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Sjednica Komisije HBK za laike
Istaknuti prioriteti u pastoralu mladeži te
predstavljen rad novoutemeljenog Ureda za
laike kao i sekcija osječkog simpozija o
suvremenim mogućnostima djelovanja laika u
Hrvatskoj

Je li Mahnić novi kandidat za oltar?
To se pitanje postavlja nakon kolokvija o
duhovnome liku i značaju toga krčkog biskupa
s početka 20. st., o čemu je škrto progovorilo
više predavača, a što je na svoj način u
zaključnoj riječi podržao i biskup Župan

Mahnić ponovno u svom Krku
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Okrugli stol o homoseksualnosti
Đakovo: Zasjedao provincijalni kapitul sestara Svetog Križa
Pokrenut bilten za promicanje crkvene glazbe
Malinska: Započeo kolokvij o biskupu Mahniću
Dani volontera Riječke nadbiskupije
Prvi radni sastanak Pastoralnog vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije
Proglašena nova župa Krista Kralja u Domaslovcu
Đakonsko ređenje u Splitu
Zadar: Predstavljena Gutenbergova Biblija
Susret gvardijana u Trogiru

Crkva u Hrvata

U nazočnosti više tisuća vjernika s otoka Krka
i s kvarnerskih otoka, gostiju iz Mahnićeva
rodnog slovenskog Krasa, stotinjak svećenika,
osmorice biskupa i nadbiskupa, u Krku su
dočekani zemni ostaci toga značajnog biskupa
s početka 20. st.
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Predstavljen Direktorij za obiteljski
pastoral Crkve u Hrvatskoj

Inozemne vijesti

Dokument je objavljen sada kad se na razne
načine govori o braku i obitelji, kazao je na
predstavljanju nadbiskup Bozanić, dodavši da
su obitelj i brak pred posebnim izazovima,
osobito i sa stanovitih, vjerojatno i
organiziranih središta, koji žele unijeti neke
nove ideje i nove perspektive u naše društvo

Sarajevo: Iz tiska izašao prvi broj
obnovljenoga "Katoličkog tjednika"
Tjednik je tiskan na 40 stranica u boji, a
donosi mnoštvo priloga iz crkvenoga i
društveno-političkog života BiH

Europski parlament usvojio rezoluciju
protiv kloniranja čovjeka
Od Vijeća Europe i država članica traži se da
zabrane sve oblike kloniranja
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Izaslanstvo Vojnog ordinarijata RH u Njemačkoj
120. obljetnica dolaska Kćeri Božje ljubavi u BiH
Blagoslovljene orgulje u banjolučkoj katedrali
Sarajevo: Kolokvij "Deklaracija Dominus Iesus"
Obljetnice HKM Wuppertal
Dovršava se biskupijski proces za Miroslava Bulešića

Utemeljeno Europsko vijeće vjerskih vođa
Prvi međunarodni festival crkvene glazbe i umjetnosti
10. Generalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda
Prvi nacionalni seminar mladih armenskih kršćana
Zasjedanje Kongregacije za Istočne Crkve
XX. plenarno zasjedanje Papinskog vijeća za laike
Papina čestitka kardinalu Sodanu za 75. rođendan
Nigerija: Ozlijeđen svećenik, srušene crkve
Papa prihvatio odreknuće od službe biskupa Bela

Prilog dokumenti
■ U Kristu punina nauma stvaranja i otkupljenja
■ Bog – dalek i blizak

Prilog prikazi
■ Kardinal Kasper: Ekumenizam polako dozrijeva
■ Novi Katehetski glasnik o promjeni u nacionalnom katehetskom vodstvu
■ Tko su Isusova "braća"?
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Slavonski Brod: Predavanje o duhovnim pokretima
U Katehetskopastoralnom centru
župe Gospe od brze
pomoći mr. Luka
Marijanović održao
predavanje "Duhovno
ozdravljenje i novi
duhovni pokreti u
Crkvi"

Slavonski Brod, 19.11.2002.
(IKA) – "Duhovno ozdravljenje
i novi duhovni pokreti u Crkvi"
naziv je predavanja koje je 19.
studenoga na redovitoj
mjesečnoj tribini u Katehetskopastoralnom centru župe Gospe
od brze pomoći u Slavonskom
Brodu održao profesor
biblijskih znanosti na Teologiji
u Đakovu mr. Luka
Marijanović. Istaknuo je kako
se u vjerničkoj javnosti
povećalo zanimanje za pokrete
i duhovnu obnovu te se
procjenjuje da oko 10%
katolika u svijetu pripada
kršćanskim zajednicama i
pokretima, kao fleksibilnim
oblicima zajedništva. Govoreći
o zajedničkim, "poveznim

točkama", duhovnih pokreta,
prof. Marijanović je rekao kako
ih povezuje pojačano
zanimanje za duhovni život i
iskustvo vjere, koje ide za
svjedočenjem vjere u
svakodnevnom životu, zatim
evangelizacija i katehizacija te
promicanje zajedništva. "U
takvim zajednicama često se
nailazi na laike kao voditelje,
premda negdje i svećenici vode
pokrete i zajednice te se stvara
novi oblik crkvenosti, koja više
nije usmjerena samo na
institucije", rekao je predavač.
Mr. Marijanović također je
upozorio i na opasnosti u
djelovanju tih pokreta, osobito
na opasnost da se zatvore.
Opasnost je također, rekao je, u

duhovnoj jednostranosti, pa je
neophodno da novi duhovni
pokreti budu svjesni te zamke.
Od jednostranosti i
zatvorenosti, istaknuo je mr.
Marijanović, štiti svijest o
nadopunjavanju, a ostajanje u
općoj Crkvi važan je kriterij
djelovanja duhovnih pokreta. U
suprotnom, oni će se zatvoriti i
neće ostvariti svoje kršćansko
poslanje. On je, stoga, posebno
ukazao na potrebu da postoje
osobe koje će znati kritički
promatrati sve što se događa.
Crkva po osnivanju Vijeća za
laike vodi računa o laičkim
duhovnim pokretima, a njihovo
obilje služi novom obliku
jedinstva.

Sjednica Komisije HBK za laike

www.ika.hr

Istaknuti prioriteti u
pastoralu mladeži te
predstavljen rad
novoutemeljenog
Ureda za laike kao i
sekcija osječkog
simpozija o
suvremenim
mogućnostima
djelovanja laika u
Hrvatskoj

Zagreb, 19.11.2002. (IKA) –
Pod predsjedanjem
predsjednika Biskupske
komisije HBK za laike
gospićko-senjskog biskupa
Mile Bogovića u prostorijama
Tajništva HBK u utorak 19.
studenoga održana je redovna
sjednica spomenute Komisije.
Sudjelovali su predsjednik
Odbora za mlade šibenski
biskup Ante Ivas, vojni
ordinarij Juraj Jezerinac te
đakovačko-srijemski pomoćni
biskup Đuro Hranić. Na samom
početku predsjednik Komisije
biskup Bogović pozdravio je
Dijanu Mlinarić, predstavnicu
Odbora za mlade u Komisiji i
zaželio joj dobrodošlicu. Ona
radi u Uredu za laike koji je
ustanovljen 1. rujna, a o čijem
je programu rada bilo govora
na sjednici. U Uredu trenutno
radi jedna osoba, a poslovi se
umnažaju, jer je, osim općih
tema katoličkoga laikata,
posebna pozornost posvećena
pastoralu mladih. Biskup Ivas
istaknuo je u tom pastoralu
sljedeće prioritete: prikupljanje
informacijama o radu s
mladima te u tu svrhu i izrada
web-stranica; akcija formiranja
animatora - jedna škola za
animatore već je organizirana;

stvaranje mreže katoličkih
udruga i pokreta; okupljanje
biskupijskih povjerenika za
mlade.
Zaključeno je da se Hrvatskoj
biskupskoj konferenciji uputi
prijedlog da se zaposli još jedna
osoba kao predstojnik Ureda.
Dok se to ne ostvari,
privremene i povremene zadaće
mogle bi se povjeriti
dragovoljcima, koji bi tako
mogli steći iskustvo i preporuke
za buduće poslove, kao i nekim
članovima Komisije ili
honorarnim suradnicima. Ured
za laike radit će i na
povezivanju katoličkih udruga
te će u tu svrhu ubrzo biti
sazvan sastanak njihovih
voditelja. Nadalje, od svih
biskupija zatražit će se
imenovanje biskupijskog
povjerenika za laike, kako bi se
bolje povezao i rad biskupijskih
pastoralnih vijeća te dobila
povratna informacija o
očekivanjima od
novoosnovanog Ureda. Članovi
Komisije potom su posjetili
Ured i uvjerili se u skučenost
prostora i potrebu da se u svrhu
održavanja sastanaka i redoviti
rad Ureda iznajmi još jedna
prostorija, koja bi se mogla
koristiti zajednički s Uredom za

obitelj.
Sekcije osječkoga simpozija o
suvremenim mogućnostima
djelovanja laika u Hrvatskoj
nisu pokazale većih aktivnosti,
dijelom zbog administrativnih
nejasnoća, a dijelom se uvidjelo
da će možda biti bolje raditi na
razini biskupija. Izuzetak je
deveta sekcija, koja se nakon
simpozija sastala 9 puta.
Sazrela je ideja za
"Kršćanski/katolički akademski
krug”, koji bi okupljao vjernike
intelektualce, održavao tribine
o aktualnim temama te
pokrenuo časopis “Prisutnost”.
Predsjednik Bogović sazvat će
sve voditelje sekcija radi
nastavka i koordinacije
daljnjega rada. Iz tiska su izašli
zbornici radova o simpoziju o
Hrvatskome katoličkom
pokretu u Zagrebu i osječkoga
o suvremenim mogućnostima
djelovanja laika. Prvi, koji je
znanstveno-povijesne naravi,
bit će najprije predstavljen na
Hrvatskome institutu za
povijest i stručnim krugovima,
a zatim će oba zajedno biti
predstavljena po biskupijama,
nastojeći okupiti sudionike
simpozija, potičući daljnji rad i
ostvarivanje donesenih
zaključaka.

