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INFORMATIVNA
K A T O L I È K A
A G E N C I J A
VIJESTI TJEDNA IZ SADRŽAJA
Pula: Aktualni trenutak Crkve i
domovine (2)
Na okruglom stolu priređenom u sklopu
godišnjega pastoralnog skupa hrvatskih
svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i
suradnika iz hrvatskih katoličkih misija iz
Zapadne Europe istaknuto kako Hrvati u
svijetu nemaju utjecajan lobi, nedovoljno su
organizirani te je potrebno više rada na
zajedništvu cijeloga hrvatskoga naroda

6. hodočašće hrvatskih branitelja u
trsatsko svetište
Postoje li veći strateški interesi i nacionalni
prioriteti od "duhovnog preustroja" u smislu
promjene života. Krunica je bez sumnje
najbolje sredstvo toga našeg "duhovnog
preustroja" i zavrjeđuje da bude i službeno
proglašena simbolom Domovinskog rata,
poručio biskup Jezerinac

Zadar: Međunarodna izložba o sv.
Stošiji
Izložba "Sveta Anastazija/Stošija - most između
kršćanskog Istoka i Zapada" pod visokim
pokroviteljstvom UNESCO-a i Papinskog
vijeća za kulturu dio je međunarodnog
projekta "Umjetnost za mir u Europi i u
svijetu"

Kardinal Bozanić ponovno izabran za
potpredsjednika CCEE-a
Novi predsjednik Vijeća europskih biskupskih
konferencija (CCEE) kardinal Peter Erdo

Priopćenje sa zasjedanja Vijeća
europskih biskupskih konferencija
U završnoj izjavi 34 predsjednika europskih
BK izrazili zabrinutost zbog stanja u Darfuru,
Šri Lanki, Iraku i Palestini te poduprli
program "Milenijski ciljevi"
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Skup posvećen don Mihovilu Pavlinoviću
Svjetsko priznanje Hrvatskoj pošti za marku s likom Ivana Pavla II.
Susret premijera Sanadera i kardinala Puljića
Stručni savjet za sakralnu baštinu Šibenske biskupije
Ukop svećenika Ilije Zečevića
Dokumentarni film zagrebačkih studentica o Caritasovim štićenicima
Požega: Susret dječjih crkvenih zborova
Đakonsko ređenje u Opatiji
O odgojnim i duhovnim ulogama roditelja djeteta s teškoćama u razvoju
Fra Josip Ante Soldo - život i djelo
Školujmo djecu Afrike
Slatina: Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
Ljubljanski nadbiskup predvodio zahvalnu misu Varaždinskih baroknih večeri
Misa zadušnica za prof. Maricu Stanković
Mjesečni susret svećenika Porečko-pulske biskupije
Početak nove akademske godine u Bogosloviji u Puli
Promjene u pastoralnim službama Hvarsko-bračko-viške biskupije

Crkva u Hrvata
■
■
■
■

Kardinal Bozanić sudjelovao na simpoziju profesora
Sombor: Seminar za katehete i katehistice
Biskup Košić u pohodu hrvatskim vjernicima u Njemačkoj
Kardinal Puljić ne želi s Komšićem komunicirati putem otvorenih pisama

Inozemne vijesti
■
■
■
■
■
■
■
■

Budimpešta: Ekumenski šator mira
Knjiga o papi Ivanu Pavlu II. predstavljena u zatvoru
Vatikan: Ulagati u pomoć izbjeglicama umjesto u naoružanje
XII. opća redovna skupština Biskupske sinode u listopadu 2008.
Borba protiv korupcije
Pismo europskih biskupa patrijarhu Aleksiju II.
Objavljena nova verzija Papina govora u Regensburgu
U Madridu otvoren Svjetski kongres katoličkih televizijskih postaja

Prilog dokumenti
■ Sv. Bartolomej - svjedok jednostavnog prianjanja uz Krista
■ Treba ustrajati u nastojanju oko izvršavanja obveza preuzetih na dan ženidbe
■ Šimun Kananajac i Juda Tadej otkrivaju nam ljepotu kršćanske vjere
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Susret obiteljskih udruga, centara i
nad/biskupijskih povjerenika za obiteljski pastoral
Biskup Župan pozvao
na zauzetiji rad za
dobro braka i obitelji
kao i na jedinstvo
među udrugama

Velika Gorica, 23.9.2006.
(IKA) - U župi Navještenja
BDM u Velikoj Gorici u subotu
23. rujna održan je 11. godišnji
susret obiteljskih udruga,
centara i (nad)biskupijskih
povjerenika za obiteljski
pastoral. Susret je organizirao
koordinacioni odbor Vijeća
HBK za obitelj. Okupilo se
gotovo sedamdeset sudionika
kao predstavnika raznih udruga
i više povjerenika za obiteljski
pastoral u biskupijama.

www.ika.hr

Predsjednik Vijeća HBK za
obitelj krčki biskup Valter
Župan pozdravio je sudionike,
zahvalio domaćinu susreta
mons. Josipu Frkinu, pozvao ih
na zauzetiji rad za dobro braka i
obitelji kao i na jedinstvo među
udrugama. Predviđeno
predavanje o stručnom načinu
nastupanja u medijima, umjesto
odsutnog dr. Jurčevića,
pročitala je Danica Babić,
predsjednica Foruma udruga za
obitelj. U predavanju je
istaknuta ne samo važnost
nastupa u medijima, nego u
nekim pojedinostima ukazano
je na način nastupa, odnose s
novinarima, iscrpnoj pripremi
za nastupe. Nakon predavanja
razvila se rasprava u kojoj su
pojedini sudionici iz iskustva u
nastupima upućivali na dobre
načine. Također je rečeno da je
šteta što već nemamo katoličku
televiziju i da bi na tome
trebalo poraditi. Predsjednica
Foruma udruga za obitelj Babić
istaknula je da svaka udruga

mora imati svoju osobu za
nastupe u medijima koja treba
biti dobro pripremljena.
Nakon stanke govorila je Babić
uime Foruma udruga za obitelj
o godišnjem planu Foruma i
projektima za ovu pastoralnu
godinu. Istaknula je pokrenutu
inicijativu da zajedno s
udrugom "Djeca i otoci" urede
dobivenu kuću na Unijama za
udomiteljsku djecu. Uskoro će
biti priređena donacijska
konferencija. Za ovu jesen je u
planu specijalizirani okrugli
stol s pravnicima gdje će se
iscrpno razgovarati o boljim
obiteljskim zakonima. Istaknula
je dobar primjer gradonačelnika
u Lovincu, koji je omogućio
mladim obiteljima da mogu s
malo novca sagraditi obiteljsku
kuću i dobiti posao u njegovoj
općini. Potakla je prisutne da u
svojim sredinama porade u
kontaktu s načelnicima općina
ne bi li se moglo dodijeliti
gradilište s plaćenim
komunalijama kako bi mlade
obitelji lakše došle do svog
doma.
Sudionici koji su bili nazočni
na raznim međunarodnim
susretima izvijestili su kratko o
sadržaju susreta i značenju za
naše pastoralne prilike. Dr.
Petar Krešimir Hodžić
izvijestio je o 5.
međunarodnom susretu obitelji
u Valenciji, susretu u
Mađarskoj gdje je bilo riječi o
tome kako stvarati obiteljsko
ozračje u društvu i Crkvi što je
zgodno poslužilo da se za

Međunarodni dan obitelji u
svibnju organizira zajedno s
Ministarstvom obitelji,
branitelja i međugeneracijske
solidarnosti okrugli stol. Dr.
Antun Lisec izvijestio je o
svojim nastupima kao predavač
u nekim bivšim sovjetskim
republikama. Zrinka Gregov
govorila je o susretu na 40.
kongresu Međunarodne
federacije centara priprave na
brak u Sionu (Švicarska). U toj
prigodi izrazila je veliko
očekivanje da se i kod nas što
prije osnuje jedan Nacionalni
centar pripreme na brak kako bi
se lakše i uspješnije
prilagođavali naši zaručnički
tečajevi. U toj prilici Vedrana
Blašković, teolog i djelatnik
Obiteljskog centra Riječke
nadbiskupije, prikazala je novi
način rada na njihovim
tečajevima koji već rađa
dobrim plodovima.
U raspravu su se uključili i
ostali, govoreći o inicijativama
za poboljšanje tečajne pripreme
na kršćansku ženidbu u svojim
biskupijama. Zaključeno je da
se na mnogo mjesta održavaju
tečajevi neprimjereni mladima i
novim prilikama. Bila bi velika
šteta tom velikom broju mladih
ne pružiti kvalitetne tečajeve.
Biskup je i ovaj put istaknuo da
mnogo ovisi o povjerenicima za
obiteljski pastoral i pozvao ih
da trajno upozoravaju svoje
ordinarije na poteškoće i
moguća rješenja.

Skup posvećen don Mihovilu Pavlinoviću
Na Drugom
neretvanskom
književnoznanstvenom i
kulturnom susretu
posebna pozornost
posvećena odnosu
Pavlinovića i
Neretvanske krajine
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Metković, 30.9.2006. (IKA) "Neretvanska riznica umjetnina
i inih vrijednosti" i "Hrvatska
kulturna zaklada" organizirali
su Drugi neretvanski
književno-znanstveni i kulturni
susret, koji je ove godine bio
posvećen don Mihovilu
Pavlinoviću (1831-1887),
župniku, političkom i
kulturnom djelatniku,
prosvjetitelju i buditelju
hrvatske nacionalne svijesti.
Budući da je o don Mihovilu
dosta pisano, organizatori su
posebnu pozornost posvetili
odnosu don Mihovila i
Neretvanske krajine, jer je on u
Dalmatinskom saboru bio
zastupnik i Neretve, više je puta
posjetio Neretvu, držao govore
i skupljao narodno blago, koje
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je predao Matici hrvatskoj u
Zagrebu.
U Gimnaziji u Metkoviću
sudionike su 29. rujna
pozdravili ravnatelj Jozo
Jurković, uime Poglavarstva
grada Mate Mustapić, uime
organizatora Stjepan Šešelj i fra
Gabrijel Jurišić, koji je vodio
program. Brojni sudionici,
među kojima mnogi
gimnazijalci, slušali su
predavanja o društvenim i
političkim prilikama u Neretvi
u XIX. stoljeću (dr. Ivan Jurić),
stanovništvu Metkovića u
Pavlinovićevo doba (Domagoj
Vidović) i o don Mihovilu kao
putopiscu (Anela Mateljak).
Voditelj je zatim predstavio
zbornik radova s
prošlogodišnjega prvog susreta

pod naslovom "Fra Andrija
Kačić Miošić i Neretva",
nedavno obavljenu "Kršćansku
arheologiju" dr. fra Vicka
Kapitanovića te primjerak u
ime izdavača (Zbornika
"Kačić") predao knjižnici
Gimnazije. Izabrane
Pavlinovićeve tekstove čitao je
Tomislav Martić, dramski
umjetnik.
U petak 30. rujna sudionike
skupa pozdravili su ravnateljica
Srednje škole fra Andrije
Kačića Miošića Ina Žderić,
uime Poglavarstva grada
Slavenka Mušan i Šešelj uime
organizatora. Uz brojne
sudionike i u Pločama su bili
gimnazijalci i slušali
predavanja o don Mihovilu,
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franjevcima i Neretvi (fra
Gabrijel), narodnim izrekama u
"Hrvatskim razgovorima" (tekst
V. Grubišića čitao T. Martić),
putopisu "Puti" (Hrvoje
Markulin) i današnjoj
nazočnosti don Mihovila u
rodnoj Podgori (Smiljana
Šunde). Tekstove je čitao
Martić, a predstavljena su, i
darovana, izdanja i Gimnaziji u
Pločama.
Poslijepodne skup je nastavljen
u Gradskoj knjižnici u Opuzenu
uz pozdrave domaćina i gostiju.
Održana su predavanja o
političkim stavovima
Pavlinovića, Starčevića i

Strossmayera (akademik
Dubravko Jelčić),
Pavlinovićevu književnom
djelovanju (Šimun Musa),
Hercegovačkom ustanku i don
Mihovilu (don Ivica Puljić) i o
duhovnom prostoru Neretve u
don Mihovilovim djelima (S.
Šešelj). Predstavljen je Zbornik
s prošlogodišnjeg susreta, a
Martić je interpretirao
Pavlinovićeve tekstove.
Pročitana su još dva predavanja
autora koji nisu mogli doći na
susret. Posljednji dan susreta
sudionici su proveli u Podgori,
rodnom mjestu don Mihovila, u
kojemu je dugo godina bio

župnikom i u kojem je napisao
većinu svojih djela. Posjetili su
crkvu Svih Svetih, don
Mihovilovu ladanjsku kuću,
njegov spomenik postavljen u
središtu Podgore i grob
najvećega Podgoranina.
Sudionicima skupa bili su
domaćini predsjednik Općine i
župnik Podgore.
Organizacijski odbor susreta
planira sljedeće godine susret
posvetiti fra Luki Vladmiroviću
(1718-1788), poznatom piscu i
prosvjetitelju, te objaviti
zbornik s člancima s
ovogodišnjega susreta o don
Mihovilu i Neretvi.

Proslavljen sv. Stjepan, zaštitnik
Hvarsko-bračko-viške biskupije

Blagdansko slavlje 2. listopada
započelo je procesijom preko

Trga sv. Stjepana, u kojoj su
nošene moći svetaca zaštitnika i
suzaštitnika grada. Svečanu
misu u katedrali predvodio je
splitsko-makarski nadbiskup i
metropolit Marin Barišić, s
kojim su uz domaćeg biskupa
Štambuka koncelebrirali
umirovljeni splitsko-makarski
nadbiskup Ante Jurić te biskupi
šibenski Ante Ivas, krčki Valter
Župan, dubrovački Želimir
Puljić, kotorski Ilija Janjić,
generalni vikar Vojnog
ordinarijata mons. Josip Šantić
i više svećenika i redovnika.
Blagdansku propovijed
nadbiskup Barišić posvetio je
proslavi obljetnice hvarske
katedrale. Govoreći o katedrali
kao svetom mjestu, nadbiskup
je izložio bitne vrijednosti
kršćanske duhovnosti i
identiteta, naš odnos prema
kulturnoj i duhovnoj baštini,

ukazao je na trenutačno stanje
duha u našem društvu i svijetu
te vizionarski dao smjernice za
budućnost. Katedrala je svjedok
povijesti i života, ona je kao
dobra majka okupljala i danas
okuplja vjernike, darujući im
svijest i identitet, u njoj se
vjernici osjećaju kao jedna
obitelj na velikom bijelom
brodu, usidrenom u vječnost.
Katedrala je središte prostora i
vremena u kojemu zajednica
vjernika u jedinstvu s Kristom
svjedoči našu višestoljetnu
vertikalu, ona je topli dom i
sveto mjesto u kojemu se sluša
Božja riječ i događa radosni
susret s Gospodinom, istaknuo
je nadbiskup Barišić.

Slavlje u znaku 300.
obljetnice obnove i
posvete hvarske
katedrale
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Hvar, 2.10.2006. (IKA) Ovogodišnja proslava blagdana
sv. Stjepana I. pape i mučenika,
zaštitnika Hvara i Hvarskobračko-viške biskupije protekla
je u znaku proslave 300.
obljetnice obnove i posvete
hvarske katedrale. Proslava je
počela 1. listopada večernjom
misom koju je predvodio krčki
biskup Valter Župan. Nakon
misnoga slavlja hvarskobračko-viški biskup Slobodan
Štambuk proglasio je
imenovanje novoga generalnog
vikara biskupije Stanka Jerčića,
budući da je nekadašnji vikar
Josip Mihovilović nedavno
preminuo.
Navečer je pred katedralom
orkestar Hrvatske ratne
mornarice održao prigodni
koncert.

Blagdansko slavlje završilo je
svečanom večernjom i misom
koju je predvodio đakovačkosrijemski pomoćni biskup Đuro
Hranić.

Položen kamen temeljac za crkvu Bl. Stepinca u
Novskoj
Novska, 3.10.2006. (IKA) - U
novoosnovanoj župi bl. Alojzija
Stepinca u Novskoj požeški
biskup Antun Škvorčević
blagoslovio je 3. listopada
gradilište i kamen temeljac
buduće župne crkve i stana. Uz
biskupa su bili domaći župnik i
novljanski dekan Ivan Nikolić,
zapadno slavonski arhiđakon i
pakrački župnik Marko Pišonić,
župnik iz Lipovljana Stjepan
Biber, međurički župnik Milan
Vidaković, župnik iz Rajića
Jozo Zorić, jasenovački župnik
Mario Cimbal, kancelar
Požeške biskupije Ivica
Žuljević i župni vikar Stjepan
Vuk. Među gradskim čelnicima
bio je gradonačelnik Antun

vijesti news

Vidaković, a od predstavnika
državnih vlasti bio je nazočan
tajnik Komisije za odnose s
vjerskim zajednicama Franjo
Dubrović te predstavnici
pojedinih poduzeća koja izvode
radove ili su dobročinitelji
gradnje. Nakon pozdrava
župnika Nikolića projektant
budućega pastoralnog centra u
Novskoj Milko Puncer
predstavio je projekt.
Biskup Škvorčević istaknuo je
kako se raduje što je sudionik
slavlja blagoslova gradilišta i
kamena temeljca za novu župnu
crkvu u Novskoj. Poručio je
kako je to značajan i znakovit
dan ne samo za grad Novsku,

nego i za biskupiju, jer se u
Novskoj izgrađuje još jedno
okupljalište ljudi s plemenitom
namjerom - biti blizu Bogu i po
njoj se izgrađivati. Ujedno je
ovo i znakovit dan, jer je prije
osam godina, na današnji dan,
papa Ivan Pavao II. proglasio u
Mariji Bistrici blaženim
Alojzija Stepinca. Istoga dana,
prije šezdeset godina, stojeći
pred političkom sudom,
kardinal Stepinac održao je
značajan govor, ne u vlastitu
obranu, nego u obranu
dostojanstva čovjeka do 1945. i
nakon 1945. godine i tom
prigodom istaknuo kako mu je
savjest čista i da je Isus Krist
Bog te da je on i svaki vjernik

Alojzije Stepinac,
gradeći na istini Božje
riječi, postao je u njoj
pobjednik, istaknuo je
biskup Škvorčević i
pozvao Novljane da
stave Isus Krista u
središte duhovne
izgradnje svoga grada
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spreman za njega trpjeti i da će
povijest reći svoj pravorijek o
njemu i svemu što se dogodilo.
Stoga je biskup Škvorčević
istaknuo kako je gradnja ove
crkve znakovit događaj baš
njemu u čast i govori o jednom
našem čovjeku koji je u teškim
vremenima znao čvrsto stajati
na načelima poštenja Boga i
čovjeka. Želio bih iskreno da
ovo što se izgrađuje kao
pastoralni centar pridonese
dobru čovjeka ovoga grada i da
ovaj grad ima svoju dušu koja
se odgaja i gaji u Božjoj blizini,
zaključio je biskup.

U propovijedi je biskup
Škvorčević podsjetio na
kriterije po kojima se neko
mjesto zove grad, koji
korijenski dolazi od graditi.
Istaknuo je kako uz materijalnu
gradnju postoji i duhovna
izgradnja, bitna za opstanak i
dostojanstvo čovjeka i kako je
Katolička crkva u tijeku
četrnaest stoljeća hrvatske
povijesti služila duhovnoj
izgradnji toga narodu tako da
mu je naviještala Božju riječ i
poticala na život u skladu s
njome. Biskup je istaknuo kako
su se u doba II. svjetskog rata i
nakon njega na našim

prostorima pojavili određeni
graditelji ljudskog postojanja,
isključujući Boga te da je
njihovo djelo postalo velika
ruševina, razorilo se samo u
sebi. Istaknuo je da je Alojzije
Stepinac, gradeći na istini
Božje riječi, postao u njoj
pobjednik. Pozvao je Novljane
da stave Isus Krista u središte
duhovne izgradnje svoga grada
i istaknuo kako upravo tome
treba poslužiti gradnja nove
župne crkve. Potom je biskup
blagoslovio gradilište i kamen
temeljac, a zatim je župnik
Nikolić pročitao povelju, koja
je položena u temelje.

Međunarodni dan starijih u Caritasovu domu
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U Domu za starije i
nemoćne osobe "Sv.
Ivan Krstitelj"
Caritasa Varaždinske
biskupije u Ivancu,
priređeni su
višednevni sadržaji s
ciljem promocije
kvalitetne skrbi o
osobama treće životne
dobi

Ivanec, 4.10.2006. (IKA) Obilježavajući 1. listopada,
Međunarodni dan starih osoba,
u Domu za starije i nemoćne
osobe "Sv. Ivan Krstitelj"
Caritasa Varaždinske biskupije
u Ivancu, priređeni su
višednevni sadržaji s ciljem
promocije kvalitetne skrbi o
osobama treće životne dobi.
Program obilježavanja započeo
je 29. rujna duhovno-glazbenopoetskim popodnevom zajedno
sa sestrama Klanjateljicama
Krvi Kristove iz samostana u
susjednom Ivanečkom
Vrhovcu. Uz korisnike
ustanove, njihovu rodbinu,
djelatnike doma i druge
vjernike, nazočilo je desetak
starijih sestara iz samostana,
koji se nalazi na području
ivanečke župe. Okupljenima su
uz glazbenu gitarsku pratnju
domaćeg župnika Stjepana
Šoštarića prvi put javno
pročitane pjesme s. Slavke
Matijanić, 96-godišnje
Klanjateljice, rodom iz
Sarajeva, koja živi u zajednici
ivanečkih sestara. I sama
autorica pročitala je nekoliko
svojih duhovnih pjesama.
Vokalna skupina sastavljena od
djelatnika doma izvela je više
duhovnih pjesama uz gitarsku
pratnju župnika, a duhovno

popodne potaknuto
Međunarodnim danom starih,
koji je u domu proslavljen pod
geslom "Lijepo je što postojiš",
zaključeno je domjenkom i
druženjem u zajedništvu i
radosti života sa starijim
osobama.
U nedjelju 1. listopada, na sam
Međunarodni dan starih osoba,
priređen je svečani objed za
korisnike Caritasova doma
Ivanec, dok je idućeg dana 2.
listopada slavljena misa za
korisnike i radnike Caritasova
doma s katehezom o značaju i
vrijednosti stečene mudrosti u
starosnoj dobi. Misno slavlje u
domu je predvodio župnik
Stjepan Šoštarić. U suradnji s
Hrvatskom udrugom za
promicanje prava pacijenata
istog je dana navečer u domu za
korisnike, djelatnike i ostale
zainteresirane održana tribina o
temi "Hrvatska udruga za prava
pacijenata u borbi za svakog
pacijenta sukladno općim
pravnim okvirima i temeljnom
načelu socijalnog nauka Crkve
o poštivanju dostojanstva
ljudske osobe". Predavač je bila
predsjednica udruge mr. Đula
Rušinović Sunara, dr. med., a
želja je bila senzibilizirati
javnost za ta pitanja i ponuditi
praktičnu pomoć te potaknuti

na korištenje savjetodavnog
telefona. Sama Caritasova
ustanova često je i sama
poveznica između pacijenata i
ostvarivanja njihovih prava,
koja su nerijetko ugrožena.
U sklopu višednevnog
programa u srijedu 4. listopada
u domu je održan i stručni
sastanak s ravnateljima devet
centara za socijalnu skrb iz tri
sjeverozapadne županije,
Međimurske, Varaždinske i
Krapinsko-zagorske, o
potrebama i namjeri smještaja
starijih osoba u Caritasovu
ustanovu u Ivancu, kojoj je
vizija skrb o starijim i
nemoćnim osobama u
kršćanskom duhu poštivanja
dostojanstva ljudske osobe.
Ustanova je smještena u
središtu Ivanca uz župnu crkvu,
u objektu s više od 3000
četvornih metara, u kojem je
novoopremljeno 17
jednokrevetnih, 22 dvokrevetne
i 8 peterokrevetnih soba sa
suvremenim medicinskim
pomagalima. Pored smještaja,
koji uključuje prehranu,
održavanje čistoće i higijene, te
opću i zdravstvenu njegu,
korisnici ustanove imaju
organizirane kulturne,
rekreacijske i duhovne
programe.

Sv. Franjo kod franjevaca konventualaca u Vinkovcima
Vinkovci, 4.10.2006. (IKA) Blagdan sv. Franje Asiškoga
svečano je 4. listopada
proslavljen u samostanskoj
crkvi franjevaca konventualaca
sv. Antuna Padovanskog u
Vinkovcima. Jutarnje misno
slavlje predvodio je vinkovački
dekan mons. Tadija Pranjić s
gvardijanom samostana sv.
Antuna Padovanskoga fra
Ilijom Miškićem i gvardijanom
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samostana Bezgrešnog srca
Marijina (Vinkovci - Novo
selo) fra Markom Vrdoljakom.
Mons. Pranjić posebno je
istaknuo dobru suradnju i velik
značaj franjevaca
konventualaca za taj kraj.
Nakon mise održan je
tradicionalni susret svećenika
dekanata. Fra Augustin Kordić
predvodio je večernju misu
koju je sviranjem i pjevanjem

uveličao zbor i tamburaški
orkestar koji djeluje pri
samostanu.
Za blagdan sv. Franje u crkvi
Sv. Antuna Padovanskoga u
Vinkovcima koju vjernici još
zovu i "mala crkva" uoči
blagdana sv. Franje od 1. do 3.
listopada održana je
trodnevnica koju je predvodio
fra Augustin Kordić.
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Pula: Aktualni trenutak Crkve i domovine (2)

Predavanje o temi " BiH danas
i stanje Hrvata u njoj" održao je
dr. Mladen Bevanda iz
Sarajeva, koji je istaknuo kako
razlike i različitosti prožimlju
tkivo BiH. "To je ujedno
njezina glavna značajka pa tu
različitost treba gledati kao
istinsku vrijednost, a ne nikako
kao prepreku i problem. Nužno
je afirmirati pluralizam, pravo
na izbor. Međutim, mnogo se
energije i prostora traži i koristi
za međusobne optužbe,
stvaranje umjetnih problema,
nesporazuma, kao i uvjeravanje
drugog, drugačijeg što mu je

vijesti news

bolje i korisnije. Pritom je i
previše isključivosti,
nepovjerenja, zazora. Presudno
je pitanje kako osigurati
ravnopravnost naroda u
stvarnosti, u zbilji a ne tek u
proklamacijama. Nametanje
zakona, rješenje mimo volje
naroda, protiv njegovih
interesa, valjda je prošlo.
Pritisci pojedinih predstavnika
međunarodne zajednice za
očekivati je da je također
prošlost. Naravno treba još
mnogo rasprava, dobre volje,
međusobnog uvažavanja i
povjerenja da se dođe do
optimalnog političkog ustroja
BiH. To želimo, jer hrvatskom
narodu odgovara pravna,
uređena, demokratska,
pravedna, decentralizirana BiH,
država usmjerena europskim
integracijama", istaknuo je dr.
Bevanda.
Doravantelj Hrvatske matice
iseljenika Domagoj Ante Petrić
predavanje je naslovio "Od
negativnih dijagnoza do
pozitivnog djelovanja". "Kao
većina naroda na svijetu, i mi
smo narod u kojem mnogi
samo jadikuju, jer stvari ne idu
u smjeru u kojem bi trebale ići.
Ali isto tako, mi Hrvati smo
narod koji kao rijetki na svijetu
pronalazimo snage kad je to
krajnje potrebno. Imamo neke
osnovne točke na čijoj
realizaciji se temelji naša
pozitivna vizija, naša pozitivna
djelatnost, a već nakon prvih
ostvarenja opće stanje će se
promijeniti, pokrenut će se
pozitivni tijek zbivanja. Snaga
privlači snagu, rad privlači
radnike, uspjesi privlače one
koji su obeshrabreni", kazao je
predavač te je izrazio uvjerenje
da i Crkvi to treba, a da
domovina to očekuje.
O sadašnjim predvidivim
demografskim potencijalima
društveno-gospodarskog
razvitka Hrvatske govorio je dr.
Dražen Živić iz Zagreba.
"Demografski potencijali neke
zemlje čine stvarni i predvidivi
okvir (kvantitativni i
kvalitativni; društveni i
biološki) unutar kojega se
odvija odriješeni društveni i
gospodarski razvitak.
Stanovništvo je najvažniji
stvaralački čimbenik
proizvodnje dobara, ali i
čimbenik njihove potrošnje, pa
stoga dinamične i strukturne
demografske promjene

predstavljaju bitnu funkciju
svekolikog društva", kazao je
dr. Živić, istaknuvši kako
stanovništvo Hrvatske danas
karakteriziraju depopulacijski
procesi u gotovo svim
segmentima demografskog
razvoja. Već krajem 1950-te
jedna žena u fertilnom
razdoblju života počela je rađati
manje od jednog ženskog
djeteta, pa je na demografsku
"scenu" nastupio prvi parcijalni
depopulacijski proces reprodukcijska depopulacija.
Desetljeće kasnije totalna stopa
fertiliteta pala je ispod granične
vrijednosti 2,1 što znači da je,
pojednostavljeno rečeno, jedna
žena u fertilnom razdoblju
života počela rađati manje od
dva djeteta. Tako je nastupio
drugi parcijalni depopulacijski
proces - generacijska
depopulacija. Navedeno znači
da je u Hrvatskoj već više od
četiri desetljeća prisutna
opadajuća reprodukcija. Ona je
uz "potporu" kontinuiranog
iseljavanja stanovništva u
najpovoljnijoj reproduktivnoj i
radnoj dobi (između 20. i 40.
godine starosti), sve bržeg
starenja stanovništva, te vrlo
visokih demografskih ratnih
gubitaka u Domovinskom ratu,
početkom 1990-tih godina
dovela do pojave prvog općeg i
globalnog depopulacijskog
procesa u Hrvatskoj - prirodne
depopulacije. Uzajamnim
djelovanjem ti su procesi u
tijeku posljednjega
međupopisnog razdoblja (19912001) rezultirali razvojem
najnepovoljnijeg globalnog
depopulacijskog procesa ukupnom depopulacijom, tj.
smanjenjem broja stanovnika.
Zabrinjavajuća demografska
kretanja nisu izražena samo u
dinamičnom, nego i u
strukturnom razvoju
stanovništva Hrvatske. Tako je
proces demografskog starenja,
primjerice, preuzeo vodeću
ulogu u daljnjem produbljenju
depopulacijskih procesa.
Budući je dobno-spolna
struktura najvažniji
demografski okvir za
formiranje reproduktivnih i
ekonomski aktivnih
kontingenata stanovništva,
demografsko će starenje
indicirati daljnje snižavanje
nataliteta, a time i dodatno
ubrzavanje starenja, predvidivo
smanjivanje radne snage te
povećanje obujma staračkog i
umirovljeničkog stanovništva

Na okruglom stolu
priređenom u sklopu
godišnjega
pastoralnog skupa
hrvatskih svećenika,
đakona, pastoralnih
suradnica i suradnika
iz hrvatskih katoličkih
misija iz Zapadne
Europe istaknuto kako
Hrvati u svijetu
nemaju utjecajan lobi,
nedovoljno su
organizirani te je
potrebno više rada na
zajedništvu cijeloga
hrvatskoga naroda

www.ika.hr

Pula, 4.10.2006. (IKA) Godišnji pastoralni skup
hrvatskih svećenika, đakona,
pastoralnih suradnica i
suradnika iz hrvatskih
katoličkih misija iz Zapadne
Europe o temi "Aktualni
trenutak Crkve i domovine"
nastavio je s radom u hotelu
Brioni u Puli u utorak 3.
listopada popodne predavanjem
glavnog urednika Katoličkog
tjednika iz Sarajeva dr. Ive
Balukčića o problemima i
perspektivi Katoličke crkve u
BiH pred izazovima današnjice.
Istaknuo je kako je
globalizacija zahvatila i BiH.
"Tako su se npr. pred ove
izbore i u BiH pokušavale
nametnuti teme poput:
legalizacije lakih droga, odnos
prema istospolnim zajednicama
i kulturi koju oni već promiču,
legalizacija prostitucije, smrtna
kazna. Radi istine, neki
problemi kao što je droga i
organizirana prostitucija koja
već zahvaća i naše izrazito
katoličke sredine sve više se
širi pa dolazi i do učenika u
osnovnim školama", kazao je,
dodavši kako i među onima
koji se nazivaju katolicima i na
području BiH ima sve više onih
koji podliježu načinu života u
kojemu se čini kako Bog i
katolička vjera ne provode
skoro nikakav utjecaj. "Vjera
izgleda ispražnjenom u svom
sadržaju i više se ne iskazuje
osobnim angažmanom, dok na
svjetlo izlazi nesklad
ispovijedane vjere i
svjedočanstva u konkretnom
životu. Unatoč svih dobrih
odlika kršćana katolika u BiH
ipak podrobnijom analizom
moramo priznati kako se
kršćanski život svjedoči na
prilično osrednjoj razini osobito
među mlađim generacijama",
kazao je.
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koje će zahtijevati i povećana
ulaganja u njihovo mirovinsko,
socijalno i zdravstveno
zbrinjavanje", kazao je dr.
Živić, zaključivši kako će sve
navedeno negativno utjecati na
razinu socijalne politike, ali i na
ukupne perspektive društvenog
i napose gospodarskog razvitka
zemlje.
Misno slavlje toga dana
predvodio je porečko-pulski
biskup Ivan Milovan zajedno s
ravnateljem dušobrižništva za
Hrvate u inozemstvu don
Antom Kutlešom i delegatom
za hrvatsku pastvu u Sloveniji
fra Markom Prpom. Priređen je
i okrugli stol tijekom kojega je
istaknuto kako Hrvati u svijetu
nemaju utjecajan lobi te kako
su Hrvati nedovoljno
organizirani. Također je kazano

kako je potrebno više rada na
zajedništvu cijeloga hrvatskoga
naroda. Skup je uz prigodnu
riječ zatvorio delegat za
hrvatsku pastvu u Njemačkoj
fra Josip Bebić.
U srijedu 4. listopada
organizirano je cjelodnevno
studijsko putovanje po Istri u
tijeku kojega su sudionici
posjetili Svetvinčenat gdje su se
pomolili na grobu sl. Božjega
Miroslava Bulešića. U Pazinu
je u župnoj crkvi Sv. Nikole
slavljena misa u povodu
blagdana sv. Franje. Posjetili su
i Pazinski kolegij - klasičnu
gimnaziju. Potom su krenuli u
Lupoglav, Aleju glagoljaša i
Hum. U Poreču, gdje ih je
primio biskup Milovan,
razgledali su Eufrazijevu
baziliku. Priređena je također

duhovno kulturna večer tijekom
koje je biskup Milovan govorio
o povijesti Porečko-pulske
biskupije i Istre. Predstavljen je
i zbornik s prošlogodišnjeg
skupa održanog u Freisingu o
temi "Budućnost hrvatskih
katoličkih misija u Europi" u
izdanju Hrvatskoga
dušobrižničkog ureda iz
Frankfurta. Gospićko-senjski
biskup Mile Bogović govorio je
o napredovanju gradnje Crkve
hrvatskih mučenika u Udbini te
o njezinoj važnosti. Predstavio
je i višelisni katolički kalendar
za 2007. godinu "Mučenički
sjaj na licu Hrvatske". U
duhovno-umjetničkom
programu nastupili su s.
Bernarda i vlč. Atilije Krajcar,
te pjesnik Danijel Načinović i
kantautor Bruno Krajcar.

Frančiškova na Kukuljanovu

www.ika.hr

Započelo
obilježavanje
dvjestote obljetnice
župe sv. Franje
Asiškog

Kukuljanovo, 4.10.2006. (IKA)
- Nakon trodnevne duhovne i
kulturne priprave vjernici
Kukuljanova i brojni štovatelji
sv. Franje proslavili su 4.
listopada svečanim misnim
slavljima blagdan zaštitnika
župe sv. Franje Asiškog.
Poslijepodnevno misno slavlje
predvodio je gospićko-senjski
biskup Mile Bogović, a uz
župnika Petra Belanića
koncelebrirali su svećenici
Bakarskog dekanata. Za
okosnicu svoje propovijedi
biskup Bogović uzeo je
blaženstva o kojima je Isus
govorio, a koja su bila i uzor i
vodilja sv. Franje Asiškog, koji
je nasljedovanjem puta
siromaštva učinio veliki
preokret u Crkvi 13. stoljeća i
poveo za sobom mase mladih
ljudi. Biskup je spomenuo i sv.
Vinka Paulskog, koji je
osnovao red sestara milosrdnica
koje brinu za siromašne i
potrebite. Isus nije došao da se
okoristi prilikama koje mu se

pružaju, nego da koristi ljudima
kojima je došao.Tako i sv.
Franjo i sv. Vinko. A takvim
putem mogu ići samo oni koji
su slušali Isusa Krista, imali
sposobnost da ga razumiju,
samo oni koji su osjetili da je
evanđeoski korak onaj koji je
iskoračio u 13. st. sv. Franjo
Asiški. Nije vrijednost i prava
veličina da znadeš iskoristiti
drugoga, da znadeš ići k njemu
kada ti njega trebaš, nego da
znaš ići čovjeku kada on tebe
treba. Tu je prava snaga, koju je
imao sv. Franjo i zato će ostati
u Crkvi trajno nadahnuće - biti
na raspolaganju drugom svim
svojim bićem kao što je to Krist
bio, rekao je biskup Bogović,
dodavši kako je i papa Ivan
Pavao II. na pragu trećeg
tisućljeća i ovoga novoga
stoljeća predložio da uzori i
svjetla za novo vrijeme budu
oni koji su svojim životom
znali koristiti drugima, koji su
sebe ugradili za dobro svojih
suvremenika, a najviše oni koji
su prihvatili i mučeništvo.

