazan. Nastavljajući
razmišljanje o euharistijskome
otajstvu, središtu kršćanskoga
života, danas bih htio osvijetliti
vezu između Euharistije i
ljubavi. "Ljubav" - na grčkome
agape, a na latinskome caritas ne označava na prvom mjestu
neki čin ili osjećaj naklonosti,
nego označava duhovni dar,
ljubav Božju što je Duh Sveti
ulijeva u ljudsko srce, te ga
potiče da se daruje samome
Bogu i bližnjemu (usp. Rim
5,5). Čitav zemaljski Isusov
život, od začeća do smrti na
križu, bio je jedan jedinstveni
čin ljubavi, do te mjere da
možemo svoju vjeru možemo
sažeti ovim riječima: Jesus
Caritas, Isus Ljubav. Na
Posljednjoj večeri, znajući da je
"došao njegov čas" (Iv 13,1),
božanski je Učitelj dao svojim
učenicima najuzvišeniji primjer
ljubavi perući im noge, te im je
povjerio svoju najdragocjeniju
baštinu, euharistiju, u kojoj je
sadržano čitavo vazmeno
otajstvo, kako je to napisao moj
časni prethodnik Ivan Pavao II.
u enciklici Crkva iz Euharistije
(usp. br. 5).

Božja svemoć očitovana u povijesti, a osobito u
vazmenom otajstvu
Kateheza br. 66 - Uvodno
čitanje: Psalam 135,1-12;
Hvalite Gospodina koji čini
čudesa (večernja petka III.
tjedna)
Hvalite ime Gospodnje, /
hvalite, sluge Gospodnje / koji
u Domu Gospodnjem stojite, / u
predvorjima Doma Boga
našega! / Hvalite Gospodina,
jer dobar je Gospodin, /
pjevajte imenu njegovu, jer je
ljupko! / Jer Gospodin sebi
odabra Jakova, / Izraela za
dragu svojinu. / Znadem da je
velik Gospodin, / da je
Gospodin naš nad svim bozima.
/ Što god se Gospodinu svidi, /
to čini na nebu i na zemlji, / na
moru i u bezdanima. / Oblake
diže s kraja zemlje; / stvara kiše
i munje, / vjetar izvodi iz
skrovišta njegovih. / On Egiptu
pobi prvorođence, / ljude i
stoku podjednako. / On učini
znamenja i čudesa usred tebe,

vijesti news

Egipte, / protiv Faraona i svih
slugu njegovih. / On pobi
narode mnoge / i pogubi
kraljeve moćne: / Sihona, kralja
amorejskog, / i Oga, kralja
bašanskog, / i sva kraljevstva
kanaanska. / I dade njihovu
zemlju u baštinu, / u baštinu
Izraelu, narodu svom.
1. Danas je pred nama prvi dio
Psalma 135, toga hvalospjeva
liturgijskog oblika,
isprepletenoga aluzijama,
podsjećanjima i upućivanjima
na druge biblijske tekstove.
Liturgija, doista, često stvara
svoje tekstove zahvaćajući iz
velike baštine Biblije bogatu
zbirku tema i molitava, koje
potpomažu vjernički hod.
Slijedimo molitveni zaplet
ovoga prvoga dijela (usp. Ps
135,1-12), koji započinje
širokim i zauzetim pozivom na
hvalu Gospodinu (usp. rr. 1-3).
Taj je poziv upravljen "slugama

Gospodnjima koji u domu
Gospodnjem stoje, u
predvorjima Doma Boga
našega" (rr. 1-2).
Nalazimo se, dakle, u živom
ozračju bogoslužja koje se
odvija u hramu, povlaštenom
mjestu zajedničke molitve.
Ondje se djelatno doživljava
prisutnost "našega Boga", Boga
"dobroga" i "ljupkoga", Boga
izabranja i saveza (usp. rr. 3-4).
Nakon poziva na hvalu,
pojavljuje se jedan glas koji
izriče ispovijest vjere, što
započinje izrazom "znadem" (r.
5). Taj će Credo postati bitnim
dijelom čitave ove pjesni, koja
se predstavlja kao proglas
veličine Gospodinove (r. 5),
objavljene u njegovim
čudesnim djelima.

Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 28. rujna
2005.

2. Božanska svemoć trajno se
objavljuje u čitavome svijetu
"na nebu i na zemlji, na moru i
u bezdanima". On proizvodi
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oblake, munje, kišu i vjetrove,
zamišljene ovdje kao da su
zatvoreni u "skrovišta" ili
spremnike (usp. rr. 6-7).
No, jedan je drugi vidik
božanskoga djelovanja u ovoj
ispovijesti vjere posebno
slavljen. Riječ je o čudesnom
zahvatu u povijest, gdje se
Stvoritelj pokazuje kao
otkupitelj svoga naroda i kao
vladar svijeta. Pred očima
Izraela okupljenog na molitvu
tako prolaze veliki događaji
Izlaska.
Ponajprije je tu sažeti ali bitan
spomen egipatskih "zala",
nevolja što ih je Gospodin
prouzročio kako bi slomio
ugnjetača (usp. rr. 8-9). Nadalje
se spominju pobjede što ih je
Izrael izvojevao nakon dugoga
hoda kroz pustinju. Te su
pobjede pripisane moćnome
zahvatu Boga, koji "pobi
narode mnoge i pogubi kraljeve
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moćne" (r. 10). Na kraju,
dolazimo i do toliko željenoga i
iščekivanoga cilja, do obećane
zemlje: "dade njihovu zemlju u
baštinu, u baštinu Izraelu,
narodu svom" (r. 12).
Božanska ljubav postaje
konkretna i gotovo opipljiva u
povijesti, kroz sve njezine
gorke i slavne događaje.
Zadatak je bogoslužja da uvijek
uprisutnjuje i odjelotvoruje
božanske darove, osobito u
velikome vazmenome slavlju
koje je korijen svake druge
svečanosti, te predstavlja
najviši znak slobode i spasenja.
3. Preuzimamo duh ovoga
Psalma i njegove hvale Bogu
iščitavajući ga riječima svetoga
Klementa Rimskoga, onako
kako odjekuje u dugačkoj
zaključnoj molitvi njegove
Poslanice Korinćanima. On
primjećuje da, kao što iz

Psalma 135 proistječe lik Boga
otkupitelja, tako i njegova
zaštita, udijeljena već drevnim
ocima, sada dolazi k nama u
Kristu: "Gospodine, rasvijetli
svoje lice nad nama, za dobro u
miru, da nas zaštitiš svojom
snažnom rukom i izbaviš od
svakoga grijeha svojom
uzvišenom mišicom i spasiš od
onih koji nas nepravedno mrze.
Daruj slogu i mir nama i svim
stanovnicima zemlje, kao što si
dao našim ocima kad su te
sveto zazivali u vjeri i istini...
Tebi, koji jedini možeš učiniti
ova i još veća dobročinstva za
nas, zahvaljujemo po velikom
Svećeniku i zaštitniku naših
duša, Isusu Kristu, po kojemu
sada neka ti je slava i
veličanstvo od koljena do
koljena i u vijeke vjekova.
Amen" (60,3-4; 61,3: Collana
di Testi Patristici, V, Rim 1984,
str. 90-91.