Predavanje o mirotvorstvu sv. Franje Asiškog
U sklopu Tjedna mira
Hrvatskoga Caritasa
predavanje je održao
fra Božo Vuleta
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Zagreb, 20.11.2002. (IKA) – U
sklopu Tjedna mira Hrvatskoga
Caritasa ravnatelj Franjevačkog
instituta za kulturu mira fra
Božo Vuleta govorio je 20.
studenoga u Zagrebu o
mirovnim nastojanjima sv.
Franje Asiškoga, te je istaknuo
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kako je polazna točka njegova
mirotvorstva bila vertikalna –
Bog. Za sv. Franju Bog je izvor
mira, a svoje mirotvorstvo
ostvarivao je u horizontali, u
nasljedovanju Isusa Krista,
dodao je fra Božo iznijevši
važnije naglaske iz života sv.

Franje.
Nakon predavanja uslijedio je
molitveno-meditativni susret
koji je u crkvi Ranjenog Isusa
predvodila Taize – zajednica
mladih.

Domovinske vijesti

Okrugli stol o homoseksualnosti

Okrugli stol organizirao je Ured
Hrvatske biskupske
konferencije za obitelj,
potaknut Nacrtom obiteljskog
zakona. Ne bi bilo dobro,
prema mišljenju dr. Grbca, u
Obiteljskom zakonu pravno
izjednačavati takve oblike
zajednice s brakom. Iznio je
stav kako bi se pitanja
legaliziranja homoseksualnih
zajednica i slična trebala
tretirati ne u Obiteljskom, nego
u nekim drugim zakonskim
aktima, inače se riskira da se
braku oduzme karakter
javnosti. Osvrnuvši se na Nacrt
obiteljskog zakona, dr. Grbac je
istaknuo kako taj nacrt ne
predviđa mogućnost sklapanja
braka između homoseksualaca,

no ostavlja mogućnost da bi se
to moglo dogoditi u budućnosti.
Predstojnik Klinike za
psihološku medicinu KBC-a
Rebro dr. Vladimir Gruden
istaknuo je kako mogućnost
homoseksualnim sklonostima
čuči u mnogima i tu zapravo
leži opasnost. Homoseksualnost
se može razviti u određenim
okolnostima, a posebno kad se
reklamira, upozorio je dr.
Gruden.
Homoseksualnost se, prema
riječima Stjepana Licea,
zauzetoga katoličkog
djelatnika, sve više postavlja
kao kriterij modernosti, dok se
evanđelje prezentira kao put u
nemodernost, pluskvamperfekt.
O homoseksualnosti se ne može
govoriti, a da se pritom ne
govori o pomodnosti, rekao je
Lice, povezavši to s Nacrtom
obiteljskoga zakona, kojim se
takav oblik zajednice želi
regulirati, a tamo mu, prema
njegovu mišljenju, nije mjesto.
Glavni urednik "Fokusa"
Marijan Križić ocijenio je kako
je brak među osobama istog
spola potpuno neprihvatljiv, ne
samo s kršćanskoga, nego i sa
stajališta naravnog reda.

Podsjetio je da su u pojedinim
europskim zemljama
legalizirani neki oblici
istospolne zajednice, a
Hrvatska je, kako je kazao,
žrtva takva medijskog presinga.

Okrugli stol
organizirao je Ured
Hrvatske biskupske
konferencije za obitelj
potaknut Nacrtom
obiteljskog zakona

Osvrnuvši se na stav crkvenih
autoriteta o problemu
homoseksualnosti, profesor na
Filozofskom fakultetu Družbe
Isusove dr. Valentin Pozaić
istaknuo je kako je prema
Katekizmu Katoličke crkve to
nenaravna i neuredna sklonost,
a takvi spolni čini se zatvaraju
daru života.
Dorino Manzin, predsjednik
udruge "Iskorak", koja se bori
za prava homoseksualca,
poručio je kako oni ne žele
promijeniti, nego proširiti
definiciju obitelji. Također je
rekao kako Hrvatsko
psihijatrijsko društvo i
Hrvatska liječnička komora
tvrde da homoseksualnost nije
psihološki poremećaj.
Na okruglom stolu su bili
nazočni i predsjednik Vijeća za
obitelj HBK krčki biskup
Valter Župan te zagrebački
pomoćni biskup Josip Mrzljak.

Požega: Pri kraju povrat crkvene imovine
Požega, 20.11.2002. (IKA) Primjena Zakona o naknadi za
imovinu oduzetu u doba
jugoslavenske komunističke
vladavine i ratificiranog
Ugovora između Svete Stolice i
RH te problematika upisa u
Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava bile su teme
sastanka svih predstojnika
ureda državne uprave
kontinentalnog dijela Hrvatske
održanog 20. studenoga u
Požegi. Sastanku su bili
nazočni predstavnici
Ministarstva javnih radova,
poljoprivrede i šumarstva te

pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave.
Kada je riječ o povratu imovine
Katoličkoj crkvi, pomoćnik
ministrice pravosuđa Vanja
Bilić napominje da je postupak
pri kraju, unatoč tome što je to
bio obiman posao. "Riječ o
prilično dugom popisu imovine,
posebice one za koju se traži
naturalno vraćanje. Problema je
bilo i s utvrđivanjem vrijednosti
novčane isplate za imovinu
koja neće biti vraćena, no i taj
je posao pri kraju. MInistarvo
financija i Ministarstvo
pravosuđa utvrdilo je kriterije

za naknadu za neizgrađeno
građevinsko zemljište i
poslovne prostore, pravilnik je
pri samom kraju te možemo
očekivati da to bude vrlo brzo
gotovo. Na taj način bismo
stvorili sve preduvjete da se
vrlo intenzivno krene u
postupak povratka imovine",
istaknuo je Vanja Bilić.
Požeški gradonačelnik Zdravko
Ronko podsjetio je kako je
upravo Požega među prvima u
Hrvatskoj vratila Zagrebačkoj
nadbiskupiji zgradu Kolegija u
središtu grada, koja je danas
sjedište Požeške biskupije.

Sastanak svih
predstojnika ureda
državne uprave
kontinentalnog dijela
Hrvatske

www.ika.hr

Zagreb, 20.11.2002. (IKA) –
Upitna je, sukladno nauku
Crkve, svaka legalizacija ne
samo braka, nego i sličnih
oblika istospolne zajednice,
istaknuo je dr. Josip Grbac,
profesor moralne teologije na
Telogiji u Rijeci, na okruglom
stolu održanom 20. studenoga
na temu "Homoseksualnost –
stanje ili opredjeljenje" u
Zagrebu.

Đakovo: Zasjedao provincijalni kapitul sestara
Svetog Križa
Đakovo, 20.11.2002. (IKA) – U
provincijalnoj kući Milosrdnih
sestara sv. Križa u Đakovu
održano je od 15. do 20.
studenoga drugo zasjedanje
Sedmoga provincijalnog
kapitula. Između prvog
zasjedanja održanog protekle
godine te Generalnog Kapitula
u Matičnoj kući u Ingenbohlu,
u nastavku rada pod
predsjedanjem provincijalne
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poglavarice s. M. Estere
Radičević, sestre kapitularice
donijele su smjernice i
zaključke za daljnje djelovanje
zajednice.
Tema kapitula bila je
Nasljedovanje Raspetoga Krista
u službi siromašnom bratu, s
geslom: Siromašni s Raspetim.
Na kapitulu su redovnice
nadahnute evanđeljem i
karizmom Utemeljitelja

promišljale kako danas
pronalaziti i odjelotvoriti neke
oblike karitativnog služenja
prilagođene potrebama
današnjeg čovjeka, tako često
ranjenog krizom istine, vjere i
morala.
U prigodnoj homiliji đakovački
i srijemski biskup Marin Srakić
govorio je kapitularicama, u
skladu s temom kapitula, o
življenju evanđeoskog

Sestre kapitularice
donijele smjernice i
zaključke za daljnje
djelovanje zajednice
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siromaštva danas. Biskup je
istaknuo da evanđeosko
siromaštvo, odnosno zavjet
siromaštva ne traži odricanje
materijalnih dobara u smislu
prezira, nego da je ono prijelaz
"od odricanja do posjedovanja".
"Siromaštvom napuštamo stvari
da bismo bili raspoloživi
Bogu", istaknuo je biskup
Srakić
Govoreći o osobnom
svjedočenju siromaštva u
pogledu novoga aktualnog
društveno-ekonomskog
napretka i njegova utjecaja na
mentalitet današnjeg

redovništva, biskup je ukazao
na novo svjetlo, obzirom na
budućnost osobnoga siromaštva
u smislu intenzivnijega i
odgovornijeg darivanja samih
sebe: "Dnevni posao težak i
gorak, očit je znak siromaštva
kojim se možemo jasnije
poistovjetiti sa siromasima.
Upotreba vlastitoga talenta i
istinsko darivanje samih sebe
znak je pravoga siromaštva, a
lijenost i nemar u upotrebi
vlastitoga uma je protiv
siromaštva. Isto tako,
obavljanje posla u korist
zajedničkog dobra, premda ga

pojedinac baš ne želi, izraz je
siromaštva; u stvari talenti nisu
dani za dobro i upotrebu
osobno, nego za dobro bratstva
i cijele Crkve. Služenje u prilog
vlastitoj zajednici u našim
kućama je pravo izvršavanje
siromaštva. Koliko poznajem
život bl. Terezije Scherer,
smatram da je ona upravo u
tom smislu krenula u osnutak
jednog reda, koji će upravo
siromaštvom doskočiti
potrebama siromašnih
tadašnjeg vremena", zaključio
je biskup Srakić.