Stoga je Papa pozvao sve
narode da iz svoje prošlosti
takve izabiru, popišu i imaju
kao svjetla za svoju budućnost.
U našoj Crkvi je kao izraz toga
pokrenut projekt Crkve
hrvatskih mučenika na Udbini.
Želio bih da doista svi hrvatski
mučenici budu svjetla na našem
životnom putu, da i mi
znademo naučiti kako ćemo se
darovati i ovom vremenu i
ljudima s kojima živimo, rekao
je biskup Bogović.
Nakon misnog slavlja u crkvi je
održan duhovni koncert
Oratorijskog zbora Ivan
Matetić Ronjgov pod
ravnanjem maestra Duška
Prašelja.
Jutarnju misu s vjernicima
među kojima su bila i školska
djeca, predvodio je vlč. Franc
Šiško. Ovogodišnjom
Frančiškovom, Kukuljanovo je
započelo obilježavanje svoje
velike obljetnice - dvjestote
obljetnice župe koja je
osnovana 1807. godine.

Svjetsko priznanje Hrvatskoj pošti za marku s likom
Ivana Pavla II.
Za marku "Karol
Wojtyla (1920.) papa Ivan Pavao II.
(2005.)" Hrvatskoj
pošti dodijeljena
posebna nagrada za
najbolju poštansku
marku izdanu u svijetu
u spomen na papu
Ivana Pavla II.
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Zagreb, 4.10.2006. (IKA) - U
sklopu izbora najboljeg
umjetničkog rješenja poštanske
marke s religioznim motivom,
koji je ove godine 24. put
održan u talijanskom gradu
Legnagu (Verona), u
konkurenciji poštanskih maraka
iz cijeloga svijeta Hrvatskoj je
pošti za marku "Karol Wojtyla
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(1920.) - papa Ivan Pavao II.
(2005.)" dodijeljena posebna
nagrada ocjenjivačkog suda za,
kako stoji u obrazloženju,
najbolju poštansku marku
izdanu u svijetu u spomen na
papu Ivana Pavla II.
Autorica marke je Sanja
Rešček, višestruko nagrađivana

zagrebačka slikarica,
dizajnerica i ilustratorica
dječjih knjiga. Za središnji
motiv marke koristila je
fotografiju Gabriela Bouysa iz
France Pressea, stoji u
priopćenju objavljenom na
Internet stranici Hrvatske pošte.
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Susret franjevačkih i dijecezanskih bogoslova i
odgojitelja

Gotovo već tradicionalno na
blagdan sv. Franje, nadbiskup
Barišić predvodi misno slavlje
za bogoslove splitske

franjevačke provincije, koji
blagdan svoga utemeljitelja
slave zajedno s bogoslovima i
odgojiteljima Centralnoga
bogoslovnog sjemeništa. U
propovijedi je nadbiskup
Barišić pokušao razmišljati na
način sv. Franje koji kliče "Ti si
Gospodine baština moja". Taj
nam se usklik čini gotovo
heretičnim, jer Sveto pismo
govori o nama kao baštini
Gospodnjoj, ali shvaćajući
baštinu kao najveće bogatstvo,
sreću i ispunjenje onda i
možemo sa sv. Franjom klicati
"Ti si Gospodine baština moja".
Tumačeći Franjino siromaštvo
koje trebamo nasljedovati svi, i
zavjetovani i nezavjetovani,
nadbiskup je kazao:
"Nazivajući stvari i pojave
braćom i sestrama sv. Franjo
nam je ukazao da stvoreno
upućuje na Stvoritelja i da se sa
stvorenim trebamo odgovorno
služiti. Franjo je slijedio
Kristovo siromaštvo. Bog koji

je uzvišen i neizmjerno bogat,
silazi na zemlju, osiromašuje se
i postaje čovjekom. Takvoga
Krista trebamo nasljedovati da
bismo bili prepoznatljivi u
ovom svijetu".
Zahvaljujući nadbiskupu kao i
odgojiteljima i bogoslovima
Centralnoga bogoslovnog
sjemeništa, magistar
franjevačkih bogoslova dr. fra
Šimun Bilokapić istaknuo je
kako je lijepo i ugodno kao
braća zajedno živjeti. "Ovakvi
susreti između bogoslova i
odgojitelja, franjevačkih i
dijecezanskih, veliko su
bogatstvo i nužna potreba, jer
bi bilo neoprostivo da sutradan
radimo u istoj njivi Gospodnjoj,
s istim Božjim narodom, a da
se međusobno ne poznajemo",
zaključio je fra Šimun s nadom
da će se dogodine ponovno
sastati, ali u novom
Franjevačkom klerikatu.

Nadbiskup Barišić
proslavio blagdan sv.
Franje s odgojiteljima
i bogoslovima splitske
franjevačke provincije
i Centralnoga
bogoslovnog
sjemeništa u
privremenom
klerikatu kod
milosrdnica u Splitu

Blagdan sv. Frane u Zadru
Zadar, 4.10.2006. (IKA) Franjevačka provincija sv.
Jeronima sa sjedištem u Zadru,
koja u 30-ak samostanskih kuća
u Hrvatskoj okuplja oko 70
braće, proslavila je u srijedu 4.
listopada blagdan sv. Franje
Asiškoga. Provincijal Josip
Sopta predvodio je svečano
večernje misno slavlje u crkvi
Sv. Frane u Zadru, a u njemu su
sudjelovali i zadarski
sjemeništarci predvođeni
rektorom Nadbiskupskog
sjemeništa Zmajević don
Marinom Ninčevićem.
Slavimo tradiciju franjevaštva
koja je i u Zadru duga, od
samih početaka reda, dakle
osam stoljeća, rekao je
provincijal Sopta, pozivajući
mlade da se na razne načine
priključe franjevačkoj
duhovnosti. Blagdan sv. Frane
okupio je u samostanskoj crkvi
brojne Franjine štovatelje, što
je dokaz da još uvijek privlači
ljude. Provincijal je izrazio
radost i zahvalnost zbog
duhovne i molitvene potpore,
koja im "daje nadu da će se
oduprijeti pošasti i neće biti
relikvija prošlosti, nego živa
snaga budućnosti".
U propovijedi je provincijal
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Sopta spomenuo i nedavno
imenovanje novoga biskupa u
Asizu. Tom prigodom papa
Benedikt XVI. mu je rekao:
"Franjo je ključ tvoje službe i
ključ Crkve". "Papa mu je
rekao da je Franjo ključ za
razumijevanje Crkve i pastirske
službe u Crkvi, jer je Franjo
volio Crkvu i svećenike, bez
obzira kakvi su. Ključ u Crkvi
je uvijek ljubav. U središtu
Crkve mora biti ljubav koju je
Franjo širio bez obzira na
hijerarhijske mjere, a i oni koji
su na vlasti, njihova mjera je
ljubav. To je Papa htio reći
novom mladom biskupu koji je
svoje pastirsko pismo posvetio
franjevačkom jubileju, 800
godina od početka Reda", rekao
je fra Josip.
Franjo se obratio 1206. g., a tri
je godine prošlo do papinskog
priznanja njegova puta. Stoga
se i u trogodišnjem razdoblju
od 2006. do 2009. franjevci
žele obnoviti u Franjinu duhu,
te će se raznim događajima
predstaviti široj crkvenoj i
kulturnoj zajednici. Ta je
obljetnica doprinos razvoju i
našeg naroda, poticaj koji nas
obvezuje, rekao je fra Josip,
poručivši da "Franjo nije
zašutio govoriti". Istaknuo je

poruku njegova života i reda
koji je Crkvu obnovio i u njoj
stasao kao prosjački. "Danas
ima gladnih najteže bolesti,
najvećih prosjaka, prosjaka
smisla života. Oni su
najmasovnija pošast današnjice.
Današnje društvo im ne zna
ponuditi taj kruh smisla. A mi
mislimo da je put sv. Franje
kruh smisla i da zajedno s
ljudima prosjačimo taj kruh",
rekao je provincijal. Poželio je
vjernicima da se ne boje
avanture s Kristom, u koju je
pošao i sv. Franjo, avanturu
obraćenja. "Franjo pokazuje
kako Bog od malena čini
veliko. Krist ga je pozvao na
patnju i trpljenje i svojim mu je
životom postao sličan.
Promicao je dijalog,
uvažavanje, blizinu svakom
čovjeku, pa i gubavcu kojeg je
poljubio", rekao je Sopta,
zaključivši riječima toga sveca
koje je na kraju svog
zemaljskog života uputio braći:
"Ja sam svoje učinio, a što je
vama činiti, neka vas pouči
Gospodin". Živio je 45 godina,
a danas godišnje 6 milijuna
ljudi pohodi njegov grob u
Asizu i nadahnjuju se duhom
koji je sv. Franu uputio u
čudesnu avanturu Božje
ljubavi.

Slavlje Franjevačke
provincije sv.
Jeronima
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Split, 4.10.2006. (IKA) - Na
blagdan serafskog oca sv.
Franje 4. listopada splitskomakarski nadbiskup Marin
Barišić predvodio je svečanu
misu u privremenom klerikatu
franjevaca provincije Presvetog
Otkupitelja kod milosrdnica u
Splitu. Ujedinjavanjem
Teologije u Splitu i
Franjevačke visoke teološke
škole iz Makarske u jedinstveni
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu, franjevački
bogoslovi sa svojim
odgojiteljima i profesorima
preselili su u Split. Budući da
zgrada franjevačkog klerikata
nije dovršena, sestre
milosrdnice rado su izišle u
susret braći franjevcima i
ustupile im dio njihova
samostana za smještaj.
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Susret premijera Sanadera i kardinala Puljića
Hrvatskog
predstavnika u
Predsjedništvu Bosne
i Hercegovine trebao
bi birati hrvatski
narod, izjavio
kardinal Puljić

Zagreb, 4.10.2006. (IKA) - "Ni
ovi izbori u Bosni i
Hercegovini nisu bili u duhu
Daytona, jer bi hrvatskog
predstavnika u Predsjedništvu
BiH trebao birati hrvatski
narod, a ne jedna stranka,
stavljajući jednoga Hrvata na
čelo". Izjavio je to vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić za Hrvatski katolički
radio (HKR) nakon susreta s
predsjednikom Vlade RH Ivom
Sanaderom 4. listopada u
Banskim dvorima u Zagrebu.
Prema riječima kardinala
Puljića, premijer Sanader je na
susretu izrazio stav hrvatske

države da podržava BiH kao
samostalnu državu u kojoj
hrvatski narod treba biti
samostalan, u kojoj hrvatski
narod treba biti državotvoran,
konstitutivan i suveren.
"Činjenica je da su i ovi izbori
pokazali kako je izborni zakon
kao produkt Daytonskog
sporazuma još jedna nepravda
prema hrvatskom narodu u
BiH", istaknuo je kardinal
Puljić.
Komentirajući stanje nastalo
nakon objave privremenih
izbornih rezultata, kardinal
Puljić izrazio je uvjerenje da će,
kako je kazao, "sada političari

ozbiljno shvatiti da, ako žele
istinski nešto poraditi za
dobrobit hrvatskog naroda,
moraju startati zajednički i stati
na poziciju onih točaka koje su
zajedničke svim strankama i
ono što se zove opće dobro
hrvatskog naroda u ostvarenju
jednakopravnosti u BiH". "Ja
očekujem da se glave sada
ohlade i da ozbiljno porade na
tom strateškom planu", izjavio
je kardinal te dodao "kako su
oni koji su izašli na izbore,
ujedno pokazali da im je stalo u
borbi za jednakopravnost
hrvatskog naroda u BiH".

Blagdan sv. Franje na Svetom Duhu
Sv. Franjo uči nas da
živimo siromaštvo,
usvajajući solidarnost
kao uobičajeni oblik
dijeljenja s braćom,
istaknuo provincijal
Hontić

www.ika.hr

Zagreb, 4.10.2006. (IKA) - U
zagrebačkom svetištu sv.
Antuna Padovanskog na
Svetom Duhu svečanom misom
4. listopada proslavljen je
blagdan sv. Franje Asiškoga.
Misu je predvodio provincijal
Hrvatske provincije s. Jeronima
franjevaca konventualaca fra
Đuro Hontić, u koncelebraciji s
definitorima provincije te
braćom iz svetoduškog
samostana. U propovijedi je fra
Đuro istaknuo kako nam se u
prvoj godini hoda u pripravi na
slavlje 800. obljetnice postavlja
pitanje koje si je sv. Franjo
postavio pred križem:
Gospodine, što želiš da učinim?
Što nam je činiti? Između
različitih odgovora, jedan se
ocrtava na poseban način, a to
je odgovor koji se već nalazi u
programu obljetnice: "trebamo
provesti u sveta djela ono što
smo primili u molitvenom

slušanju Kristova evanđelja,
zaputiti se s odvažnom
odlukom - živjeti kao Krist te
živjeti evanđelje s
oduševljenjem, kao Franjo",
kazao je propovjednik. Franjo
nas uči da živimo siromaštvo
usvajajući solidarnost kao
uobičajeni oblik dijeljenja s
braćom. Njegovo uporno
nastojanje oko povrata
Gospodinu svih primljenih
dobara nalazi u solidarnosti
prvi način kako bi se vratilo
ono što nije u našem vlasništvu,
nego nam ga daje Onaj koji je
providnost i naše dobro do
sitosti. Franjo je uporan glede
važnosti "povrata" Gospodinu i
braći svih darova koje smo
primili i tko to ne čini,
kradljivac je, jer prisvaja ono
što nije njegovo. Stoga je
najvažnije podijeliti dobra koja
nam je Gospodin udijelio. Nije
dovoljno "ne imati" ili "imati

malo", to može biti znak
lijenosti ili neodgovornosti.
Propovjednik je pozvao
sljedbenike sv. Franje da im
siromaštvo ne bude poticaj za
osuđivanje onih koji imaju, koji
su bogati, već neka ono što
"posjedujemo ne bude zapreka
da jedni s drugima surađujemo
i jedni s drugima dijelimo, ne
samo od svog suviška, nego i
ono što je potrebnije bratu ili
sestri pored nas i s nama".
Vjernici su se za blagdan sv.
Franje pripremali
trodnevnicom. Prve dvije večeri
misu je predvodio i
propovijedao vikar provincijala
i asistent Franjevačkoga
svjetovnog reda fra Ljudevit
Maračić, a posljednjeg dana
vikar u župi sv. Antuna
Padovanskog i asistent
franjevačke mladeži fra Josip
Marjanović.

Djelatnici Glasa Koncila i Maka u Karmelu Brezovici
Brezovica, 4.10.2006. (IKA) Urednici, djelatnici i suradnici
Glasa Koncila i Malog koncila,
njih pedesetak, i ove su godine
svoju zaštitnicu sv. Malu
Tereziju proslavili u Karmelu
Brezovici svečanom
euharistijom u srijedu 4.
listopada. Misno slavlje
predvodio je vlč. Ivica Zlodi,
gost GK-a i zamjenik
predstojnice Ureda vjeronauk u
školi. Koncelebrirali su direktor
i glavni urednik Glasa Koncila
Nedjeljko Pintarić i preč. Ivan
Miklenić, a pjevao je Zbor
sestara Karmela-Brezovice.
Zapitavši što zapravo pokreće
čovjeka na zemlji,
propovjednik je zaključio da je
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"senzibilitet izvor iz kojega
izviru sve naše mogućnosti, sve
vrijedno što čovjek može dati".
Naša sposobnost dubokog
doživljavanja nečega, pa onda i
pravoga primanja znanja, ovisi
o senzibilitetu koji je u temelju
svega plodnoga što iz nas
izvire, svake nadarenosti,
spoznaje, umjetnosti, filozofije,
a i vjere, rekao je vlč. Zlodi.
Nakon blagoslova ruža,
direktor Pintarić zahvalio se
vlč. Zlodiju na predvođenju
slavlja i značajnoj propovijedi,
kao i svim sudionicima slavlja,
te zaključio da je sv. Mala
Terezija objedinila u svom
životu sve spomenuto: ljudsku,

naravnu, nadnaravnu i duhovnu
dimenziju i ostavila nam
primjer ljubavi i zajedništva u
Crkvi. Susret u govornici,
izmjena iskustava iz života
Crkve i Karmela, osvrt na
djelovanje i kreativnosti Glasa
Koncila, radost zbog
zajedništva i izmjena darova,
bili su izazov redovnicama na
njihovu karmelskom putu. U
Spomen knjizi samostana vlč.
Pintarić zapisao je: "Djelatnici i
suradnici Glasa Koncila
posjetili su sestre karmelićanke
4. listopada 2006. Naš godišnji
susret molitvena je potpora
brojnim inicijativama na
hrvatskom medijskom
prostoru".
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Dan učitelja u Požeškoj biskupiji
Požega, 5.10.2006. (IKA) Katoličko društvo prosvjetnih
djelatnika u Požeškoj biskupiji,
osnovano u lipnju ove godine,
prigodnim programom u
dvorani bl. Alojzija Stepinca u
Požegi 5. listopada prvi je puta
proslavilo Dan učitelja. Ovaj
dan ne želimo obilježiti niti
prosvjedom niti štrajkom, nego
ovoga dana želimo potaknuti
svoju duhovnost kako bi svoje
poslanje i zvanje učitelja što
dostojnije svjedočili kao

kršćani, kazao je Pavle Bucić,
predsjednik društva i ravnatelj
požeške Gimnazije. Ujedno je
najavio brojne aktivnosti
društva, od predavanja i tribina
do seminara koji se planira u
drugoj polovici ove školske
godine, a koje bi trebale
pomoći članovima u rješavanju
brojnih dilema na koje nailaze
u svom poslu. Članovima
društva obratio se generalni
vikar biskupije Josip Krpeljević
i pozvao ih da razvijaju svoju

duhovnost nasljedujući Isusa
Krista, istinskog učitelja života.
On je druge učio služeći se
zanimljivim metodama kao što
su isticanje primjera, govorio je
u prispodobama te oponašao
svoga Oca. Od vas se, kazao je
generalni vikar, očekuje da u
svom pozivu bude upravo takvi
zanimljivi i aktualni, a to
možete samo oponašajući
velike ljude kao što su bili
sveci.

Slavlje Katoličkog
društva prosvjetnih
djelatnika

Šibenik, 5.10.2006. (IKA) Inicijativom šibenskog biskupa
Ante Ivasa u četvrtak 5.
listopada u dvorani biskupske
palače u Šibeniku održana je
konstituirajuća sjednica
stručnog savjeta za sakralnu
baštinu Šibenske biskupije.
Osnivanje savjeta potaknuto je
teškim stanjem u kojem se
nalaze brojni kulturno povijesni
spomenici grada Šibenika i
biskupije s naglaskom na
katedralu Sv. Jakova. U savjetu
djeluju akademik Vladimir
Marković, dr. Joško Belamarić,
pročelnik konzervatorskog
odjela Split, prof. Marko
Menđušić, pročelnik
konzervatorskog odjela
Šibenik, Miro Škugor,
konzervator zadužen za
katedralu, gradonačelnica grada
Šibenika Neda Klarić i biskup
Ivas. Tajnik vijeća je Franko
Čeko, voditelj ureda za kulturu
Šibenske biskupije. Članovi
savjeta jednoglasno su za
predsjednika izabrali dr.
Predraga Markovića, profesora

na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu, povjesničara
umjetnosti koji je svoj
znanstveni rad posvetio
šibenskoj katedrali. Nužnost
osnovanog tijela dolazi iz
potrebe očuvanja katedrale Sv.
Jakova, ali i iz preporuke
UNESCO -a na čijem se popisu
nalazi katedrala. Kako je riječ o
djelu koje svojim izvanrednim
graditeljskim i stilskim
osobinama nadrasta regionalne
i nacionalne granice, naša je
odgovornost za očuvanje i
doličnu prezentaciju katedrale
velika, istaknuo je dr.
Marković. Osnovano tijelo od
velikog je značaja jer će u
idućem razdoblju svojim
mišljenjima, prijedlozima i
zaključcima utjecati na
iznalaženje najboljih rješenja u
cilju očuvanja, zaštite i
prezentacije istaknutih
sakralnih spomenika Šibenske
biskupije, a prije svega
katedrale Sv. Jakova. Iz tog
razloga od savjeta se očekuje
da u skladu s najvišim

kriterijima struke predlaže i
planira sve one aktivnosti koje
će kako na stručnom tako i na
organizacijsko-financijskom
planu omogućiti poboljšanje
fizičkog stanja crkvenih
spomenika. Poseban naglasak
bit će stavljen na jačanje
svijesti građana i institucija o
vrijednosti spomeničke baštine
kao preduvjetu dugoročnog
očuvanja i zaštite, usvojeno je
na osnivačkoj skupštini. Danas
je katedrala Sv. Jakova ozbiljno
ugrožena. Javnost je slabo
upoznata s poremećajima u
statici objekta uzrokovanim
aktivnošću tla u temeljima. Kao
prvi zadatak savjeta najavljeno
je pokretanje akcije sondiranja
temelja i sprečavanja daljnjih
naprezanja. Na sjednici je
najavljeno skorašnje
predstavljanje savjeta javnosti,
te brojne aktivnosti koje će
znanstvenim, kulturnim i
društvenim krugovima ukazati
na nužnost očuvanja
naslijeđene baštine.

Osnovano tijelo
svojim će mišljenjima,
prijedlozima i
zaključcima utjecati
na iznalaženje
najboljih rješenja u
cilju očuvanja, zaštite
i prezentacije
istaknutih sakralnih
spomenika Šibenske
biskupije, prije svega
katedrale Sv. Jakova

su podnijeli biskupov tajnik fra
Draženko Tomić i Zvonko
Ranogajec. Predsjednik Odbora
mons. Tomislav Šporčić
govorio je o iskustvima s
trodnevnom pripravom uoči
proslave na Udbini. Biskup je
na kraju ukazao na potrebu
podrobnije analize projekta
Crkve hrvatskih mučenika s
potrebom pronalaženja
adekvatnog mjesta za
postavljanje bine na budućim
slavljima. Za narednu godinu
planira se križni put posvetiti
60. obljetnici smrti istarskog
svećenika Miroslava Bulešića,
čime će se u proslavu više
uključiti vjernici Porečkopulske biskupije.

Ovogodišnja proslava
Dana hrvatskih
mučenika protekla je
u mirnom, staloženom
i odmjerenom tonu, a
kod pobožnosti
križnog puta osjetilo
se da je hrvatski
vjernik prepoznao
značaj mučeništva,
istaknuo je biskup
Bogović

www.ika.hr

Stručni savjet za sakralnu baštinu Šibenske biskupije

Otočac: Sastanak Odbora za Udbinu
Otočac, 5.10.2006. (IKA) - U
Otočcu je 5. listopada održan
sastanak Odbora za Udbinu, na
kojem je izvršena analiza
ovogodišnje proslave Dana
hrvatskih mučenika na Udbini
9. rujna. Sastanak je održan u
župnom stanu župe Presvetog
Trojstva pod predsjedanjem
generalnog vikara Gospićkosenjske biskupije mons.
Tomislava Šporčića, u
nazočnosti biskupa Mile
Bogovića i svih članova
Odbora.
Ovogodišnja proslava Dana
hrvatskih mučenika protekla je
u mirnom, staloženom i
odmjerenom tonu, a kod
pobožnosti križnog puta

vijesti news

osjetilo se da je hrvatski vjernik
prepoznao značaj mučeništva,
iznio je svoje dojmove o slavlju
na Udbini biskup Bogović.
Izvješća su podnijeli članovi
svih pododbora. Uime
tehničko-ekonomskog o
pripremama samog tijeku
proslave na Udbini kao i
kasnijih poslova izvješće je
podnio ekonom biskupije
Nikola Turkalj te župnik
Udbine fra Nediljko Knezović.
Uime pododbora za liturgiju
iskustva s udbinske proslave
prenio je župnik i dekan
gospićki Antun Luketić, a s
aspekta nastupa zborskog
pjevanja Ivan Prpić Špika.
Uime odbora za medije izvješća
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Likovna kolonija u Čakovcu
Čakovec, 5.10.2006. (IKA) - U
župi sv. Antuna Padovanskog u
Čakovcu održana je likovna
kolonija pod nazivom "Sveti
Antun" na kojoj je aktivno
sudjelovalo 30-tak slikara, a još

šest ih se uključilo darujući
svoje slike. Kad se popuni
planirani fundus bit će održana
aukcija slika. Prodajom slika
prikupit će se novac za kip sv.
Antuna Padovanskoga koji će

biti postavljen na Trgu sv.
Antuna ispred župne crkve. Kip
izrađuje akademski kipar prof.
Josip Poljan iz Zagreba, a
trebao bi biti postavljen do
kraja godine.

Predstavljen zbornik dr. Emanuela Hoška
Knjiga "Tkivo
kulture" svečano
predstavljena u
Hrvatskoj čitaonici na
Trsatu

www.ika.hr

Rijeka, 6.10.2006. (IKA) Zbornik dr. Emanuela Hoška
Tkivo kulture svečano je
promoviran 6. listopada u
Hrvatskoj čitaonici na Trsatu u
Rijeci. Djelo je predstavljeno u
organizaciji Teologije u Rijeci,
područnog studija Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i
Franjevačkog samostana na
Trsatu, a objavljeno je u
izdanju izdavačke kuće
Kršćanska sadašnjost iz
Zagreba. Povod izlasku
Zbornika bila je 65. obljetnica
života toga trsatskog franjevca,
a veliki broj onih koji su došli
na promociju govori kako je fra
Hoško prije svega franjevac,
svećenik i prijatelj, čovjek
povezan s ljudima, a tek potom
znanstvenik i istražitelj
kulturne baštine Rijeke i
okolice.
U uvodnoj riječi predstojnik
Teologije u Rijeci dr. Milan
Šimunović istaknuo je kako je

bogat životni opus fra
Emanuela Hoška prožet
evangelizacijskim djelovanjem
osobito u svetištu Majke Božje
Trsatske. Zahvalivši dr. Hošku
na doprinosima koje je kao
znanstvenik dao Crkvi i
društvu, podsjetio je na
inicijativu zbornika riječke
Teologije: Prošlost obvezuje.
Povijesni korijeni Gospićkosenjske biskupije, Zbornik
biskupa Mile Bogovića 2004. i
O čovjeku i Bogu, Zbornik
Marijana Jurčevića 2005., a čiji
je dr. Hoško bio urednik. U
Zborniku su sabrani radovi 25
autora, prije svega povjesničara
i crkvenih historičara,
povjesničara književnosti i
umjetnosti, te pastoralnih
teologa. Riječ je o
interdisciplinarnome djelu,
rekla je urednica dr. sestra Nela
Gašpar, podijelivši 25 radova u
pet skupina. Djelo započinje
osvrtima i prosudbama dok
najbrojniju skupinu čine

povijesni i crkvenopovijesni
prilozi. Zasebnu skupinu čine
radovi iz povijesti književnosti
i jezika te povijesti umjetnosti,
rekla je dr. Gašpar.
Dr. Marijan Jurčević rekao je
kako su u djelu zastupljena
posljednja tri stoljeća crkvene
povijesti te je istaknuo kako su
iste teme i danas aktualne
čitatelju. Zbornik nije upućen
samo vjernicima već
predstavlja prikaz povijesti
jezika i kulturnog identiteta.
Profesor s Filozofskog fakulteta
u Rijeci i priznati istražitelj
kulturne baštine Rijeke i
okolice Irvin Lukežić
predstavio je okupljenima neka
od poglavlja Zbornika, rekavši
kako su upućena, ne samo
znanstvenim krugovima, nego i
široj populaciji. Zbornik se
može nabaviti na Teologiji u
Rijeci ili u knjižarama
Kršćanske sadašnjosti.

Program za svećenike i đakone prigodom 10.
obljetnice Požeške biskupije
Svi redoviti susreti na
biskupijskoj i
dekanatskoj razini
objedinjeni su u
programu
Biskupijskog
hodočašća svećenika i
đakona, na kojem će
se posjetiti četiri
arhiđakonatska
područja, upoznati se
s određenim
povijesnim i kulturnim
datostima te pohoditi
svetišta
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Požega, 6.10.2006. (IKA) - Na
Skupštini arhiđakona i dekana
Požeške biskupije dogovoren je
i poseban program za svećenike
i đakone u tijeku spomena
desete obljetnice utemeljenja i
uspostave požeške mjesne
Crkve. Svi redoviti susreti na
biskupijskoj i dekanatskoj
razini, kao što su permanentna
formacija, dekanatske korone i
rekolekcije, objedinjeni su u
programu Biskupijskog
hodočašća svećenika i đakona,
na kojem će se posjetiti četiri
arhiđakonatska područja,
upoznati se s određenim
povijesnim i kulturnim
datostima te pohoditi određeno
svetište.

dan prije svetkovine sv.
Terezije Avilske. Hodočašće se
nastavlja u ponedjeljak 6.
studenoga u Slavonskopodravskom arhiđakonatu
okupljanjem i molitvom u
Slatinskom Drenovcu na mjestu
masovne grobnice iz II.
svjetskog rata u kojoj su među
ostalima pokopana i trojica
župnika, koje su ubili
komunisti: Josip Martinac iz
Voćina, Ivan Đanić iz
Orahovice i Julije Bürger iz
Slatine. Nakon toga put vodi u
Voćin, na prvo zajedničko
svećeničko i đakonsko
hodočašće Voćinskoj Gospi,
gdje će se održati duhovni
program.

Biskupijsko hodočašće
svećenika i đakona započet će u
subotu 14. listopada u
Katedralnom arhiđakonatu
pohodom katedrali u Požegi

Svećenici i đakoni pohodit će
Posavski arhiđakonat u
ponedjeljak 26. veljače 2007.
godine u Kloštru kraj
Slavonskog Kobaša,
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najstarijem prošteništu Majke
Božje u Požeškoj biskupiji. Uz
duhovni program u svetištu
upoznat će se sa
srednjovjekovnim crkvama uz
rijeku Orljavu od Požege do
njezina ušća u Savu, u kojima
su među ostalim pronađeni
natpisi na glagoljskom, uglato
ćiriličnom i latiničnom pismu.
U korizmi, u ponedjeljak 12.
ožujka 2007. svećenici i đakoni
hodočastit će u Zapadnoslavonski arhiđakonat. Pohod
će započeti u Staroj Gradiški
gdje će iskazati poštovanje
prema svećenicima koji su
tamnovali u tamošnjem logoru,
a zatim će poći u Jasenovac,
gdje će kao hodočasnici
Jasenovačkoj Gospi imati
duhovni program i moliti za
nedužno ubijene slovenske
svećenike i druge žrtve
tamošnjeg logora.
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Splitska mladež pobožna Presvetom Srcu Isusovu

"Ako ljubim neku osobu, onda
ne mogu živjeti kao da ona ne
postoji, jer ona bitno određuje
moj život i ima nezamjenjivu
ulogu u njemu", kazao je
nadbiskup, obraćajući se
mladima čiji su životi satkani
od ljubavi i traženja. Stavljajući
im na srce riječi Benedikta
XVI.: "Tko vjeruje nikada nije
sam" potaknuo ih je na dublji i
intimniji odnos s Isusom;
umom, ponirući u Njegovu
riječ i srcem, komunicirajući
njegovu ljubav. Razlika između
onoga koji za sebe kaže da
vjeruje i onoga koji uistinu
vjeruje očita je, kazao je

nadbiskup i dodao: prvi živi
trgovinski odnos s Isusom i
ostaje na površini, a drugi živi
iz odnosa s Njim i želi ga sve
bolje upoznati.
Život s Kristom ima radosne
posljedice, istaknuo je
nadbiskup Barišić i u duhu
navještenog evanđelja ohrabrio
mladež da se prepuste toj
životnoj avanturi, koja istina
iziskuje žrtvu i puno ljubavi, ali
i čini jaram slatkim te breme
lakim. Potom je uslijedila
služba svjetla i obnova krsnih
obećanja. Na kraju je vikar za
duhovna zvanja don Jure
Vrdoljak zahvalio nadbiskupu
na poticajnim riječima i
pastirskoj brizi te ga pozvao da
sredinom ožujka 2007. godine
svojim blagoslovom prati ovu
hodočasničku ekipu u svetište
Majke Božje u Mariazellu u
Austriji na seminar za duhovna
zvanja. U misnom slavlju
sudjelovalo je oko 400 splitskih
srednjoškolaca, osobito
Nadbiskupijske klasične
gimnazije, II. gimnazije i IV.
gimnazije Marko Marulić sa
svojim vjeroučiteljima i
odgojiteljima sjemeništa te
svećenicima iz drugih crkvenih
ustanova. Pjevanje je predvodio
sjemenišni band
"Blagovjesnici".

Pobožnost "prvih petaka u
Sjemeništu" osobita je prigoda
za mlade koji traže nešto više
od uobičajenoga i svakidašnjeg.
Mladi aktivnim sudjelovanjem
kroz molitvu, pjesmu i Riječ
nastoje otkriti Božju blizinu u
sakramentu pomirenja i
euharistijskom slavlju. Ugođaju
uvelike pridonosi prigodni
glazbeni sastav koji vode mladi
i njihove vjeroučiteljice.
Odgojitelji sjemeništa uz
pomoć drugih svećenika,
odgovorno brinu za susrete i
inicijative mladih vjernika, a
kapela sjemeništa tako sve više
postaje mirni i radosni kutak za
one koji se žele odmoriti od
najrazličitijih životnih
poteškoća i briga. S tim se
susretima želi približiti Božju
riječ i Božju volju posebno
onim mladima koji se bore sa
svojim životnim zvanjem, kao i
onima koji osjećaju Božji poziv
te u tom smislu žele probuditi i
pročistiti svoju vjeru. Iz tih
susreta niču različite inicijative
kao što su: hodočašća mladih,
duhovne vježbe i obnove,
seminari za obnovu vjere,
duhovno i ispovjedno vodstvo
pojedinih mladih te rješavanje
određenih osobnih i obiteljskih
poteškoća.

U organizaciji
sjemenišne zajednice i
Ureda za duhovna
zvanja Splitskomakarske
nadbiskupije već
sedmu godinu u nizu
za mladež se priređuje
pobožnost Presvetom
Srcu Isusovu svakoga
prvog petka u mjesecu
u Nadbiskupskom
sjemeništu u Splitu

www.ika.hr

Split, 6.10.2006. (IKA) - U
organizaciji sjemenišne
zajednice (odgojitelja,
sjemeništaraca i redovnica) i
Ureda za duhovna zvanja
Splitsko-makarske nadbiskupije
već sedmu godinu u nizu za
mladež se priređuje pobožnost
Presvetom Srcu Isusovu
svakoga prvog petka u mjesecu
u Nadbiskupskom sjemeništu u
Splitu. Pobožnost počinje
pokorničkim bogoslužjem i
molitvom krunice, a potom je
slavlje mise i euharistijsko
klanjanje, koje je ovoga petka
6. listopada predvodio splitskomakarski nadbiskup Marin
Barišić.