Zagreb: Predavanje o Trpimirovoj darovnici
Akademik Margetić
govorio je o tome
temeljnom dokumentu
za hrvatsku državu, a
akademik Šanjek o
Crkvi u Hrvata za
narodnih vladara

www.ika.hr

Zagreb, 20.11.2002. (IKA) - U
povodu 1150. obljetnice
Trpimirove darovnice iz 852., u
kojoj se prvi put spominju ime
Hrvat i Hrvatska, održan je 20.
studenoga u Hrvatskoj
akademiji znanosti i umjetnosti
u Zagrebu javni sastanak u
organizaciji Razreda za
društvene znanosti HAZU-a. O
tome temeljnom dokumentu za
hrvatsku državu govorio je
akademik Lujo Margetić, koji
je istaknuo kako je Trpimirova
darovnica iz 852. najznačajniji
dokument hrvatske povijesti,
jer se u njemu prvi put u
povijesti spominju ime Hrvat i
država Hrvatska, a Trpimir
sebe naziva "dux Chroatorum".
Napomenuo je da su o
Trpimirovoj darovnici pisali
vodeći hrvatski povjesničari, a
prvi među njima i prvi
predsjednik HAZU Franjo
Rački. Prema riječima
akademika Margetića, u
posljednje vrijeme iznesene su
nove važne spoznaje o
Trpimirovu vremenu, što
potvrđuje da je on kao vladar
bio vrlo ugledan te da je

Hrvatska u njegovo doba
postala važna regionalna sila.
Akademik Franjo Šanjek
govorio je o Crkvi u Hrvata za
narodnih vladara, podsjetivši da
se povijesni susret papinstva i
Hrvata dovodi u vezu s
pontifikatom Ivana IV.
Dalmatinca (640-642), čije
poslanstvo posjećuje Dalmaciju
i Hrvatsku nakon pohoda
razornih barbarskih horda.
Poznato je da je taj Papa poslao
u Dalmaciju i Istru opata
Martina radi otkupa
zarobljenika, koje su pogani
zarobili. Papino izaslanstvo
vraća se iz Dalmacije s kostima
mučenika iz Dioklecijanova
doba, koje je spomenuti Papa
dao pohraniti u oratoriju
izgrađenom uz krstionicu do
lateranske bazilike u Rimu,
podsjetio je akademik Šanjek.
Pokrštavanje Hrvata nastavlja
se u 7. i 8. stoljeću, a pape se
zauzimaju za obnovu
crkvenoga ilirika, rekao je
akademik Šanjek i posebice
podsjetio na 879., kada je papa
Ivan VIII. priznao knezu

Branimiru (879-892) zemaljsku
vlast nad cijelom Hrvatskom.
Prema njegovim riječima, to je
značilo da je Hrvatska toga
doba postala neovisnom i
suverenom državom. Dva
stoljeća kasnije kralja Dmitra
Zvonimira (1075-1089) okrunio
je papa Grgura VII. preko opata
Gebizona. Istaknuo je kako
ustrojstvo Crkve u Hrvatskoj
treba promatrati u kontekstu
odnosa Rima, Akvileje i
Carigrada - triju ishodišta
hrvatske crkvenosti. Dodao je
da su splitski sabori iz 925. i
928. bili važni za ustroj Crkve
u Hrvata, a posebice je
spomenuo važnost splitske
Crkve koja je baštinik
salonitanske Crkve (Solin).
Akademik Šanjek govorio je i o
prvim crkvenim redovima u
Hrvatskoj, dolasku
benediktinaca na Trpimirov
dvor oko 846. godine te o borbi
klera za narodni jezik glagoljicu u bogoslužju, koja se
održala tisuću godina na
hrvatskome nacionalnom
prostoru.

Dr. Horvat o apostolu Kine o. Mateu Ricciju
O. Ricci bio je u Kini
izuzetno cijenjen kao
znanstvenik tako da
ga je i sam kineski car
pozvao u Peking
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Zagreb, 20.11.2002. (IKA) – U
sklopu redovite mjesečne
tribine Hrvatskoga katoličkog
društva prosvjetnih djelatnika u
srijedu 20. studenoga u
Zagrebu isusovac dr. Vladimir
Horvat održao je predavanje o
apostolu Kine, posredniku
među kulturama i znanstveniku
isusovcu Mateu Ricciju (15521610). Ujedno je predstavljena
knjiga O. Gentilija "Apostol
Kine – o. Mateo Ricci DI".
Ove se godine, prema riječima
dr. Horvata, slavi 450.
obljetnica dva značajna
događaja. Apostol Indije i
Japana sv. Franjo Ksaver umro
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je 3. prosinca 1552. godine, a
dva mjeseca prije, 6. listopada
rodio se u Italiji apostol Kine o.
Mateo Ricci. Kao posrednik
među kulturama, o. Mateo Kini
je donio kršćanstvo i znanost, a
Zapad je upoznao s kineskom
kulturom, jezikom i religijom,
istaknuo je dr. Horvat. U svome
apostolskom radu nastojao je
kršćansku Radosnu vijest
prilagoditi kineskoj tradiciji i
kulturi, nastojeći odstraniti od
sebe obilježja tuđinca, rekao je
o. Vladimir. U Kini je bio
izuzetno cijenjen kao
znanstvenik tako da ga je i sam
kineski car pozvao u Peking

1601. godine. Koliki je ugled
uživao u kineskom društvu
svjedoči i podatak da je, unatoč
tadašnjoj zabrani da se stranci
pokapaju u gradu, o. Mateo
nakon smrti 11. svibnja 1610.
godine pokopan u Pekingu,
gdje mu se i danas nalazi grob.
Njegovo kinesko ime nalazi se
u nacionalnoj kineskoj
enciklopediji. Uz 400.
obljetnicu ulaska u Kinu o.
Matea, 1982. godine u Italiji su
održani znanstveni skupovi, a u
povodu 400. obljetnice njegova
dolaska u Peking, 2001. godine,
znanstveni simpoziji priređeni
su u Kini.
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Pokrenut bilten za promicanje crkvene glazbe
Zagreb, 21.11.2002. (IKA) –
Hrvatsko društvo crkvenih
glazbenika pokrenulo je
povodu blagdana sv. Cecilije,
zaštitnice crkvene glazbe,
mjesečni bilten "Naviještati
glazbom". Kako je u uvodniku
pojasnio predsjednik Društva
mr. Anđelko Igrec, taj je bilten
ponajprije namijenjen
članovima Društva, kao i svima
koji se bave crkvenom
glazbom, a donosit će

materijale za glazbeno
oblikovanje bogoslužja. Prilozi
će biti tematski raspoređeni
prema ckrvenoj godini, prema
dijelovima mise, te prema
obredima. U biltenu, koji će
redovito donositi tekstove
vezane uz liturgijsko pjevanje i
crkvenu glazbu, kao i notne
priloge namijenjene
fotokopiranju za uporabu u
crkvama i prijedloge za
crkveno pjevanje, surađivat će

crkveni glazbenici, liturgičari i
bibiličari.
Glazbeni prilozi u prvome
broju biltena vezani su uz
došašće. Bilten se može
naručiti na adresi Društva,
Vlaška 38/III, u Zagrebu.
Hrvatsko društvo crkvenih
glazbenika utemeljeno je g.
1995. sa ciljem okupljanja
crkvenih glazbenika, te
promicanja i poticanja crkvene
i liturgijske glazbe.

Izdavač je Hrvatsko
društvo crkvenih
glazbenika

Claverie, nasuprot lažnom
jedinstvu, ističe da polazna
točka suživota može biti samo
otvorenost. Unatoč velikim
nemirima u Alžiru i prvim
kršćanskim žrtvama 1994.
godine, mons. Claverie nije
želio napusti zemlju dok se
situacija ne smiri, jer se nadao
da će svjedočanstvo čiste
ljubavi pridonijeti približavanju
kršćana i muslimana. Teroristi
su ga ubili 1. kolovoza 1996.
godine.
Nakon predavanja održan je
molitveno-meditativni susret
koji su u crkvi Ranjenog Isusa
predvodili Djelo Marijino –
Pokret fokolara.

Biskup Orana,
dominikanac Pierr
Claveri, položio je
život u angažmanu za
dijalog s islamom u
Alžiru

podjele u društvu i sebičnost.
To se sve događa zato što se
danas često zaboravlja Boga,
poručio je u propovijedi
nadbiskup Barišić,
napomenuvši kako biti čovjek,
vjernik i kršćanin u današnjem
vremenu znači konkretno
svjedočiti život i svetost, i to
tako da se protiv društvenih
podjela zauzme za zajedništvo.
Misno slavlje sviranjem i
pjevanjem uveličali su članovi
makarske limene glazbe,
predvođeni Aleksandrom
Srzićem te pjevački zbor župe
sv. Marka, koji je na orguljama
pratila s. Kruna Grgat.

Protiv društvenih
podjela treba se
zauzeti za zajedništvo,
poručio je nadbiskup
Barišić

3. st. podnio mučeništvo
zajedno s porečkim klerom. Na
kraju misnog slavlja biskup
Milovan uručio je biskupijsko
priznanje Antunu Brajkoviću,
istaknutom laiku porečke župe.
Na misi su sudjelovali porečki
kanonici, svećenici Porečkog
dekanata, a slavlje je uzveličao
katedralni zbor svojim
skladnim pjevanjem.

Biskupijsko priznanje
laiku Antunu
Brajkoviću

Zagreb, 21.11.2002. (IKA) – U
sklopu Tjedna mira Hrvatskog
Caritasa, dominikanski
provincijal fr. Frano Prcela
održao je u četvrtak 21.
studenoga u knjižnici Bogdana
Ogrizovića u Zagrebu
predavanje o mirotvorstvu
biskupa Orana, dominikanca
Pierra Claverija, koji je položio
život u angažmanu za dijalog s
islamom u Alžiru.
Pierre Claverie rođen je 1938.
godine u Alžiru, tada
francuskoj koloniji. Do
dvadesete godine živio je bez
stvarnog kontakta s arapskomuslimanskim svijetom. Nakon
odluke da postane

dominikanac, u jednom
dominikanskom samostanu kraj
Pariza proveo je 8 godina, gdje
je imao prigodu upoznati
antikolonijalna uvjerenja
subraće. U srpnju 1962. godine
Alžir je postao samostalan i on
se 1965. godine, nakon
svećeničkog ređenja, pripremao
vratiti u novi, neovisni Alžir.
Bilo je to razdoblje nakon
Drugoga vatikanskog sabora,
koji je otvorio nove perspektive
za međureligijski dijalog. Od
biskupskog ređenja u listopadu
1971. godine ostaje u svojoj
zemlji uključen u proces
dekolonizacije. U komunikaciji
s islamskim svijetom mons.

Sv. Klement u Makarskoj
Makarska, 21.11.2002. (IKA) Ophodom s moćima sv.
Klementa po središnjem trgu
ispred zborne crkve Sv. Marka
te svečanim misnim slavljem u
četvrtak 21 studenoga u
Makarskoj je proslavljen
blagdan zaštitnika Grada sv.
Klementa. Misno slavlje u
koncelebraciji sa svećenicima i
redovnicima s područja
Makarske i Splita predvodio je
splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišić.
U prigodnoj je propovijedi
nadbiskup Barišić govorio o
životu i djelu sv. Klementa, pri
čemu je istaknuo kako je danas
došlo doba povratka svetosti

shvaćene u pravom smislu
ljudskosti i života: "Svetost je
najveći oblik budućnosti i ona
dodirnuta ljudskim srcem i
životom znači učiniti budućnost
dohvatljivom. Takvu svetost
danas briše grijeh, a to znači
uzeti zakon u svoje ruke i reći
Bogu - ja sam zakon. Takva
ljudska autonomija kida vezu s
Bogom te postaje opasna, i u
sredini u kojoj živi narušava
odnos s ljudima. Jedan od
grijeha koji su prisutni u našem
društvu jest s jedne strane
nepravedno bogaćenje, a s
druge strane pretjerano
siromaštvo". Grijeh je držati
vlast za sebe, protiv drugih,
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Mirotvorstvo mons. Pierra Claverija

Poreč: Blagdan sv. Maura
Poreč, 21.11.2002. (IKA) –
Porečko-pulska biskupija
proslavila je 21. studenoga
blagdan sv. Maura, zaštitnika
Porečke biskupije i grada
Poreča. Središnje euharistijsko
slavlje u bazilici Sv. Eufrazija
predvodio je riječki nadbiskup i
metropolit Ivan Devčić u
zajedništvu s biskupima
domaćinom porečko-pulskim

vijesti news

Ivanom Milovanom, krčkim
Valterom Županom te
gospićko-senjskim Milom
Bogovićem, koji je održao
homiliju.
Na početku misnog slavlja sve
nazočne goste pozdravio je
biskup Milovan. Biskup
Bogović u homiliji se osvrnuo
na povijest mučeništva sv.
Maura, koji je u drugoj polovici
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150. obljetnica crkve u Brajkovićima
Biskup Milovan
blagoslovio nova
zvona

Rovinj, 21.11.2002. (IKA) – Na
blagdan Majke Božje od
zdravlja u četvrtak 21.
studenoga mjesto Kuntrada
(Brajkovići kod Rovinja) u župi
Kanfanar proslavilo je 150.
obljetnicu crkve posvećene
Majci Božjoj. Svečano misno
slavlje i blagoslov novih zvona
predvodio je porečko-pulski
biskup Ivan Milovan u

koncelebraciji sa župnikom
Simonom Kvaternikom i
svećenicima koji su posljednjih
pedeset godina službovali u
župi Kanfanaru te uz
sudjelovanje mnoštva vjernika.
Sve nazočne pozdravio je na
početku župnik domaćin
Kvaternik i zahvalio se svim
sponzorima: općini Kanfanar,
gradu Rovinju, Županiji i

mještanima Kuntrade. Biskup
Milovan u homiliji istaknuo je
važnost sakralnog prostora, koji
je znak jednog mjesta, kulture i
vjere. Na kraju misnog slavlja
djeca su pod vodstvom Marije
Sošić izvela igrokaz o Majci
Božjoj. Slavlje se nastavilo
ispred crkve.

Marija Petković na putu prema svetosti
Pismo biskupa Puljića
u povodu 110.
obljetnice rođenja sl.
Božje Marije od
Propetog Petković i
objavljivanja dekreta
o njezinim herojskim
krepostima
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kao i osobnim karitativnim i
karizmatskim djelom zadužila
ovu mjesnu crkvu dubrovačku”,
ističe na početku pisma biskup
Puljić.
“Vrlo je rano uočavala brojne
patnje ljudi i društvene
nepravde, glad i neimaštinu,
siromašne i bolesnike. Nije
mogla sve to gledati, a da ne
trpi i supati s potrebnima. Bila
je ispunjena čežnjom kako
pomagati i štititi siromahe, tu
probranu i ljubljenu braću
raspetoga Gospodina, kojih je
bilo i bit će dok je vijeka i
svijeta. Svemogući je tako u
Marijinu srcu pripremao
milosrdne ruke za rane
čovječanstva. I doista, preko te
skromne i ponizne žene, bez
velike škole i velikih
mogućnosti, Providnost je

nadahnula i pokrenula novu
zajednicu, koja bi imala biti
sijačem dobrote u ovoj dolini
suza. A ona sama sreću
duhovne majke proživljavala je
najviše u malenima,
siromašnima, rubnima i
prezrenima, u kojima je gledala
lice malenog Isusa i radovala se
ako je mogla biti na usluzi.
Stoga se nije umarala sve do
svoje smrti 1966. g. svoje
susestre poticati neka
ponašanjem i žrtvom pokazuju
kako se i u njima utjelovila
Božja ljubav, dobrota i
milosrđe”, ističe između,
ostalog, dubrovački biskup,
upućujući molitvu da Mariji od
Propetog Petković “bude
priznata njezina svetost i po
njezinu zagovoru udijeli i nama
milosti koje molimo”.