Duhovne vježbe vojnih svećenika
Split, 6.10.2006. (IKA) Koncelebriranom misom u
splitskoj konkatedrali Sv. Petra,
gdje su im domaćini bili župnik
don Radojko Vidović i
sužupnik don Dušan Vuković,
završile su 6. listopada duhovne
vježbe svećenika Vojnog
ordinarijata u RH, koje su pod
vodstvom dr. don Ante
Mateljana, profesora na
splitskom KBF-u, započele u
ponedjeljak navečer 2.
listopada. Dva prijepodnevna
razmišljanja s moljenjem
Časoslova bila su u vojnom
hotelu "Zagreb" u Splitu, gdje
su sudionici bili smješteni, a
poslijepodnevna meditacija i
misa bili su svaki put na
drugom mjestu. Voditelj je za
temu duhovnih vježbi izabrao
lik svećenika u zrcalu
(hrvatskih) svetačkih uzora, a
svećeništvo je obradio pod
kristološkim, pneumatološkim,
ekleziološkim i euharistijskim
vidom.
Vojni kapelani u utorak poslije
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podne posjetili su hrvatsko
marijansko prasvetište Gospe
od otoka u Solinu, gdje su se
upoznali s vjerskim i
nacionalnim značenjem toga
lokaliteta te imali treće
razmatranje. Potom su posjetili
Zvonimirovu krunidbenu
baziliku Sv. Petra i Mojsija te
obišli Manastirine,
starokršćanske i ostale
lokalitete antičke Salone, nakon
čega su u župi sv. Kaja slavili
misu, gdje ih je primio župnik
don Pavao Piplica i svima
darovao monografiju župe.
Sutradan su na jednak način i sa
sličnim programom, nakon što
su zadržavši se kratko kod
crkve Sv. Jure na povijesnom
Gradcu, rekapitulirali povijest
drevne kneževine Poljičke
republike, posjetili svetište Sv.
Leopolda Mandića u Zakučcu
kod Omiša, gdje su zajedno sa
župljanima slavili misu. Na
kraju euharistije župnik don
Ivan Delić upoznao ih je s
poviješću svetišta i podijelio im

monografiju svetišta, a potom
su posjetili rodnu kuću Svečeva
djeda, koja se nalazi u
kompleksu HE "Zakučac", gdje
ih je ugostio direktor Nikola
Tičinović te im nakon toga
omogućio da razgledaju dio
postrojenja hidroelektrane i
upoznao ih s njezinom
poviješću, tehničkim
posebnostima i važnošću u
sklopu hrvatskog
elektroprivrednog sustava.
Na kraju duhovnih vježbi, koje
Vojni ordinarijat tradicionalno
svake godine organizira za
svoje svećenike u prvom tjednu
nakon vojno-redarstvenog
hodočašća u Mariju Bistricu,
vojni biskup Juraj Jezerinac i
generalni vikar mons. Josip
Šantić, koji su sve dane
sudjelovali u programu, uime
vojnih kapelana zahvalili su
voditelju don Anti Mateljanu na
duhovnom osvježenju koje je
svima ulio i time potaknuo na
novi polet u pastoralu među
vjernicima hrvatske "vojnoredarstvene Crkve".

Dr. don Ante Mateljan
za temu izabrao lik
svećenika u zrcalu
hrvatskih svetačkih
uzora te obradio
svećeništvo pod
kristološkim,
pneumatološkim,
ekleziološkim i
euharistijskim vidom
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Ukop svećenika Ilije Zečevića
Nakon oproštaja u
Gaju, misu zadušnicu
i pogrebne obrede u
svećenikovoj rodnoj
Gradini predvodio
biskup Škvorčević

Gaj, 6.10.2006. (IKA) - Župnik
u Gaju i Antunovcu Ilija
Zečević preminuo je 5.
listopada nakon teške bolesti, u
56. godini života i 30. godini
svećeništva. Ispraćaj
preminulog svećenika
predvodio je u župnoj crkvi u
Gaju 6. listopada zapadno
slavonski arhiđakon i pakrački
župnik Marko Pišonić uz
sudjelovanje svećenika
Pakračkog dekanata,
Katedralnog i Posavskog
arhiđakonata te svećenika
Zagrebačke nadbiskupije i
Varaždinske biskupije. Uime
svećenika Pakračkog dekanata
od pokojnika se oprostio dekan
Branko Gelemanović, a uime
župljana Gaja Drago Fezi i
župe Antunovca Andrija
Hoško. Potom je tijelo
preminulog svećenika
ispraćeno na put prema rodnoj
župi Gradina.

www.ika.hr

Istoga dana u popodnevnim
satima misu zadušnicu u župnoj
crkvi u Gradini predvodio je
požeški biskup Antun
Škvorčević uz koncelebraciju
četrdesetak svećenika Požeške
biskupije i Zagrebačke
nadbiskupije. Biskup je između
ostaloga istaknuo kako su se
minulih godina kod vlč.
Zečevića očitovale ozbiljnije
zdravstvene poteškoće te da se
posljednjih nekoliko tjedana
zdravlje tako pogoršalo da je

morao ostati u bolnici u
Pakracu i Zagrebu pa ponovno
u Pakracu. Rekao je kako ga je
u pakračkoj bolnici posjetio
prije trinaest dana. Tom
prigodom, nastavio je biskup,
Ilija je posvjedočio kako je
svjestan svoga teškog
zdravstvenog stanja te da
prihvaća i smrt za koju se
spremio ispovijeđu, pričešću i
bolesničkim pomazanjem.
Dodao je, kako je razumljivo da
ono što je naviještao vjernicima
te mnogo puta činio drugima ne
želi propustiti za sebe.
Biskup je podsjetio na
naviještenu Božju riječ, kojoj je
preminuli svećenik služio, u
kojoj sv. Pavao, pišući
Rimljanima, vrlo realistički
razmatra ljudski život kao
stvarnost označenu grijehom i
konačno smrću. Na završetku
mise zadušnice od pokojnika se
uime župljana Gaja i
Antunovca oprostio Drago
Fezi, ispred generacije ređenika
i svećenika koji rodom potječu
iz župe Gradina oprostio se
slatinski župnik mons. Vlado
Škrinjarić, zatim pakrački
župnik Marko Pišonić i
gradinski župnik Ivan Pofuk.
Potom je biskup izrekao
zahvalnost svima koji su
preminulom svećeniku iskazali
poštovanje i ljubav svojim
sudjelovanjem na sprovodu kao
i onima koji su mu bili dobri
tijekom života, posebno na času

smrti. Nakon obreda posljednje
preporuke i oproštaja iz crkve
su se uputili na mjesno groblje
gdje mu je tijelo položeno u
grob.
Vlč. Zečević rođen je u Gradini
18. srpnja 1951. Osnovnu školu
pohađao je u rodnom mjestu,
nakon čega je ušao u Dječačko
sjemenište u Zagrebu s
namjerom postati svećenikom
te je ondje završio Klasičnu
gimnaziju. U Nadbiskupskom
bogoslovnom sjemeništu i na
Bogoslovnom fakultetu u
Zagrebu pripravljao se za
svećenika. Zaređen je 26. lipnja
1977. u zagrebačkoj katedrali
po rukama nadbiskupa Franje
Kuharića. Godine 1978.
imenovan je kapelanom u
Pleternici i u toj službi ostao je
četiri godine. Premješten je za
upravitelja župe u Lipnik 1982.
godine, te je nakon punih
četrnaest godina imenovan
upraviteljem župe u Velikoj
Trnovitici. Uz tu službu od
1999. godine do 2001.
privremeni je upravitelj i župe
Stara Pločica. Nakon
utemeljenja Požeške biskupije
2002. zamolio je ekskardinaciju
iz Zagrebačke nadbiskupije te
je razriješen upravitelja župe u
Trnovitici i inkardiniran u
biskupiju svoga podrijetla. Iste
godine u mjesecu srpnju
imenovan je župnikom župe
Gaj i Antunovac.

Dan obrane grada Zadra
Na svečanosti u
Gradskoj vijećnici
nadbiskup Prenđa
poželio je Božji
blagoslov naporima
da izgradimo
domovinu i društvo u
kojem će vladati
zakonitost i
pravednost
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Zadar, 6.10.2006. (IKA) - U
povodu proslave Dana obrane
grada Zadra u petak 6.
listopada, zadarski
gradonačelnik Živko Kolega
organizirao je svečano primanje
u Gradskoj vijećnici, koje je
okupilo predstavnike gradske,
županijske, vojne, policijske i
sudbene vlasti te članove
udruga proizašlih iz
Domovinskog rata. Uz
gradonačelnika Kolegu,
prigodnom riječju nazočnima
se obratio i zadarski nadbiskup
Ivan Prenđa.

agresija. U prvom tjednu
obrane poginulo je 23 civila i
19 vojnika. "Tada nije bilo
dvojnosti treba li ići naprijed,
nego samo kako. Nije se mogla
izbjeći moralna obveza obrane
onoga što nam je tako sveto. I
zato smo uvijek govorili: ono
što se zbiva u obrani je i
moralno dopušteno, do te mjere
da možemo odbiti neprijatelja
po katoličkom moralu i onda
kad je on u opasnosti da izgubi
svoj život", rekao je nadbiskup
Prenđa.

Dva dana prije državnog
blagdana Dana neovisnosti
Zadar proslavlja Dan svoje
obrane, evocirajući prigodom
15. obljetnice agresije i
razaranja Zadra s mora, kopna i
zraka dramatične listopadske
dane 1991., kad je na
zadarskom području
zaustavljena velikosrpska

Bili su to najteži, ali i
najponosniji dani kad je
jedinstvom i hrabrošću Zadrana
brzo organizirana vojska i
civilni život, rekao je
gradonačelnik Kolega, ističući
zasluge i tadašnjeg državničkog
vodstva i predsjednika Franje
Tuđmana. Prisjetio se zadarskih
teških dana bez struje (više od
tri mjeseca) i vode, uz
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neprestano granatiranje i skrb
za gotovo 25.000 prognanika. I
nadbiskup i gradonačelnik
istaknuli su osobite zasluge
poginulih hrvatskih branitelja,
izražavajući im najdublji pijetet
i zahvalnost. "Danas kad
gradimo lijep i jači Zadar i
slobodnu domovinu, možemo
reći da njihove žrtve nisu bile
uzaludne", rekao je dr. Kolega,
a nadbiskup istaknuo da su
njihovi životi bili zrna koja
umiru da bi novi život nicao.
Podsjetio je i na pitanja koja su
se javljala u nutrini naših
branitelja. "Bilo je pitanje dokle
se može ići u susretu s
neprijateljem, što mu se može
učiniti. I uopće u
Domovinskom ratu, javljala se
dilema kod naših branitelja,
koji su gotovo svi bili kršćanski
odgojeni, dokud može ići
obrana, dokle je ona zakonita i
postavlja ozbiljna moralna
pitanja i dileme". Nadbiskup
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Prenđa je zahvalio Bogu za sve
darove koji su nikli iz hrabrosti
i života živih i mrtvih, svih koji
su sebe izložili svojom
mudrošću i spremnošću. "Bilo
je to vrijeme jakih
emocionalnih naboja i izazova
razumu; naboja, jer smo svi
doživljavali strahotu sukoba,
sudara koji je bio bez izgleda za
Davida. Činilo se da je Golijat
prejak i prevelik. Ipak, i ti su
trenuci pokazali da Golijat nije
uvijek u prednosti i da nije
uvijek pobjednik", rekao je

nadbiskup, dodavši da smo se
osjećali ujedinjeni u nečem što
je moralno, pravo i dužnost.
Slobodna domovina mogla se
postići samo hodom naprijed u
izgradnji onog što nam je Bog
podario i našom suradnjom,
poručio je nadbiskup. "Mi smo
tada bili uz svoje branitelje.
Crkva je bila sa svojim
braniteljima i pokušala služiti
ne samo ohrabrivanjem, nego i
jasnoćom naviještanja i
moralnih pouka. Tad smo i s

propovjedaonica i u rovovima
jasno kazali da su obitelj, dom i
domovina nešto što imamo
pravo braniti. Ali, ne samo
pravo, nego i dužnost. I to teška
dužnost", poručio je nadbiskup
Prenđa. Poželio je Božji
blagoslov naporima da
izgradimo domovinu i društvo
u kojem će vladati zakonitost i
pravednost, rekavši da nikad
nismo sve ostvarili i da uvijek
trebamo ići naprijed.

Dani kruha Vukovarsko-srijemske županije u Vrbanji

Zahvalivši na početku
euharistijskoga slavlja za
darove naših polja, za kruh,
biskup Hranić je rekao kako taj
kruh stavljamo na oltar da
bismo se njime hranili, da
bismo u svakodnevnom radu
bili bolji ljudi, solidarniji i
imali više osjećaja za druge, da
bismo voljeli jedni druge kako
bi ova zemlja bila kraljevstvo
Božje, prostor u kojemu
vladaju ljubav, zajedništvo,
uzajamno prihvaćanje, u
kojemu su svi vedri i veseli, u
kojemu je svaki čovjek voljen i
prihvaćen. Dok su se zajedno s
vjeroučiteljima, nastavnicima i
ravnateljima pripremali za

Dane kruha učenici su se
nadopunjavali međusobnom
kreativnošću i suradnjom i
hranili se ljubavlju prema
Slavoniji, prema prirodi, rekao
je biskup i istaknuo kako ova
naša zemlja treba njihovu
kreativnost, mladost, ljubav,
radost, pjesmu, ljubav prema
tamburi i ovome kraju, zemlji.
To je bogatstvo naše domovine,
a vi ste budućnost u koju su
uprte oči nas starijih, poručio je
biskup Hranić.
U ovom kruhu koji danas
prinosite, prinosite i svoje
poteškoće u poljoprivrednoj
proizvodnji, u plasiranju svojih
proizvoda, prinosite želje da od
poljoprivrede možete živjeti te
nastojanja kako osobna, tako i
društvene sredine da se u
gospodarstvu i poljoprivrednoj
proizvodnji prestrukturira ono
što je potrebno, da se sve stavi
na zdrave noge kako bismo
mogli ići u susret budućnosti, u
susret širokoj Europskoj
zajednici kako bi se ovaj kraj
razvio i kako bismo ovdje
mogli živjeti kvalitetno. Sve to
nije moguće bez kreativnosti,
bez doprinosa, domišljatosti,
inicijative, rekao je biskup
Hranić i poručio: Budite
kreativni i dajte sve od sebe.
Nemoj te se zadovoljavati
minimalizmom, osrednjošću da
idete linijom manjeg otpora,
nego se trudite dati sve od sebe,
sve najbolje. Tako ćemo se
međusobno obogaćivati i u

svemu što činimo i radimo
imati ćemo osjećaja jedni za
druge.
Isus nije sasvim slučajno
izabrao da među ljudima ostane
trajno prisutan. Izabrao je kruh
koji je simbol svih ljudskih
nastojanja, izričaj nas i čitavoga
našega života i svih naših
potreba. Blagujući Isusov,
euharistijski kruh i mi
postajemo ljudi sebedarja, ljudi
zajedništva, ljudi ljubavi prema
drugima i postajemo biti
spremni i sposobni biti
graditeljima novoga svijeta,
bratskijega svijeta.
Liturgijsko pjevanje animirali
su učenici vrbanjske škole
predvođeni vjeroučiteljicama
Tatjanom Purić i Marijom
Trtolja.
S obzirom da je svečanost Dani
kruha natjecateljskoga
karaktera, prije misnoga slavlja
istu je na Trgu dr. Franje
Tuđmana gdje su bili izloženi
štandovi i predstavljene
osnovne škole, otvorio župan
Galić i obišao biskup Hranić.
Ovogodišnji pobjednik je
osnovna škola Mato Lovrak iz
Županje, odnosno učenici
sedmih i osmih razreda
predvođeni učiteljicama
hrvatskoga jezika Radojkom
Matić, Ružom Mikić i
vjeroučiteljicom Josipom
Vincetić. Tema njihova
sudjelovanja bila je Objed u
polju i posleničke pjesme.

Svečano misno slavlje
predvodio biskup
Hranić

www.ika.hr

Vrbanja, 6.10.2006.
(IKA/BTU) - Osnovna škola
Mara Švel-Gamiršek u Vrbanji
bila je 6. listopada domaćin
svečanosti Dani kruha - dani
zahvalnosti za plodove zemlje
Vukovarsko-srijemske
županije. Tim povodom
đakovačko-srijemski pomoćni
biskup dr. Đuro Hranić
predvodio je u župi
Preslavnoga Imena Marijina
euharistijsko slavlje.
Koncelebriralo je sedam
svećenika, a na slavlju su se
okupili učenici s
vjeroučiteljima, nastavnicima,
ravnateljima škola s
domaćinom Ivanom Šušnjarom,
roditelji, gosti, načelnik Općine
Vrbanja Ivica Sep i
vukovarsko-srijemski župan
Božo Galić.

Otvoreni Napretkovi dani 2006.
Zagreb, 6.10.2006. (IKA) - U
sklopu Napretkovih dana 2006.
u knjižnici i čitaonici "Bogdan
Ogrizović" u Zagrebu 6.
listopada održana je književna
tribina u kojoj su sudjelovali
Zdravko Luburić, pjesnik i
prevoditelj iz Belgije, Ružica
Elez-Lazarov, pjesnikinja iz

vijesti news

Đakova, Stela Trošelj,
pjesnikinja iz Zagreba, i
pjesnikinja Vesna Miculinić
Prešnjak iz Rijeke.
Nakon pozdrava predsjednika
HKD Napredak, glavne
podružnice Zagreb Vlade
Luburića i Vesne Pancirov u

ime knjižnice i čitaonice
"Bogdan Ogrizović", Ilija
Matić je ispred UG SAPHO
predstavio humanitarni projekt
"Knjiga za mladež Hrvatske"
kojim se od prodaje knjiga
stipendiraju učenici i studenti
slabijeg materijalnog stanja.
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Dokumentarni film zagrebačkih studentica o
Caritasovim štićenicima
Dokumentarac o djeci
s posebnim potrebama
koja se nalaze u
Caritasovom domu u
Oborovu bit će
prikazan na Festivalu
televizijskih
novinarskih radova u
Berlinu

Zagreb, 6.10.2006. (IKA) Studentice novinarstva s
Fakulteta političkih znanosti iz
Zagreba dokumentarnim
filmom "Moje pjesme, moji
snovi" sudjelovat će na
Festivalu televizijskih
novinarskih radova koji se
održava u Berlinu od 27. do 29.
listopada.
Film je nastao u tijeku
tradicionalne radionice
dokumentarnog filma pod
vodstvom prof. Louis Bianchi
iz New Yorka, u sklopu
predmeta Televizija. Mjesec

dana se na radionici istraživalo,
snimalo i montiralo minidokumentarce. Studentice Iva
Bodiš, Nina Ćorić i Jasenka
Tudor odlučile su snimiti minidokumentarac o djeci s
posebnim potrebama koja se
nalaze u Caritasovom domu u
Oborovu. Dokumentarac govori
o životu u Centru za radnu
terapiju i rehabilitaciju "sv.
Vinko Paulski" u kojemu
boravi stotinjak djece s
posebnim potrebama, oslikava
njihovu svakodnevnicu, njihova
razmišljanja, želje i osjećaje, te

predstavlja ljude koji o njima
skrbe. Autorice su odabirom
teme željele pridonijeti
osvještavanju društva i ukazati
na potrebe ove djece kao i na
njihove posebnosti, a za
dokumentarac su dobile
Rektorovu nagradu za 2005/06.
godinu. Film se može
pogledati, komentirati i za
njega glasati na adresi
http://www.videomission.com/i
ndex.php?display=all pod
brojem "0005".

Đakovo: Biskupijska glazbena škola
Započeo drugi
dvogodišnji ciklus
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Đakovo, 7.10.2006. (IKA) - Na
Katoličkome bogoslovnom
fakultetu u Đakovu u subotu 7.
listopada započeo je drugi
dvogodišnji ciklus Biskupijske
glazbene škole (BGŠ) u koju se
upisalo četrdeset polaznika.
Nastavni program predviđa 30
školskih dana s ukupnom
satnicom od 150 školskih sati.
Liturgiku će predavati mo.
Vinko Sitarić, liturgijski

glazbeni repertorij kao i
vokalnost i dirigiranje predavat
će mo. Ivan Andrić, inače
voditelj Biskupijske glazbene
škole, a sviranje i temeljni tečaj
solfeggia predavat će apsolvent
glazbene kulture na
Umjetničkoj akademiji u
Osijeku Marin Vučković i
profesorica glazbene kulture u
Županji Marija Knežević.

Biskupijska glazbena škola
osnovana je 2004. u sklopu
Škole za župne suradnike. Cilj
BGŠ je tijekom dvogodišnjega
ciklusa predavanja pružiti
potrebno poznavanje liturgike i
glazbe onima koji su već u
službi glazbenih animatora u
liturgiji, kao i onima koji se
namjeravaju posvetiti toj
zadaći.

Požega: Susret dječjih crkvenih zborova
Sudjelovali članovi
dječjih zborova iz
jedanaest župa
Požeške biskupije
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Požega, 7.10.2006. (IKA) - U
sklopu priprava za svetkovinu
sv. Terezije Avilske, zaštitnice
požeške katedrale, 7. listopada
u Požegi je održan susret
dječjih crkvenih zborova i
njihovo hodočašće sv. Tereziji
u katedralu u organizaciji
Katehetskog ureda Požeške
biskupije, pod vodstvom vlč.
Maria Sanića. U dvorani sv.
Terezije Avilske na
Katedralnom trgu okupili su se
članovi dječjih crkvenih
zborova iz jedanaest župa
Požeške biskupije: Zbor "Sv.
Cecilije" iz Davora, "Sv.
Barbare" iz Jakšića, "Bl.
Alojzija Stepinca" iz istoimene
župe u Virovitici, "Marijina
djeca" iz župe Pleternica,
"Svetog Vida" iz župe Okučani,
"Zvončići" iz župe sv. Roka u
Virovitici, "Tratinčice" iz župe
Feričanci, "Bezgrješne" iz župe
Bezgrješnog začeća BDM u
Novoj Gradiški, "Krista Kralja"
iz župe Rešetari, "Salve
Regina" iz župe Nova
Bukovica i "Požeških slavuja"
iz župe sv. Terezije Avilske u
Požegi.
Pozdravio ih je požeški biskup
Antun Škvorčević i protumačio
kako je uz druge priprave za

11. listopada 2006. broj 41/2006

svetkovinu sv. Terezije od
posebnog značenja susret
mladih pjevača i njihova
pjesma kojom će počastiti
zaštitnicu svoje katedrale.
Podsjetio je na zaključak da će
se svake godine održavati
ovakvi hodočasnički susreti
mladih pjevača u subotu prije
same svetkovine. Predstavio je
djeci lik sv. Terezije od Isusa
kao čovjeka koji sluša čežnje
srca i dolazi do zaključka da je
za njih pravi odgovor samo
Bog te je potaknuo djecu da
upravo crkvenom pjesmom
gaje blizinu Bogu. Nakon
molitve svaki zbor nastupio je s
po dvije pjesme: jedna po
vlastitom izboru a druga s.
Tarzicije Fosić u čast sv.
Terezije Avilske "U ovaj dan
poletjela" ili biskupijsko geslo
"Krist danas i uvijeke", koje je
uglazbio Anđelko Klobučar.
Svi zborovi pod ravnanjem
redovnica, vjeroučitelja ili
drugih dirigenata i svirača
otpjevali su svoje dionice s
uzbuđenjem pokatkad i tremom
a bili su nagrađeni velikim
pljeskom. Sve je koordinirala
vjeroučiteljica Patricija Brdar.
Za vrijeme odmora djeca su se
okrijepila i ujedno pod

vodstvom Alena Kopunovića
Legetina pripravila zajedničko
pjevanje za misu u katedrali.
Požeška katedrala bila je
ispunjena posebnim ugođajem
kada je zapjevalo više od pet
stotina mladih pjevača u čast
sv. Terezije pod misom koju je
predvodio biskup Škvorčević
uz koncelebraciju kanonika i
svećenika iz župa nazočnih
pjevača.
Na završetku euharistijskog
slavlja pod biskupovim
vodstvom djeca su izmolila
molitvu sv. Tereziji Avilskoj i
otpjevala pjesmu njoj u čast "U
ovaj dan poletjela".
Predstavnici pojedinog zbora
primili su iz biskupove ruke
povelje o sudjelovanju na
susretu i hodočašću. Ujedno je
biskup Škvorčević proglasio da
će o desetoj obljetnici
utemeljenja i uspostave
Požeške biskupije svi dječji
crkveni zborovi iz biskupije
pripraviti pjesme za hodočašće
školske djece u Voćin 5.
svibnja iduće godine. Najavio
je i da će se njihov susret i
hodočašće sv. Tereziji u
katedralu održati iduće godine
u subotu 13. listopada.
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Dokumentarni film o uništavanju sakralnih objekata
tijekom Domovinskog rata
jedna provincija u Hrvatskoj, a
ni jedna franjevačka provincija
u svijetu ne djeluje u toliko
župa i pastoralnih jedinica kao
ova provincija (samo u
Hrvatskoj na više od 85 župa).
Članovi provincije danas osim
na području koje je određeno
dekretom o osnivanju (područje
koje omeđuje rijeka Neretva,
Zrmanja, Sumartin, Brač i
Gračac), djeluju i u Zagrebu,
Americi, Kanadi, u većini
hrvatskih katoličkih misijama u
Njemačkoj, te u misijama Reda
u Africi.

porušeno ili uništeno. Nije to
bio samo etnocid, kulturocid,
nego i sakrocid. Nadalje,
provincijal Tolić je rekao kako
i ovaj film ima za poruku da je
"svaka sila za vremena, ali
istina ostaje za vječnost". Istina
je da je srpski hegemonizam u
nakani, da se poruši, da
zauzme, da otme, da protjera,
uništi nakanio sve sravniti sa
zemljom. No, u toj namjeri nije
uspio. Hrvati su se vratili tamo
gdje su bili, a s njima i
franjevci. Danas su gotovo svi
objekti obnovljeni, a s njima i
nova nada.

Na kulturno-intelektualnom
području od samih početaka
provincija je spremala
svećenike za kulturno
djelovanje na svome području.
A Franjevačka bogoslovija,
koja je djelovala u Makarskoj,
sad je preselila u Split te se
ujedinila s bogoslovnom
biskupskom teologijom.
Nadalje provincijal Tolić je
napomenuo da su kroz sve te
godine franjevci dijelili sudbinu
vjernika. Tijekom
Domovinskog rata više od 105
objekata (stambenih,
gospodarskih, sakralnih) je

Film su režirali Dario Bajurin i
fra Josip Gotovac, a
sinkroniziran je na hrvatski,
engleski, njemački, talijanski,
poljski, francuski i španjolski
jezik. Film je dio DVD u
izdanju Franjevačke provincije
Presvetoga Otkupitelja. Na
DVD osim filma nalazi se
bogata foto-dokumentacija
porušenih i oštećenih sakralnih
objekata, te popis poginulih i
stradalih u Domovinskom ratu
od 1991. do 1995. na području
djelovanja Provincije
Presvetoga Otkupitelja.

Film "Istina će vas
osloboditi" govori o
stradanjima i
uništavanju sakralnih
objekata od 1991. do
1995. na području
čija je pastoralna skrb
povjerena franjevcima
provincije Presvetoga
Otkupitelja
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Zagreb, 7.10.2006. (IKA) - U
kinu Europa u Zagrebu 7.
listopada prikazan je
dokumentarni film "Istina će
vas osloboditi" koji govori o
stradanjima i uništavanju
sakralnih objekata tijekom
Domovinskog rata (1991. 1995.) na području čija je
pastoralna skrb povjerena
franjevcima provincije
Presvetoga Otkupitelja. Kratki
uvod u film prije samog
prikazivanja iznio je akademik
Josip Pečarić. Istaknuo je kako
slike porušenih hrvatskih
svetinja, tijekom velikosrpske
agresije jasno otkrivanju
zločinca u namjeri da ubije
čovjeka, zatre njegov narod i
kulturu, ubije Boga u njemu i
oduzme mu nadu. Nazočnima
se obratio i provincijal
Franjevačke provincije
Presvetoga Otkupitelja fra
Željko Tolić. On je podsjetio da
je provincija od svog osnutka
1735. godine primjenjivala
franjevačko načelo "ne živjeti
samo sebi, nego i drugima oko
sebe". Provincija se jasno
prepoznaje po dvije crte
djelovanja: duhovno-pastoralna
i kulturno-intelektualna. Ni

Nadbiskup Barišić predvodio misu za poginule
hrvatske branitelje
Split, 7.10.2006. (IKA) - U
sklopu održavanja "Dana
logoraša" splitsko-makarski
nadbiskup Marin Barišić
predvodio je u subotu 7.
listopada u splitskoj
prvostolnici misu za sve
poginule hrvatske branitelje. U
koncelebraciji je bio vojni
kapelan don Branimir Projić.
Hrvatsko društvo logoraša
srpskih koncentracijskih logora
svake godine u drugoj županiji
organizira "Dane logoraša", a
ove je godine domaćin
održavanja podružnica
Splitsko-dalmatinske županije.
Na početku mise nadbiskup je
uputio riječi pozdrava
članovima Društva na čelu s
predsjednikom Danijelom
Rehakom i predsjednikom
splitske podružnice Petrom
Gojunom, predstavnicima
gradske i županijske vlasti na
čelu s dožupanom Lukom
Brčićem te predstavnicima
MORH-a i Udruga proizišlih iz
Domovinskog rata.
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Vjerujem da je svatko od vas
ponosan na ono što ste prošli i
učinili za Domovinu te da je
vrijedilo cilja, usprkos
razočaranju što pravda i
jednakost svih još u potpunosti
nije ostvarena, kazao je
nadbiskup u propovijedi,
obraćajući se članovima
Društva. Potom im je skrenuo
pozornost na Isusa kao onoga
koji je prije njih, ali i s njima,
sve to prošao te na nasilje
odgovarao milosrdnom
šutnjom. Ne zato što ne bi
mogao progovoriti, nego zato
što Ljubav vidi šire i dublje,
strpljivo čeka na obraćenje i
želi oprostiti. U svima je nama,
istaknuo je nadbiskup, trag
tame i grijeha iz kojega nije
jednostavno izići, ali je i u
svima nama iskra nade, ono
dobro, koje moramo jedni u
drugima podupirati. Istina,
najteže je što nerijetko moramo
trpjeti od svojih. Okupljenima u
katedrali nadbiskup je ukazao

na simboliku mjesta, govoreći
kako upravo splitska
prvostolnica nosi poruku da
zlo, koje naizgled pobjeđuje,
biva pobijeđeno, a dobro
uskrsava te upravo to čini da
povijest tu nije šutjela. Na kraju
ih je nadbiskup Barišić
potaknuo na ustrajnost
svjedočenja ljudskosti i
poštenja, dobrote i nade.
Misi je prethodilo polaganje
vijenaca na splitskom groblju
Lovrinac, a nakon
euharistijskoga slavlja uslijedila
je izvještajna sjednica u hotelu
"Zagreb" kojoj su nazočili gosti
iz cijele Hrvatske i susjedne
BiH. Tim se susretom
obilježava četrnaesta obljetnica
izlaska logoraša iz srpskih
logora.
Hrvatsko društvo logoraša
srpskih koncentracijskih logora
ima 5200 članova. Podružnica
Splitsko-dalmatinske županije
djeluje već 6 godina i ima 212
članova.

Hrvatsko društvo
logoraša srpskih
koncentracijskih
logora svake godine u
drugoj županiji
organizira "Dane
logoraša", a ove je
godine domaćin
podružnica Splitskodalmatinske županije
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Đakonsko ređenje u Opatiji
Marinko Kajić, Siniša
Vujčić, Kristijan Zeba
i Tomislav Zečević
zaređeni za đakone

Opatija, 7.10.2006. (IKA) "Vjerujem da se mnogi od vas
pitaju što je potaknulo ove
mlade ljude da ostave svoje
obitelji, svjetovnu karijeru i
krenu putem koji je danas
mnogima, pa i onima unutar
Crkve, nerazumljiv", rekao je
riječki nadbiskup Ivan Devčić
na ređenju četvorice riječkih
bogoslova za đakone 7.
listopada u opatijskoj crkvi
Navještenja BDM.
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Marinko Kajić, Siniša Vujčić,
Kristijan Zeba i Tomislav
Zečević zaređeni su đakone
pred brojnim svećenicima i
vjernicima koji su se okupili na
misi u opatijskoj crkvi i na taj
im način izrazili podršku na
njihovu putu prema svećeničkoj
službi. "Ova četvorica naših
ređenika otkrili su kakvo se
skriveno blago nalazi u Kristu,
kakav je On dragocjeni biser, te
su odlučili poći za Njime, svoj
život suobličiti njegovu i tako
se uključiti u njegovo poslanje
koje je poslanje spašavanja i
usrećivanja ljudi, pogotovo
onih najnesretnijih i

najslabijih", rekao je nadbiskup
Devčić i objasnio kako su novi
zaređeni đakoni smisao svoga
života našli u Kristu, u životu s
Isusom, dijeljenju njegove
sudbine i služenju braći.
Nadbiskup je u propovijedi
uputio izazov vjernicima.
"Preko ovih đakona Isus nas na
neki način provocira pitajući
nas što smo mi spremni
žrtvovati radi Njega i
zajedništva s Njime", kazao je.
Potaknuo je vjernike da
spremno prihvate život s
Isusom čak i ako ta odluka
zahtijeva određene žrtve. Za
sve što vrijedi i što čovjek
zaista želi, nije teško podnijeti
žrtvu. U Godini duhovnih
zvanja u Riječkoj metropoliji
pozvao je vjernike na ustrajnu
molitvu za đakone, svećenike i
nova svećenička zvanja. Na
molitvu je pozvao i nove
đakone, posebno molitvu
krunice kako bi u zajedništvu s
Marijom razmatrali Isusova
otajstva.
Superior isusovačkog

samostana o. Zvonko Vlah
uime domaćina u opatijskoj
crkvi, koja ove godine
proslavlja 100. obljetnicu
polaganja kamena temeljca,
pozdravio je vjernike
Opatijskog dekanata koji su na
blagdan Gospe od svete krunice
hodočastili u crkvu Navještenja
BDM u Opatiji. Posebno je
pozdravio učenike opatijskih
srednjih škola, od kojih su neki
sudjelovali u prinosu darova.
Četvorica đakona zahvalili su
svima koji su ih poduprli na
dosadašnjem putu, posebno
obiteljima, te izjavili kako
ustraju u molitvi Bogu da ih
prati u sljedećoj godini do
ostvarivanja svećeničkog
poziva i nakon toga u
ostvarivanju svećeničke službe
i služenju Crkvi i narodu.
Đakoni će se u sljedećih godinu
dana pripremati za primanje
svećeničkog reda. Trojica od
njih pastoralnu praksu stjecat će
u župama Riječke nadbiskupije,
a Siniša Vujčić ostat će u
isusovačkom sjemeništu u
Zagrebu.