Zadar: Predstavljena knjiga “Perivoj od slave”
Uz fotografije poprsja
šesnaest hrvatskih
velikana autora
Zvonimira Zidarića,
Julije Derossi sažeto
prikazuje život, rad i
značenje zadarskih
intelektualaca od 15.
do 20. stoljeća
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Dubrovnik, 21.11.2002. (IKA)
– U povodu 110. obljetnice
rođenja službenice Božje
Marije od Propetog Petković i
objavljivanja u srpnju ove
godine u Vatikanu dekreta o
njezinim herojskim krepostima,
dubrovački biskup Želimir
Puljić uputio je prigodno pismo
s temeljnim obavijestima o
budućoj novoj blaženici. “Ovim
pismom u prigodi 110.
obljetnice rođenja Marije od
Propetog Petković,
utemeljiteljica družbe Kćeri
Milosrđa, htio bih, dragi
vjernici, svratiti vašu
pozornost, na značenje i
zasluge te Božje službenice
koja je u ovoj biskupiji
krštenjem urasla u mistično
tijelo Kristovo, a redovničkim
zavjetima u službi milosrđa,

Zadar, 21.11.2002. (IKA) - Na
blagdan Gospe od Zdravlja u
istoimenoj crkvi u Zadru
predstavljena je 21. studenoga
knjiga “Perivoj od slave,
poprsja kipara Ratka Petrića u
Perivoju Gospe od Zdravlja u
Zadru”. Knjiga je objavljena u
nakladi družbe “Braće
hrvatskog zmaja” Zagreb,
Zmajskog stola u Zadru, uz
financijsku pomoć zadarskoga
Poglavarstva i pokrovitelja. U
publikaciji se nalaze fotografije
poprsja šesnaest hrvatskih
velikana podrijetlom iz Zadra i
ostalih dalmatinskih i
primorskih mjesta autora
Zvonimira Zidarića, a Julije
Derossi autor je tekstova u
kojima je na temelju
leksikografskih priručnika i
znanstvenih publikacija sažeto
prikazao život, rad i značenje
zadarskih intelektualaca od 15.
do 20. stoljeća, koji su svojim
svestranim stvaralaštvom
obogatili vjersku, znanstvenu,
kulturnu, umjetničku i političku
baštinu Hrvatske. To su Juraj
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Dalmatinac, Franjo i Lucijan
Vranjanin, Šimun Kožičić
Benja, Andrija Medulić, Brne
Karnarutić, Šime Budinić, Juraj
Baraković, Ivan Tanzlinger
Zanotti, Ante Kuzmanić, Miho
Klaić, Mihovil Pavlinović,
Dragutin Antun Parčić, Juraj
Biankini, Ivo Prodan i Jakša
Čedomil.
Knjigu su, osim autora
Derossija, kipara Petrića i
nakladnika prof. dr. Stijepe
Obada, predstavili još
recenzenti knjige dr. fra
Bernardin Škunca, koji je rekao
da su postavljena perivojska
poprsja Zadru dala novu urbanu
kulturu i prof. Kazimir Šćiran,
koji upoznavanje radoznalih i
neumornih sinova tada
rastrgane Hrvatske, ljudi
europskih vidika i potreba,
smatra danas poželjnim radi
popriličnih smutnji i
razočaranja zbog
obezvrjeđivanja velikih
dostignuća Hrvatske, a
približavanje tih osoba
pospješuje naš povijesni

kontinuitet i uzdiže naš
civilizacijski ponos.
Dvogodišnji rad akademskog
kipara Ratka Petrića iz Zadra,
izvanrednog profesora na ALU
u Zagrebu, sastojao se od
kiparskog oblikovanja poprsja,
njihova lijevanja u broncu,
nakon čega ih je još
vlastoručno obrađivao i
cizelirao te postavio na
priređene kamene postamente u
Perivoju Gospe od Zdravlja, a
tri poprsja su postavljena na
uređenom prostoru iza zgrade
Tankerske plovidbe. Kipar
Petrić je rekao da za osam
uglednika nije imao nikakav
likovni predložak po kojem bi
izrazio njihove portrete, te je
likove stvarao iz vlastite
predodžbe o njima, istražujući
njihovo vrijeme, odjeću i
položaj. Petrićeva inovacija u
toj kategoriji spomenika je da
je na poprsjima riječju ili
reljefom istaknuo osobine
osoba ili profesije, kojom su se
ti uglednici bavili.
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Poziv župama na borbu protiv ovisnosti
Zagreb, 21.11.2002. (IKA) –
Nadbiskupski duhovni stol
Zagrebačke nadbiskupije uputio
je dopis župnim uredima grada
Zagreba u kojim ih obavještava
kako u mjesecu borbe protiv
ovisnosti, koji traje od 15.
studenoga do 15. prosinca, dr.
Darko Breitenfeld nudi pomoć

u vidu predavanja na temu
ovisnosti u župnim dvoranama.
Stoga se pozivaju župe ako
imaju prostore gdje mogu
okupiti zainteresirane kojima bi
takva predavanja bila od
pomoći, da se jave dr.
Breitenfeldu i s njime dogovore

sve pojedinosti oko predavanja.
Na taj način župe bi se uključile
u borbu protiv bilo kojeg
načina ovisnosti – alkohola,
droge, pušenja, ističe se u
dopisu, koji je potpisao
zagrebački pomoćni biskup
Josip Mrzljak.

Blagdan Gospe od Zdravlja u splitskom svetištu
čovjek, unatoč različitim
bolestima, ipak žudi za
cjelovitim zdravljem i
ozdravljenjem, nadbiskup se u
propovijedi posebno osvrnuo
na važnost i značenje Gospine
krunice, podsjetivši da je
sadašnji Papa ovu godinu
proglasio Godinom krunice.
“Krunica je bila djelatna, od
bitke na Lepantu pa do
posljednjega rata. Ona je
simbol i znak života i pobjede
te predstavlja pogled srcem
Majke Marije, koja je čuvala i
prebirala u svom srcu svaki
Kristov događaj. Marija nas
vodi svojim srcem i uči kako
spoznati Isusa Krista”, istaknuo
je, uz ostalo, nadbiskup Barišić,
upozorivši da krunica kao
sažetak Evanđelja treba postati
životna molitva svakoga
čovjeka. Razlažući otajstva

Marijine krunice osvrnuo se i
na nedavno pridodana Otajstva
svjetla, upozorivši da danas
živimo u tami nepravde,
nemira, podjela i korupcija.
“Imamo li veće nade od
Otajstava svjetla? Nije li Krist
onaj koji može i želi osvijetliti
misterij našega života kako bi
shvatili naš ljudski i vjernički
život”, zapitao je okupljene
vjernike splitsko-makarski
nadbiskup te zaključio pritom
da su Otajstva Gospine krunice
snažni i djelotvorni lijek
ljudima današnjeg vremena,
obiteljima u rješavanju njihovih
poteškoća i lijek našem društvu
koje je, kako je kazao, danas
bolesno.
U večernjim satima misno
slavlje za sve dobročinitelje
župe i svetišta predvodio je
provincijal Maretić.

Prijepodnevno slavlje
u svetištu predvodio je
nadbiskup Barišić
zajedno s
provincijalom
Maretićem

www.ika.hr

Split, 21.11.2002. (IKA) - Župa
i svetište Gospe od Zdravlja u
Splitu svečano je 21. studenoga
proslavila blagdan Gospe od
Zdravlja. U sudjelovanju
mnoštva vjernika središnje
prijepodnevno slavlje u svetištu
predvodio je splitsko-makarski
nadbiskup Marin Barišić
zajedno s provincijalom
Franjevačke provincije
Presvetog Otkupitelja fra
Žarkom Maretićem,
gvardijanom franjevačkog
samostana fra Petrom
Milanovićem Litrom i ostalim
redovnicima toga samostana.
Nadbiskup Barišić upozorio je
da je naše vrijeme obilježeno
raznim usavršavanjima,
označeno i različitim vrstama
bolesti, a susrećemo se i s
novim bolestima kao pojedinci,
obitelj i društvo. Ustvrdivši da

Prijedlozi ugovora sa SPC i Islamskom zajednicom
Zagreb, 21.11.2002. (IKA) –
Hrvatska Vlade je na svojoj
sjednici 21. studenoga, između
ostalog, donijela odluku kako je
suglasna da se Židovskoj općini
Zagreb osigura financijska
sredstva u 2002. godini u
iznosu od 300 tisuća kuna za
sufinanciranje pripreme

izgradnje Židovskoga kulturnog
centra i sinagoge u Zagrebu,
stoji u priopćenju Ureda za
odnose s javnošću Vlade RH.
Također je Vlada suglasna da
se Islamskoj zajednici u
Hrvatskoj osiguraju financijska
sredstva u iznosu od 1,5
milijuna kuna za obavljanje

redovitih djelatnosti Zajednice.
Vlada je utvrdila Prijedlog
ugovora između Vlade RH i
Srpske pravoslavne crkve u
Hrvatskoj te Prijedlog ugovora
između Vlade RH i Islamske
zajednice u Hrvatskoj.

Požega: Klarise položile zavjete
Požega, 21.11.2002. (IKA) - U
tijeku svečanoga misnog slavlja
u nedovršenoj samostanskoj
kapelici sestara klarisa, koje je
21. studenoga predvodio
požeški biskup Antun
Škvorčević, s. Kristijana
položila je vječne doživotne
zavjete, a s. Rahela prve
privremene zavjete.

Požeški biskup istaknuo je kako
smo svjedoci posebnog
događaja predanja dviju sestara
Bogu i njihova služenja na
njegovu slavu. Taj događaj
dubokih dimenzija, kojem su
nazočili brojni vjernici, kako je
napomenuo biskup, događa se
na spomendan Prikazanja
Blažene Djevice Marije u

hramu.
Polaganjem vječnih zavjeta s.
Kristijane požeški samostan
klarisa ima pet redovnica koje
su položile vječne zavjete te
jednu koja je položila prve i
jednu kandidatkinju. Taj je
samostan klarisa u Požegi
jedini kontemplativni samostan
na području Požeške biskupije.

100. obljetnica smrti Nikole Badovinca
Zagreb, 21.11.2002. (IKA) – U
povodu 100. obljetnice smrti
zagrebačkog gradonačelnika
Nikole Badovanica slavljena je
21. studenoga misa zadušnica u
grkokatoličkoj crkvi Sv. Ćirila i
Metoda na zagrebačkome

vijesti news

Gornjem gradu. Misu
zadušnicu predvodio je rektor
Grkokatoličkog sjemeništa u
Zagrebu Nikola Nino Kekić.
Proslavu obljetnice priredilo je
Društvo za njegovanje
kulturno-tradicijskih i

povijesnih vrijednosti
Žumberka "Tadija Smičiklas".
Nikola Badovinac rođen je
1827. u Badovincima na
Žumberku. Nakon Kraljevske
klasične gimnazije u Zagrebu
završio je Filozofski, a zatim i

Misu zadušnicu
predvodio je rektor
Grkokatoličkog
sjemeništa u Zagrebu
Nikola Nino Kekić
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Pravni fakultet. Badovinac je
bio stručnjak u upravi, a
zagrebački gradonačelnik bio je
od 1885. do 1887. godine, kad
ga je ban Khuen Hederrvary
smijenio zbog političkog
neslaganja. Za Badovinčeva
gradonačelnikovanja započelo

je uređenje sveučilišnog trga,
dovršen je Muzej za umjetnost i
obrt, izgrađena Škola
primijenjene umjetnosti,
pokrenuta je inicijativa za
izgradnju novog kazališta. U to
je doba prvih pedeset
Zagrepčana dobilo telefone.

Autor je studije o Žumberku, a
za posebne zasluge Carska
kancelarija u Beču dodijelila
mu je plemićki naslov. Nikola
Badovinac pokopan je 1902.
godine na Trsatu u Rijeci.

Don Ivan Grubišić o politikantstvu i politici
Zagreb, 21.11.2002. (IKA) –
Predavanje "Hrvatska između
politikantstva i politike" održao
je 21. studenoga don Ivan
Grubišić u Europskom domu u
Zagrebu u organizaciji
Europskog pokreta i Europskog
doma iz Zagreba te Hrvatske
akademske udruge iz Splita. Na
početku izlaganja don Ivan
ocijenio je kako "politikantstvo
rastače hrvatsko društvo, a
očituje se u mržnji koja je

zavladala u velikim i opasnim
razmjerima". "Nesnošljivost
prema ratnim neprijateljima
danas se pretvorila u mržnju
prema političkim
neistomišljenicima", rekao je
don Ivan odredivši
politikantstvo kao "naopaku
politiku" i "zlu političnost", te
je ustvrdio kako se od početka
90-ih u Hrvatskoj živi od
politikantstva i za njega, a da je
sve drugo tek forma i sredstvo

za takav oblik društvenog
djelovanja. "Politikantstva nisu
pošteđeni ni gospodarstvo,
sudstvo, znanost, umjetnost,
školstvo i zdravstvo, koje
potresaju politikantske igre
politikantskih interesnih
grupa", istaknuo je predavač,
ocijenivši da je stanje u politici
i hrvatskom društvu ove godine
gore, nego protekle godine.

Nudi li globalizirano društvo šansu svima?

www.ika.hr

Predstavljena
ekonomija zajedništva
koja se temelji na
načelu solidarnosti

Chiara Lubich predložila je u
Brazilu 1991. godine
ekonomiju zajedništva u koju bi
bila utkana i načela
solidarnosti, istaknula je
ekonomistica Marija Fabjan,
dodavši kako je nakon 10
godina san postao realnost, jer
na tome novom principu djeluje
761 poduzeće u svijetu. Prema
načelima ekonomije zajedništva
dohodak se dijeli na tri razine:

za potrebe poduzeća, za ljude u
potrebi te za širenje te ideje.
Politolog Faruk Redžepagić
osvrnuo se na globalizacijske
procese kroz povijest
čovječanstva, istaknuvši kako
je sadašnja globalizacija
zahvatila svakog čovjeka i
svaki pokušaj bijega opet ga
vraća u globalno selo.

Blagdan Gospe od Zdravlja u Zadarskoj nadbiskupiji
Blagdan svečano
proslavljen u Zadru i
13 župa Nadbiskupije
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Zagreb, 21.11.2002. (IKA) –
Na okruglom stolu "Nudi li
globalizirano društvo šansu
svima?", koji su u četvrtak 21.
studenoga u studentskom domu
"Cvjetno naselje" u Zagrebu
priredili Mladi za ujedinjeni
svijet Pokreta fokolara,
studentima je predstavljena
ekonomija zajedništva, koja se
temelji na načelu solidarnosti.
Utemeljiteljica Pokreta fokolara

Zadar, 21.11.2002. (IKA) - Na
blagdana Prikazanja Marijina, u
četvrtak 21. studenoga, svečano
je proslavljen blagdan Gospe
od Zdravlja u gradu Zadru i u
trinaest župa Zadarske
nadbiskupije: Istu, Kistanjama,
Smilčiću, Povljani, Vinjercu,
Starigradu-Paklenici, Zatonu,
Žmanu, Pristegu, Sukošanu,
Neviđanima i Radovinu.
Zadrani su svečano slavili svoju
nebesku zaštitnicu u drevnom
svetištu Gospe od kaštela, kako
se u ranija vremena nazivala. U
povodu blagdana večernju
svečanu misu zajedno s
osmoricom svećenika u
katedrali Sv. Stošije predvodio
je zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa. Primjenjujući Božju
riječ na našu stvarnost,
nadbiskup Prenđa se u
propovijedi zaustavio pred
jednom pojavom, koja je u
ovome povijesnom trenutku
iznimno nazočna u našem
društvu i narodu, a to je bolest
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beznađa i depresije, koja nas
čini nesposobnima za uzlet i
optimizam, za životnu
kreativnost i stvaralaštvo. Kao
da smo duhovno osakaćeni i ne
možemo ovog trena poletjeti
naprijed i iznad situacije, kazao
je nadbiskup Prenđa i
nadopunio da tu situaciju ne
smijemo omalovažiti, nego
svatko tko igra neku ulogu u
društvu, državi ili Crkvi mora
ozbiljno razmišljati nad tom
pojavom, jer ona je znak
ozbiljne bolesti, koja može
imati dalekosežne posljedice.
“Radi se o onom što se zove
sindrom, tj. znak morala onoga
koji je izišao iz ropstva, i to se
ponavlja s nama. Dok su se
Izraelci spremali izići na
slobodu, sve je vrilo u njima, i
energije nije nedostajalo. I na
putu uz umor, posrtaje i
posustajanja našlo se dovoljno
snage za doći u obećanu
zemlju. U slobodi započinju
problemi i počinje se misliti

gdje smo došli? Tko nas je
ovdje doveo? Zašto smo
ostavili neke bolje materijalne i
psihološke situacije? Je li nam
sve ovo trebalo? Takve uzvike i
danas čujemo. Jesu li sve žrtve
vrijedile ovog što danas
imamo? Takva pitanja
postavljaju umorni ljudi onda
kada sumnjaju u sebe, u
slobodu i darove što nam je
Bog dao. Zato je ovo ozbiljan
trenutak, a zapravo to je put
dostojanstvu i vlastitoj
afirmaciji, slobodi i zraku u
kojem možemo disati imenom i
prezimenom, u prostoru koji
nam je Bog. Taj dolazak je bio
poziv da činimo novi poredak i
da obitelj, škole i zemlju
izgrađujemo na novi način, te
da postavimo i uredimo
nutarnje odnose u svome
društvu na kršćanski način”,
poručio je okupljenom
vjerničkom mnoštvu nadbiskup
Prenđa.
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Međurić: Obnovljena crkva Sv. Nikole
Međurić, 22.11.2002. (IKA) U naselju Međurić kod Kutine,
gdje pretežito žive pripadnici
češke i slovačke manjine,
obnovljena je župna crkva Sv.
Nikole, a prije toga je
obnovljen i župni dvor. Crkva
je izgrađena 1825. godine i na
njoj do sada nije bilo većih
obnoviteljskih zahvata, a do
ove godine nije se bitno
obnavljalo ni krovište. Obnova
je izvršena pod nadzorom

Zavoda za zaštitu spomenika
kulture, a pomogli su vjernici
dobrovoljnim prilozima te
donatori. Prethodno je oko
temelja crkve postavljena
drenaža, kako bi se suzbila
vlaga u zidovima, a u planu
župnika Milana Vidakovića je i
izmjena stolarije te postavljanje
plinskog grijanja u crkvu. Župa
je u sastavu Požeške biskupije,
a s oko 1.800 vjernika spada
među manje župe. Radove na

obnovi crkve izvelo je
poduzeće Graditeljstvo d.o.o. iz
Garešnice, a ukupno je
utrošeno oko 350.000 kuna. Uz
župljane, pomogao je i Grad
Kutina, Sisačko-moslavačka
županija, Požeška biskupija,
putem natječaja župa je dobila i
donaciju Zagrebačke banke za
zaštitu spomenika kulture, a dio
novca donirala je i Privredna
banka Zagreb.

Buzet: Blagoslov nove kapelice u Istarskim Toplicama
Buzet, 22.11.2002. (IKA) –
Porečko-pulski biskup Ivan
Milovan blagoslovio je u petak
22. studenoga novoizgrađenu
kapelicu "Majke Božje od
zdravlja" u kompleksu lječilišta
Istarske Toplice kod Buzeta. U
obredu blagoslova i mise
sudjelovalo je više svećenika i

dvjestotinjak gostiju hotela, a
pjevao je zbor liječnika iz
Rijeke.
U homiliji je biskup spomenuo
važnost da se bude s Bogom u
svim životnim prilikama.
Vrijeme odmora i liječenja
osobito je pogodno za susret s
Bogom, bližnjima i vlastitom

savješću.
Novom kapelicom unutar
samog lječilišta, Istarske
Toplice dobile su mjesto za
sabranost i molitvu, kao i za
slavljenje mise koja se do sada
slavila nedjeljom u obližnjoj
crkvi Sv. Stjepana.