Biskup Puljić: Ima li ljudsko trpljenje smisla?
Predavanje na IV.
hrvatskom
psihijatrijskom
kongresu

Cavtat, 7.10.2006. (IKA) - U
Cavtatu je od 4. do 8. listopada
održan IV. hrvatski
psihijatrijski kongres "Za
boljitak bez stigme". Na poziv
predsjednika znanstvenog
odbora dr. Ljubomira Hotujca,
na kongresu je 7. listopada
predavanje "Ima li ljudsko
trpljenje smisla?" održao i
dubrovački biskup Želimir
Puljić.
Govoreći okupljenim
psihijatrima o odnosu religije i
duševnog zdravlja, biskup
Puljić istaknuo je važnost
"nutarnjeg milieua" od kojeg
ovisi hoće li čovjek patnik
klonuti ili se oduprijeti. Religija
pomaže stabilizaciji tog
nutarnjeg milieua, jer čovjeka
oslobađa osjećaja krivnje,
straha, srdžbe, ljubomore,
zavisti, neprijateljstva, kao i
svega što ga smeta, uznemiruje,
sprječava i ograničava, ustvrdio
je biskup. Ona čovjeku ulijeva
sigurnost. Onima, pak, koji se
daju formirati religioznim
stavovima te postanu "novim
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stvorenjima" (Gal 5,16) daje
svjetlo u razlikovanju što je
moralno dobro, a što zlo.
Budući da takvi pojedinci
hodaju "putovima Božjim" i
bore se za pravdu, njih posebice
raduje kad mogu nešto dobro
učiniti. Oni mrze korupciju i
nepoštenje, te se trude
najboljim mogućim načinom
izvršiti povjerene zadatke.
Budući da im religija pomaže
zaputiti se "u nutrinu", ona ima
i moć liječiti zadobivene rane,
rekao je biskup.
Nije nikakva tajna kako brojni
znanstvenici, a među njima i
psiholozi, vjeruju da su njihovi
istraživački napori neutralni i
objektivni, ustvrdio je
dubrovački biskup i dodao kako
će se rijetko sresti skromnog
znanstvenika koji će priznati
kako je njegov rad podložan
predrasudama i pristranostima
koje na njega utječu. Mnogi
svoju "znanstvenost" grade na
nekim od sljedećih
pretpostavki: empirizmu,
determinizmu, relativizmu,

redukcionizmu i naturalizmu.
Budući da se brojni psiholozi
toga čvrsto drže, oni na ono što
je nadnaravno gledaju sa
skepsom ili pak podrugljivo.
Dr. Puljić istaknuo je primjer
Viktora E. Frankla, psihologa
koji nije zanijekao
transcendenciju, a oštro se
usprotivio zabludama
determinizma i relativizma.
Baveći se uz ostalo problemom
patnje i trpljenja, Frankl je
ustanovio kako je glavni uzrok
bolesti današnjice pomanjkanje
svrhe i smisla u životu. Frankl
posebice cijeni vjeru i doprinos
religije u razvoju čovjeka,
rekao je biskup Puljić
psihijatrima. Njegova
logoterapija je nešto novo na
području suvremenih
psiholoških strujanja. Ona
uspješno pomaže ljudima naći
smisao na tri načina: stvarajući
neko djelo, doživljavajući neku
vrijednost i trpeći. Uvijek pod
geslom "bezuvjetne vjere u
bezuvjetan smisao života".
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O odgojnim i duhovnim ulogama roditelja djeteta s
teškoćama u razvoju

vijesti news

duhovniju kvalitetu, a to je
zajedništvo obitelji i
zajedništvo Crkve. Zajedništvo
je po svojoj definiciji onaj život
u kojemu osobe žive jedna za
drugu, odnosno one su u
najdubljim korijenima duhovno
povezane i tu je prototip obitelj
- roditelj i djeca. Roditelji i
djeca u teološkom smislu nisu
samo graditelji društva, ali su
prije svega graditelji Crkve i
kraljevstva Božjega na zemlji,
jer je obitelj ono zajedništvo
koje je u svome praiskonu
zajedništvo u samome Bogu Presveto Trojstvo. Sv. Ivan
kaže Bog je ljubav. Presveto
Trojstvo je praksa te ljubavi.
Otac živi za Sina, Sin se
predaje Bogu na križ i obojica
na taj način iskazuju ljubav u
zajedništvu Duha Svetoga,
rekao je prof. dr. Dogan. Bog je
u sebi sebedarje, odnosno
proegzistencija što znači živjeti
za drugoga. I kada taj drugi živi
za tebe onda se stvara jedan
novi život u kojemu je Bog
nazočan. I zato za obitelj
kažemo da je ona jedna
teološka stvarnost, mjesto gdje
se Bog uprisutnjuje između
muža i žene i djece. Obitelj je
trostruko zajedništvo. Iz toga
onda izrasta spoznaja da dijete
koje se rađa u jednoj zreloj,
zdravoj, kršćanskoj obitelji,
koje doživi ljubav roditelja
između njih dvoje i ljubav
roditelja prema djetetu i ljubav
djeteta prema roditelju, to dijete
ima sve preduvjete da izraste u
normalnu, zrelu, odgovornu
osobu. Naprotiv, ako to dijete
ne doživi, u kasnijoj dobi
sukobi koje osoba u sebi
doživljava redovito su
uzrokovani tim nedostatkom
iskustva ljubavi. Čovjek mora
osjetiti ljubav, sudjelovati u
njoj, u protivnom ostaje
nedovršen, rekao je prof. dr.
Dogan. U tom kontekstu
govorio je i o pitanju što je to
hendikepiran. To je stručan
nazivnik koji kaže da je netko
za nešto prikraćen bilo psihički,
bilo fizički ili jedno i drugo.
Hendikepiranost načelno jest
neki nedostatak, ali ne mora
značiti odmah i nesreću, jer ima
ljudi koji su fizički i psihički
zdravi, ali su hendikepirani u
duši, jer nisu doživjeli ljubav.
U fizičkom i psihičkom smislu
hendikepirana osoba ako doživi
ljubav, prihvaćenost i da joj se
netko raduje, bit će normalna,

premda je hendikepirana i
obrnuto, a to je kod mladih
češći slučaj - mlada osoba,
zdrava, nezadovoljna, drogira
se, alkoholizira, bježi, ubija se i
na kraju se ispostavi samo zato
što nije bila voljena i nije
doživjela ljubav, istaknuo je
prof. dr. Dogan.
Tonka Odobašić, tajnica
Biskupijskog povjerenstva,
održala je predavanje "Roditelji
- prvi odgojitelji djece s
teškoćama u razvoju". Istaknula
je kako su roditelji prvi
odgojitelji i prolaze kroz sve
teške životne faze kada shvate
da će u njihovu obitelj doći
dijete s teškoćama u razvoju. U
toj fazi roditeljima treba
socijalna potpora na svim
razinama, treba im
razumijevanje kao i podrška
cijele lokalne zajednice i u
kasnijem djetetovu razvoju,
rekla je Odobašić i poručila:
Dijete s teškoćama u razvoju
treba prihvatiti kao i svako
drugo dijete. Govorila je i tome
kako bi bilo da postoji
inkluzivni model, kakva je
stvarna suradnja i kako zakon
predviđa da bi bila suradnja
stručnjaka koji bi trebali
pomagati osobama s
invaliditetom, odnosno
roditeljima da kod kuće budu
što bolji pravi odgojitelji svojoj
djeci.
Pedesetak sudionika seminara
sudjelovalo je i u radionicama
koje su animirale Vesna Krtalić
i Ivana Kljaić. Upriličen je i
kratki susret animatora po
regijama.
Povjerenstvo i ovim seminarom
ostvaruje i potiče svoje ciljeve.
Tako će uskoro na Internetskim
stranicama Đakovačke i
Srijemske biskupije biti i web
stranica Povjerenstva kao i
zajednice Vjera i svjetlo.
Aktivno radi na senzibiliziranju
svećenika i vjernika da se
osobe s invaliditetom što bolje
integriraju u Crkvu i društvo.
Surađuju s udrugama koje
okupljaju osobe s posebnim
potrebama. Organizira i
okupljanja na biskupijskoj
razini osoba s invaliditetom i
treću godinu na regionalnoj
razini. Budi svijest da crkve u
Đakovačkoj i Srijemskoj
biskupiji budu prilagođene
osobama s invaliditetom, i gdje
se po tom pitanju, premda
sporije, već vide rezultati.

U Đakovu održan
osmi seminar za
animatore i suradnike
u radu s osobama s
invaliditetom i
njihovih obitelji te
vjeroučitelje koji u
svojim odjeljenjima
imaju djecu s
poteškoćama u
razvoju

www.ika.hr

Đakovo, 7.10.2006.
(IKA/BTU) - Crkva postaje
autentična i vjerodostojna tek
onda kad je prepoznatljivo
zauzeta na strani potrebnih i
marginaliziranih te kad svojim
djelom i zauzimanjem postaje
glas onih koji nemaju glasa,
rekao je 19. listopada 2002.
pomoćni biskup đakovački i
srijemski dr. Đuro Hranić u
đakovačkoj katedrali na misi u
povodu prvoga susreta osoba s
posebnim potrebama, njihovih
obitelji i pratitelja Đakovačke i
Srijemske biskupije. Upravo to
želi mjesna crkvena zajednica
koja je prije četiri godine za
njih osnovala Biskupijski ured s
povjerenikom vlč. Alojzom
Kovačekom. S tim ciljem,
između ostaloga, Povjerenstvo
organizira formacije animatora
i suradnika u radu s osobama s
invaliditetom i njihovih obitelji
te vjeroučitelja koji u svojim
odjeljenjima imaju djecu s
poteškoćama u razvoju i to
putem seminara poput osmoga
u nizu održanoga u subotu 7.
listopada na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu u
Đakovu. Riječ je o
defektološko-pastoralnoteološkim seminarima s
radionicama koji se
organiziraju dva puta godišnje.
Tematski i sadržajno osmi je
bio posvećen problematici
odgojne i duhovne uloge
roditelja djeteta s teškoćama u
razvoju, odnosno osobe s
invaliditetom. Predavanje
"Obitelj, kućna Crkva i dijete s
teškoćama u razvoju" održao je
prof. dr. Nikola Dogan, dekan
KBF-a u Đakovu. Nastojao je
iskazati opću prihvaćenu normu
da je obitelj na razini društva
temeljna stanica života. Potom
se posvetio vjerskom govoru o
obitelji koji ima svoju dublju
sadržajnu razliku od društva,
jer sociološka kategorija
društva počiva na zajednici, a
zajednica je uvijek jedna
povezanost s potrebama
čovjeka, zato što čovjek ne
može sam živjeti. Međutim,
onaj vrijednosni život čovjek
ostvaruje prije svega u obitelji
koja ima svoju teološku
kvalitetu, jer je obitelj kućna
Crkva. I Crkva kao velika
zajednica počiva na maloj
životnoj stanici koja se zove
obitelj. Međutim, u teološkom
govoru o Crkvi i obitelji mi
stavljamo naglasak na jednu
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Biskup Bogović otvorio manifestaciju "Jesen u Lici"
Gospić, 7.10.2006. (IKA) - U
sportskoj dvorani u Gospiću u
subotu 7. listopada osmi put u
nizu otvorena je manifestacija
narodnih rukotvorina i domaćih
proizvoda "Jesen u Lici", na
kojoj ove godine nastupa 140
izlagača iz Ličko-senjske
županije i 15 iz susjedne BiH.
Izlagače i brojne goste
pozdravili su gospićki
gradonačelnik Milan Kolić,
ličko-senjski župan Milan
Jurković, izaslanik ministra
poljoprivrede Petra

Čobankovića državni tajnik
Žarko Krmek, potpredsjednik
Hrvatskog sabora Darko
Milinović te gospićko-senjski
biskup Mile Bogović.
Prije nego je blagoslovio
nazočne i njihov rad, biskup je
istaknuo rad kao ključni
čimbenik u nastanku svih tih
proizvoda i rukotvorina. Biskup
je na početku poručio da osim
vlastitoga rada, u te proizvode
je uključeno i sve ono što se
dobilo od drugih. Također

izrazio je zahvalnost Bogu što
nam je darovao Liku. Uime te
zahvalnosti nazočne je pozvao
da se mole da bi naš rad postao
dar bližnjima, te je na kraju
blagoslovio nazočne i njihove
proizvode.
Program je nastavljen
nastupom KUD-ova (Perušić,
Gacka, Gospić, Napredak i
drugi) prezentacijama i
dodjelama nagrada.

Katehetski dan Šibenske biskupije
Govorilo se o
Hrvatskom
nacionalnom
obrazovno standardu

www.ika.hr

Šibenik, 7.10.2006. (IKA) Katehetski dan Šibenske
biskupije održan je u subotu 7.
listopada u prostorijama
Katoličkog doma biskupa
Jeronima Milete u Šibeniku.
Vjeroučiteljima su o
Hrvatskom nacionalnom
obrazovnom standardu (HNOS)
govorili dr. don Ante Pavlović,
viši savjetnik Nacionalnoga
katehetskog ureda, i Sabina
Marunčić, viša savjetnica za
vjeronauk u Agenciji za odgoj i
obrazovanje.
Katehetama se najprije obratio
šibenski biskup Ante Ivas, koji

je istaknuo važnost vjerskog
odgoja i nastave vjeronauka u
navještaju Kristove Radosne
vijesti. Nastavu vjeronauka i
HNOS pozitivno je ocijenila i
Vesna Marović iz Agencije za
odgoj i obrazovanje, poručivši
kako je Katehetski dan potvrda
dobre suradnje između Crkve i
prosvjetnih institucija.
Bez vjeronauka, bez religiozne
poduke, nije moguće graditi
humaniji svijet i društvo,
istaknuo je dr. Pavlović.
Vjeroučitelj treba biti svjedok i
treba raditi na unaprjeđenju
nastave vjeronauka. Nužna je

integriranost vjeronauka u
školski sustav, rekao je dr.
Pavlović, ukazujući kako
metodika nastave vjeronauka u
skladu s Hrvatskim
nacionalnim obrazovnim
standardom treba biti
osuvremenjena. U tim okvirima
vjeroučitelj treba biti svjedok
vjere, odgajatelj i animator.
Sabina Marunčić govorila je o
praktičnim primjenama HNOSa, nakon čega su vjeroučitelji u
radionicama primjenjivali
izrečeno u teoretskom dijelu
Katehetskog dana.

Biskupijski susret supružnika i roditelja
Gospićko-senjske biskupije
Teme predavanja bile
su "Vještina
prenatalne
komunikacije i razvoj
prenatalne
privrženosti" i
"Kršćani u javnom
životu"

Otočac, 7.10.2006. (IKA) - U
Otočcu je u subotu 7. listopada
održan biskupijski susret
supružnika i roditelja
Gospićko-senjske biskupije. U
organizaciji predstojnika
Povjerenstva za pastvu braka i
obitelji Gospićko-senjske
biskupije mons. Tomislava
Šporčića, u župnoj dvorani u
Otočcu okupilo se više od 60
supružnika iz većine dekanata
biskupije, a susret je započeo
molitvenim dijelom kojeg je uz
domaćina mons. Šporčića
predvodila voditeljica
biskupijskoga obiteljskog
savjetovališta prof. Nives
Tomić.
Središnje predavanje o
počecima roditeljstva "Vještina
prenatalne komunikacije i
razvoj prenatalne privrženosti"
održao je voditelj Ureda HBK
za obitelj dr. med. PetarKrešimir Hodžić sa suprugom
Rafaelom. Ukazali su da nije
sve u genima već je važna
duhovna okolina prije začeća u
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koju spadaju sakramentalnost
braka te fizičko i mentalno
zdravlje. Istaknuli su da je
potrebno naučiti trudnice
prenatalnoj komunikaciji preko
prenošenja osjećaja dodirom,
pokretom i zvukom. Integralni
pristup čovjeku znači sintezu
duhovne, psihološke i tjelesne
inteligencije. Odgovorno
roditeljstvo znači izvršiti
odgovornu pripremu, istaknuli
su i ukazali na četiri kanala
prenatalne komunikacije u
proto-razvojnom razdoblju
djeteta, jer otac se postaje ne
rođenjem već začećem.
Predavanje "Kršćani u javnom
životu" održao je Ivica
Relković, koji je istaknuo da
nered u odgoju mladih počinje
nesudjelovanjem kršćana u
stvaranju reda, odnosno
apstiniranjem kršćana u
konzumiranju članaka
obiteljskog zakona kao i
nedovoljnim sudjelovanjem
kršćana u udrugama civilnog
društva za promoviranje svojih
ciljeva. Upravo zato je

osnovana udruga Grozd o čijem
djelovanju je govorio Relković.
Nakon toga je održan rad po
skupinama te su usvojeni
zaključci. Prema riječima dr.
Hodžića, potrebno je provoditi
Direktorij HBK za obitelj,
odnosno temeljito i odgovorno
održavati priprave za brak kao i
pomoći obiteljima s
poteškoćama. Za to treba
osnovati obiteljska
povjerenstva u svim
biskupijama. Relković je
poručio da roditelji kroz
podršku GROZD-u mogu
pomoći da se autentični
program zdravstvenog odgoja
uvede u škole.
U popodnevnom dijelu pod
vodstvom mons. Šporčića
održana je pobožnost križnog
puta u crkvi Presvetog Trojstva,
u kojoj su sudjelovali svi
sudionici obiteljskog susreta
kao i članovi malog zbora župe
iz Otočca pod vodstvom s.
Krešimire i Darija Košćaka.
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Zadrani slave svetkovinu sv. Šimuna Bogoprimatelja
bogobojaznosti. Potaknut od
Duha došao je u hram i doživio
vrhunski događaj svoga života susret s Isusom, istaknuo je
nadbiskup Oblak. U 40 dana
starom djetetu Isusu prepoznao
je Mesiju i držao ga na svojim
rukama, kad su ga u Hramu
Bogu prikazali Josip i Marija.
Izrekao je svoj glasoviti
hvalospjev "Sad otpuštaš svoga
slugu..." Evanđelist Luka uz
Šimuna spominje i moliteljicu,
isposnicu Anu. "Šimun prorok i
Ana proročica su svjetovnjaci,
laici. Duh Sveti je u naše
vrijeme, osobito dokumentima
Drugoga vatikanskog sabora,
pobudio u Crkvi dostojanstvo i
dužnosti Kristovih vjernika
laika", kazao je nadbiskup
Oblak, citirajući papu Pavla VI.
da Crkva laika ne prepoznaje
samo kao vjernika, nego i kao
apostola.
Aktualizirao je i Šimunovo
proroštvo osporavanja Kristova
nauka, rekavši da se ono
obistinjuje, primjerima
nespominjanja kršćanskih
korijena Europe, eutanazije,
homoseksualnih brakova.
"Šimunovo proroštvo o
osporavanju Isusa očigledno se
događa kroz cijelu 2000-ljetnu
povijest, događa se i u naše
vrijeme, nažalost i na našim
prostorima", upozorio je
nadbiskup Oblak, dodavši da je
u takvom vremenu svakom
Kristovom vjerniku potrebno
bolje poznavati svoju vjeru.
"Zato je i potreba župne
kateheze za svaku životnu dob.
Zato je ove pastoralne godine u
središtu djelovanja naše
nadbiskupije župna kateheza.
Jer smo indiferentni, mlohavi,
pospani, kako Pavao reče",
prokomentirao je nadbiskup
Oblak. Zaključio je propovijed

drevnom molitvom sv. Šimunu
sa zadarskog područja, koju je
u knjizi "Duhovni velikani"
zapisao isusovac Josip
Antolović.

Hodočasničko svetište
sv. Šimuna u Zadru
odredište je tisuća
vjernika iz cijele
Zadarske
nadbiskupije.
U propovijedi Svečane
Zahvaljuju i utječu se
Večernje na otvaranju
zagovoru sveca čije
svetkovine 7. listopada,
nadbiskup Prenđa je rekao da je neraspadnuto tijelo
sv. Šimun u Isusu proglasio
počiva u čuvenoj
ostvarenje Božjih obećanja od
povijesnoj
iskona do povijesnog događaja dragocjenosti,
u hramu. Ukazao je tako na
srebrno-pozlaćenoj
povijesnost osobe Utemeljitelja raci iznad glavnog
naše vjere. "Objavio mu Duh
oltara
Sveti da neće vidjeti smrti dok
ne vidi Pomazanika
Gospodnjega", istaknuo je
nadbiskup Prenđa zapis
evanđeliste Luke, rekavši da se
vrlo rijetko među biblijskim
licima nalazi takvo priznanje
jednom smrtniku na
zemaljskom hodu. "On je sa
Zaharijom, Elizabetom, Ivanom
Krstiteljem i Josipom u skupini
osoba koje su uvele Krista u
svijet", rekao je nadbiskup
Prenđa. Opisao je sv. Šimuna
kao nepokolebljivog vjernika u
Boga svojih Otaca, sigurnog u
njegova obećanja. On osluškuje
Božja nadahnuća u nutrini duše
i oslanja se na Božju riječ
izgovorenu preko proroka.
"Ujedno je čovjek koji se drži
Zakona Gospodnjeg u svome
životu. Biti pravednik u Božjim
očima znači svojim životom
ostvarivati Riječi Saveza koje
su bile pravilo života svakog
vjernog Izraelca", kazao je
nadbiskup Prenđa, moleći sv.
Šimuna za milost vjere,
prianjanja uz Gospodina kojeg
je on nosio, jer vjera daje poleta
našem moralnom životu, te
milost da ga slijedimo svojim
životom i postanemo pravedni i
bogobojazni.
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Zadar, 7.10.2006. (IKA) Svetkovinu sv. Šimuna
Bogoprimatelja, zaštitnika
grada Zadra, prisutnog u Zadru
osam stoljeća, Zadrani slave u
nedjelju 8. listopada.
Hodočasničko svetište sv.
Šimuna u Zadru odredište je
tisuća vjernika iz cijele
Zadarske nadbiskupije.
Zahvaljuju i utječu se zagovoru
sveca čije neraspadnuto tijelo
počiva u čuvenoj povijesnoj
dragocjenosti, srebrnopozlaćenoj raci iznad glavnog
oltara. Jutarnje svečano misno
slavlje u crkvi Sv. Šime
predvodio je umirovljeni
zadarski nadbiskup Marijan
Oblak, zajedno s nadbiskupom
Ivanom Prenđom, upraviteljem
svetišta sv. Šime don Josipom
Lenkićem i ostalim
svećenicima. Proslava
svetkovine započela je u subotu
7. listopada svečanom
Večernjom koju je predvodio
nadbiskup Prenđa.
Nadbiskup Oblak zahvalio je i
za hrvatski Dan neovisnosti,
pozivajući na ljubav za naš
narod, da ga gradimo u istini,
pravičnosti i zakonitosti. Na
blagdan sv. Šimuna, prije 15
godina, Zadar je bio razaran, te
se, za razliku od današnjih pet,
nadbiskup Oblak prisjetio jedne
mise toga dana. Ljudi u crkvi
mogli su se pobrojiti na prste
ruke, rekao je, poručivši da je
sv. Šime dar Zadru,
nadbiskupiji, a time i cijelom
hrvatskom narodu. Evanđelist
opisuje sv. Šimuna kao
pravednog, bogobojaznog, Duh
Sveti bijaše na njemu, podsjetio
je nadbiskup Oblak. Sv. Luka
ga jednostavno naziva čovjek,
po imenu Šimun. Sva je
Šimunova veličina u
kreposnom životu, njegovoj
unutarnjosti, duhovnosti,

Biskup Bogović na blagdan BDM od Krunice u Otočcu
Otočac, 7.10.2006. (IKA) Svečanu misu na blagdan BDM
od Krunice u subotu 7.
listopada u župnoj crkvi
Presvetog Trojstva u Otočcu
predvodio je gospićko-senjski
biskup Mile Bogović u
koncelebraciji generalnog
vikara biskupije mons. mr.
Tomislava Šporčića, tajnika mr.
fra Draženka Tomića i
umirovljenog svećenika Jure
Ladišića. Na misi su se okupili
sudionici biskupijskog susreta
supružnika i roditeljima kojima
se biskup na početku i obratio.

vijesti news

"Vi ste poslanici koji ćete
dobivene spoznaje prenijeti u
svojim župama", rekao im je.
Govoreći o spomendanu BDM
od Krunice, biskup je okupljene
pozvao da prihvate Mariju kao
svoju učiteljicu i da uoče kada
se to ona radovala, kada je
žalovala, odnosno kada je
slavila. To Marijino iskustvo
nalazi se u krunici i njezinim
otajstvima koje je pobliže
objasnio te ukazao da se o tim
raspoloženjima i ljudskim
osjećajima najbolje uči u
obitelji. Buduće naraštaje tim

temeljnim osjećajima uče očevi
i majke, čija su zvanja najstarija
i najvažnija na svijetu. Preko
obitelji uči se kako se valja
radovati kada u nju dolazi
život, odnosno kako valja
žalovati kada netko pati te kako
treba slaviti kada je i drugima
dobro. Biskup je na kraju
zaželio da uz zagovor BDM
rastu duhovna zvanja u našem
narodu, pogotovo u njezinu
mjesecu listopadu kada treba
moliti za njih.
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6. hodočašće hrvatskih branitelja u trsatsko svetište
Postoje li veći
strateški interesi i
nacionalni prioriteti
od "duhovnog
preustroja" u smislu
promjene života.
Krunica je bez sumnje
najbolje sredstvo toga
našeg "duhovnog
preustroja" i
zavrjeđuje da bude i
službeno proglašena
simbolom
Domovinskog rata,
poručio biskup
Jezerinac

Rijeka, 7.10.2006. (IKA) Hrvatski branitelji i njihove
obitelji hodočastili su u subotu
7. listopada šesti put u svetište
Majke Božje Trsatske. Svečanu
misu u trsatskome svetištu
predvodio je vojni biskup Juraj
Jezerinac. U propovijedi je
biskup govorio o velikim
misliocima i misticima koji su
veoma cijenili molitvu,
posebno molitvu krunice te se
osvrnuo na blagdan Blažene
Djevice Marije od krunice.
Obraćajući se hodočasnicima,
štovateljima Majke Božje
Trsatske, biskup Jezerinac
izrazio je želju da krunica ne
bude samo u osobnim
automobilima i na grudima,
nego i u srcu. Ne smijemo
zaboraviti, kazao je, da je i
hrvatska vojska nosila krunicu,
da su je mnogi molili u vrijeme
Domovinskog rata. I dok se
danas sjećamo slike "ratnih

krunica" naših branitelja, koja
je obišla cijeli svijet, kao
posebnost naše obrane, i dok ih
čuvamo kao dragu uspomenu,
pitamo se može li ta krunica
danas ponovno biti poruka i
poticaj? Često se govorilo
posljednjih godina o hrvatskim
strateškim interesima i našim
nacionalnim prioritetima.
Postoje li veći strateški interesi
i nacionalni prioriteti od
"duhovnog preustroja" u smislu
promjene života", zapitao je
biskup, poručivši da je krunica
bez sumnje najbolje sredstvo
toga našeg "duhovnog
preustroja" te stoga zavrjeđuje
da bude i službeno proglašena
simbolom Domovinskog rata.
Osim toga, rekao je biskup, bilo
bi hvalevrijedno da se podigne i
spomenik hrvatskom branitelju
s krunicom, kao znakom
njegove prepoznatljivosti u
Domovinskom ratu. "Nadamo

se da će podizanjem jednog
takvog spomenika biti odana
zahvalnost hrvatskom branitelju
koji nije želio rat. Rat je njemu
nametnut. Stoga se i morao
braniti, jer mu je na srcu bilo
dobro naroda i Domovine,
dobro čovjeka i građanina ove
zemlje. A mi i dalje molimo
krunicu u obitelji, u autu, na
putu do radnog mjesta i
natrag", istaknuo je vojni
biskup, prokomentiravši da kad
ovim hodočašćem ne bi ništa
drugo postigli nego pobudili
zanimanje za molitvu krunice,
ono je, može se reći, postiglo
svoju svrhu. Hodočašće
hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata organiziralo
je Ministarstvo obitelji,
branitelja i međugeneracijske
solidarnosti, a nazočna je bila i
potpredsjednica Vlade i
ministrica Jadranka Kosor.

Duhovni susreti studenata u Splitu

www.ika.hr

Svake subote tijekom
akademske godine u
crkvi Svetog Duha Misno slavlje za
početak studentske
akademske godine
predvodio nadbiskup
Barišić

Split, 7.10.2006. (IKA) - U
pastoralni projekt Ureda za
mlade Splitsko-makarske
nadbiskupije od ove akademske
godine uvršteni su i duhovni
susreti za studente u Splitu.
Tako će svake subote u crkvi
Svetoga Duha u 19.30 biti
molitva krunice i ispovijed, a u
20 sati misa. U subotu 7.
listopada misno slavlje za
početak studentske akademske
godine predvodio je splitskomakarski nadbiskup Marin
Barišić. U propovijedi im je
govorio o težini i važnosti
početnih koraka kako za
duhovne susrete tako i za sam
brak. Kada Bog čini novo onda
je učinak uvijek pozitivno
"revolucionaran" u nama i oko
nas. Tako je bilo i kod stvaranja
žene, kada je Bog muškarcu
darovao ravnopravnu

suputnicu. Uzeta iz muškarčeva
"rebra", središta, ona nije netko
tko će mu biti u posjedu, nego
nadopuna i s njim činiti
cjelovitost, čovjeka, jedno
tijelo. Ne mogu se sjediniti
dvije istospolne osobe, niti
egocentrične i samodostatne.
Jedina tajna koja može privući i
sjediniti muškarca i ženu je
tajna ljubavi. Čuvar ljubavi i
zaštitnik vjernosti je Krist, koji
je dao svoj život da bi ostao
vjeran ljubavi. Nadbiskup je
potaknuo studente na pozoran i
odvažan hod traženja njihova
"rebra", suputnika/ice, te da im
i ovi duhovni susreti pomažu da
bi duhovno i umno izgrađeni i
ljubavlju nošeni pridonosili
oplemenjivanju društva i
širenju Kristova Evanđelja.
Mnogi od onih koji su prije 15
godina dolazili na duhovne

susrete u crkvu Sv. Filipa tu su
našli svoje "rebro" i sada su
roditelji petero-šestero djece,
posvjedočio je generalni vikar
mons. Ivan Ćubelić, tadašnji
duhovnik studenata. Povjerenik
za mlade i za studente dr. don
Alojzije Čondić riječima
proroka Hošee pozvao je
studente na zajedničko krčenje
novih putova, da svojom
molitvom, nazočnošću i
zauzetošću, mladenačkim
iskustvom i žarom ukažu na
pastoralne mogućnosti te
potaknu svoje prijatelje na
duhovnu dobrobit svih.
Bogoslužje je pjevanjem učinio
ljepšim VIS Dujam. Mladež je
sa svojim nadbiskupom i
svećenicima ostala u druženju i
razgovoru ispred crkve Svetoga
Duha.

Hodočašće vjernika južnog dijela Istre u Hreljiće
Biskup Milovan
pozvao vjernike da
mole za nova duhovna
zvanja
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Vodnjan, 8.10.2006. (IKA) Vjernici južnog dijela Istre o
blagdan Blažene Djevice
Marije od Krunice
tradicionalno hodočaste u
njezino svetište u Hreljiće kod
Vodnjana. Tako je bilo i ove
godine, na drugu nedjelju u
mjesecu listopadu. Ovogodišnje
misno slavlje predvodio je 8.
listopada porečko-pulski biskup
Ivan Milovan zajedno sa
svećenicima Vodnjanskog
dekanata i generalnim vikarom
biskupije mons. Marijanom

11. listopada 2006. broj 41/2006

Kancijanićem.
Molitveni program prije mise i
samu misu animirao je mons.
Kancijanić. Cijelo slavlje bilo
je prožeto molitvom za nova
duhovna zvanja, budući da se
ove godine na području Riječke
metropolije slavi Godina
duhovnih zvanja. Biskup
Milovan propovijed je intonirao
rečenicom iz evanđelja "još
blaženiji oni koji slušaju Riječ
Božju". Istaknuo je kako je
bitna kvaliteta vjernika da sluša
Boga koji se objavljuje

čovjeku, ali isto tako da sluša
bližnjega svoga. Slušanje je
preduvjet za komunikaciju i
neotuđenost. Na kraju je biskup
pozvao vjernike da mole za
nova duhovna zvanja, koja su
plod Božjeg poziva i molitve.
Na kraju misnog slavlja svima
se zahvalio rektor svetišta i
župnik župe Hreljići Stipan
Cvitić te poželio da "Milosti
puna zagovara svoj vjerni puk
pred prijestoljem Gospodnjim".
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Fra Josip Ante Soldo - život i djelo

U radnom dijelu simpozija
predavanja su održali istaknuti
stručnjaci i poznavatelji fra
Josipa, svaki je govorio o dijelu
njegove osobnosti i širokog
polja rada. O njegovu životu i
djelu govorio je umirovljeni
profesor latinskoga i grčkog fra
Gabrijel Jurišić, a o njemu kao
svećeniku, odgajatelju i
profesoru pastoralni vikar
Splitsko-makarske nadbiskupije
mons. Drago Šimundža. O
vrednovanju njega kao
povjesničara govorio je
akademik Nikša Stančić, a fra
Zvonko Tolić obradio je
njegovu nemjerljivu ulogu u
proučavanju povijesti
provincije. Njegov glazbeni i
muzikološki opus opisala je dr.
Hana Breko Kustura,
znanstvena suradnica na HAZU
u Zagrebu. Predavanje je
završila ulomkom iz
marijanskoga napjeva Ivan
plemeniti Zajc "Zdravo
Zvijezdo mora", koji je pjevao i
snimio fra Josip Soldo. O
Soldinu arheološkomuzeološkom radu govorio je
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akademik Nenad Cambi, o
njegovu radu u Matici hrvatskoj
profesor povijesti i zemljopisa
fra Blaž Toplak, a njegov
arhivski i bibliotekarski rad
predstavio je fra Joško
Kodžoman, profesor
njemačkoga i filozofije i
knjižničar samostanske
knjižnice.
Fra Josip Ante Soldo rođen je
29. lipnja 1922., u staroj
hajdukovoj baraci kraj stare
plinare u Splitu, gdje je završio
osnovnu školu. Franjevačku
klasičnu gimnaziju završio je u
Sinju i obukao franjevački habit
1939. na Visovcu. Filozofiju i
teologiju studirao je na
Franjevačkoj visokoj
bogosloviji u Makarskoj, gdje
je položio svečane zavjete
1943. Za đakona i svećenika
zaređen je u Splitu u proljeće
1946. godine, a mladu je misu
slavio u crkvi Gospe od
Zdravlja. Kao mladomisnik
poslan je u svetište Čudotvorne
Gospe Sinjske, gdje je preuzeo
službe orguljaša svetišta,
odgojitelja u Sjemeništu i
profesora crtanja, pjevanja,
vjeronauka i povijesti (19461952). Ratni je vihor "odnio"
nekoliko profesora i odgojitelja
pa ga je 1952. uprava
provincije poslala u Zagreb na
studij glazbe. No, već su mu
sljedeće godine odredili da
prekine studij glazbe i da upiše
povijest na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Diplomirao je u Zagrebu 1958.
i odmah je imenovan
profesorom povijesti i povijesti
umjetnosti na Franjevačkoj
klasičnoj gimnaziji u Zagrebu,
odnosno onim razredima koji
su bili prisiljeni raditi u
zagrebačkom samostanu M. B.
Lurdske u Vrbanićevoj, jer su
partizanske vlasti oduzele
zgradu Sjemeništa i Gimnazije
u Sinju, pa su neki razredi bili u
Sinju, drugi u Makarskoj, treći
na Visovcu i ostali u Zagrebu,
gdje je fra Josip bio profesor od
1958. do 1962. godine. Kada su
se Sjemenište i Gimnazija
smjestili u sinjskom samostanu,
profesori i učenici su iz
Zagreba preselili u Sinj i
započeli šk. god. 1962/63. Od
tada do umirovljenja 1994.
cijeli je svoj život proveo u
Sinju, s izuzetkom kada je u
Makarskoj preuzeo brigu za
glazbeni i društveni život
bogoslova (1972-1974). U
Sinju je uz svoje predmete

prema potrebi predavao i
vjeronauk, filozofiju pa čak i
neke nametnute komunističke
predmete. U predavanjima se
trudio biti objektivan, osobito u
pitanjima hrvatske povijesti pa
je dopunjavao mnoge
udžbenike koji su preskakali
važne dijelove hrvatske
povijesti te je priredio dodatne
skripte.
Uz djelovanje u školi, osobito
je brinuo za glazbeni život
učenika, pripremao razne
priredbe i igrokaze kroz
godinu. U međuvremenu je
1958. imenovan provincijskim
arhivarom i bibliotekarom,
zatim tajnikom i definitorom
provincije. Bio je član više
provincijskih vijeća, zamjenik
ravnatelja Gimnazije i ravnatelj
Sjemeništa, kustos tj. upravitelj
samostanskoga Muzeja i za
njegova je mandata muzej
dobio novu i suvremenu zgradu
i postav. Zbog velikosrpske
agresije Sjemenište i
Gimnazija, svi profesori i
učenici s njima i fra Josip, šk.
god. 1991/92. premješteni su u
samostan u Živogošću. Kada je
teže obolio, 2004., radi bolje i
primjerenije skrbi premješten je
u samostan Gospe Karmelske u
Omišu, gdje je proveo
posljednje dane svoga života i
okrijepljen sakramentima
preminuo 31. kolovoza 2005.
Pokopan je 2. rujna u
franjevačku grobnicu u Sinju.
Misu zadušnicu predvodio je
splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišić uz
koncelebraciju dvojice
provincijala i oko 120
svećenika.

Svećenik, profesor,
odgojitelj,
znanstvenik,
povjesničar,
povjesničar
umjetnosti, pisac,
knjižničar, arhivar i
arhivist, muzikolog i
glazbenik, solo pjevač
i zborovođa obilježio
hrvatski znanstvenokulturni život
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Sinj, 8.10.2006. (IKA) - U
franjevačkom samostanu u
Sinju 7. i 8. listopada održan je
znanstveni skup "Fra Josip
Ante Soldo - život i djelo". Fra
Josip Ante Soldo bio je
svećenik, profesor, odgojitelj,
znanstvenik, povjesničar,
povjesničar umjetnosti, pisac,
knjižničar, arhivar i arhivist,
muzikolog i glazbenik, solo
pjevač i zborovođa koji je bitno
obilježio hrvatski znanstvenokulturni život te je stoga u
prigodi prve obljetnice njegove
smrti priređen znanstveni skup
s kulturnim i vjerskim
programom, kazao je
predsjednik organizacijskog
odbora fra Zvonko Tolić,
profesor povijesti i zemljopisa
u Franjevačkoj klasičnoj
gimnaziji u Sinju. Pozdravivši
goste, osobito vikara Provincije
Presvetog Otkupitelja fra Petra
Milanovića-Litru, sinjskoga
gradonačelnika Nikolu
Tomaševića, saborskog
zastupnika Juru Bitunjca,
dekana umjetničke akademije
Miljenka Grgića,
potpredsjednika Matice
hrvatske Stjepana Sučića, fra
Zvonko je izrazio želju da se u
znak zahvalnosti fra Josipovim
imenom imenuje jedna gradska
ulica te da se izradi bista koju
bi se postavilo u jednom od
gradskih parkova.