Župa Podturen gradi pastoralni centar
učenje i zabavu. Pastoralni
centar lani je stavljen pod krov,
a sada slijedi unutarnje
uređenje.
Dosadašnji troškovi iznosili su
370.000 kuna. Svi

zainteresirani mogu uplatiti
novčanu pomoć za gradnju
pastoralnog centra na poslovni
račun Župe Podturen br.
2392007-1100048943 s
naznakom za pastoralni centar.

www.ika.hr

Podturen, 22.11.2002. (IKA) –
Župa Podturen u Varaždinskoj
biskupiji gradi pastoralni centar
– prostorije koje će biti
namijenjene mladima, ali i
starijima za druženje, igru,

Problemi oko izgradnje Centra za rehabilitaciju djece
Požega, 22.11.2002. (IKA) Požeški biskup Antun
Škvorčević primio je 22.
studenoga u Biskupskom dvoru
u Požegi predsjednika požeške
Udruge roditelja djece s
poteškoćama u razvoju “MI”
Tomicu Galovića i Tomu
Jušića. U tijeku susreta
razgovaralo se o problemima
koji su nastali oko izgradnje
Centra za rehabilitaciju djece s

poteškoćama u razvoju zbog
odluke Gradskog poglavarstva
grada Požege kojom je poništen
Ugovor s Udrugom “MI” o
dodjeli zemljišta za izgradnju
spomenutog centra. Bilo je
govora i o daljnjoj suradnji
između Crkve i Udruge.
Dogovoreno je da Udruga i
nadalje svoja redovita
okupljanja ima u dvorani “Bl.
Alojzija Stepinca” u

Biskupskom dvoru. Jednako
tako dana je puna potpora
organiziranju proslave sv.
Nikole za djecu s poteškoćama
u razvoju.
U tom smislu u požeškoj
katedrali održat će se 5.
prosinca misa za roditelja i
djecu, a predvodit će je biskup
Škvorčević te će nakon toga
djeca izvesti svoj prigodni
program.

Vinkovci: 77. obljetnica Cecilijina društva
Vinkovci, 22.11.2002. (IKA) Društvo "Sv. Cecilije",
najstarije društvo u
Vinkovcima, u petak 22.
studenoga koncertom u
vinkovačkoj crkvi Sv. Euzebija
i Poliona obilježilo je 77.

godina svoga djelovanja.
Koncert je održan u tijeku mise,
koju je predvodio župnik i
dekan vinkovački mons. Tadija
Pranjić.
Uz latinsku Misu breavis
Charlesa Gounoda, zbor je

izvodio i skladbe Albe
Vidakovića, s. Tarzicije Fosić,
Cherubinija, Wagnera i drugih.
Zborom je ravnala Branka
Domačinović, a za orguljama je
bila Dubravka Vukovarac.

Zagreb: Tiskana prigodna božićna poštanska marka
Zagreb, 22.11.2002. (IKA) –
Hrvatska pošta izvijestila je 20.
studenoga kako će marka
nominalne vrijednosti 2,30
kuna i karnet od 10 maraka na
temu "Božić 2002." u izdanju
Hrvatske pošte biti u prometu
od 21. studenoga. Marku su
dizajnirali Zagrepčani Orsat

vijesti news

Franković i Ivana Vučić. Motiv
na poštanskoj markici je detalj
poliptiha "Bogorodica sa
svecima" iz XVI. stoljeća, koji
se nalazi u crkvi Sv. Marije na
Dančama u Dubrovniku, a djelo
je dubrovačkog slikara Nikole
Božidarevića.
Marka je tiskana u čakovečkom

TIZ-u "Zrinski", a uz nju je
tiskana i prigodna omotnica
Prvoga dana (FDC).
U Poštanskom uredu 10101
Zagreb u Jurišićevoj 13 bio je
21. i 22. studenoga u uporabi
prigodni žig Prvoga dana.

Motiv na poštanskoj
markici je detalj
poliptiha "Bogorodica
sa svecima" iz XVI.
stoljeća
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O komunikaciji s osobama s invaliditetom
Zagreb, 22.11.2002. (IKA) "Bonton u svakodnevnoj
komunikaciji s osobama s
invaliditetom", koji je zajedno
sa slikovnicom "Bontončić, ili
kako svima biti prijatelj"
objavio Hrvatski savez udruga
tjelesnih invalida, predstavljen
je, u sklopu Tjedna mira
Hrvatskoga Caritasa u petak 22.
studenoga u Zagrebu. Treće,
obnovljeno izdanje "Bontona u
svakodnevnoj komunikaciji s
osobama s invaliditetom"

donosi 18 lako razumljivih
uputa za ponašanje prema
osobama s posebnim
potrebama. Predsjednica
HSUTI mr. Mirjana
Dobranović istaknula je kako je
u razgovoru s ljudima utvrdila
da oni žele pomoći osobama s
invaliditetom, ali ne znaju
kako, a sve nepoznato i
neobično stvara strah u
komunikaciji. "Bonton" je
sročen sa željom da se olakša
svakodnevni život osoba s

invaliditetom i da se ljude
potakne na kontakte bez straha.
"Bontončić" nudi 17
jednostavnih savjeta kako
pomoći djeci s invaliditetom u
učenju, kretanju ili kako ih
uključiti u igru. Svako pravilo
ilustrirao je Joško Marušić.
Slikovnica je tiskana u 30.000
primjeraka i podijeljena po
svim vrtićima i osnovnim
školama u Hrvatskoj.

Malinska: Započeo kolokvij o biskupu Mahniću
Ograničivši se samo
na osvjetljavanje
duhovnog lika biskupa
Mahnića, organizator
kolokvija Krčka
biskupija htjela je
bolje upoznati "veliku
ličnost našega
crkvenog i narodnog
života"

Malinska, 22.11.2002. (IKA) –
U Malinskoj je 22. studenoga
priređen jednodnevni
""Kolokvij o duhovnom liku i
značaju krčkog biskupa Antuna
Mahnića (1850-1920)".

www.ika.hr

Ograničivši se samo na
osvjetljavanje duhovnog lika
biskupa Mahnića, organizator
kolokvija Krčka biskupija
htjela je bolje upoznati "veliku
ličnost našega crkvenog i
narodnog života", kao što je u
pozdravnoj riječi istaknuo krčki
biskup Valter Župan. Osim
njega na skupu su nazočni bili
riječki nadbiskup i metropolit
Ivan Devčić, biskupi Mile
Bogović i Josip Mrzljak,
umirovljeni nadbiskupi Ante
Jurić i Marijan Oblak te
izaslanik iz Slovenije
mariborski pomoćni biskup
Anton Stres, koji je kao i
nadbiskup Devčić uputio
pozdrav brojnim nazočnim
svećenicima, redovnicima,
redovnicama, predstavnicima
mjesnih vlasti te kulturnoga,
znanstvenog i društvenog
života.
Teolog Mahnić u slovenskoj se
i crkvenoj javnosti predstavio
kao beskompromisni borac za
jasne katoličke stavove,
odnosno za razlikovanje
duhova, kako je on to isticao,
boreći se osobito protiv
liberalizma. Govoreći o takvoj
njegovoj ulozi rektor
Slovenskoga papinskog zavoda
u Rimu dr. Jožko Pirc prikazao
je Mahnića tijekom njegove 23godišnje djelatnosti u Sloveniji
kao nezaobilazni dio slovenske
povijesti. Njegov "aut-aut"
("ili-ili") pokazivao je takav
značaj u kojem je slovenstvo
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bilo izjednačeno s katolištvom,
a povezanost s Papom bilo je
jamstvo jedinstva i utvrđenosti
u istini. Mahnić je još u
Sloveniji bio zelot (bojovni i
gorljivi borac), a u Hrvatskoj je
to nastavio činiti, ali više kao
pastir, ustvrdio je dr. Pirc.
O idejnim strujanjima u
Hrvatskoj, koja su biskupu
Mahniću bila izazov za
djelovanje, čulo se iz izlaganja
dr. Mirka Mataušića iz
Zagreba. Zadržavši se na
političkim i idejnim strujanjima
on je Mahnića prikazao kao
vješta i odlučna borca, koji je
znao iskoristiti sredstva koja su
nametnuli njegovi protivnici,
posebice organiziranjem
vjernika i tiskom. Moderni,
koja je raskidala s tradicijom i
liberalizmu, koji je imao više
načina i oblika djelovanja, kao i
antiklerikalizmu, koji je imao i
svojih snažnih političkih oblika,
Mahnić je suprotstavio svoju
snažnu zauzetost, posebno
organiziranjem svećeničke
duhovnosti i zajedništva putem
tiska, u kojemu je iznosio svoje
stavove. Izvor takva njegova
duhovnog lika bio je posebice u
njegovoj uronjenosti u
sakramentalni i asketski život,
kakvoga je provodio, o čemu je
govorio dr. Anton Tamarut iz
Rijeke. Mahnićev osnovni
teološki izvor bilo je Sveto
pismo, nauk crkvenih otaca i
papinska pisma. No, više od
svega čini se da svoju duhovnu
strukturu biskup Mahnić može
zahvaliti svojim roditeljima,
posebice majci. Izgarao je u
čežnji za svetošću, a svoju
šutljivost i povučenost
pretvarao bi u gorljivost
nastupa, osobito pred mladima.