Fra Josip dugo je godina bio
knjižničar u Sinju, uredio je i
popisao oko 16.000 knjiga. Kao
arhivar uredio je više
samostanskih arhiva u
Provinciji. Bio je jedan od
pokretača i prvi suurednik
zbornika Kačić (1967-1973)
koji je kao nasljednik Nove
revije počeo izlaziti 1967.
godine. Kao predsjednik
ogranka Matice hrvatske u
Sinju pokrenuo je i uređivao
časopis Cetinska vrila (19932004). Objavio je 25 knjiga i
brošura, više od 300
znanstvenih i popularnih studija
i članaka, sudjelovao u
nastanku 40-ak znanstvenih
zbornika i uredio 8 zbornika,
pisao je važne monografije, a
uredio je i 20 turističkih vodiča.
Povijesti je pridonio s mnogo
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vrlo vrijednih znanstvenih
radova, između kojih: Sinjska
spomenica 1715. - 1965.
(1965), Franjevačka provincija
Presvetog Otkupitelja
(shematizam, 1979.), Mir i
dobro. Monografija
Franjevačke provincije
Presvetoga Otkupitelja (1982.) i
Sinjska krajina u 17. i 18.
stoljeću (1. dio 1995., 2. dio
1997.).
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Nastupao je na brojnim
domaćim i međunarodnim
znanstvenim skupovima, a neke
je i organizirao. Uz apostolat
tiska bio je traženi
propovjednik u misijama,
duhovnim obnovama i
prigodnim slavljima, a također i
ispovjednik, posebno u
Gospinu svetištu u Sinju. Bavio
se i poviješću umjetnosti i
glazbom. Ne samo da je o tim
temama pisao, nego je vodio
brojne zborove, organizirao
razne priredbe, nastupao kao
solist, npr. u Hrvatskom
narodnom kazalištu u Splitu,
Splitskom ljetu i Dubrovačkim

ljetnim igrama. Surađivao je sa
skladateljem Borisom
Papandopulom koji je za
njegov glas prilagodio ulogu
Evanđelista u Muci Gospodina
našega Isukrsta. Godinama je u
Sinju na Cvjetnicu pjevao
Muku te na Vigiliju Velike
Gospe sastavio i u
tradicionalnom tonu pjevao
Pohvale Gospi Sinjskoj.
Organizirao je brojne koncerte
solista i zborova u svetištu u
Sinju.
Surađivao je s umjetnicima pri
izradi umjetničkih djela. Kao
sinjski knjižničar i arhivist
mnogim je učenicima,
studentima i znanstvenicima
pomagao u njihovim
referatima, maturalnim,
diplomskim, magistarskim
radovima kao i disertacijama. I
to je pomoglo da je stekao vrlo
mnogo poznanika, suradnika i
prijatelja. Za pedagoški,
prosvjetni, kulturni i znanstveni
rad dodijeljeno mu je više
nagrada i priznanja, kao što su:
Državna nagrada Ministarstva
prosvjete Ivan Filipović (1995)

te odličje Red Danice Ilirske s
likom Marka Marulića (1996)
koje mu je udijelio predsjednik
Republike dr. Franjo Tuđman.
Nezaobilazan je njegov
doprinos Matici hrvatskoj koja
je 1971. osnovala svoj Ogranak
u Sinju. Nakon njezine
obnoviteljske skupštine 1990.
ubrzo je postao predsjednik
Ogranka u Sinju koja veliku
zahvalnost za svoju
prepoznatljivost i postojanje
zahvaljuje fra Josipovu
dugogodišnjem radu.
Budući da je fra Josip vrlo
intenzivno surađivao sa
Brodosplitom, njemu u čast i u
znak zahvalnosti splitskbor
priredio je koncert u sinjskoj
crkvi. U nedjelju 8. listopada
svečano bogoslužje predvodio
je provincijal dr. fra Željko
Tolić. Zahvalivši se
organizatorima simpozija, u
propovijedi je istaknuo da je taj
znanstveni skup mali znak
zahvalnosti fra Josipu, koji je
uvelike zadužio Provinciju.

Hodočašće Krčke biskupije na Trsat
Posvećeno prenošenju
vjere u obitelji

Rijeka, 8.10.2006. (IKA) Vjernici Krčke biskupije,
predvođeni biskupom Valterom
Županom i svećenicima,
okupili su se u nedjelju 8.
listopada u svetištu Gospe
Trsatske na zajedničko zavjetno
hodočašće što se već
tradicionalno, svake godine,
organizira druge nedjelje u
listopadu. Vjernici su na ovo
hodočašće pristigli iz svojih
župa s više od dvadeset
autobusa, a mnogi su došli i
osobnim vozilima.
Potaknuti 5. Svjetskim
susretom obitelji koji se održao
u Valenciji u Španjolskoj pod
geslom: "Prenošenje vjere u
obitelji", kao i međunarodnim
teološko-pastoralnim
kongresom koji je u sklopu tog
Susreta održan, organizatori su
ovo hodočašće odlučili
posvetiti istoj temi: prenošenju
vjere u obitelji, te zamoliti
Gospu Trsatsku da svojim
zagovorom osvijesti i usmjeri
vjernike kako bi predano
prihvatili i izvršavali onu ulogu
u obitelji koja im pripada i kako
bi odgovorno prenosili vjeru na
buduće generacije.
Petnaestak minuta prije
svečanog euharistijskog slavlja
što ga je predvodio biskup
Župan, generalni vikar i
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povjerenik za pastoral braka i
obitelji biskupije Krk mons.
Ivan Kordić, zajedno s mladim
bračnim parom iz Krka,
pročitao je poneke naglaske sa
spomenutog kongresa u
Valenciji te najavio neke od
planova na polju pastorala
obitelji, ali i promicanja
duhovnih zvanja, budući da je
za područje Riječke metropolije
nedavno započela Godina
duhovnih zvanja.
Za organizirani dolazak
vjernika brinuo se biskupijski
ekonom Ivan Brnić, dok je
organizacija liturgijskog slavlja
povjerena mr. Ivanu Milovčiću,
povjereniku za liturgiju.
Liturgijsko pjevanje animirali
su crkveni zborovi iz M.
Lošinja, V. Lošinja i Nerezina.
U liturgiji su sudjelovali i krčki
bogoslovi iz Bogoslovnog
sjemeništa u Rijeci, a evanđelje
je navijestio vlč. dr. Božidar
Mrakovčić. Na početku misnog
slavlja sve je pozdravio
gvardijan franjevačkog
samostana na Trsatu fra Lucije
Jagec.
U propovijedi je krčki biskup
istaknuo kako se osoba u
potpunosti ostvaruje samo kada
se iskreno daruje drugima, a
primanje i darivanje ljubavi uči
se upravo u obitelji. No, to

darivanje, taj altruizam, moguć
je samo ako se obitelj, poput
Isusa i poput Marije, daruje s
povjerenjem Bogu. U tom
smislu ističe: "Ne može se
razumjeti ni oca ni majku, ni
svećenika ni redovnicu bez
temeljnoga Božjeg poziva
čovjeku na ljubav" te dalje
nastavlja: "Pravu ljubav, vjernu
i ustrajnu, može se crpiti samo
na Božjoj ljubavi". Govor o
dužnostima i moralu nikada ne
mogu zamijeniti vjeru u Boga.
Biskup također napominje kako
se obitelji ne mogu same
susretati s izazovima te raznim
pogrešnim modelima i idejama
o obitelji koje im se
svakodnevno nameću i
pokušavaju obitelji učiniti
nesposobnima za prihvaćanje
istine, te kako nezamjenjivu i
neizostavnu ulogu u životu
svake vjerničke obitelji mora
imati župska zajednica kojoj ta
obitelj pripada, odnosno
obiteljske zajednice koje se u
župi okupljaju. Krčki biskup
propovijed je završio molitvom
koju je Sveti Otac zajedno s
hodočasnicima molio u
Valenciji. Na kraju euharistije
biskup je izmolio posvetnu
molitvu Bezgrešnom Srcu
Marijinu, kojem je preporučio,
predao i posvetio krčku Crkvu.
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Školujmo djecu Afrike
Solin, 8.10.2006. (IKA) - U
organizaciji misijske skupine
HKZ-a MI - Solin u crkvi
Gospe od Otoka održan je 8.
listopada humanitarni koncert
"Školujmo djecu Afrike". U
povodu Svjetskoga dana misija
koji se obilježava 22. listopada
na koncertu su se prikupljali
dobrovoljni prilozi za
školovanje siromašne djece u
Africi. Župnik Gospe od Otoka
i duhovnik HKZ MI-Solin don
Vinko Sanader u pozdravu je
pohvalio mladež grada Solina
od kojih je potekla ideja
organizacije humanitarnoga
koncerta, istaknuvši da je
kvalitetna i humana mladež

perspektiva sretnije budućnosti
našega naroda.
Nazočnima se obratila i članica
misijske skupine HKZ MI Solin Matea Boškić koja je
istaknula da prema izvješću
UNESCO-a u 21. stoljeću
gotovo 115 milijuna djece
uopće ne ide u školu i 97% njih
živi u zemljama u razvoju.
Šezdeset posto od toga su
djevojčice, a od 854 milijuna
nepismenih u svijetu, 544
milijuna su žene. U Africi je
40,2% nepismenih, dakle
najveći broj. Ti grubi statistički
podaci govore nam koliko smo
mi sretni jer svaki dan možemo

uzeti knjigu u ruke i učiti, kako
Bogu trebamo zahvaliti kad god
vidimo vrata svoje škole ili
fakulteta, kazala je Matea.
Potom su na koncertu nastupili
vokalno-instrumentalni sastavi
Papa band - Solin, Dujam Split, Gloria - Split - Kman,
Via Crucis Split - Veli Varoš i
Ivan Merz - Kaštel Novi. Na
koncertu je prikupljeno 3900
kuna koje će članovi misijske
skupine ovaj tjedan predati
franjevkama s Lovreta u Splitu,
koje će nakon što utvrde za
koliko se djece skupilo,
darovati sličice s djecom koja
će se tim novcem školovati,
kazala je Josipa Dabro.

Humanitarni koncert
u Solinu u
organizaciji misijske
skupine HKZ-a MI u
povodu Svjetskoga
dana misija

Slatina: Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove
zemlje
župnim vikarom Stjepanom
Škvorcom.
Premda je ove nedjelje u Slatini
bilo prikazano obilje jesenskih
plodova kao i prepuni stolovi
kruha i krušnih proizvoda, preč.
Jušić u propovjedi je upozorio
da se nikada u svijetu nije
proizvodilo više hrane, ali
istodobno nikada nije bilo
toliko gladnih. Nikada se nije
bacalo više hrane, bez obzira
što neki umiru jer nemaju
hrane. Nikada se nije toliko
govorilo o kruhu i pravile
izložbe kruha, a toliki su
gladni. Nikada toliko zakona
koji štite čovjeka, a čovjek je
žrtva prije poroda kroz pobačaj,

u porodu kroz čedomorstvo,
kroz život u prisilama sustava i
interesa, u starosti žrtva
odbačenosti i eutanazije.
Čovjek želi čovjeka
posjedovati. Isus je radi nas
podnio muku i smrt. Ljubio nas
je do te mjere da je umro za nas
i kruh postao za nas, upozorio
je preč. Jušić. Stojimo danas
pred darom hrane, ne da bi se
toj hrani klanjali, nego da bi u
tom daru prepoznali Boga Oca
u stvoriteljskoj darežljivosti te
razumjeli Isusa Učitelja koji
nam govori: "Živite tako da
ljudi vide vaša dobra djela i
slave Oca Vašega koji je na
nebesima", zaključio je preč.
Jušić.
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Slatina, 8.10.2006. (IKA) - Pod
visokim pokroviteljstvom
Hrvatskoga sabora, a u
organizaciji Pokreta prijatelja
prirode Lijepa naša te
Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta u Slatini je
8. listopada održana središnja
državna i svehrvatska svečanost
Dani kruha - dani zahvalnosti
za plodove zemlje. Središnji
dio te svečanosti bilo je
euharistijsko slavlje koje je u
župnoj crkvi Sv. Josipa
predvodio kanonik stolnog
kaptola sv. Petra preč. Nikola
Jušić u koncelebraciji s
domaćim župnikom mons.
Vladimirom Škrinjarićem,
mons. Matijom Stepincem i

Biskup Škvorčević u Slavonskom Brodu
Slavonski Brod, 8.10.2006.
(IKA) - Svetište Gospe brze
pomoći u Slavonskom Brodu
pohodio je u nedjelju 8.
listopada, prvi put kao biskup,
požeški ordinarij Antun
Škvorčević, koji je u tom gradu
proveo svoje mladenačke i
bogoslovne dane. U zajedništvu
sa slavonskobrodskim dekanom
Stjepanom Belobrajdićem,
domaćim župnikom Ivanom
Lenićem i tajnikom Ivicom
Žuljevićem predvodio je
središnje euharistijsko slavlje
pod geslom "Ostvareni brak i
sveta obitelj - budućnost Crkve
i domovine". Uz osmi
hodočasnički dan župe bila je
to prigoda i za proslavu Dana
hrvatske neovisnosti te su uz
predstavnike Grada i Županije.
Slobodnu domovinu Bog daje
kroz čovjeka, osnažujući ga
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svojim duhom. Stoga je
osnovno pitanje je li Bog ostao
i jest naše polazište u životnim
opredjeljenjima i
razmišljanjima ili smo ga stavili
u stranu, rekao je u propovijedi
biskup. Govoreći o braku,
kazao je da je on svetinja,
Bogom dana stvarnost i može
opstati samo ako je u njemu
zajedništvo i ljubav, jer je
čovjek biće ljubavi. Osobnu
slobodu, slobodu obitelji, grada
i cijele domovine živjet ćemo
ako u unutarnjoj duhovnoj
neovisnosti kao
najdragocjenijem daru od Boga
u kome se čovjek mora
opredjeljivati, pronađemo i
prihvatimo zakonitost Kristove
ljubavi. Rekao je i kako
sloboda nije samo da činimo
što hoćemo, nego da sve činimo
za dobro, potvrđujemo to u

svom dostojanstvu i rastemo u
slobodi za vječnost. Brojnim
prognanima i izbjeglima koji su
u tijeku Domovinskog rata u
tom gradu našli utočište, kazao
je kako razumije sve njihove
teške rane, one materijalne, a
napose one duhovne. Upravo je
uloga ovoga svetišta dragocjena
po našem okupljanju po kojem
sve svoje rane po zagovoru
Marijinu predajemo Bogu koji
jedini može liječiti naša srca i
duše, poručio je biskup
Škvorčević.
Slavlje su pjevanjem uzveličali
članovi FAB i župnog zbora.
U znak zahvalnosti za sve što je
kao bogoslov i svećenik, a sada
i biskup učinio za to svetište,
župnik Lenić darovao je
biskupu umjetničku sliku crkve
Gospe od brze pomoći.

Požeški biskup
posjetio grad u kojem
je proveo svoje
mladenačke i
bogoslovne dane
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Nadbiskup Barišić posvetio oltar i blagoslovio crkvu
U jednoj od
najstarijih
srednjovjekovnih
poljičkih župa
Srijane-Dolac Gornji
obnovljena je
višestoljetna župna
crkva Uznesenja BDM

Srijane-Dolac Gornji,
8.10.2006. (IKA) - U župi
Srijane-Dolac Gornji, jednoj od
najstarijih srednjovjekovnih
poljičkih župa, obnovljena je
višestoljetna župna crkva
Uznesenja BDM. Predvodeći
euharistijsko slavlje 8.
listopada, splitsko-makarski
nadbiskup Marin Barišić
posvetio je novi oltar i
blagoslovio obnovljenu crkvu.
Kroz stoljetnu prošlost drevne
poljičke župe ovo je svetište u
zgodna i nezgodna vremena,
dozivalo snagu neba za sve
ljude: radnike i težake, vojnike
i bolesnike, očeve i majke te se
s pravom može kazati da je
sadašnji čin najsvetija trenutak
župe, istaknuo je župnik don
Ante Bekavac, zaželjevši svima
dobrodošlicu.
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Ova kolijevka vjere, rodoljublja
i duhovnih zvanja svjedoči da
tu žive obitelji koje se ne daju
zavesti modernim kulturalnim
strujama nadahnutim
hedonizmom i relativizmom,
nego su spremne velikodušnom
zauzetošću vršiti svoje poslanje
u Crkvi i u društvu, kazao je

nadbiskup. Župa danas ima oko
600 stanovnika, a veliki je broj
neoženjenih i neudatih, stoga je
nadbiskup upozorio na važnost
sakramenta ženidbe - temelja
Crkve, društva i života - veza
jačega od krvnoga koji od
kršćanskih supružnika i
roditelja čini Kristove svjedoke
"sve do kraja zemlje" te istinske
misionare ljubavi i života. Ova
je župa rasadište svećenika,
kojih danas ima 12, a da bi taj
broj rastao nadbiskup je
supružnike pozvao na vjernost
u braku i otvorenost životu te
nedjeljno zajedništvo oko stola
Gospodnjega, izvora i središta
života i ljubavi, zahvalnosti i
nade.
Uslijedio je čin posvete novoga
oltara. Novi je i ambon i kor,
rasvjetna tijela i fuge na
zidovima, saniran je zvonik i
zvona. Student umjetničke
akademije Ivan Perak obnovio
je kip Srca Isusova i tri oltarne
pale, a u tijeku je obnova
kipova sv. Blaža, sv. Josipa i
Uznesenja BDM. Nakon riječi
zahvale župnika svim
dobročiniteljima: Ivi Puljku
glavnom izvoditelju i Ivanu

Ćurlinu glavnom voditelju
radova s kojima se krenulo
prije dvije godine, omiškom
gradonačelniku Ivanu Škariću
te svima ostalima, od
ministranata do onih koje se
brinu o misnom ruhu i
uređivanju crkve, nadbiskup
Barišić čestitao je župniku ne
samo na lijepoj crkvi, nego i na
živoj zajednici vjernika.
Na misnom slavlju nazočni su
bili i župan Splitskodalmatinske županije Ante
Sanader i dožupan Luka Brčić,
predsjednik županijske Udruge
hrvatskih dragovoljaca i
branitelja Domovinskog rata
Ante Grubišić, a ugođaju su
pridonijela i trojica župljana
"predstavnika pradjedova",
odjeveni u nošnje poljičkoga
kraja.
Današnji je oblik crkva dobila
1934. godine. U tijeku vremena
još je obnovljena i produživana.
Kod crkve se nalazi groblje, a u
crkvi su stari obiteljski grobovi
s natpisima na bosančici.

Ljubljanski nadbiskup predvodio zahvalnu misu
Varaždinskih baroknih večeri
Zajedništvo u ovim
trenucima dobiva
dublje i savršenije
značenje, jer smo oko
oltara okupljeni ne
samo kao izvođači i
slušatelji barokne
glazbe, nego kao
djeca Božja i istinska
braća po vjeri", kazao
je nadbiskup Uran

Varaždin, 8.10.2006. (IKA) Posljednjeg dana 36.
Varaždinskih baroknih večeri u
nedjelju 8. listopada u katedrali
Uznesenja BDM u Varaždinu
zahvalno misno slavlje
predvodio je ljubljanski
nadbiskup i metropolit Alojz
Uran. Na mjestu gdje se već
tradicionalno održava većina
festivalskih koncerata okupili
su se brojni vjernici i poklonici
glazbe te predstavnici Baroknih
večeri na čelu s ravnateljem
mo. Vladimirom Kranjčevićem.
Bogat program s djelima
Lojzeta Mava i Wolfganga
Amadeusa Mozarta u tijeku
slavlja izveo je katedralni zbor
sv. Nikolaja iz Ljubljane, kojim
je ravnao Jože Trošt, uz
orguljašku pratnju Gregora
Klančiča.
U pozdravu je dijecezanski
upravitelj Varaždinske
biskupije mons. Ivan Godina
kazao kako na nedjelju
zahvalnosti za Božja
dobročinstva i na završetku 36.
Baroknih večeri nazočni žele
otpjevati veličanstvenu himnu
hvale Bogu, nebeskom Ocu,
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koji je iskazao svoju beskrajnu
ljubav darujući nam svijet u
koji ulazimo krhkošću djeteta
da ga tako čudesno oblikujemo
grandioznim djelima,
prepoznajući u njemu tragove
Božjeg kraljevstva u koji
želimo ući čežnjama svoje
duše. Istaknuo je kako su
proteklih dana u prostorima
barokne katedrale odjekivali
predivni zvuci instrumenata i
stopljeni s još divnijim
ljudskim glasovima tvorili
raskoš i ljepotu glazbene
umjetnosti koja je još jednom
bila svjedokom čovjeka.
Nadbiskup Uran u propovijedi
je kazao kako svetom
liturgijom završava ovogodišnji
festival koji je i ovaj put bio
prigoda za povezivanje
hrvatskog i slovenskog naroda
te izrazio radost što može biti
nazočan kao veliki ljubitelj
klasične glazbe. "Ova suradnja
može biti primjer kako glazba
povezuje narode i susjedne
države te poticaj za povezivanje
i na drugim područjima
kulturnoga, crkvenog i
političkog života", rekao je

nadbiskup Uran, dodavši kako
euharistijskim slavljem
okupljeni zahvaljuju za dar
zajedništva, stvorenog preko
barokne glazbe.
"No, zajedništvo u ovim
trenucima dobiva dublje i
savršenije značenje, jer smo
oko oltara okupljeni ne samo
kao izvođači i slušatelji
barokne glazbe, nego kao djeca
Božja i istinska braća po vjeri",
kazao je nadbiskup. Istaknuvši
da je barokna glazba ovih dana
vraćala u povijest od 16. do 18.
stoljeća i otkrivala rajske
plodove duše ondašnjeg
čovjeka izražene u baroknoj
glazbi, rekao je kako je svako
vrijeme povijesti obilježeno
kulturom i načinom života.
"Tako barok predstavlja jedno
umjetničko usmjerenje u kojem
dolazi na vidjelo pretjerano
izražena osjećajnost i raskoš, pa
se do 18. stoljeća smatralo da je
barok nešto patetično i
neprihvatljivo sa stajališta
klasične estetike. Tek 19. st.
otkriva prave vrijednosti
baroka. U povijesti se uvijek
ponavlja činjenica da čovjek ne

Domovinske vijesti

Svečano zahvalno misno slavlje
zaključeno je himnama "Tebe
Boga hvalimo" i "Lijepa naša
domovino". Ranije istoga dana
dodijeljene su nagrade
ovogodišnjih Baroknih večeri.
Stručni ocjenjivački sud
predvođen Zoranom Brajšom
dodijelio je nagradu "Ivan
Lukačić" za muzikološki rad
koji bitno pridonosi istraživanju
naše glazbene baštine
proslavljenoj opernoj divi Ruži
Pospiš Baldani u povodu 45.
obljetnice njenog umjetničkog
rada te za izuzetan doprinos
razvoju i značaju Varaždinskih
baroknih večeri. Nagrada "Ivan
Lukačić" za najveći
muzikološki domet ansambla
dodijeljena je Slovenskom
komornom zboru koji je ove
godine nastupio čak tri puta,
oduševivši svojim
muzikološkim umijećem.
Nagradu "Jurica Murai" za
najbolju interpretaciju solista,
dirigenta ili komornog
ansambla ocjenjivački sud je
dodijelio Varaždinskom

komornom orkestru, te
violinistima braći Davoru i
Hrvoju Philipsu za koncerte u
Trakošćanu i Ludbregu. Dnevni
list "Vjesnik" nagradu "Kantor"
dodijelio je maestru Vladimiru
Kranjčeviću za njegovu
izvedbu "Muke po Ivanu"
Johanna Sebastiana Bacha u
varaždinskoj katedrali, koja je
bila posvećena uspomeni na
nedavno preminuloga prvog
varaždinskog biskupa Marka
Culeja.
U posljednjem tjednu Baroknih
večeri održano je više
koncerata. "Muka po Ivanu"
Johanna Sebastiana Bacha
izvedena je 3. listopada u
varaždinskoj katedrali.
Nastupili su Slovenski komorni
zbor i Camerata Serbica pod
ravnanjem mo. Vladimira
Kranjčevića, a scensku postavu
uprizorio je Georgij Paro. Na
orguljama je svirao Alen
Kopunović-Legetin, a na
pozitivu Pavao Mašić. Istoga
dana u župnoj crkvi Sv. Nikole
u Koprivnici južnonjemačke i
talijanske orguljske majstore
17. i 18. stoljeća predstavio je
orguljaš Norbert Duechtel, koji
je koncert ponovio i 5.
listopada u župnoj crkvi Sv.
Martina u Varaždinskim
Toplicama. U srijedu 4.
listopada u grkokatoličkoj
katedrali u Križevcima

nastupili su zagrebački solisti s
rogistima Radovanom
Vlatkovićem i Boštjanom
Lipovšekom, dok je u
varaždinskoj katedrali djela
Johanna Sebastiana Bacha na
koncertu u spomen na mons.
Alojzija Domislovića izveo
orguljaš Christoph Bossert.
Nastupio je na orguljama koje
su nabavljene zauzetošću mons.
Domislovića, rektora katedrale,
koji je zaslužan za
najzahtjevniju obnovu te crkve
prije nego što je podignuta na
stupanj katedrale 1997. godine.
U četvrtak 5. listopada u palači
Sermage u Varaždinu glazbu za
klavikord i fortepiano izveo je
Ljubomir Gašparović. U petak
6. listopada u svetištu Majke
Božje Bistričke nastupio je
Simfonijski orkestar i Zbor
Hrvatske radio-televizije pod
ravnanjem Tončija Bilića s
izvedbom djela Jakoba Petera
Haibela i Wolfganga Amadeusa
Mozarta. U subotu 7. listopada
u varaždinskoj katedrali
mezzosopranistica Ruža
Pospiš-Baldani proslavila je 45.
obljetnicu svog umjetničkog
rada nastupivši zajedno s
Komornim orkestrom
muenchenske filharmonije. Uz
glazbene programe, priređen je
i niz popratnih sadržaja, poput
izložaba i raznih predstavljanja.
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razumije vrijeme u kojem živi
te mnoge stvari shvaća ne
gledajući prošlost", upozorio je
nadbiskup Uran te u nastavku
usporedio Barokne večeri s
Božjom Riječi, koja vodi u
određeno vrijeme u kojem se
objavljuje Božji nacrt s
čovjekom.

Misa zadušnica za prof. Maricu Stanković
Zagreb, 8.10.2006. (IKA) Misu zadušnicu za prof. Maricu
Stanković o 49. obljetnici
njezine smrti u nedjelju 8.
listopada predvodio je u
zagrebačkoj katedrali prelat
Vladimir Stanković, zajedno s
postulatorom kauze bl. Ivana
Merza o. Božidarom Nagyem
te prebendarom Prvostolnog
kaptola zagrebačkog mons.
Alojzijem Čunčićem.
Podsjećajući na veličinu te
žene, mons. Stanković u
propovijedi je također podsjetio
na riječi o. Bonaventure Dude,
koji je u pogovoru njene knjige
"Žene evanđelja" istaknuo kako
se Marica Stanković stavlja u
red suvremenih žena koja je
prije pape Ivana XXIII.
govorila o ulozi žena i
redovnica u svijetu i Crkvi.
Govoreći nadalje o spomenutoj
Maričinoj knjizi objavljenoj
1969. godine, prelat Stanković
istaknuo je kako je ona puna
suosjećanja s onima koje
pritišću predrasude i
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ograničenja te predstavlja izraz
solidarnosti i vjere s onima koji
od nečega trpe. Spomenuo se
potom i Maričinih riječi koje je
iz zatvora u obliku pisma
uputila svojoj prijateljici, a
kojima svjedoči kako Hrvatsku
voli do krvi i suza, ali je ipak
više zauzimaju pitanja koja nisu
od ovoga svijeta. "Bog ne može
ostaviti onoga koga ljubi, a
neće ostaviti ni Hrvatsku, jer
rađa se nova Hrvatska. Glavno
da naše patnje tome pridonose",
isticala je Marica, čiji datum
smrti može biti dobra
poveznica s danom kada cijela
Hrvatska slavi Dan neovisnosti,
zaključio je propovjednik.
Marica Stanković rođena je u
Zagrebu 31. prosinca 1900.
godine. Školovanje je započela
kod Sestara milosrdnica sv.
Vinka, a kao maturantica
sudjelovala je 1920. godine na
sletu Orlovske mladosti u
Mariboru, gdje se upoznala s
obnoviteljskim nastojanjima

krčkog biskupa Antuna
Mahnića i zauzetim nositeljem
katoličke obnove u hrvatskom
orlovstvu dr. Ivanom Merzom.
Godine 1927. postala je
predsjednicom "Sveze
hrvatskih orlića", a 1938. s
malom skupinom istomišljenica
udara prve temelje zajednice,
koja će se pod imenom
"Suradnice Krista Kralja"
razviti u prvi svjetovni institut
u Hrvatskoj. Za svoje
djelovanje 1943. godine primila
je visoko crkveno odličje "Pro
Ecclesia et Pontifice". Zbog
svoje je katoličke javne
djelatnosti i ugleda 1947. bila
zatvorena te je na suđenju, gdje
je neustrašivo zasvjedočila
svoju odanost Kristu i njegovoj
Crkvi, osuđena na pet godina
zatvora. Kaznu je odslužila u
Kazneno-popravnom domu u
Slavonskoj Požegi. Teško
narušena zdravlja vratila se
1952. g. u Zagreb, a umrla je 8.
listopada 1957. godine.

Misu zadušnicu za
prof. Maricu
Stanković o 49.
obljetnici njezine
smrti predvodio u
zagrebačkoj katedrali
prelat Vladimir
Stanković
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60. obljetnica Stepinčeva ulaska u lepoglavsku
kaznionicu
Dijecezanski
upravitelj Varaždinske
biskupije mons. Ivan
Godina predvodio
misno slavlje u
zatvorskoj kapeli Bl.
Alojzija Stepinca u
Kaznionici Lepoglava

Lepoglava, 8.10.2006. (IKA) Dijecezanski upravitelj
Varaždinske biskupije mons.
Ivan Godina predvodio je u
nedjelju 8. listopada u
zatvorskoj kapeli Bl. Alojzija
Stepinca u Kaznionici
Lepoglava misno slavlje
zajedno sa zatvorskim
dušobrižnikom Markom
Šmucem. Nazočno je bilo više
desetaka osoba lišenih slobode
te djelatnici Kaznionice na čelu
s pomoćnikom upravitelja
Nevenom Putarom. Slavlje je
bilo posvećeno 8. obljetnici
beatifikacije zagrebačkog
nadbiskupa i mučenika
kardinala Alojzija Stepinca,
kojeg je papa Ivan Pavao II.
proglasio blaženim 3. listopada

1998. godine u svetištu Majke
Božje Bistričke. Tom je
prigodom Papa blagoslovio i
više temeljnih kamena za nove
sakralne građevine, od kojih se
jedan nalazi i u zatvorskoj
kapeli u Lepoglavi, gdje je oko
njega uređen prigodni mali
oltar.
Misa bila je posvećena i
spomenu na 60. obljetnicu od
Stepinčeva uhićenja,
montiranog procesa
komunističkog režima i
sramotne sudske osude na 16
godina tamnovanja. U
lepoglavsku kaznionicu
nadbiskup Stepinac stupio je
19. listopada 1946. Nakon 1874
dana provedenih u zatvorskoj

ćeliji, otpušten je narušena
zdravlja 5. prosinca 1951. na
kućni pritvor u rodnu župu
Krašić, gdje je umro 10. veljače
1960. Mons. Godina podsjetio
je na misnom slavlju na
Stepinčeve riječi koje je
zapisao upravo 5. prosinca, na
dan izlaska iz kaznionice, a
koje zorno oslikavaju
blaženikov karakter, život i
uvjerenje te vjernost Kristu i
Katoličkoj crkvi. Okupljenim
zatvorenicima i djelatnicima
zatvora na kraju susreta mons.
Godina darovao je brošuru o
Varaždinskoj biskupiji, koja
govori i o katoličkom
dušobrižništvu u dvama
zatvorima na području
biskupije.

Zadar: Svetkovina sv. Šimuna
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Nadbiskup Prenđa
pozvao na molitvu za
duhovni i materijalni
napredak grada i
domovine, poželio mir
i slogu u domovini, da
se u okviru kojeg
imamo stvori društvo
s prepoznatljivom
kršćanskom
pripadnošću

Zadar, 8.10.2006. (IKA) - Na
svetkovinu sv. Šimuna,
zaštitnika grada Zadra, u crkvi
Sv. Šime zadarski nadbiskup
Ivan Prenđa predvodio je 8.
listopada središnje euharistijsko
slavlje koje tradicionalno
okuplja mnoštvo hodočasnika
iz cijele nadbiskupije.
Nadbiskup je pozvao na
molitvu za duhovni i
materijalni napredak grada i
domovine, podsjetivši na Dan
neovisnosti, kad smo prije 15
godina samostalno započeli put
u zajednici europskih naroda.
Poželio je mir i slogu u
domovini, da se u okviru kojeg
imamo stvori društvo s
prepoznatljivom kršćanskom
pripadnošću.
"Šimun je lik koji govori
današnjem kršćaninu: Tražiti
Boga u okviru svoje zajednice
koja me je primila i u kojoj
rastem kao član velike Božje
obitelji, Crkve, kojoj je Krist
zajamčio trajnu prisutnost. Nije
više pitanje njegova povijesnog
dolaska. Pitanje je našeg
osobnog traženja Boga i
pristupa njemu. To je za
svakoga od nas počelo s
obiteljskim životom i prvim
susretom s Bogom u vjerskoj
praksi roditelja. Oni prihvaćaju
pred Crkvom obvezu: odgajati
dijete u vjeri Otaca, u biblijskoj
vjeri koju nosi Crkva", poručio
je nadbiskup Prenđa. Istaknuo
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je pritom potrebu župne
kateheze i zajedničkog rasta u
vjeri, osnaženog primjerom i
zagovorom Šimuna
Bogotražitelja, koji je u
potpunosti bio otvoren poticaju
Duha Svetoga. "Šimun je
predstavljen kao tražitelj Boga
u liku Isusa-Mesije koji je
obećan i koji dolazi", istaknuo
je nadbiskup, dodavši da je on
izrekao sav sadržaj Kristova
ulaska u svijet: biti svjetlo.
Svjetlo na prosvjetljenje
naroda. Zasjao je kao svjetlo
Božje istine u svojoj Riječi i
kao svjetlo Ljubavi na svome
križu.
"Naš sv. Šimun, čije tijelo
čuvamo u Zadru, vodi nas u
Isusovu blizinu", poručio je
nadbiskup, opisujući biblijski
okvir povijesnog događaja
susreta Šimuna i Isusa. "Sveta
obitelj se podlaže zakonu
Mojsijevu. S vjerom otaca
donosi svoga prvorođenca i
jedinorođenca. Hram je Dom
Gospodnji, radost svakog sina
Izraela. To mjesto susreta
svakog Izraelca i Boga postaje
mjesto susreta Mesije Otkupitelja sa svojim narodom
i ljudskim rodom", rekao je
nadbiskup. Ohrabrio je vjernike
da budu prožeti Božjim
životom i vjerom, jer svjetlo
koje od vjere nosimo u sebi
postaje svojevrsni nemir što
drugi nisu zahvaćeni Bogom.

"Kad se to događa u obitelji, s
roditeljima koji se trude djeci
prenijeti i posvjedočiti vjeru,
govorimo o svjesnoj katoličkoj
obitelji. Kad se to događa u
župi koja raste u vjeri dobro
organiziranom katehezom i
sakramentalnim životom,
osobito euharistijom, govorimo
o živoj župnoj zajednici", rekao
je nadbiskup Prenđa.
Raka u kojoj počiva
neraspadnuto tijelo sv. Šimuna
u ovoj je blagdanskoj osmini
tijekom cijelog dana otvorena
dolasku i poklonu Šimunovih
štovatelja njegovim
relikvijama. Nadbiskup Prenđa
potaknuo je na još intenzivnija
hodočašća župa iz
nadbiskupije, koje tijekom
godine organizirano dolaze
iskazati štovanje tom velikom
čovjeku Novog zavjeta i pritom
slave mise u njegovu svetištu.
Pozlaćena raka sv. Šimuna
teška je 250 kg i dala ju je
izraditi ugarsko-hrvatska
kraljica Elizabeta rodom
Kotromanić. Sadašnja crkva
Sv. Šimuna prvotno se zvala
crkva Sv. Stjepana
prvomučenika, a od 16. st., kad
je raka sa svečevim tijelom iz
crkve Marije Velike prenesena
u tu crkvu iz 12. st., naziva se
crkva Sv. Šimuna i danas je
središnje hodočasničko
odredište Zadrana.
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Biskup Mrzljak na proslavi jubileja župe u Savskom
gaju
Mrzljak. Svečano je bilo i na
prvoj jutarnjoj misi, koju je
predvodio župnik Topolnjak,
ako i na đačkoj misi, koju je
pred više stotina
osnovnoškolske i
srednjoškolske mladeži uz
pratnju zbora mladih predvodio
i propovijedao biskupski vikar
za grad Zagreb dr. Josip Oslić.
Svečanost je nastavljena
popodnevnom akademijom i
skupom na kojemu je o
povijesti župe govorio župnik
Topolnjak. Uz više stotina
uzvanika, nekadašnjih župnika,
članova župnoga pastoralnog i
ekonomskog vijeća, pjevače
sva tri župna zbora, župljane,
župne dobročinitelje i donatore,
predstavnike gradske četvrti
Savskog gaja te brojne druge
goste u svečanom su programu
priređenom u župnoj crkvi, a
potom i na domjenku za

zajedničkim stolom u velikoj
župnoj dvorani, sudjelovali i
svi majstori i radnici koji su
prije deset godina radili na
gradnji župne crkve. U
glazbenom programu nastupili
su vokalni sastav "Jane" iz
Velike Gorice te tamburaški
orkestar iz Siska.
Za proslavu župnih jubileja
vjernici su se duhovno
pripravljali od 1. do 7.
listopada, a u prepunoj župnoj
crkvi kroz sedam dana svaku je
večer propovijedanu misu uz
pratnju svojeg župnog zbora
predvodio drugi
novozagrebački župnik.
Duhovna priprava završavala je
u župnoj dvorani, gdje je uz
večernji domjenak bilo
upriličeno zajedničko druženje
zborova domaće i gostujućih
župa.

Svete anđele čuvare,
svoje nebeske
zaštitnike,
novozagrebačka župa
proslavila u znaku tri
jubileja: 40. obljetnice
osnutka filijale Savski
gaj, 25. obljetnice
osamostaljenja župe
te 10. obljetnice
dovršenja gradnje
župne crkve

Mjesečni susret svećenika Porečko-pulske biskupije
Pazin, 9.10.2006. (IKA) - Na
mjesečnom susretu svećenika
Porečko-pulske biskupije 9.
listopada u Pazinskom kolegiju
u Pazinu okupilo se oko 60
svećenika, redovnika i
redovnica. Na svom prvom
ovogodišnjem pastoralnom
susretu svećenici su raspravljali
o načinu pastoralnog rada s
ciljem buđenja novih duhovnih
zvanja u "Godini duhovnih
zvanja" u Riječkoj metropoliji.
Nakon molitve za Duhovna
zvanja, sve sudionike pozdravio
je biskup Ivan Milovan te

zaželio dobrodošlicu dr.
Božidaru Mrakovčiću,
profesoru biblijskih predmeta
na Teologiji u Rijeci i
vicerektoru Bogoslovije u
Rijeci. Dr. Mrakovčić održao je
predavanje "Pastoral zvanja u
današnjim prilikama" te
ponovno istaknuo važnost
dokumenta Papinskog djela za
crkvena zvanja "Nova zvanja za
novu Europu". Nakon iscrpnog
predavanja razvila se rasprava
na koji način oduševiti mlade
za duhovno zvanje te kako
probuditi svijest kod roditelja o

uzvišenosti svećeničkog ili
redovničkog zvanja.
Na kraju su o. Tomislav Hrstić
i vlč. Ilija Jakovljević
predstavili neke modele rada i
molitve u ovoj Godini
duhovnih zvanja. Također,
popodne na sjednici
Svećeničkog vijeća nastavljen
je rad i razmatranje o buđenju
duhovnih zvanja. Kratko
razmatranje i ideje iznio je vlč.
Simon Kvaternik, župnik
Kanfanara.

Svećenici raspravljali
o načinu pastoralnog
rada s ciljem buđenja
novih duhovnih zvanja
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Zagreb, 8.10.2006. (IKA) Svete anđele čuvare, svoje
nebeske zaštitnike,
novozagrebačka župa Savski
gaj, ove je godine proslavila u
znaku tri jubileja: 40. obljetnice
osnutka filijale Savski gaj, 25.
obljetnice osamostaljenja župe
te 10. obljetnice dovršenja
gradnje župne crkve. Svečana
vanjska proslava blagdana, koji
se liturgijski slavi 2. listopada,
po župnoj je tradiciji održana u
nedjelju 8. listopada, a na sva
tri euharistijska slavlja, crkva je
bila premala da primi sve
župljane i vjernike iz okolnih
župa, koji su željeli zajednički
proslaviti te značajne
obljetnice. Središnju misu
poldanicu sa župnikom Ivanom
Topolnjakom i utrinskim
župnikom i novozagrebačkim
dekanom Josipom Golubićem
predvodio je pomoćni
zagrebački biskup Josip

Susret trajne formacije svećenika Zagrebačke
nadbiskupije
Zagreb, 10.10.2006. (IKA) Susret tri najmlađe generacije
svećenika Zagrebačke
nadbiskupije, njih 21, održan je
9. i 10. listopada u Duhovnom
centru Kćeri Božje Ljubavi u
Granešini.
Prvoga dana susreta
svećenicima su o pitanjima
vezanim uz školski vjeronauk,
permanentnu izobrazbu
vjeroučitelja, HNOS i
korelaciju sa župnom
katehezom govorile profesorice
Katehetskog instituta
Katoličkog bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
dr. Ružica Razum i s. dr.
Valentina Mandarić, koja je
ujedno predstojnica Ureda za
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vjeronauk u školi Zagrebačke
nadbiskupije. Tema drugog
dana susreta bila je
upoznavanje s djelovanjem
Neokatekumenskog puta u
Zagrebačkoj nadbiskupiji.
Susret je započeo zajedničkom
molitvom Jutarnje, a nakon
toga svećenicima je u tri
skupine predstavljeno
djelovanje Neokatekumenskih
zajednica. Rad u skupinama
vodili su prezbiteri Alojzije
Žlebečić, Pjotr Maj, Pšemek
Palmowski i bračni parovi
Katarina i Đuro Barković,
Andrea i Robert Matoković te
Jasminka i Darko Majdić.
Završnom dijelu susreta
pridružio se zagrebački

pomoćni biskup Josip Mrzljak.
Tom prigodom iznesena su još
neka pitanja i pojašnjenja, a
zaključeno je kako je
Neokatekumenski put dobra
pastoralna opcija i nadopuna
redovitom župnom pastoralu.
Istaknuto je također kako je
važno poslanje
Neokatekumenskog puta i
ponovno vraćanje udaljenih u
krilo Katoličke crkve, kao i
svjedočenje vjere i vjernički
angažman ne samo u župi nego
i u svim životnim situacijama:
obitelj, radno mjesto, škola,
fakultet što su voditelji susreta
posvjedočili osobnim
iskustvom.
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Zadar: Međunarodna izložba o sv. Stošiji
Izložba "Sveta
Anastazija/Stošija most između
kršćanskog Istoka i
Zapada" pod visokim
pokroviteljstvom
UNESCO-a i
Papinskog vijeća za
kulturu dio je
međunarodnog
projekta "Umjetnost
za mir u Europi i u
svijetu"

Zadar, 10.10.2006. (IKA) Međunarodna izložba "Sveta
Anastazija/Stošija - most
između kršćanskog Istoka i
Zapada", posvećena svetoj
mučenici Stošiji, zaštitnici
Zadarske nadbiskupije i
naslovnici zadarske katedrale,
otvorena je u utorak 10.
listopada u Gradskoj loži i
crkvi Sv. Donata u Zadru.

www.ika.hr

Izložba je pod visokim
pokroviteljstvom UNESCO-a i
Papinskog vijeća za kulturu i
dio je međunarodnog projekta
"Umjetnost za mir u Europi i u
svijetu", idejnog začetnika
Pierre Tchakhotina iz Italije,
akademskog slikara i
predsjednika Međunarodnog
odbora "Sveta Anastazija".
Postav s 233 umjetnička djela,
193 autora iz 14 zemalja
svijeta, u Zadru se izlaže po
treći put u svijetu, nakon
Yaroslavla u Rusiji i Srijemske
Mitrovice u Srbiji. Samo za
zadarsku izložbu nastalo je
dvadesetak novih radova
hrvatskih slikara, pretežno
zadarskih, izloženih u Gradskoj
loži. U Gradskoj straži u
prostoru Sata na Narodnom
trgu izložena je foto
dokumentacija svih crkava,
relikvija, oltara, gradova,
mjesta, ulica i trgova u svijetu
koje nose ime sv. Anastazija ili
su na bilo koji način povezane s
njom te zemljopisne karte
Europe i svijeta s označenim
mjestima Stošijina štovanja.
Uz mnoštvo zainteresiranih
Zadrana, svečanosti otvaranja
nazočili su brojni uglednici iz
svih područja javnog života i
članovi Međunarodnog
"Stošijinog projekta". Kancelar
Zadarske nadbiskupije Josip
Lenkić pročitao je pismo pape
Benedikta XVI., koje je
potpisao nadbiskup Leonardo
Sandri iz Državnog tajništva
Svete Stolice. Sveti Otac
poželio je da ta hvalevrijedna
ekumenska inicijativa, koja u
središte razmišljanja stavlja
izvanredno i autentično
svjedočanstvo vjere i ljubavi i
već 17 stoljeća nadahnjuje i
potiče sav kršćanski svijet na
svetost, pridonese zbližavaju i
zajedništvu svih koji vjeruju u
Krista. Čestitao je
promicateljima tog značajnog
događaja i zazvao na sve Božji
blagoslov.
Izložbu je otvorio zadarski
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nadbiskup Ivan Prenđa,
istaknuvši koliko je Stošijin lik
aktualan i relevantan.
"Anatazija, Uskrsnica, što joj
ime znači na novozavjetnom
grčkom, uskrišava danas u
svijesti i kreativnosti ljepotom i
snagom svog života, ideala i
neodoljivošću mučeničkog
svjedočanstva. Uskrišava
porukom koja do danas svijetli
vrednotama koje čovjek u
svakom vremenu prepoznaje
kao vječne, općeljudske i
kozmičke", rekao je nadbiskup
Prenđa, opisujući tu sveticu po
rođenju Rimljanku, po
horizontu djelovanja
Europljanku, po uvjerenju
kršćanku. Djelovala je u Rimu,
Akvileji, na obali sjevernog
Jadrana, te u Panoniji gdje je u
Sirmijumu 304. g. spaljena na
lomači. Njeni su ostaci
preneseni u Carigrad pa u
Zadar, u sklopu misije mira
među narodima i državama
ondašnje Europe. U 9. st. u
Zadar ih je donio biskup Donat,
dobivši ih od bizantskog cara
Nicefora u Carigradu kao
nagradu za posredovanje u
mirnom rješavanju spora
između Bizanta i Franačkog
carstva. I taj čin, dakle,
opravdava naziv izložbe koja
Stošiju predstavlja kao most
između Istoka i Zapada, što je
svojim životom, od rođenja do
mučeničke smrti, u potpunosti
ostvarila.
"Njena poruka je nadišla
prostor i vrijeme, dospjevši u
kozmos. Njenih katedrala,
crkava, kapela i svetih prikaza
ima posvuda: od Beringova
prolaza do Atlantika, od
sjeverne Volge do obala Grčke
i Sicilije. I usred tog križa
sjevera i juga, te "ekuemene
anastazijane", stoji Zadar, koji s
ljubavlju i ponosom čuva njene
relikvije u stolnoj crkvi i već
1200 godina je štuje za svoju
zaštitnicu", istaknuo je
nadbiskup Prenđa. "Spaljena na
Božić, a imenom Anastazis,
Uskrsnica, sažela je dva
najveća misterija kršćanske
vjere, utjelovljenje i uskrsnuće,
i to životom u kojem je odlučno
živjela Isusov nauk.
Ona je simbol kršćanske
civilizacije jer izranja iz baštine
jedne i nepodijeljene kršćanske
Crkve prvog tisućljeća",
poručio je nadbiskup,
istaknuvši da ona svojim
zalaganjem za prava potlačenih,

utamničenih i progonjenih,
zbog svog uvjerenja, za vrijeme
cara Dioklecijana, predstavlja
suvremen lik samosvjesne
osobe koja je mučeničkom
smrću posijala sjeme boljeg,
novog svijeta "za kojeg se i mi
danas, često i s mukom,
zalažemo". Njen kult živi u
tolikim narodima i krajevima
Europe i već stoljećima svojim
idealima i porukom potiho, u
duhovnom i kulturalnom
pogledu, stvara ujedinjenu
Europu, rekao je nadbiskup
Prenđa, nazivajući izložbu
rijetkim kulturnim, društvenim,
ekumenskim i religioznim
događajem, potvrdom kako se
vjera i kultura ne prestaju
međusobno prožimati i
izgrađivati čovjekov duh i
svijest. Poželio je da nas duh
Stošije, koji će nam progovarati
preko njenih likova, potiče na
rast u vrednotama na kojima se
stoljećima nadahnjivala zlatna
nit civilizacije ljubavi. "S
ponosom gledajmo na
kršćanske korijene. Gradimo
mostove ljubavi, razumijevanja
i mira, kao što je to činila ta
svetica, kako bi se naša, kažu
umorna i stara Europa, i naši
napaćeni prostori, preporodili i
zaživjeli novim poletom i
mladenačkim idealima dobra i
mira", zaključio je nadbiskup
Prenđa. Primio je pozdrave i
nadbiskupa Catanije na Siciliji
Salvatorea Cristine, gdje se
osobito štuje sv. Stošija, te
vladike Aleksandra
arhiepiskopa i metropolite
grada Kostroma u Rusiji, gdje
se nalazi katedrala Sv.
Anastazije.
Na otvaranju u Gradskoj loži
nazočnima su se obratili i
zadarski dogradonačelnik Rade
Škarica i zadarski župan Ivo
Grbić. Okupivši oko sebe niz
slika, prikaza i skulptura,
okosnicu izložbe čine dvije
ikone, istočne i zapadne
varijante, Nadie Lavrove i
Nikolaja Gaverdovskog, a dva
ih je puta blagoslovio i u
rukama držao papa Ivan Pavao
II. Blagoslovio ih je i
ruskopravoslavni patrijarh
Aleksij II., srpskopravoslavni
patrijarh Pavle, carigradski
ekumenski patrijarh
Bartholomaios I., a 1995/96.
sedam su mjeseci letjele
kozmosom u ruskoj svemirskoj
letjelici "Mir", noseći misiju
"Sveta Anastazija - nada za
mir", kao znak molitve za mir

Domovinske vijesti
među narodima jugoistočne
Europe. Inicijativu su podržali
predsjednik Papinskog vijeća
za kulturu kardinal Paul
Poupard i generalni tajnik
Europskog savjeta i UNESCOa.
Kraj te dvije ikone u Gradskoj
loži i crkvi Sv. Donata stalno su
bile dvije djevojke u narodnoj
nošnji iz Biograda i otoka
Oliba, jer se u tim župama
nalaze crkve posvećene sv.
Stošiji, koje su ih i prenijele
gradom od jednog, Gradske
lože, do drugog izložbenog
prostora, crkve Sv. Donata.
Drugi dio svečanog otvaranja
održan je u crkvi Sv. Donata,
gdje su se okupljenima obratili,
između ostalih, idejni začetnik
Međunarodnog projekta "Sv.
Anastazija - umjetnost za mir u

svijetu" i organizator izložbe
akademski slikar Pierre
Tchakhotine, pomoćnica
ministra kulture Branka Šulc,
predsjednik Organizacijskog
odbora zadarske izložbe
generalni vikar Zadarske
nadbiskupije mons. Ivan
Mustać, predstavnik Eparhije
dalmatinske i episkopa Fotija o.
Petar Jovanović, predstavnik
talijanske pokrajine Pijemonte
Enzo Carnazzo, zamjenik
veleposlanika Ruske Federacije
u RH Boris Medvedev, Angelo
Zampetti iz Generalnog
konzulata Italije u Splitu i
izaslanik gradonačelnika
Mondovija Livio Attanasio.
Svečanost otvaranja završena je
svečanim jednosatnim
koncertom u katedrali Sv.
Stošije gdje je Katedralni zbor
sv. Stošije pod ravnanjem Žana

Morovića i u orguljaškoj pratnji
Dragana Pejića, izveo deset
sakralnih i liturgijskih djela
zapadne i istočne kršćanske
tradicije koje slave sv. Stošiju,
među kojima prvi put na
hrvatskom jeziku i "Akatist sv.
Anastaziji", hvalospjev od
spleta pjesama - molitava koji
još od 6. st. ima tradiciju na
kršćanskom Istoku.
Slika sv. Stošije jedne
talijanske umjetnice darovana
je zadarskoj katedrali i bit će
obogaćenje kulta štovanja te
svetice mučenice iz prvih
kršćanskih vremena. Izložba je
obogaćena i dječjim radovima
zadarske djece koji su na
satovima školskog vjeronauka
raznoliko prikazali lik
zaštitnice svoje nadbiskupije i
naslovnice zadarske katedrale.

Vinkovci, 10.10.2006.
(IKA/BTU) - Na poticaj
župnika i dekana vinkovačkog
mons. Tadije Pranjića i
župnoga vikara u župi sv.
Euzebija i Poliona u
Vinkovcima Borisa Vulića,
župnici Vinkovačkog dekanata
i regije prihvatili su ideju
osnivanja Katoličke
malonogometne lige
Đakovačke i Srijemske
biskupije za tu regiju te
imenovali voditelje župnih
momčadi koje će biti uključene
u ligu.
Voditelji župnih momčadi
sastali su se 10. listopada u
prostorijama župnoga ureda sv.
Euzebija i Poliona u
Vinkovcima na prvoj
osnivačkoj sjednici. U uvodnoj
riječi, nakon molitve, mons.
Pranjić opetovano je
posvjedočio prihvaćanja te
inicijative od strane župnika,
kao i potrebu da se s mladim
katolicima odvija crkveni rad i
kroz nogomet, zaželjevši im
puno uspjeha u daljnjem radu.
Vlč. Vulić, koji je kao svećenik
preuzeo brigu za KMNL te
regije, zahvalio se nazočnima
što su prihvatili pozive svojih
župnika i preuzeli odgovornu
službu voditelja župnih
momčadi.
Sjednicu su vodili dr. Drago
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Tukara, biskupijski povjerenik
za pastoral mladih i supervizor
KMNL-a Đakovačke i
Srijemske biskupije i Tvrtko
Galić, predsjednik Nadzornog
odbora KMNL-a Đakovačke i
Srijemske biskupije. Dr. Tukara
obrazložio je smisao postojanja
i djelovanja Lige kao
svojevrsnog crkvenog rada s
mladima, ističući kako je uvijek
u ovome važno staviti naglasak
na ono tko smo i što smo,
smjerajući na sadržaj riječi
katolička u nazivu Lige, a ne
toliko na profesionalnost i
besprijekornost samoga
nogometa. Tvrtko Galić potom
je pojasnio pravilnik i norme za
organiziranje i odvijanje Lige
kao i činjenicu pripajanja
vukovarske regije vinkovačkoj.
Uslijedilo je, preko diskusije i
glasovanja, rješavanje
konkretnih pitanja koje nameće
želja da se projekt konkretno
počne realizirati. Prema
prijavama očekuje se da će se u
sezoni 2006./2007. u KMNL
Đakovačke i Srijemske
biskupije u vinkovačkoj regiji
uključiti 16 ekipa i to
vinkovačke župe sv. Euzebija i
Poliona, sv. Nikole biskupa,
Bezgrešnog Srca Marijina, sv.
Vinka Pallottija i Presvetog
Srca Isusova, te župe Ivankovo,
Vođinci, Stari Jankovci, Ilača,
Berak, Tovarnik, Privlaka,

Otok i vukovarske župe sv.
Filipa i Jakova i BDM Kraljice
mučenika te samostan Sv.
Antuna iz Vinkovaca.
KMNL je projekt Povjerenstva
za pastoral mladih Đakovačke i
Srijemske biskupije organiziran
kroz podružnice pri većim
centrima biskupije. Djeluje već
4 godine, a pokrenut je prvo u
Osijeku te potom u Vukovaru, a
sada i Vinkovcima. Osim u
Đakovačkoj i Srijemskoj
biskupiji KMNL se igra i u 8
drugih biskupija u Hrvatskoj te
okuplja oko 3000 sudionika
odnosno 220 župa. KMNL želi
kroz malonogometne aktivnosti
obogaćene kršćanskom
porukom ljubavi i vjere te
mjesečnim duhovnim susretima
za članove okupiti mlade
različitih profila i dobi.

Očekuje se da će se u
sezoni 2006./2007. u
KMNL Đakovačke i
Srijemske biskupije u
vinkovačkoj regiji
uključiti 16 ekipa
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Osnovana Katolička malonogometna liga za vinkovačku
regiju

Organiziranjem sportskih
susreta na taj se način kod
sudionika želi razvijati tjelesna
i duhovna strana ljudskog bića,
redovita fizička aktivnost i
evanđeoska poruka ljubavi te
cjelovito oblikovanje vlastite
slobode, stvaranje mentaliteta
civilizacije ljubavi,
sakramentalni život, pomirenje,
tolerancija, oživljavanje
tradicionalnih vrijednosti i
dostojanstvo ljudskog života.
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Početak nove akademske godine u Bogosloviji u Puli
Pula, 10.10.2006. (IKA) Početak nove akademske
godine svečano je 10. listopada
obilježen u Biskupijskom
misijskom sjemeništu
Redemptoris Mater u Puli. Na
početku je porečko-pulskog
biskupa i kancelara Visoke
bogoslovne škole Ivana
Milovana, riječkog nadbiskupa
Ivana Devčića, umirovljenog
porečko-pulskog biskupa
Antuna Bogetića, odgojitelje,
katehiste, profesore, goste te

bogoslove pozdravio je rektor
sjemeništa preč. Janez
Oberstar.
Nakon inauguralnog predavanja
dr. Ivana Karlića, profesora
dogmatike na Katoličkome
bogoslovnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu na temu
"Bog i patnja", biskup Milovan
uručio je diplome petorici
svećenika te je uslijedio zaziva
Duha Svetoga.
Zatim je slavljena zajednička

euharistija koju je predvodio
biskup Milovan s biskupima.
Predsjedatelj je u propovijedi
potaknuo bogoslove da rastu
duhovno i intelektualno te
istaknuo četiri kvalitete koje
treba posjedovati svećenik
trećeg tisućljeća: osjećaj za
čovjeka - društvo, osjećaj za
potrebe Crkve, intelektualni
rast koji mora biti prožet
vjerom te sve to ugraditi u
pastoralno djelovanje.

Split: Predstavljen roman "Tiho svjetlo"
Izdanje splitskog
Verbuma

Split, 10.10.2006. (IKA) Roman Louisa de Wohla "Tiho
svjetlo" predstavljen je u utorak
10. listopada u splitskoj
nakladnoj kući "Verbum". O
romanu su govorili glavni
urednik i direktor nakladne

kuće Verbum mr. Petar Balta i
Miro Radalj. Smještajući
povijesnu radnju romana u 13.
stoljeće, u doba križarskih
ratova i vladavine cara Fridrika
II., de Wohl posebnu pozornost
posvećuje sv. Tomi

Akvinskom. Slijedeći izbliza
njegov život, autor oslikava
dramatično i uzbudljivo
razdoblje iz kojeg se iznjedrila
europska civilizacija.

Promjene u pastoralnim službama Hvarsko-bračko-viške
biskupije

www.ika.hr

Za župnika katedralne
župe u Hvaru
imenovan Mili
Plenković, a za
generalnog vikara
Stanko Jerčić
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Hvar, 11.10.2006. (IKA) Odlukom biskupa Slobodana
Štambuka došlo je do
određenih promjena u
pastoralnim službama
svećenika Hvarsko-bračkoviške biskupije. Promjene su
nastupile zbog iznenadne smrti
tadašnjega župnika katedralne
župe sv. Stjepana I. pape i
mučenika, u Hvaru i
generalnoga vikara biskupije
mons. Josipa Mihovilovića
krajem kolovoza. Za župnika te
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župe imenovan je Mili
Plenković, a razriješen
dotadašnje službe župnika u
Starome Gradu na Hvaru.
Ujedno, novi će hvarski župnik
i nadalje obnašati službu
predstojnika biskupijskoga
Katehetskoga ureda.
Generalnim vikarom trootočke
biskupije imenovan je
dotadašnji dekan Hvarskoga
dekanata Stanko Jerčić, koji
ostaje na službi župnika u Jelsi

na Hvaru, a novim je dekanom
toga dekanata imenovan Emil
Pavišić, župnik u Vrboskoj na
Hvaru. Umjesto odlaska na
trogodišnji studij pastorala i
katehetike u Rim, Ivica Huljev
imenovan je župnikom u
Starome Gradu. Zbog bolesti
župnika Teodora Dorotića u
Milni na Braču na ispomoć je
poslan đakon Gospićko-senjske
biskupije Nikola Hodak.

Crkva u Hrvata

Kardinal Bozanić sudjelovao na simpoziju profesora
Rim, 30.9.2006. (IKA) Zagrebački nadbiskup kardinal
Josip Bozanić sudjelovao je od

28. do 30. rujna na petom
simpoziju profesora europskih
sveučilišta u Rimu. Tema

simpozija bila je "Kamo ide
Europa? Kultura, narodi,
institucije“.

Komšić pisao kardinalu Puljiću
Sarajevo, 6.10.2006.
(IKA/KTA) - Novoizabrani
član Predsjedništva BiH Željko
Komšić uputio je 6. listopada
pismo vrhbosanskom
nadbiskupu i metropolitu
kardinalu Vinku Puljiću koji se
trenutno nalazi u Sankt
Peterburgu na zasjedanju
Vijeća europskih biskupskih

konferencija. U svom kratkom
pismu Komšić postavlja pitanje
kardinalu Puljiću je li njegov
izbor za člana Predsjedništva
ispred hrvatskog naroda apriori
štetan i poguban za hrvatski
narod, te je li njegovim
izborom zaista učinjena, kako
je kardinal Puljić nedavno
izjavio u Zagrebu, "nepravda"

prema hrvatskom narodu u
BiH. Kako se još nismo osobno
susreli, niti sam primio Vašu
čestitku za moj izbor, molim
Vas da mi odgovorite na moje
pitanje, kaže se u pismu člana
Predsjedništva BiH Željka
Komšića kardinalu Puljiću,
prenosi KTA BK BiH.

Sv. Franjo Asiški proslavljen u Zavalju kod Bihaća
zavičajnog društva "Lička
Plješivica" iz Zagreba i to s
tamburama i narodnim
nošnjama. Naime, u župi
Zavalje ostao je uglavnom
stariji svijet, a školu pohađa tek
četvero djece.
Misu je predvodio Anto
Trgovčević, župnik Cvitovića

kod Slunja, a koncelebriralo je
sedam svećenika: franjevci iz
Bihaća i fra Petar Žagar, vlč.
Ilija Janjić, vlč. Marijan Ožura i
slunjski dekan i župnik mons.
Mile Pecić kao i mjesni župnik
Mile Ivančić. Propovjednik je
pozvao vjernike da slijede sv.
Franju u jednostavnosti života i
vjernosti Bogu.
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Zavalje, 7.10.2006. (IKA) - U
Zavalju kod Bihaća u subotu 7.
listopada svečano je proslavljen
sv. Franjo Asiški, nebeski
zaštitnik te župe. Zavalje je
jedina župa Gospićko-senjske
biskupije i Slunjskog dekanata
koja se nalazi na području
susjedne BiH. Po tradiciji
slavlje su uveličali članovi

Sombor: Seminar za katehete i katehistice
Sombor, 8.10.2006. (IKA) Kateheza crkvenih blagdana
okvirna je tema seminara za
katehete i katehistice koji je od
6. do 8. listopada održan u župi
Presvetoga Trojstva u
Somboru. Sudjelovalo je
četrdesetak kateheta i
katehistica iz Vojvodine i iz
Beogradske nadbiskupije te
više studenata Teološkokatehetskog instituta iz
Subotice. Voditelji seminara
bili su Pia Zweili, Karin Flury i
Norbert Schalk.
Sudionike je pozdravio župnik i
profesor katehetike na
Teološko-katehetskom institutu
Josip Pekanović, podsjetivši ih
na sličan seminar koji je održan
protekle godine u Subotici.
Katehetama se obratio i župnik

subotičke katedrale i
biskupijski vikar za pastoral
mons. Stjepan Beretić,
poručivši im da u svojemu radu
trebaju tražiti pomoć Duha
Svetoga, jer ih upravo Isus
potiče na molitvu koja je
kolijevka katehizacije.
Pozdrave je uputila i Pia
Zweili, izrazivši radost što
imaju priliku jedni od drugih
puno toga naučiti. Program
seminara u tijeku tri dana,
među ostalim, ostvarivao se u
radionicama, nakon čega su
zaključci s istih izneseni na
plenumu uz međusobnu
razmjenu iskustava, a dio
razgovora bio je posvećen i igri
u vjeronaučnoj pouci.
Sudionicima seminara uručene
su na kraju i prigodne diplome.

Na otvorenju seminara bili su
predstavnici somborskih škola,
pedagoginje i psihologinje.
Skupu se u ime somborskih
škola obratila Edita Sakali,
istaknuvši dobru suradnju škola
s katehetama i katehisticama
koji predaju vjeronauk u školi.
U rad seminara dijelom se
uključila i Snežana Stojković,
savjetnica u Ministarstvu
prosvjete i sporta vlade R.
Srbije.
Seminar su zajedno organizirali
Regionalni komitet Gemeinde
gemeinsam iz Švicarske,
Teološko-katehetski institut
Subotičke biskupije uz potporu
Ministarstva prosvjete i župe
Presvetoga Trojstva u
Somboru.

Kardinal Bozanić ponovno izabran za potpredsjednika
CCEE-a
Sankt Peterburg, 8.10.2006.
(IKA) - Na zasjedanju
skupštine Vijeća europskih
biskupskih konferencija
(CCEE) koja je od 4. do 8.
listopada održana u Sankt
Peterburgu za novog
predsjednika Vijeća u
sljedećem petogodišnjem
razdoblju izabran je najmlađi
član kardinalskog zbora primas

vijesti news

Mađarske i ostrogonskobudimpeštanski nadbiskup
Peter Erdo.
Na zasjedanju su izabrana i dva
potpredsjednika Vijeća:
zagrebački nadbiskup kardinal
Josip Bozanić, koji je i u
proteklom mandatu obnašao
dužnost potpredsjednika, i
nadbiskup Bordeauxa kardinal
Jean-Pierre Ricard.

Vijeće europskih biskupskih
konferencija okuplja 34
predsjednika biskupskih
konferencija iz cijele Europe, a
ove godine je prvi puta
zasjedalo u Rusiji na poziv
predsjednika biskupskih
konferencija Ruske Federacije
biskupa Josepha Wertha.

Novi predsjednik
Vijeća europskih
biskupskih
konferencija (CCEE)
kardinal Peter Erdo
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Biskup Košić u pohodu hrvatskim vjernicima u
Njemačkoj
Moers, 8.10.2006. (IKA) Biskup Košić je ovih dana bio u
posjetu hrvatskim vjernicima u
Kevelaeru i Moersu u
Njemačkoj. U subotu 7.

listopada predvodio je
hodočašće hrvatskih vjernika u
marijansko svetište Kevelaer s
više naših misionara. U
nedjelju 8. listopada je u HKM

u Moersu slavio misu i
podijelio sakrament potvrde
krizmanicima.

Kardinal Puljić ne želi s Komšićem komunicirati
putem otvorenih pisama
Vrhbosanski
nadbiskup ne
namjerava odgovarati
na otvoreno pismo
koje mu je uputio
novoizabrani član
Predsjedništva BiH,
jer ne smatra da je to
način na koji trebaju
međusobno
komunicirati

www.ika.hr

Sarajevo, 10.10.2006.
(IKA/KTA) - U vezi s
otvorenim pismom koje je
novoizabrani član
Predsjedništva BiH Željko
Komšić uputio metropolitu
vrhbosanskom kardinalu Vinku
Puljiću, te napisima u medijima
na tu temu, generalni tajnik
Biskupske konferencije BiH
mons. Ivo Tomašević za
Katoličku tiskovnu agenciju
BK BiH izjavio je kako
kardinal Puljić ne namjerava
odgovarati na otvoreno pismo
koje mu je uputio Komšić, jer
ne smatra da je to način na koji
trebaju međusobno
komunicirati. Kardinal Puljić je
crkveni predstavnik i otvoren je
za razgovor s Komšićem na toj
razini. Kada je riječ o
dogovorima na političkoj
razini, to pripada onima koji su
za to nadležni. Njegova izjava da je načinom izbora hrvatskog
člana Predsjedništva BiH

učinjena nepravda hrvatskom
narodu - je činjenica i
pokazatelj da treba tako urediti
unutarnje uređenje BiH da
svaki narod može izabrati svog
predstavnika te da se ostvari
jednakopravnost sva tri naroda i
svih građana u BiH. Također
treba istaknuti činjenicu da je
susret kardinala Puljića i
predsjednika Vlade RH dr. Ive
Sanadera dogovoren puno
ranije i nije imao veze s
izborima. Budući da se dogodio
nakon izbora, nije se moglo
zaobići tu temu. Kada je riječ o
traženju lokacije za izgradnju
crkve u sarajevskom naselju
Grbavica, kardinal Puljić se
ranije susreo s tadašnjim
načelnikom općine Željkom
Komšićem. Ta lokacija ni
nakon više godina nije riješena,
a isusovci, koji vode župu na
Grbavici, doživjeli su prilične
neugodnosti na jednoj javnoj
diskusiji u mjesnoj zajednici

gdje je trebala biti lokacija za
župnu crkvu župe sv. Ignacija
na Grbavici koja je utemeljena
prije 25 godina. Ni razgovori
kardinala Puljića s Visokim
predstavnikom Christianom
Schwarz-Schillingom i šefom
Europske komisije u BiH
Michaelom Humphreysom te
Veleposlanicima SAD-a i
Velike Britanije nisu urodila
plodom. Kardinal Puljić je
zajedno sa župnikom na
Grbavici uputio i pismo
načelniku Komšiću, ali do
danas nije dobio odgovor.
Nažalost, kada je riječ o
lokacijama i građevinskim
dozvolama za crkve u ovom
gradu, predstavnici vlasti su
često spremni i otvoreni samo
na riječima, ali bez djela. Tako
je i s lokacijom na Grbavici. Ni
nakon više godina traženja
nema ni lokacije ni građevinske
dozvole, ističe se u priopćenju.

Papin pozdrav hrvatskim hodočasnicima
Vatikan, 11.10.2006. (IKA) - U
tijeku opće audijencije srijedom
u Vatikanu papa Benedikt XVI.
pozdravio je 11. listopada
hrvatske hodočasnike riječima:
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"Od srca pozdravljam sve
hrvatske hodočasnike, osobito
vjernike župe svetoga Antuna
iz Zagreba, djelatnike Hrvatske
turističke zajednice te skupinu

iz Vinkovaca. Ispunjeni Božjim
mirom i ljubavlju, budite radost
svima onima koje susrećete na
putu života. Hvaljen Isus i
Marija!"

Inozemne vijesti

Budimpešta: Ekumenski šator mira
Budimpešta, 4.10.2006. (IKA) U različitim mađarskim
gradovima nastavljaju se
mirovni prosvjedi kojima se
traži ostavka premijera Ferenca
Gyurcsanya. Nakon što su 17.
rujna objavljeni audio zapisi u
kojima je premijer priznao da je
lagao biračima kako bi
pobijedio na izborima, svake
večeri tisuće ljudi okuplja na
trgu pred mađarskim
parlamentom u Budimpešti. Na

Trgu Kossuth, smještenom do
Parlamenta, podignut je
ekumenski šator za osobnu i
zajedničku molitvu koji je
otvoren danju i noću za sve one
koji žele bdjeti u tišini,
razmatrati i molitvi za mirno i
pravedno rješenje prilika u
zemlji i za moralnu obnovu
naroda. Crkve u Mađarskoj
osuđuju nemire i nasilje te
ističu pravo naroda da mirno
izraze svoju volju. Osuđuju

jednako tako premijerovo
vladanje koji je zemlju doveo
do moralne krize. Razni
crkveni predstavnici podupiru
manifestacije osobnom
nazočnošću. U raznim crkvama
kako u glavnom gradu
Budimpešti, tako i u ostalim
gradovima održavaju se
svakodnevne molitve za mirno i
pravedno rješenje nastalog
stanja.

Ekumenski šator
otvoren danju i noću
za sve one koji žele
bdjeti u tišini,
razmatrati i molitvi za
mirno i pravedno
rješenje prilika u
zemlji i za moralnu
obnovu naroda

Rim, 5.10.2006. (IKA) Čovjek može biti slobodan
usprkos zidovima i rešetkama,
na te riječi pape Ivana Pavla II.
podsjetio je proteklih dana
Franco Bucarelli, obraćajući se
zatvorenicima u rimskom
zatvoru Rebbibia, gdje je
predstavljena njegova knjiga
"Ivan Pavao II. - tajne jednog
pontifikata".
O knjizi su govorili upravitelj

zatvora Carmelo Cantone,
postulator kauze za proglašenje
blaženim poljskog pape
Slawomir Oder te podtajnik
Papinskog vijeća za sredstva
društvene komunikacije Angelo
Scelzo. Podsjećajući na posjet
pape Wojtyle tome zatvoru iz
1983. godine te na njegov
posjet zatvoru Regina Coeli
2000. godine, mons. Oder je
istaknuo kako duboko

suosjećanje koje je Papa tim
prigodama iskazao
zatvorenicima nije bilo
sažaljenje, već suosjećanje s
boli drugoga. U tijeku susreta
predstavljeno je pismo koje je
mons. Oderu uputio bivši
zatvorenik, pogrešno osuđen za
jedno ubojstvo, a kasnije
oslobođen, u kojem objašnjava
kako ga je misao Ivana Pavla
II. odvratila od samoubojstva.

Knjiga "Ivan Pavao
II. - tajne jednog
pontifikata"
predstavljena u
rimskom zatvoru
Rebbibia

Nakon razgovora u četiri oka,
Papa je primio i Fischerovu
suprugu i ostale članove
austrijskoga izaslanstva.
Fischer se zatim susreo i s
državnim tajnikom Svete
Stolice kardinalom Tarcisiom
Bertoneom.

Benedikt XVI. s rado
prihvatio poziv
Heinza Fischera da
posjeti marijansko
svetište Mariazell u
povodu 850.
obljetnice

Papa primio austrijskog predsjednika
Vatikan, 5.10.2006. (IKA) Putovanje Svetoga Oca u
Austriju sljedeće godine,
duhovni identitet Europe i
dijalog između kršćanstva i
islama bili su u središtu
razgovora pape Benedikta XVI.
s austrijskim predsjednikom
Heinzom Fischerom 5.
listopada u Vatikanu. Susret, na
kojemu je Papa rado prihvatio
poziv predsjednika Fischera da
posjeti austrijsko marijansko
svetište Mariazell, bio je vrlo
srdačan. Pohod svetištu u
povodu njegove 850. obljetnice
predviđen je za rujan sljedeće
godine.

U priopćenju Tiskovnog ureda
Svete Stolice također se navodi
kako je na susretu bilo riječi o
nazočnosti i djelovanju
Katoličke crkve u austrijskome
društvu, te je izražena radost
zbog dobrih bilateralnih odnosa
i postojećega slaganja o
kulturnome i duhovnom
identitetu Europe.
Razgovarali su i o aktualnim
temama u svijetu, poput
promicanja dijaloga među
kulturama i religijama, a
posebice između kršćanstva i
islama te o odbijanju bilo
kojega oblika terorizma.
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Knjiga o papi Ivanu Pavlu II. predstavljena u zatvoru

Bio je to drugi susret
predsjednika Fischera s papom
Benediktom XVI. Austrijski
socijaldemokrat sudjelovao je
na svečanosti uvođenja u
službu pape Ratzingera u
travnju 2005.

Vatikan: Ulagati u pomoć izbjeglicama umjesto u
naoružanje
Ženeva, 6.10.2006. (IKA) Sveta Stolica zatražila je od
međunarodne zajednice da
umjesto u oružje više ulaže u
pomoć izbjeglicama. Problemi i
patnje milijuna ljudi koje preko
pustinja i mora bježe od rata,
kršenja ljudskih prava i gladi
ublažio bi i samo djelić
sredstava koja se godišnje ulažu
u naoružanje, istaknuo je
promatrač Svete Stolice pri
Ujedinjenim narodima u Ženevi
nadbiskup Silvano Tomasi.
U govoru u izvršnome vijeću

vijesti news

Visokoga povjerenstva
Ujedinjenih naroda za
izbjeglice (UNHCR) nadbiskup
je upozorio kako su u
posljednjih deset godina vojni
troškovi porasli za 34%, tako
da se u naoružanje godišnje
ulaže 880 milijardi eura. Osim
većih fondova potrebna je i
politička volja i kulturno
otvaranje u javnome mnijenju.
Na stotine života, u posljednjim
danima izgubljenih u potrazi za
sigurnijim i dostojnijim
životom, poziv su na uzbunu jer

u našem globaliziranome
svijetu međunarodna zajednica
promašuje ciljeve solidarnosti i
zaštite, kazao je nadbiskup
Tomasi. Pozvao je također da
se pojasni pojam izbjeglice u
odnosu na selioca, jer ta
pometnja često krši pravo na
azil onih kojima prijeti
opasnost vraćanja u zemlje koje
ih progone zbog političkih,
vjerskih, etničkih ili drugih
razloga.

Samo djelić sredstava
koja se godišnje ulažu
u oružje ublažio bi
patnje milijuna ljudi,
poručio nadbiskup
Tomasi
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XII. opća redovna skupština Biskupske sinode u
listopadu 2008.
Tema će biti: Riječ
Božja u životu i
poslanju Crkve

Vatikan, 6.10.2006. (IKA) Papa Benedikt XVI. zakazao je
održavanje XII. opće redovne
skupštine Biskupske sinode.
Sinoda će se održati u Vatikanu
od 5. do 26. listopada 2008.
godine na temu "Riječ Božja u
životu i poslanju Crkve". Papa
je više puta podsjetio kako su
"Crkva i Riječ Božja
nerazdvojivo povezane", jer,
kako govori sv. Petar, "nijedno
proročanstvo sadržano u Pismu
nije stvar samovoljnog
tumačenja".
Obilježavajući 40. obljetnicu
saborske konstitucije o Božjoj
objavi 16. rujna 2005.,

Benedikt XVI. podsjetio je
kako je bio svjedok
pripremanja tog dokumenta,
sudjelujući "osobno kao mladi
teolog u raspravama prigodom
njegova dorađivanja".
Zahvaljujući snažnom poticaju
tog dokumenta, istaknuo je
Sveti Otac, dublje je
vrednovana temeljna važnost
Riječi Božje, a odatle je potekla
obnova u životu Crkve,
poglavito u propovijedanju,
katehezi, teologiji, duhovnosti i
u samom ekumenskom hodu.
Crkva se uvijek treba obnavljati
i pomlađivati, a Riječ Božja,
koja nikad ne stari niti se
iscrpljuje, u tu svrhu jest

povlašteno sredstvo, dodao je
Benedikt XVI. Zaista nas Riječ
Božja, po Duhu Svetom, uvijek
iznova vodi u cjelovitu istinu.
U tom smislu Papa je više puta
preporučio staru tradiciju
meditacije: "Ustrajno čitanje
Svetoga pisma popraćeno
molitvom ostvaruje intimni
razgovor u kojemu se čitajući
sluša Riječ koja govori, i
moleći, odgovara joj se
povjerljivim otvaranjem srca".
Ta će praksa, ako je djelotvorno
promicana, Crkvi donijeti novo
duhovno proljeće, zaključio je
Benedikt XVI.

Borba protiv korupcije
tijela. Tek je prije nekoliko
Dokument Papinskoga Vatikan, 7.10.2006. (IKA) vijeća za pravdu i mir "Borba protiv korupcije" naslov godina pobuđena svijest o
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je dokumenta Papinskoga
vijeća za pravdu i mir koji se
od 5. listopada može kupiti u
Vatikanskoj izdavačkoj
knjižari. Tekst je pripremljen
slijedom međunarodne
konferencije te vatikanske
ustanove na kojoj su se u lipnju
ove godine okupili dužnosnici,
znanstvenici i diplomati iz više
zemalja. U središtu pozornosti
bili su narav pojave korupcije
na međunarodnoj razini i
najdjelotvornije metode za
njezino suzbijanje, kao i
pojašnjavanje prinosa koji u
tom smislu može dati Crkva.

Prvi dio dokumenta posvećen je
analizi pojave korupcije koja
ljudima niječe opće dobro
zakonitosti. Korupcija postoji
oduvijek, istaknuto je u
dokumentu, i ona ne poznaje
političke ni zemljopisne
granice, kao ni društvene
prepreke; odnosno, dotiče
bogate i siromašne zemlje,
pojedine države i međunarodna

korupciji, ali je isto tako istina
da se osjeća sve veća potreba za
njezinim suzbijanjem, te se
utvrđuju i sredstva za to,
zahvaljujući ponajviše padu
ideoloških blokova nakon 1989.
godine, i globalizaciji
informacija. Druga sigurna
činjenica, stoji nadalje u
dokumentu, jest šteta koju
uzrokuje korupcija. Ona
materijalna, budući da oduzima
sredstva gospodarstvu i
socijalnim politikama, i to
zahvaljujući poglavito
nedostatnoj transparentnosti u
međunarodnome financijskom
poslovanju i razlikama u
pravnim sustavima. Osim
materijalne štete, korupcija šteti
i kvaliteti života, jer podupire
nepovjerenje u ustanove,
ograničavajući njihovu
svrhovitost. Posljedica
korupcije, o kojoj govori i
Kompendij socijalnoga nauka
Crkve, jest i teško izobličenje
političkoga sustava i same
uloge institucija, koje su

iskorištene kao teren za
razmjenu zahtjeva od strane
klijenata, i usluga vladajućih.
U drugome dijelu dokumenta
Papinskoga vijeća za pravdu i
mir istaknuto je, pak, kako je
prijelaz s autoritarnih i
zatvorenih, na demokratska i
otvorena društva, pozitivan
samo ako on ne šteti etičkoj
suglasnosti građana i čvrstoći
društvenih odnosa. Kako bi se
izbjegle te opasnosti, socijalni
nauk Crkve upućuje na pojam
ljudske ekologije, odnosno na
poštovanje temeljnih naravnih i
moralnih struktura koje je
čovjeku darovao Stvoritelj.
Njihovo nepostojanje, naime,
podupire korupciju. Što se pak
tiče međunarodne razine, u
dokumentu je istaknuto kako je
u borbi protiv korupcije nužna
transparentnost transakcija i
usklađivanje zakonodavstva, pa
i neki autonomni autoritet koji
bi utvrđivao prekršaje. Na toj
su razini i mjesne Crkve
pozvane na suradnju.

Glavne zadaće novog predsjednika CCEE-a:
ekumenizami dijalog s islamom
Ekumenski dijalog,
suradnja s biskupima
s ostalih kontinenata,
dijalog s islamom i
izazov sekularizacije
osnovne su zadaće
kojima se odlučio
posvetiti kardinal
Erdo
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Sankt Peterburg, 9.10.2006.
(IKA) - Ekumenski dijalog,
suradnja s biskupima s ostalih
kontinenata, na poseban način s
afričkim biskupima, dijalog s
islamom i izazov sekularizacije
s kojim se suočava europski
kontinent, to su osnovne zadaće
kojima se odlučio posvetiti novi
predsjednik Vijeća europskih
biskupskih konferencija
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(CCEE) budimpeštanski
nadbiskup i mađarski primas
kardinal Peter Erdo.
Vjera, ističe novi predsjednik
CCEE-a, mora predstavljati
privlačnu snagu našega života.
Daljnje područje kojem se kao
kršćani moramo potpuno
posvetiti, prema kardinalu
Erdou, jest poštivanje života,
obitelji i čovjekova

dostojanstva. Te teme, kao i
zvanja i svećeničku formaciju,
u svojoj poruci europskim
biskupima okupljenim od 4. do
8. listopada u Sankt Peterburgu
papa Benedikt XVI. nazvao je
nužnima za novu
evangelizaciju, ali općenitije za
sam život i istinski napredak
Europe.

Inozemne vijesti

Pismo europskih biskupa patrijarhu Aleksiju II.
Sankt Peterburg, 9.10.2006.
(IKA) - Molimo i molit ćemo
za svu našu pravoslavnu braću i
sestre ove velike zemlje, piše
sada već nekadašnji
predsjednik Vijeća europskih
biskupskih konferencija
(CCEE) mons. Amedee Grab
patrijarhu Ruske pravoslavne
crkve patrijarhu Aleksiju II. u
pismu upućenom u ime 34
predsjednika europskih
biskupskih konferencija po
završetku njihova skupa koji je
proteklih dana održan u Sankt
Peterburgu. Zahvalivši se
moskovskom patrijarhu na

sudjelovanju izaslanstva Ruske
pravoslavne crkve na tome
skupu, što je, kako piše, "znak
zanimanja i sudjelovanja u
našim radovima", biskup Grab
primijetio je kako su dani
provedeni u Rusiji bili poput
otvorena prozora na dio Europe
gdje postoji jasan izazov za
upoznavanjem pravoslavne
braće i sestara, ali gdje smo
također imali priliku upoznati
različitost katoličkog iskustva i
drugih kršćanskih iskustava.
Jedan od najvećih blagoslova
našega rada, dodaje se u poruci,
bila je povlastica da bolje

upoznamo radosti, nade,
strahove i brige muškaraca i
žena iz cijele Europe, a ta nas
činjenica još više učvršćuje u
uvjerenju da ovaj kontinent
treba iznova čuti Kristovo
evanđelje. Za biskupa Graba
"ovdje u Rusiji postalo je
razvidno da svaki put možemo
učiniti nešto zajedno, ne
smijemo to činiti odvojeno". Za
nas je veliki izazov shvatiti da
je u Europi to vjerojatno
svugdje moguće, zaključio je
biskup Grab u poruci Aleksiju
II.

St. Gallen, 10.10.2006. (IKA) Zabrinutost zbog stanja u
Darfuru u Sudanu, u Šri Lanki i
Iraku izražena je u zajedničkoj
izjavi sudionika plenarnog
zasjedanja Vijeća europskih
biskupskih konferencija
(CCEE) održanog od 4. do 8.
listopada u Sankt Peterburgu u
Rusiji, što je sve donedavno
bilo nezamislivo. Uz 34
predsjednika europskih
biskupskih konferencija i
predstavnike Svete Stolice pri
europskim institucijama, na
susretu su sudjelovali
apostolski nuncij za Rusku
Federaciju, predsjednik i
generalni tajnik Vijeća
biskupskih konferencija
Europske unije (ComECE), te
predsjednik Kazahstanske
biskupske konferencije. Među
gostima zasjedanja bili su grkomelkitski patrijarh Gregorije
III. Laham, predstavnici Ruske
pravoslavne crkve, luteranski
biskupi te predstavnici vlasti u
Sankt Peterburgu.
U poruci sudionicima
zasjedanja papa Benedikt XVI.
izrazio je želju da taj susret
dadne poticaj svjedočanstvu i
doprinos koji Katolička crkva,
u bratskoj suradnji s ostalim
kršćanskim vjeroispovijestima,
pruža identitetu i općem dobru
Europe, kao predvodnica
istinskog humanizma i glasnica
onoga pravednog i trajnog mira
koji samo Krist može dati.
Ruskopravoslavni patrijarh
Aleksij II. u pismu sudionicima
izrazio je nadu da će ta
skupština CCEE-a biti druga
etapa u razvoju suradnje
između pravoslavnih i katoličke
Crkve u afirmaciji kršćanskih
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vrijednosti koje su tako tražene
u suvremenom svijetu.
O prilikama u Ruskoj
Federaciji govorio je biskup
Novosibirska Joseph Werth, na
čiji je poziv skup i održan,
istaknuvši kako je povijest
Crkve u Rusiji u 20. stoljeću
bila označena krvlju mučenika.
Katolički nadbiskup i
metropolit nadbiskupije Majke
Božje u Moskvi Tadeusz
Kondrusiewicz istaknuo je
kako u Rusiji danas djeluje oko
250 službenih katoličkih
organizacija, od čega su 225
župe. U Rusiji pastoralno
djeluje 270 svećenika, ali samo
ih je 10% Rusa. Katolika je oko
600.000 (prema nekim
istraživanjima moglo bi ih biti i
oko 1% pučanstva, što bi
značilo da je u Rusiji 1.400.000
katolika).
Na skupu je iznesen osvrt na
dosadašnji rad CCEE-a, koji
ove godine navršava 35 godina
djelovanja. Europa živi u
vremenu snažne tranzicije koja
iziskuje da se bude postojano u
vjeri i pomno osluškuje što Duh
Sveti govori Crkvama. Opaža
se žurnost ponovnog otkrivanja
kršćanske vjere i novog
navještaja novosti evanđelja.
Sve se nužnijom pokazuje
potreba da europski biskupi
složno istupaju s obzirom na
određene povijesne izazove
poput pojave selilaštva, odnosa
između religija, napose s
muslimanima, obitelji te pitanja
vezanih uz život. Sve veća
važnost i utjecaj europskih
politika na život europskih
biskupskih konferencija
iziskuje primjeren odgovor od

strane svake nacionalne
konferencije. Na europskoj se
razini radi na tješnjoj i
djelotvornoj suradnji između
CCEE-a i ComECE-a.
Među planiranim događanjima
u organizaciji CCEE-a istaknuti
su Kongres profesora svih
europskih sveučilišta koji će se
održati u Rimu od 21. do 24.
lipnja 2007. na temu novog
humanizma, Treće europsko
ekumensko zasjedanje koje će
se održati u Sibiu u
Rumunjskoj od 4. do 8. rujna
2007. te niz seminara na kojima
će europski i afrički biskupi
posvetiti temi selilaštva, koji će
biti zaključeni velikim
simpozijem 2010. godine na
temu evangelizacije i kultura.

U završnoj izjavi 34
predsjednika
europskih BK izrazili
zabrinutost zbog
stanja u Darfuru, Šri
Lanki, Iraku i
Palestini te poduprli
program "Milenijski
ciljevi"
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Priopćenje sa zasjedanja Vijeća europskih biskupskih
konferencija

50. obljetnica Rimskog
ugovora, koji se smatra činom
kojim je utemeljena Europska
unija, koja se slavi 25. ožujka
2007. bit će dragocjena prilika
Crkvama u Europi da
razmišljaju o vrijednostima
koje su nadahnjivale oce
ujedinjene Europe, kako bi se
ojačala odgovornost građana i
produbila uloga kršćana u
procesu ujedinjenja. Što se tiče
okvirnog nacrta EU-a za
istraživanje, koji uključuje
neprihvatljivo financiranje
istraživanja o matičnim
stanicama na ljudskim
zamecima, europski biskupi
izrazili su želju da se u što
skorije vrijeme odredi krajnji
rok za to financiranje programa
za svako pojedino istraživanje.
Konstatirano je kako su
različite europske institucije
intenzivirale svoje istupe o
etičkim pitanjima. Potrebno je
sačuvati mjerodavnost
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pojedinih naroda na etičkom
području: članovi CCEE-a
ističu važnost poštivanja načela
supsidijarnosti.
Biskupi su posebnu pozornost
posvetili pastoralu zvanja u
Europi, pri čemu je istaknuto
kako je u nekada zvanjima
plodnom Starom kontinentu
zavladala kriza zvanja. Da bi
došlo do novog procvata
zvanja, biskupi ističu da je od
temeljne važnosti svjedočenje
svećenika i posvećenih osoba
snažnoga duhovnog života. Ta
je kriza, rečeno je, prije svega
kriza vjere.
Tema obitelji bila je također
jedna od tema susreta europskih
biskupa. Istaknuto je kako je
prema istraživanju CCEE-a
europski biskupi upravo temi
obitelji posvetili najveću
pozornost, o čemu svjedoče
brojni i stručni dokumenti i
inicijative. Upozoreno je na
veliku opasnost koju
predstavljaju zakoni koji prijete
da sruše tradicionalnu
kršćansku stvarnost ženidbe i
obiteljskog života, u čemu
prednjače zakoni kojim se
ozakonjuju zajednice osoba
istoga spola i njihovo
izjednačavanje s brakom
između muškarca i žene.
Odgovor na tu situaciju je u
ponovnom otkrivanju bogatstva
i dubine braka između
muškarca i žene.
Beogradski nadbiskup Stanislav
Hočevar predstavio je Treće
europsko ekumensko
zasjedanje koje u Rumunjskoj
iduće godine CCEE priređuje u
suradnji s Konferencijom
europskih Crkava (KEK).
Biskupi su se osvrnuli i na
širenje pentekostalnih,
evangeličkih i slobodnih
Crkava u sekulariziranoj Europi
te su se pitali o razlozima zbog
kojih mnogi katolici ulaze u te
zajednice. U tome je kontekstu
istaknuto kako je potrebno s

njima ući u odnos. Europa
može biti uspješna radionica
dijaloga s tim novim
zajednicama, istaknuli su
biskupi.
Sve je veća svijest o
odgovornosti Europe prema
drugim kontinentima, osobito
prema narodima izloženim
nasiljima, gladi, nepravdi,
nedostatku slobode i odljevu
pučanstva. Patrijarh Gregorije
III. i kardinal Jean Pierre
Ricard uveli su u raspravu o
Bliskom istoku nakon sukoba u
Libanonu te o odnosima s
muslimanima. Činjenica da su
kršćani prisiljeni na polagano,
ali nezaustavljivo iseljavanje s
tih teritorija predstavlja veliki
gubitak za pluralizam arapskog
društva, ali također za dijalog
između muslimana i kršćana.
To je vjerski, ali ujedno i
kulturni i civilizacijski dijalog.
Na završetku radova
posvećenih razmišljanju o
svjetskim problemima,
europski su biskupi usvojili
zajedničku izjavu u kojoj traže
pomoć za stanovnike sudanske
pokrajine Darfur u kojoj je
200.000 ljudi izgubilo život, a
milijun protjerano. Izrazivši
bojazan da će prestankom kišne
sezone doći do nove eskalacije
sukoba na tom području,
europski biskupi izražavaju
veliku zabrinutost zbog žrtava
humanitarne katastrofe. Biskupi
pozivaju katolike u Europi da
mole, financijski pomažu i
pobrinu se da se svjetska
javnost upozna s time što se
događa u toj regiji i drugim
područjima svijeta kojima
prijete nasilje i rat.
Biskupi su jednako tako
zabrinuti za vijesti koje dolaze
od katolika u Šri Lanki, koji su
izloženi svakovrsnim nasiljima:
mnoga su njihova braća, među
kojima i neki svećenici, nestali
bez traga, a stotine je osoba

ubijeno posljednjih mjeseci.
Neke biskupske konferencije na
razne načine pomažu narod Šri
Lanke, ali izgleda da i na tome
području traje prijetnja
političkog i etničkog nasilja.
Biskupi su se u završnoj izjavi
osvrnuli i na tragične prilike u
Iraku, kojeg razdiru
međureligijska nasilja koja
život kršćana u toj zemlji čine
nepodnošljivim. Istodobno je
došlo i do eskalacije okrutnih
nasilja na palestinskom
teritoriju, gdje nutarnje podjele
predstavljaju najtežu kušnju
kojoj se taj narod do sada bio
izložen. Biskupi su zahvalni
svim onim zajednicama koje su
velikodušno odgovorile na
pozive libanonskog naroda u
tijeku nedavnog sukoba.
Članovi CCEE-a izrazili su
želju da se vjernici zauzmu u
pružanju svake pomoći.
Europski biskupi ustraju na
ozbiljnom prihvaćanju
programa "Milenijski ciljevi"
koji si postavlja za cilj da se do
2015. godine iskorijeni
siromaštvo, glad, smrtnost
dojenčadi, bolesti te se podupre
obrazovanje, jednakost i
ekološkaIduće će se plenarno
zasjedanje CCEE-a održati u
Fatimi u Portugalu od 4. do 7.
listopada iduće godine.
Vijeće europskih biskupskih
konferencija okuplja
predsjednike 34 europske
biskupske konferencije. CCEEu predsjeda ostrogonskobudimpeštanski nadbiskup
mađarski primas kardinal Peter
Erdo. Potpredsjednici su
zagrebački nadbiskup kardinal
Josip Bozanić i nadbiskup
Bordeauxa Jean Pierre Ricard.
Generalni tajnik CCEE-a je
mons. Aldo Giordano. Sjedište
tajništva je u St. Gallenu u
Švicarskoj.

Teologija ponovno obvezna na Harvardu
Boston, 10.10.2006. (IKA) Studenti na Harvardu uskoro bi
trebali ponovno proučavati
teologiju. Nakon višegodišnje
debate oko kolegija koji bi
trebali biti obvezni, interna se
komisija toga elitnog
američkog sveučilišta izjasnila
da bi svi njihovi studenti trebali
odslušati američku povijest,
etiku i teologiju. Osnovan
1636. godine u Cambridgu
nedaleko Bostona kao prvo
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visoko učilište u SAD-u,
Harvard je u početku služio
prvenstveno izobrazbi
puritanskih pastora. Premda
danas sveučilište nema
religioznu misiju, u svojoj
odluci o uključenju teologije
među obvezne kolegije interna
komisija ustvrdila je da je
religija "činjenica s kojom će se
harvardski studenti sretati u
životu". Ankete provedene
među studentima tog prestižnog

učilišta pokazale su da 94%
brucoša često raspravlja o
vjerskim temama, a da njih
71% sudjeluje u liturgijskim
slavljima. Kao akademici ne
moramo se baviti religijom ako
nismo religiozni, no kao ljudi i
nositelji odluka u svijetu
moramo se suočiti s tim
pitanjima, obrazložila je odluku
komisije sveučilišna
profesorica Alison Simmons,
prenosi Glas Koncila.
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Papini govori odsad i u arapskom prijevodu
Vatikan, 10.10.2006. (IKA) Papine kateheze na općim
audijencijama ubuduće će se
objavljivati i na arapskom
jeziku, najavio je katolički
studijski centar Cisro u
Veneciji, prenosi Gals Koncila.
Arapski prijevodi najnovijih

govora pape Benedikta XVI.
moći će se pronaći na
internetskoj stranici
www.cisro.org, te su
namijenjeni katolicima koji
govore arapski, te kao
informacija za nekršćane.
Nositelj projekta je

Međunarodni centar za studij i
istraživanje Oasis (Cisro), koji
izdaje također višejezični
međunarodni časopis posvećen
dijalogu Oasis. Cisro je
osnovan na inicijativu
venecijanskog patrijarha
kardinala Angela Scole.

Objavljena nova verzija Papina govora u Regensburgu
bilješci, nažalost, bio shvaćen
kao izraz mojega osobnog
stajališta, prouzročivši tako
razumljivu srdžbu. Nadam se
da čitatelj ovoga mog teksta,
nastavlja Papa, može odmah
shvatiti da ta rečenica ne
izražava moju osobnu ocjenu
Kurana, prema kojemu osjećam
dužno poštovanje kao prema
svetoj knjizi jedne velike
religije. Citirajući tekst cara
Manuela II.,dodao je Sveti
Otac, samo sam htio istaknuti
bitan odnos između vjere i
razuma. U tome se slažem s
Manuelom II., ali ne
prisvajajući njegovu polemiku,
zaključuje Papa u bilješci br. 3.
U petoj, pak, napomeni Sveti
Otac objašnjava odlomak iz
svojega govora u kojemu kaže:
Odlučujuća rečenica u toj
argumentaciji protiv obraćenja
silom glasi: ne djelovati prema
umu protivi se Božjem biću.
Samo sam za tu rečenicu citirao

dijalog između Manuela i
njegova perzijskoga
sugovornika. U toj se rečenici
pojavljuje tema moga sljedećeg
razmišljanja, istaknuo je Papa u
bilješci. Ta su razmišljanja
upravljena posebice zapadnome
svijetu i njegovome
ograničavanju razuma na ono
što se može utvrditi pokusom.
U Regensburgu je Papa pozvao
na hrabro otvaranje širini
razuma: samo ako se razum i
vjera sjedine na nov način - to
je bila srž govora - postajemo
sposobni za pravi dijalog
kultura i religija, dijalog, kako
je napomenuo Sveti Otac, koji
nam je tako prijeko potreban.
Papin govor na engleskom,
talijanskom i njemačkom jeziku
može se naći na adresi:
http://www.vatican.va/holy_fat
her/benedict_xvi/speeches/2006
/september/index_it.htm.

Ta rečenica ne
izražava moju osobnu
ocjenu Kurana, prema
kojemu osjećam dužno
poštovanje kao prema
svetoj knjizi jedne
velike religije, piše
Papa osvrćući se na
sporni citat koji su
mnogi pogrešno
protumačili,
istrgnuvši ga iz
konteksta govora
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Vatikan, 10.10.2006. (IKA) Na internet stranici Svete
Stolice objavljen je konačni
tekst govora pape Benedikta
XVI., dopunjen napomenama,
koji je održao 12. rujna na
Sveučilištu u Regensburgu. Taj
je tekst, naime, bio najavljen
istoga dana kada je izgovoren,
uz napomenu da stoga onu prvu
verziju valja smatrati
privremenom. Intervenirajući
izravno četvrti put po tom
pitanju, Sveti Otac u 3.
napomeni objašnjava riječi
bizantskoga cara Manuela II.
Paleologa, iz njegova razgovora
s učenim Perzijancem,
vjerojatno održanoga zimi
1391. godine. Pokaži mi što je
nova donio Muhamed, kazao je
car, i naći ćeš samo loše i
nehumano, kao što je njegov
naputak da se vjera, koju je on
propovijedao, proširi mačem.
Taj je citat u muslimanskome
svijetu, napominje Sveti Otac u

U Madridu otvoren Svjetski kongres katoličkih
televizijskih postaja
Madrid, 10.10.2006. (IKA) Svečanim euharistijskim
slavljem u Madridu otvoren je
10. listopada Svjetski kongres
katoličkih televizijskih postaja.
Državni tajnik Svete Stolice
kardinal Tarcisio Bertone
ističući u poruci, poslanoj uime
Svetoga Oca, veliku važnost
televizijskoga sredstva,
ustvrdio je kako se ono može
pokazati izvrsnim sredstvom za
obranu dostojanstva svake
osobe, promicanje mira,
solidarnosti, jedinstva i
zajedništva ljudske obitelji.
Crkva danas ne postavlja
pitanje služiti se ili ne
obavijesnim sredstvima, nego
se pita što učiniti da se što bolje
i vjernije udovolji Kristovu
poslanju te da se što žurnije
odgovori na izazove i potrebe
današnjega vremena.
Mnogobojne postojeće
inicijative savjetuju veću
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uzajamnu suradnju, nove
napore kako bi se povećala
stručna kvaliteta i, u tome
okviru, potrebno je veliko
jedinstvo između Svete Stolice
i episkopata kako bi se
animiralo i dalo potporu
televizijskim ustanovama, kaže
se u poruci. Treba pružiti
prikladno usmjerenje da te
ustanove budu vjerne svome
katoličkom identitetu i da budu
sposobne očuvati različitost
izražavanja, osjetljivost i
svojstvenost kulturnih obilježja.
U govoru na otvorenju skupa
nadbiskup John Foley,
predsjednik Papinskoga vijeća
za sredstva društvene
komunikacije, kazao je kako se
susret uključuje u okvir stvarne
suradnje i poštivanja razlike
načina i kulturne osjetljivosti.
Na Svjetskom kongresu
sudjeluju katoličke televizijske

postaje sa svih kontinenata.
Pomoćni madridski biskup
Eugenio Romero Pose govorio
je na temu "Što znači biti
katolik na televiziji", a
profesorica iz Dominikanske
Republike Marcasela Alvarez
govorila je o nazočnosti laika
na televiziji. O. Federico
Lombardi, ravnatelj
Tiskovnoga ureda Svete Stolice
i glavni upravitelj Radio
Vatikana, pojašnjavajući usluge
Vatikanskoga televizijskog
centra, analizirao je kako se
Crkva treba izražavati služeći
se tehnologijom. Svrha
kongresa koji je organiziralo
Papinsko vijeće za obavijesna
sredstva jest definirati što znači
biti katolik na televiziji, učiniti
mrežu katoličkih televizijskih
postaja, u kojoj će se surađivati,
a sve treba biti namijenjeno
evangelizaciji.
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Prilog dokumenti

Sv. Bartolomej - svjedok jednostavnog prianjanja uz
Krista
Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 4. listopada
2006.
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U nizu apostola što ih je Isus
pozvao za svoga zemaljskog
života, danas našu pozornost
privlači apostol Bartolomej. U
drevnim popisima
Dvanaestorice on je uvijek
smješten prije Mateja, dok nije
uvijek isto ime onoga koji mu
prethodi. To je ponekad Filip
(usp. Mt 10,3; Mk 3,18; Lk
6,14), a ponekad Toma (usp. Dj
1,13). Njegovo je ime bez
sumnje patronimsko, jer je
uključuje ime oca. Riječ je,
zapravo, o imenu koje
vjerojatno nosi aramejska
obilježja, te je glasilo bar
Talmaj, što znači "sin
Talmajev".
O Bartolomeju nemamo
značajnijih izvještaja. Njegovo
se ime nalazi samo unutar
popisa Dvanaestorice što smo
ih gore naveli, pa tako ne
predstavlja nikad središte
nekog pripovijedanja.
Tradicionalno ga se, međutim,
poistovjećuje s Natanaelom,
čije ime znači "Bog je dao". Taj
Natanael bio je podrijetlom iz
Kane (usp. Iv 21,2), te je
moguće da je bio svjedok
velikoga "znamenja" što ga je
Isus izvršio u tom mjestu (usp.
Iv 2,1-11). Poistovjećivanje
ovih dvaju likova vjerojatno je
motivirano činjenicom da je
Natanael, u prizoru poziva kako
ga donosi Evanđelje po Ivanu,
stavljen uz Filipa, to jest na
mjesto što ga u popisima
apostola u ostalim evanđeljima
zauzima Bartolomej. Tome je
Natanaelu Filip javio da je
našao "onoga o kome je pisao
Mojsije u Zakonu i Proroci:
Isusa, sina Josipova, iz
Nazareta" (Iv 1,45). Kao što
znamo, Natanael tome
suprotstavlja prilično težak sud:
"Iz Nazareta da može biti što
dobro?" (Iv 1,46a). Ta vrst
suprotstavljanja na svoj je način
za nas značajna. Pokazuje nam
da, prema židovskim
očekivanjima, Mesija nije
mogao doći iz tako nepoznatog
sela kao što je upravo Nazaret
(vidi također Iv 7,42).
Istodobno, međutim, istaknuta
je tu i sloboda Boga koji
iznenađuje naša očekivanja, te
se daje naći upravo ondje gdje
ga ne bismo očekivali. S druge
strane, znamo da Isus u
stvarnosti nije bio isključivo "iz
Nazareta", nego je rođen u
Betlehemu (usp. Mt 2,1; Lk
2,4). Natanaelova je primjedba
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tako bila bezvrijedna, jer je bila
utemeljena, kako se često znade
dogoditi, na nepotpunoj
informaciji.
Još nas na jednu misao navodi
događaj s Natanaelom: u svome
odnosu s Isusom ne smijemo se
zadovoljiti samim riječima.
Filip, u svome odgovoru,
upućuje Natanaelu značajan
poziv: "Dođi i vidi" (Iv 1,46b).
Naše poznavanje Isusa treba
ponajprije živo iskustvo:
svjedočanstvo je drugih
naravno važno, jer u pravilu sav
naš kršćanski život započinje
navještajem koji stiže do nas po
jednom ili više svjedoka.
Nakon toga, pak, moramo mi
sami biti osobno uključeni u
bliski i duboki odnos s Isusom;
slično Samarijancima koji,
nakon što su čuli svjedočanstvo
svoje sumještanke koju je Isus
susreo uz Jakovljev zdenac,
htjeli izravno razgovarati s
Njime te su nakon toga
razgovora rekli toj ženi: "Sada
više ne vjerujemo zbog tvoga
kazivanja; ta sami smo čuli i
znamo: ovo je uistinu Spasitelj
svijeta" (Iv 4,24).
Vraćajući se prizoru poziva,
evanđelist nas izvješćuje kako
Isus, vidjevši da se Natanael
približuje, kliče: "Evo istinitog
Izraelca u kojem nema
prijevare!" (Iv 1,47). Riječ je o
pohvali koja podsjeća na tekst
Psalma: "Blago čovjeku... u
čijem duhu nema prijevare" (Ps
32,2). Ovo potiče Natanaelovu
znatiželju, koji začuđen
odgovara: "Odakle me
poznaješ?" (Iv 1,48a). Isusov
odgovor nije isprve razumljiv.
On kaže: "Vidjeh te prije negoli
te Filip pozva, dok si bio pod
smokvom" (Iv 1,48b). Sve do
danas teško je obuhvatiti
precizno značenje tih
posljednjih riječi. Držeći se
onoga što kažu stručnjaci,
budući da se smokva ponekad
spominje kao drvo pod kojim
su sjedili učitelji Zakona kako
bi čitali Bibliju i naučavali je,
moguće je da se želi ukazati na
slično zanimanje što ga je
mogao imati Natanael u
trenutku svoga poziva. Kako
bilo, ono što je ponajprije
važno u Ivanovu izvještaju jest
ispovijest vjere što je na koncu
jasno izriče Natanael: "Učitelju,
ti si Sin Božji!" (Iv 1,49).
Premda ona ne dostiže snagu
Tomine ispovijedi kojom se
zaključuje Ivanovo evanđelje:

"Gospodin moj i Bog moj!" (Iv
20,28), uloga je Natanaelove
ispovijedi da započne čitavo
četvrto Evanđelje. U njoj je
prisutan prvi, važan korak na
putu prianjanja uz Isusa.
Natanaelove riječi donose na
svjetlo dana dvostruki, ali
komplementarni vidik Isusova
identiteta: On je prepoznat kako
u svome posebnom odnosu s
Bogom, čiji je jedinorođeni Sin,
tako i u odnosu s izraelskim
narodom, čijim je kraljem
proglašen, što je vlastitost
iščekivanoga Mesije. Ne
smijemo nikada izgubiti iz vida
ni jedan ni drugi od ovih
čimbenika, jer ako u Kristu
ističemo samo nebesku
dimenziju, padamo u opasnost
da od njega načinimo nekakvo
nebesko i maglovito biće, a ako
pak nasuprot tome priznajemo
samo njegov konkretan
smještaj u povijesti, na koncu
ćemo zanemariti njegovu
božansku dimenziju koja ga na
osobiti način obilježava.
O kasnijem Bartolomejevu,
odnosno Natanaelovu
apostolskom djelovanju
nemamo točnih saznanja.
Prema vijesti što je prenosi
povjesničar Euzebije u 4. st.,
neki je Panten čak u Indiji
našao znakove Bartolomejeve
prisutnosti (usp. Hist. eccl.
V,10,3). U kasnijoj predaji,
počevši od Srednjeg vijeka,
pojavio se izvještaj o njegovoj
smrti prouzročenoj deranjem
kože, a taj je izvještaj potom
imao široki odjek. Dovoljno je
pomisliti samo na poznati
prizor Sveopćega suda u
Sikstinskoj kapeli, gdje je
Michelangelo naslikao svetog
Bartolomeja kako lijevom
rukom drži vlastitu kožu, na
kojoj je umjetnik ostavio svoj
autoportret. Njegove se
relikvije časte ovdje u Rimu, u
njemu posvećenoj crkvi na Isoli
Tiberini, kamo ih je navodno
donio njemački car Oton III.
godine 983. Zaključujući,
možemo reći da lik svetog
Bartolomeja, unatoč
malobrojnim informacijama što
ih o njemu imamo, ipak stoji
pred nama kako bi nam
potvrdio da se prianjanje uz
Isusa može živjeti i svjedočiti i
bez vršenja senzacionalnih
djela. Izvanredan jest i ostaje
sam Isus, kojemu je svatko od
nas pozvan posvetiti svoj život
i svoju smrt.

Prilog dokumenti

Treba ustrajati u nastojanju oko izvršavanja obveza
preuzetih na dan ženidbe
začetnik braka" (br. 48).
Moje se misli upravljaju svim
kršćanskim supružnicima:
zahvaljujem s njima Gospodinu
na daru sakramenta ženidbe, te
ih potičem da ostanu vjerni
svome pozivu u svim životnim
dobima, "u radosti i žalosti, u
zdravlju i bolesti", kao što su to
obećali u obredu sakramenta
ženidbe. Svjesni primljene
milosti, neka kršćanski
supružnici uzmognu graditi
obitelji otvorene životu i
sposobne da se jedinstvene
suoče s mnogim i složenim
izazovima ovog našeg vremena.
Danas je na osobiti način
potrebno njihovo
svjedočanstvo. Potrebne su
obitelji koje neće dopustiti da
ih zavedu suvremene kulturne
struje nadahnute hedonizmom i
relativizmom, nego će biti
spremne da velikodušnom
zauzetošću izvrše svoje
poslanje u Crkvi i u društvu.

Familiaris consortio, sluga
Božji Ivana Pavao II. napisao je
da "sakrament ženidbe od
kršćanskih supružnika i
roditelja čini Kristove svjedoke
"sve do kraja zemlje", te
istinske "misionare" ljubavi i
života" (usp. br. 54). Ovo
poslanje usmjereno je, kako
unutar obitelji - osobito u
međusobnom služenju i odgoju
djece - tako i prema van:
zapravo, obiteljska je zajednica
pozvana biti znakom Božje
ljubavi prema svima. To je
poslanje što ga kršćanska
obitelj može izvršiti samo ako
je podržava božanska milost.
Stoga je potrebno moliti i nikad
ne klonuti, te ustrajati u
svagdanjem nastojanju oko
izvršavanja obveza preuzetih na
dan ženidbe. Na sve obitelji,
osobito na one u teškoćama,
zazivam majčinsku zaštitu
Bogorodice i njezina zaručnika
Josipa. Marijo, Kraljice obitelji,
moli za nas!

Papin nagovor uz
molitvu Anđeo
Gospodnji u nedjelju
8. listopada 2006.

U apostolskoj pobudnici

Šimun Kananajac i Juda Tadej otkrivaju nam ljepotu
kršćanske vjere
Draga braćo i sestre!
Danas ćemo se osvrnuti na
dvojicu apostola: Šimuna
Kananajca i Judu Tadeja
(kojega se ne smije miješati s
Judom Iškariotskim). Na njih se
osvrćemo zajedno, ne samo
stoga što ih popisi
Dvanaestorice uvijek donose
jednog uz drugog (usp. Mt
10,4; Mk 3,18; Lk 6,15; Dj
1,13), nego i stoga što nemamo
mnogo podataka koji se na njih
odnose, ne uzme li se u obzir
činjenica da je u prošlosti Judi
bila pripisivana jedna poslanica
novozavjetnog kanona.
Šimun dobiva nadimke koji se
razlikuju u četiri popisa: dok ga
Matej i Marko nazivaju
"Kananajac", Luka ga zove
"Revnitelj". Ustvari, ova se dva
opisa izjednačuju, jer i znače
isto: u hebrejskom jeziku glagol
qana znači "biti ljubomoran,
strastven", a može se
primijeniti bilo na Boga,
ukoliko je on ljubomoran na
svoj izabrani narod (usp. Izl
20,5), bilo na ljude koji gore od
revnosti u služenju jedinom
Bogu, potpuno tomu posvećeni,
poput Ilije (usp. 1 Kr 19,10).

vijesti news

Sasvim je moguće, dakle, ako
možda i nije pripadao
nacionalističkom pokretu
revnitelja (zelota), da je imao
barem goruću revnost za
židovski identitet, a time i za
Boga, za njegov narod i za
božanski Zakon. Ako je tomu
tako, Šimun predstavlja
suprotnost Mateju, koji je pak,
kao carinik, potjecao iz
djelatnosti koju su držali
sasvim nečistom. To je očiti
znak da Isus svoje učenike i
suradnike poziva iz različitih
društvenih i religijskih slojeva,
bez predrasuda. Njega zanimaju
osobe, a ne društvene
kategorije i etikete! A lijepo je
da su u skupini njegovih
sljedbenika, svi, premda
različiti, zajedno živjeli,
nadilazeći sve moguće teškoće:
sam je Isus, zapravo, bio
čimbenik jedinstva, u kojem su
svi bili združeni. To je jasna
pouka za nas, koji često rado
naglašavamo razlike, pa čak i
suprotnosti, zaboravljajući da
nam je u Isusu Kristu darovana
snaga za svladavanje naših
sukoba.
Što se tiče Jude Tadeja, njega
tako naziva predaja, združujući

dva različita imena: ustvari,
dok ga Matej i Marko nazivaju
jednostavno "Tadej" (Mt 10,3;
Mk 3,18), Luka ga naziva "Juda
Jakovljev" (Lk 6,16; Dj 1,13).
Nadimak Tadej nesigurnog je
porijekla, a obično se tumači da
dolazi od aramejskog tadda, što
znači "prsa" pa bi značilo
velikodušan, ili pak da dolazi
od kratice grčkog imena
"Teodor" ili "Teodot". O njemu
nam je prenijeto malo
podataka. Samo Ivan donosi
njegovo pitanje upućeno Isusu
za vrijeme Posljednje večere:
"Kaže mu Juda, ne Iškariotski:
Gospodine, kako to da ćeš se
očitovati nama, a ne svijetu?
Odgovori mu Isus: Ako me tko
ljubi, čuvat će moju riječ pa će i
Otac moj ljubiti njega i k njemu
ćemo doći i kod njega se
nastaniti" (Iv 14,22-23). Isusov
neizravni odgovor potvrđuje
izuzetno važnu istinu: puno
Isusovo objavljenje njegovim
učenicima nije izvanjsko, nego
nutarnje; uvjetovano je
učenikovom ljubavlju prema
Isusu, ljubavlju koja nije samo
osjetilna, nego i djelotvorna,
koja dovodi do poučljivosti
Isusovoj riječi, te učenika čini
milim Ocu. U skladu s time,

Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 11. listopada
2006.
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Draga braćo i sestre!
Ove nedjelje evanđelje nam
donosi Isusove riječi o braku.
Onome koji ga je pitao je li
mužu dopušteno otpustiti svoju
ženu, kao što je to predviđao
propis Mojsijeva zakona (usp.
Pnz 24,1), On je odgovorio da
je to Mojsije dopustio zbog
"otvrdlosti srca", dok istina o
braku potječe od "početka
stvorenja", kad "Bog - kako
piše u Knjizi Postanka - muško
i žensko stvori ih; stoga će
čovjek ostaviti oca i majku ... i
dvoje njih bit će jedno tijelo"
(Mk 10,6-7; usp. Iv 1,27; 2,24).
A Isus je još dodao: "Tako više
nisu dvoje, nego jedno tijelo.
Što dakle Bog združi, čovjek
neka ne rastavlja" (Mk 10,8-9).
To je izvorni Božji naum, kao
što je napomenuo i II.
vatikanski sabor u konstituciji
Gaudium et spes: "Intimna
zajednica bračnog života i
ljubavi, koju je Stvoritelj
utemeljio i providio vlastitim
zakonima, sazdaje se bračnom
vezom ... Sam je naime Bog
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Prilog dokumenti
Otac i Isus dolaze se trajno
nastaniti kod učenika.
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Judi Tadeju pripisano je u
prošlosti autorstvo na jednom
od poslanica Novoga zavjeta
koje se nazivaju katoličke
ukoliko su upravljene vrlo
širokom krugu naslovnika. Ona
je doista naslovljena
"ljubljenima u Bogu Ocu,
čuvanima za Isusa Krista pozvanima" (r. 1). Središnja
skrb ovoga spisa jest upozoriti
kršćane na sve one koji kao
izgovor uzimaju Božju milost,
ne bi li opravdali svoju
razuzdanost i zaveli ostalu
braću neprihvatljivim naukom,
pa tako dovode do podjela
unutar Crkve, potaknuti svojim
snovima (usp. r. 8). Juda ih
uspoređuje čak s palim
anđelima, te snažnim rječnikom
kaže da "putom Kajinovim
pođoše" (r. 11). Osim toga bez
ikakva ih suzdržavanja
označuje: "Oni su ljage na
vašim agapama, bezobzirno se
s vama gosteći i napasajući se;
oblaci bezvodni što ih vjetrovi
raznose, stabla besplodna u
kasnoj jeseni, dvaput usahla,
iskorijenjena, bijesno morsko
valovlje što ispjenjuje svoje
sramote, zvijezde lutalice
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kojima je spremljena crna
tmina dovijeka" (rr. 12-13). K
tome, govori o "bezbožnicima"
(r. 4), "rogobornim
nezadovoljnicima" (r. 16),
"sijačima razdora ... koji
nemaju Duha" (r. 19).
Danas možda više nismo
navikli koristiti tako polemičan
govor, koji, iako rabeći poetski
lijepe slike, uspijeva vrlo jasno
izreći kako ono što ostaje
obilježje kršćanstva, tako i ono
što s njime nije kompatibilno.
Put oprosta i dijaloga što ga je
II. vatikanski sabor sretno
započeo, sigurno valja nastaviti
čvrstom ustrajnošću. To nas,
međutim, ne smije navesti da
zaboravimo jednako važnu
obvezu ponovnog promišljanja
i isticanja glavnih linija našega
kršćanskog identiteta kojih se
ne možemo odreći. S druge
strane, potrebno je imati svijest
da se taj naš identitet ne
ostvaruje samo na
jednostavnom kulturalnom
planu, ni površno, nego da traži
snagu, jasnoću i provokativnu
odvažnost koje su vlastite vjeri.
Stoga tekst poslanice ovako
nastavlja: "A vi, ljubljeni,
naziđujte se na presvetoj vjeri
svojoj moleći se u Duhu

Svetom, uščuvajte se u ljubavi
Božjoj, iščekujući milosrđe
Gospodina našega Isusa Krista
za vječni život... svadljivce
karajte" (rr. 20-22). Poslanica
se zaključuje ovim prelijepim
riječima: "Onomu koji vas
može očuvati od pada i
besprijekorne postaviti pred
svoju Slavu u klicanju jedinomu Bogu, Spasitelju
našemu, po Isusu Kristu,
Gospodinu našemu: slava,
veličanstvo, vlast i moć i prije
svakoga vijeka i sada, i u sve
vijeke. Amen" (rr. 24-25).
Vidi se jako dobro da autor
ovih redaka živi u punini svoju
vjeru, kojoj pripadaju tako
velike stvarnosti kao što je
moralni integritet i radost,
pouzdanje i konačno hvala,
budući da je u svemu pokretan
samo dobrotom našeg jedinoga
Boga i milosrđem našeg
Gospodina Isusa Krista. Stoga,
kako Šimun Kananajac, tako i
Juda Tadej, pomažu nam da
uvijek iznova otkrivamo i
neumorno živimo ljepotu
kršćanske vjere, znajući o njoj
dati snažno, ali i vedro
svjedočanstvo.

Prilog prikazi

Jeronimska "Danica" za 2007.
rubrike: "Lijepo i ugodno",
"Zanimljivo i korisno", dvije
rubrike na obojenom papiru "Braći izvan domovine" i
"Mala Danica" (s nagradnim
natječajem), i "Na spomen", s
nekrolozima nedavno
preminulih prijatelja i
suradnika HKD-a sv. Jeronima
(mons. Pavlišić, dr. Jure Juras,
prof. Branko Brusar, vlč. Lazo
Krmpotić, Jozo Braenović.
mons. Culej). Uz redovite
suradnike (L. Buturac, V.
Pribanić, M. Vlah-Hranjec, I.
Soljačić, N. Bićanić, Stijepo i
Salvo Dabelić, J. Bačić, V.
Rešković, I. Munjko, I.
Ružička, B. Kruz...) tu su i
novi, kao Zdenko Galić, Milan
Barišić, Ivanka Manojlović,
Pavao Galić i dr., a osobito
valja istaknuti prilog dr. Darka
Žubrinića s dosad nepoznatim
podacima o hrvatskom grbu te
dirljivo sjećanje prof. Marije
Čalogović, sestre Radovana
Grgeca, na njihova oca prof.
Petra Grgeca, koji je kao
politički zatvorenik u
komunističkoj Jugoslaviji bio i
svojoj obitelji, i svojoj

robijaškoj okolini primjer
ustrajnog svjedočenja vjere i u
najtežim životnim okolnostima.
No, "Danica" za 2007.
ponajprije je posvećena svetim
i blaženim utemeljiteljicama
redovničkih zajednica. O
dvanaest utemeljiteljica (sv.
Skolastika, sv. Anđela Merici,
bl. Majka Terezija, bl. Marija
od Propetoga Petković, sv.
Klara, sv. Terezija Avilska...)
napisani su u kalendariju na
početku "Danice" kratki
životopisi uz njihove portrete
što ih je naslikao akad. slikar
Branimir Dorotić, a o tim i o
još nekim utemeljiteljicama
piše u nastavku "Danice" dr.
Stanislav Vitković, tajnik
Jeronimskog društva, koji je na
književnoj večeri govorio o tom
svojem članku, kao i o druga
dva svoja priloga za novo
godište "Danice", napisana u
povodu smrti biskupa Marka
Culeja, odnosno prigodom 130.
obljetnice popularne Zajčeve
opere "Nikola Šubić Zrinjski".
(ika-kj)

126. godište
najpopularnije
publikacije HKD sv.
Jeronima

CD Hagiotopografija Hrvatske
Institut za povijest umjetnosti i
Kršćanska sadašnjost iz
Zagreba objavili su CD
"Hagiotopografija Hrvatske"
poznatoga hrvatskog franjevca i
povjesničara umjetnosti dr.
Anđelka Badurine. CD
predstavlja računalnu bazu
podataka o mjestima
posvećenim Bogu ili svecima.
U nju su uključena samo
kršćanska, još uže katolička
sveta mjesta u Hrvatskoj.
Podaci se mogu pretraživati po
nekom od atributa svetog

mjesta kao što je npr. svetac,
biskupija svetog mjesta, stil
građenja, blagdan sveca, atribut
sveca, vrijeme građenja svetog
mjesta i dr. Osim toga, na CD-u
se nalazi i aplikacija za pregled,
ažuriranje i ispis podataka.
Kako u uvodu ističe sam autor,
rad na projektu započeo je
sustavno pred 30 godina, a prvi
izvor za bazu podataka bili su
mu šematizmi osobito oni iz
doba Austrougarske pa potom i
suvremeni, a sve je

nadopunjavao očevidom na
terenu te drugom literaturom.
Pothvat cjelovite registracije
hagiotopografije Hrvatske,
kako to ističe akademik Tonko
Maroević, "više je no
dobrodošao instrument za
razumijevanje mnogih motiva i
tijekova razvoja uljudbe na
našim prostorima", a osim toga
svojim je radom fra Anđelko
"neosporno zadužio našu
povijest umjetnosti otvaranjem
novih perspektiva istraživanja".
(ika-žz/kj)

Računalna baza
podataka o mjestima
posvećenim Bogu ili
svecima

menadžeri cijene kao
duhovnoga savjetnika, a preko
predavanja, knjiga i nosača
zvuka postao je duhovni
savjetnik mnogih te se svrstao
među značajnije kršćanske
autore današnjice. Nova knjiga
može poslužiti svima koji se u
Hrvatskoj bave poduzetništvom
ili nekim od oblika vođenja i
upravljanja, jer kako ističe
autor "zanimljivo je da je
benediktinski model vođenja,
star već skoro 1500 godina,
danas iznova sasvim moderan
te može dati odgovore na važna
pitanja našega vremena". (ikažz/kj)

Benediktinski model
vođenja, star već
skoro 1500 godina,
danas je iznova
sasvim moderan te
može dati odgovore
na važna pitanja
našega vremena
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Nakon što je 30. rujna
proslavilo blagdan svojega
zaštitnika, Hrvatsko književno
društvo sv. Jeronima u svojim
je prostorijama na zagrebačkom
Trgu kralja Tomislava 5.
listopada predstavilo jeronimski
godišnjak "Danicu" za 2007.
godinu, s džepnim i zidnim
kalendarima. U uvodnoj riječi
ravnatelj HKD-a sv. Jeronima
prof. Radovan Grgec istaknuo
je kako je i ovo 126. godište
najpopularnije jeronimske
publikacije svjedok kontinuiteta
te, uz Maticu i Akademiju
najstarije kulturne ustanove,
koju je 1868. osnovao prvi
zagrebački nadbiskup kardinal
Juraj Haulik. Potom je ukratko
upoznao publiku sa sadržajem
"Danice", koja i ovaj put donosi
astronomsko-kalendarske
informacije (prir. Gustav Kren),
podatke o Crkvi u nas i u
svijetu, o obljetnicama
zaslužnih hrvatskih javnih
djelatnika, o hrvatskim
dušobrižnicima u inozemstvu, o
sajmovima i poštanskim
brojevima, te obilje tekstovnih
priloga, razvrstanih u stalne

Anselm Gruen: "Voditi ljude, buditi život"
U izdanju Kršćanske
sadašnjosti iz Zagreba iz tiska
je izašla nova knjiga Anselma
Gruena "Voditi ljude - buditi
život". Riječ je o poticajima iz
Pravila Benedikta iz Nursije,
oca benediktinskih monaha
kojemu pripada i sam autor, i
zaštitnika zapadne kulture.
Gruen je kao ekonom u
benediktinskoj opatiji
Muensterschwarzach
odgovoran za gospodarsku
sudbinu više od 20 pogona i
oko 300 radnika, te je u tom
smislu vođenje za njega
duhovna zadaća. Knjiga pruža
odgovore na pitanja o
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osobinama odgovornoga,
načinu vođenja i Benediktovoj
slici čovjeka te vođenja kao
službe. Autor govori i o
ophođenju sa stvarima i
ljudima, ali i o brizi za samoga
sebe. Kada govori o cilju
vođenja, u prvi plan stavlja
duhovnu kulturu poduzetništva,
jer umijeće svakoga vođenja
pokazuje se prije svega u
kreativnosti i mašti koje se
razvijaju u ophođenju s ljudima
i u organizaciji rada. Budući da
je umijeće vođenja naučio iz
Pravila Benedikta iz Nursije, ali
i pustinjačkih otaca i moderne
psihologije, Gruena mnogi
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Dr. Adalbert Rebić: Mali religijski rječnik
Drugo, dopunjeno
izdanje na 152
stranice

U izdanju Kršćanske
sadašnjosti iz Zagreba iz tiska
je izašlo drugo, dopunjeno
izdanje "Malog religijskog
rječnika" dr. Adalberta Rebića,
čiji je sadržaj proširen s
dosadašnjih 109 na 152
stranice. Nakana je autora,
među ostalim bila udovoljiti
željama mnogih u javnim
službama, osobito u

novinarstvu i u sredstvima
priopćavanja, kako bi pri ruci
uvijek imali mali priručni
rječnik u kojem bi brzo mogli
naći osnovne podatke o
religijama, a prije svega o
Katoličkoj crkvi u nas.
Stoga Mali religijski rječnik i
sadrži osnovne natuknice koje
su u vezi s najvećim religijama

svijeta, a posebice s
Katoličkom crkvom koja je na
našim prostorima najraširenija i
najprisutnija. Za drugo izdanje
autor se poslužio i leksikonom
Hermana Josefa Fischa,
Lexicon des Christentums
(Patmos, 2005.), te Općim
religijskim leksikonom
(Leksikografski zavod Miroslav
Krleža, 2002.). (ika-žz/kj)

Bono Zvonimir Šagi: "Prag na trag"
Osvrt na prijeđeno
vrijeme pokoncilske
obnove

www.ika.hr

"Prag na trag" naslov je nove
knjige Bone Zvonimira Šagija
objavljenje u izdanju Kršćanske
sadašnjosti iz Zagreba, kao 10.
knjige u nizu u biblioteci
"Koncil". Riječ je o osvrtu na
prijeđeno vrijeme pokoncilske
obnove, budući da je 2005.
godine proslavljena četrdeseta
obljetnica završetka Drugoga
vatikanskoga koncila.
Autor ističe kako tu
pokoncilsku obnovu gleda
pretežito s pastoralnopraktičnog vidika, koliko je i
sam bio i osobno u nju
uključen. Sabravši neke od
svojih do sada objavljenih
ogleda, promišljanja i

pastoralnim iskustvom stečenih
spoznaja na tragu Koncila,
podijelivši knjigu u dva dijela
autor pruža najprije opći
pastoralni pogled te govori o
Koncilu kao polazištu nove
teološko-pastoralne prakse, o
iskustvu crkvenosti i
evangelizaciji kao i novim
mogućnostima koncilske
obnove u Hrvatskoj i dr. U
drugom dijelu tj. pogledu na
tijek liturgijske obnove, autor
piše o novoj religioznosti i
svetom trodnevlju, rađanju
nove pučke pobožnosti, liturgiji
kao javnom skupu tj. javnom
mediju, o liturgijski usmjerenoj
duhovnosti i novim

tendencijama dok na kraju
pruža pogled na četrdeset
godina liturgijske obnove. Radi
lakšega praćenja uz svaki je
esej označeno kada i gdje je
esej bio objavljen, ali i s
obzirom na to da je svaki od
njih pisan u pojedinom
aktualnom vremenskom
trenutku, treba ih čitati imajući
u motrištu okolnosti vremena
kada su pisani i objavljeni. Sam
naslov knjige sugerira da je sve
izneseno u teološkopastoralnim esejima tek na
pragu onoga što bi sada u
četrdeset godina provedbe
Koncila trebalo kritički proučiti
i proanalizirati. (ika-žz/kj)

Društveni konsenzus u Hrvatskoj
Knjiga donosi šest
priloga koji s
različitih vidika žele
dati odgovor na
pitanje kako doći do
konsenzusa hrvatskog
društva glede
najvažnijih
nacionalnih,
društvenih, političkih i
gospodarskih pitanja

Centar za promicanje
socijalnoga nauka Crkve i
Kršćanska sadašnjost iz
Zagreba objavili su knjigu
"Društveni konsenzus u
Hrvatskoj" koju su zajedno
uredili dr. Stjepan Baloban i
mr. Gordan Črpić. Knjiga
donosi šest priloga koji s
različitih vidika žele dati
odgovor na pitanje kako doći
do konsenzusa hrvatskog
društva glede najvažnijih
nacionalnih, društvenih,
političkih i gospodarskih

pitanja, bez obzira na
svjetonazorske razlike i podjele
koje rasijecaju naše društvo i
Crkvu. Kako bi odgovorili na ta
pitanja autori govore o tome je
li moguć hrvatski nacionalni i
društveni konsenzus gledano iz
sociopsihološke perspektive, o
Crkvi u Hrvatskoj pred
izazovima društvenih i
nacionalnih podjela, o
teškoćama socijalnog
partnerstva u Hrvatskoj tj.
europskim i hrvatskim
iskustvima, o doprinosu Crkve

društvenom konsenzusu u
Hrvatskoj, odgovornosti
intelektualaca za društveni
konsenzus u Hrvatskoj te o
doprinosu medija društvenom
konsenzusu u Hrvatskoj. Autori
priloga u knjizi su: Bono
Zvonimir Šagi, Vlado Šakić,
Siniša Zrinščak, Josip Baloban,
Tomislav Zdenko Tenšek i
Željko Mardešić. Osim
podataka o samim autorima, u
knjizi se nalazi i popis korisnih
članaka o socijalnom nauku
Crkve. (ika-žz/kj)

Knjiga "Zaustavljena u letu"
Helmut Kraetzl - Što
mi sve nakon Koncila
nedostaje

42

U izdanju Kršćanske
sadašnjosti iz Zagreba, u
biblioteci "Polazišta" kao 41.
knjiga u nizu objavljena je
knjiga bečkoga pomoćnog
biskupa Helmuta Kraetzla
"Zaustavljena u letu" (Što mi
sve nakon Koncila nedostaje).
Riječ je o biskupovim
sjećanjima, dojmovima i
zaključcima, sa željom da, kako
ističe, "knjiga kod mnogih
pobudi interes za koncilsko
događanje i da ih ohrabri da se
prema vlastitim mogućnostima
u duhu Koncila založe za
potrebnu obnovu Crkve".

11. listopada 2006. broj 41/2006

Govoreći najprije o tome kako
je njegov svećenički život
obilježen Koncilom, autor
govori i o samom Koncilu,
točnije o obnovi liturgije, Crkvi
kao zajedništvu, Bibliji kao
ponovno otkrivenoj normi
vjere, novom gledanju na brak i
odgovornom roditeljstvu,
vjerskoj slobodi, Židovima kao
"našoj starijoj braći" i dr. U
nastavku knjige autor pruža
odgovor zašto je postkoncilski
napredak zastao te što Crkvi
može pomoći u njezinu "skoku"
naprijed. Na samom kraju
nalazi se i popis kratica i kazalo

imena. Dr. Helmut Kraetzl
rođen je u Beču. Studij
teologije i kanonskoga prava
završio je u Beču i Rimu. Od
1969. godine obavljao je
različite službe u središtu
Bečke nadbiskupije, između
ostaloga bio je generalni vikar
te dijecezanski administrator u
tijeku ispražnjene biskupske
stolice. Imenovan je pomoćnim
bečkim biskupom 1977.
godine, a u Austrijskoj BK
nadležan je za školska pitanja
te odgoj i obrazovanje odraslih.
(ika-žz/kj)
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Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu 23. 34. tjedan
"Biblijska razmatranja za
vrijeme kroz godinu 23.-34.
tjedan" naslov je knjige autora
Carrolla Stuhlmuellera
objavljenje u izdanju Kršćanske
sadašnjosti kao 55. knjige u
biblioteci "Liturgijska
pomagala". Razmatranja prate
biblijska čitanja od 23. do 34.
tjedna liturgijskoga vremena
kroz godinu, čija je svrha u "u
tišini i smirenosti Božje

prisutnosti ostaviti obogaćenog
i ojačanog čovjeka kako bi
cijenio djelotvornost Božje
ljubavi u svojoj svakodnevici".
U knjizi podijeljenoj u tri
dijela, nalaze se tumačenja
čitanja za obične dane, odnosno
za nedjelje te blagdane i
svetkovine kroz godinu od 23.
do 34. tjedna. Na početku
razmatranja donosi se sažetak
svakoga čitanja koji osvjetljuje

glavnu misao razmatranja.
Niz "Biblijska razmatranja"
sastoji se od šest svezaka u
kojima je obuhvaćeno vrijeme
čitave liturgijske godine.

priznanje. Knjigu koja je
objavljena u biblioteci "Zrno" a
obuhvaća Sabićevu poeziju,
prozu, oglede i prepjeve, uredio
je Božidar Petrač koji, među
ostalim, ističe kako se "izborom
iz ukupnoga Sabićeva
književnoga opusa može steći
dobar uvid u značaj i značenje
njegova književna stvaralaštva,
uloge i mjesta što ih ovaj
zapostavljeni i zaboravljeni

pisac u okvirima hrvatske
književnosti nedvojbeno
zauzima".

Knjiga Carrolla
Stuhlmuellera u
izdanju Kršćanske
sadašnjosti

O. Carroll Stuhlmueller
pripadnik je kongregacije
pasionista. Autor je brojnih
knjiga, a na katoličkom učilištu
u Chicagu predaje Stari zavjet.
(ika-žz/kj)

Preporod idealizma
Izabrana djela
Marina Sabića

Na kraju knjige nalazi se i
rječnik pjesama i prepjeva,
budući da je jezični redaktor
Sabićev govor prilagodio
suvremenom hrvatskom
pravopisu i jeziku, a prikazan je
i književni opus Marina Sabića.
(ika-žz/kj)

Natječaj "Mirisi, zlato i tamjan"
Organizatori II. međunarodnog
festivala jaslica i božićnih
običaja u Hrvatskoj "Mirisi,
zlato i tamjan" pozivaju
pojedince i skupine da se do 3.
studenoga prijave za
sudjelovanje, koje je besplatno.
Izložba, koja će se održati u
povijesnoj jezgri Dubrovnika
od 13. prosinca 2006. do 6.
siječnja 2007. tematizira Božić,
jaslice i božićne običaje, kako
bi prikazala sve vidove
stvaralaštva, bilo da su izraz
tradicionalnih obrazaca ili pak
izraz suvremenog stvaralaštva i
kreativnosti pojedinca u cilju
poticanja kreativnosti i
očuvanja materijalne i
nematerijalne tradicijske i
kulturne baštine. Autori su
slobodni u odabiru materijala,
tehnika, dimenzija izrade, te
forme samog rada (slikarstvo,
kiparstvo, multimedija, grafika
dizajn, konceptualna umjetnost,
primijenjena umjetnost,
fotografija, film, glazba,
kulinarstvo, etnografija itd.).
U kategoriji "djela/eksponati
suvremenih autora" mogu se
prijaviti: ak. umjetnici i
profesionalci, studenti
navedenih djelatnosti/grana
umjetnosti; umjetnici amateri,
pojedinačni izlagači bez obzira
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na zanimanje; skupni izlagači
(društva, udruge, institucije,
vjerske zajednice i dr.), te djeca
i mladi (pojedinačno, vrtići,
škole, udruge i dr.). U
kategoriji "djela/eksponati kao
izraz tradicije i običaja"
(jaslice, umjetnine, božićne
čestitke, božićni ukrasi, stare
recepture božićne kuhinje,
filmovi o božićnim običajima)
mogu sudjelovati
privatne/obiteljske zbirke, te
muzeji, društva i dr. institucije.
Na izložbi se može sudjelovati
s više djela, a za svako djelo je
potrebno ispuniti poseban
obrazac koji se zajedno s
ostalim obavijestima o
natječaju i izložbi može naći na
web-adresi:
www.dubrovnikportal.com.
Prijave se šalju poštom,
dostavom, faxom ili e-mailom
na adresu: Udruga "mARTin
Dubrovnik" (za natječaj),
Čubranovićeva 9, 20 000
Dubrovnik, tel. i fax 020/323
274, e-mail:
martin_dubrovnik@yahoo.it.
Prvi međunarodni festival
jaslica i božićnih običaja u
Hrvatskoj "Mirisi, zlato i
tamjan" održan je od 13.
prosinca 2005. do 6. siječnja

2006. te je ugostio 30 skupina
izvođača s više od 500
sudionika iz zemlje i svijeta
čije su žive jaslice, božićni
običaji i kolende, svakodnevno
odzvanjale gradom. Izložbeni
dio festivala obuhvatio je djela
kako profesionalnihakademskih umjetnika, tako i
amatera i djece, a poseban dio
zauzele su zbirke povijesnih i
tradicionalnih jaslica iz
privatnih i muzejskih zbirki
među kojima i jaslice iz 18.
stoljeća. Eksponati, njih 200-ak
bilo je izloženo na više
otvorenih i zatvorenih prostora
gradske jezgre poput
Etnografskog muzeja Rupe,
Državnog arhiva u Dubrovniku,
Atelier-galerije Tina te izloga
na Stradunu. Festival je
rezultirao istoimenim
dokumentarnim filmom koji će
prikazivanjem na mnogim
domaćim i stranim festivalima
te božićnim manifestacijama
promovirati Božić u
Dubrovniku. Važna
komponenta festivala je i
humanitarna akcija u kojoj
može sudjelovati svatko bilo
poklonom svog djela izloženog
na festivalu ili kupnjom istog
od čega će sva sredstva biti
donirana u dobrotvorne svrhe.
(ika-mb/kj)

Organizatori II.
međunarodnog
festivala jaslica i
božićnih običaja u
Hrvatskoj pozivaju
pojedince i skupine da
se do 3. studenoga
prijave za
sudjelovanje

www.ika.hr

Premda se Marina Sabića
(1860-1923) rijetko spominje u
povijesnim pregledima ili
antologijama hrvatske
književnosti, Kršćanska
sadašnjost iz Zagreba objavila
je zbirku njegovih izabranih
djela pod naslovom "Preporod
idealizma", jer mnogi se slažu
da ovaj pjesnik i književnik
kršćanskoga nadahnuća
zaslužuje daleko veće i jasnije
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DVD: Supetar - župa sv. Petra
Župa sv. Petra iz Supetra na
otoku na Braču objavila je
DVD na kojem se nalazi
povijest grada Supetra i pregled
povijesti župe kao i njena
kulturna bogatstva. Na snimci
su također i gotovo svi
eksponati Muzeja te svi sadržaji
župne crkve od oltarnih pala do
orgulja. Osim toga, na DVD-u
se može pogledati i snimka
izravnoga prijenosa mise koja

je 2004. godine slavljena u
prigodi završne proslave 400.
obljetnice crkve Navještenja
Marijina i 1500 godina izvora
imena Supetar. U tom smislu
DVD, kako to ističe župnik
Andro Ursić, "predstavlja trajni
spomen na njihova slavlja". Za
tu prigodu don Andro je
skladao pjesmu pod naslovom
"Majko našeg Brača".

U povodu ove proslave, godine
2003. koja je bila proglašena
Godinom misija, postavljen je
ispred crkve i novi misijski križ
kao vidljivi znak i poticaj
obnove vjere. No, 2004. godine
isti križ prenesen je prigodom
spomenutih slavlja na mjesto u
blizini crkve Sv. Roka kao
trajni spomen na velike jubileje
grada i župe. (ika-žz/kj)

će maleni nositi svuda sa
sobom. Korice knjige su
plastificirane i u boji, vrlo
izdržljive i prikladne za
dugotrajnu i čestu uporabu. Sve
stranice su ilustrirane u boji. U

knjizi se nalaze najvažnije
biblijske priče od Knjige
Postanka do Otkrivenja - sve
vjerne Svetome pismu, a
ispričane posve jednostavnim
rečenicama. (ika-kj)

Moja prva Biblija
Izdanje splitskog
Verbuma

Splitska nakladna kuća Verbum
objavila je "Moju prvu Bibliju",
izdanje za najmlađe. Bogato
opremljeno izdanje je i
praktično, s ručkom i kopčom
djeluje poput kovčežića kojeg

Ustrojstvo Crkve u Hrvatskoj
Mjesečni prilog Glasa
Koncila

www.ika.hr
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Katolički tjednik Glas Koncila
u broju od 15. listopada donosi
mjesečni prilog o ustrojstvu
Crkve u Hrvatskoj. Nakon
načelnog predstavljanja
biskupija i crkvenih pokrajina
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te ustrojstva i funkcioniranja
Hrvatske biskupske
konferencije, prilog donosi
članke o svim hrvatskim
biskupijama, njihovim
unutarnjim ustrojstvima te

kratko o njihovim prošlostima.
U prilogu su sažeto
predstavljeni i laičke udruge,
pokreti i zajednice. (ika-kj)