"Mahnić je mnogo energije
usmjerio na rad s pastoralnim
klerom. Trudio se oko
međusobnog zbližavanja
svećenika i boljeg povezivanja
s biskupom, zatim oko
svećeničkog udruživanja,
njihove duhovne formacije i
osposobljavanja za uspješno
djelovanje u tadašnjim
prilikama", ustvrdio je u svome
izlaganju dr. Anton Bozanić iz
Malog Lošinja. Brojne
biskupove inicijative bile su
usmjerene tome cilju.
Novopokrenuti biskupijski list
"Acta curiae" pridonio je
komunikaciji svećenika s
biskupom, a obnovljene
pastoralne konferencije učinile
su nov pomak u povezivanju
svećenstva putem uzajamne
razmjene mišljenja i iskustava,
što se u Krčkoj biskupiji od
Mahnićeva vremena očuvalo
sve do danas, ustvrdio je
predavač. Pomoću lista
"Sanctissima eucharistia"
Mahnić je proširio svoj utjecaj
na društvo svećenika klanjalaca
i izvan vlastite biskupije.
Oblikovanje društva svećeničke
zajednice putem istoimenog
lista bio je daljnji korak
Mahnićeva neposrednog
utjecaja na formaciju
svećenika. Od klera je tražio
ponajprije solidnu duhovnost
utemeljenu na askezi, a tad i
vanjsku, odnosno intelektualnu
formaciju, kojoj pripada i
proučavanje suvremenih pitanja
i tumačenje znakova vremena,
u čemu je na neki način bio i
predskazatelj jednog od
polazišta na Drugome
vatikanskom koncilu.

Domovinske vijesti

Mirotvorstvo Mahatme Gandhija
Zagreb, 22.11.2002. (IKA) –
Dr. Mislav Ježić, profesor
indologije na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu, održao je u
sklopu Tjedna mira Hrvatskog
Caritasa u petak 22. studenoga
predavanje o mirotvorstvu
Mahatme Gandhija (19691948), koji se nenasilnim
metodama borio za neovisnost
Indije od britanske vlasti.
Mohandas Karamchand Gandhi
rođen je 1869. godine u
hinduističkoj obitelji, u vrijeme
kad se britanska vlast u Indiji
definitivno učvrstila. Naime, do
1858. godine Indijom je vladala
Istočnoindijska kompanija, a od
te godine je britanska kraljica
postala indijska carica,
nasljednica indijskih careva.
Kao devetnaestogodišnjak
otišao je u London studirati
pravo. Intenzivno je čitao, a

posebno ga se dojmilo
Evanđelje i Isusov govor na
gori. Gandhi je smatrao da iz
svake religijske tradicije treba
izvući ono što čovjeka vodi
dobru. Po završetku studija
Gandhi je pravničku praksu
obavljao u indijskoj zajednici u
Južnoj Africi, gdje su se počele
osjećati posljedice
diskriminacijskih zakona prema
crncima i Indijcima. Gandhi se
angažirao u nenasilnome
građanskom otporu
diskriminacijskim zakonima u
Južnoafričkoj Republici. Kad se
1915. godine vratio u Indiju, u
svojoj je domovini već bio
glasovit čovjek, tako da su ga
zvali Mahatmom – Velikom
dušom. Za predsjednika
Indijske kongresne stranke,
najjače domaće stranke, izabran
je 1920. godine i tu je dužnost
obnašao do 1934. godine. Kroz

to je vrijeme vodio borbu za
indijsku samoupravu svojim
nenasilnim metodama.
Formalno je izišao iz politike
1934. godine, no, nastavio je
raditi na socijalnim reformama.
U 40-im godinama obnovio je
borbu za neovisnost Indije.
Nakon II. svjetskog rata
britanska vlast odlučila je
napustiti Indiju uz visoku
cijenu – da je podijeli na Indiju
i Pakistan. Gandhi je tu podjelu
smatrao tragedijom i više puta
pokušao je djelovati kako bi se
muslimani i hindusi dogovorili
o zajedničkoj budućnosti, što
mu nije uspjelo. Hinduistički
ekstremist ubio ga je 30.
siječnja 1948. godine.
Nakon predavanja održan je
molitveno-meditativni susret
koji je u crkvi Ranjenog Isusa
predvodio Franjevački
svjetovni red.

Predavanje dr.
Mislava Ježića u
sklopu Tjedna mira
Hrvatskog Caritasa

Sv. Juraj na Bregu, 22.11.2002.
(IKA) - Misnim slavljem na
blagdan sv. Cecilije u župnoj
crkvi Sv. Jurja u župi Sveti
Juraj na Bregu u
Gornjomeđimurskom dekanatu
proslavljene su 22. studenoga
tri obljetnice. Crkveni zbor
obilježio je 35. obljetnicu
osnutka, voditelj zbora i
orguljaš Valent Horvat 45.
obljetnicu glazbenog
djelovanja, a župnik preč. Ivan
Kozjak 30. obljetnicu
pastoralnog rada u župi Sveti
Juraj na Bregu.
Misu, u tijeku koje je pjevao
slavljenički zbor, predvodio je
preč. Kozjak zajedno s
umirovljenim župnikom preč.
Ivanom Novakom. U
propovijedi se župnik osvrnuo

na dokument hrvatskih biskupa
“Na svetost pozvani”. U
molitvi vjernika zahvaljeno je
na trostrukom župnom slavlju
te su upućene molitve za veće
zajedništvo župne zajednice i
uključivanje novih članova u
zbor, a nazočni su molili i za
osmero pokojnih članova
crkvenog zbora, nekadašnjeg
orguljaša-kantora Rafaela
Novaka te dvojicu prijašnjih
župnika Josipa Volka i Mirka
Gojnika. Nakon mise crkveni
zbor izveo je nekoliko skladbi
uz pratnju orguljaša Horvata.
Orguljaš Valent Horvat, danas
najstariji kantor u Međimurju,
svoju je aktivnost u crkvenoj
glazbi započeo 1957. godine u
čakovečkoj župnoj crkvi Sv.
Nikole biskupa kao orguljaš i
voditelj crkvenih zborova. Od

1967. djeluje kao orguljaš u
župi Sveti Juraj na Bregu, gdje
je odmah po dolasku uz
potporu tadašnjeg župnika
Gojnika i župljana osnovao
crkveni zbor, koji danas ima
oko 60 članova od 10 do 80
godina starosti, a poznat je po
tomu što u njemu pjevaju čitave
obitelji. U kantorskoj službi
pomaže mu i sin Tihomil
Horvat, poznati graditelj i
restaurator orgulja.
Župnik preč. Ivan Kozjak,
počasni kanonik Varaždinskočazmanskog kaptola, u župi
Sveti Juraj na Bregu djeluje od
1972. godine. Po svećeničkom
ređenju obavljao je službu
kapelana u Bjelovaru, te
župnika u Ruševu u Požeškoj
dolini i Trnovitici pokraj
Garešnice.

Crkveni zbor obilježio
je 35. obljetnicu
osnutka, voditelj
zbora i orguljaš
Valent Horvat 45.
obljetnicu glazbenog
djelovanja, a župnik
preč. Ivan Kozjak 30.
obljetnicu pastoralnog
rada u župi Sveti
Juraj na Bregu

izobrazba kako klera tako i
naroda, također je važni dio
njegova rada.

To se pitanje postavlja
nakon kolokvija o
duhovnome liku i
značaju toga krčkog
biskupa s početka 20.
st., o čemu je škrto
progovorilo više
predavača, a što je na
svoj način u
zaključnoj riječi
podržao i biskup
Župan
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Sv. Juraj na Bregu: Trostruko župno slavlje

Je li Mahnić novi kandidat za oltar?
Malinska, 22.11.2002. (IKA) –
Je li biskup Mahnić novi
kandidat za oltar? To se pitanje
postavlja nakon kolokvija
održanog u Malinskoj na Krku
22. studenoga o duhovnome
liku i značaju toga krčkog
biskupa s početka 20. st., o
čemu je škrto progovorilo više
predavača, a što je na svoj
način u zaključnoj riječi
podržao i biskup Župan.
O Mahnićevu pastoralu za
potrebe vjernika u
poslijepodnevnom nastavku
kolokvija govorio je dr. Franjo

vijesti news

Velčić, istaknuvši brojne
pobožnosti i pastoralne
inicijative, koje je taj biskup
pokrenuo i održavao. Posebno
se zauzimao za nedjeljni
vjeronauk za djevojke, društvo
klanjateljica, bratovštine, a
osnivao je i Marijine
kongregacije za mlade,
apostolat sv. Ćirila i Metoda,
pri čemu je uvijek vodio računa
i o socijalnom angažmanu “kao
nitko prije niti poslije njega”,
ustvrdio je predavač. Mahnić je
dobro poznavao svoje župe
koje je redovito obilazio svake
treće godine, a liturgijska

O tome liturgijskom radu,
prema dokumentima 1. krčke
sinode iz 1901. godine govorio
je mr. Ivan Milovčić iz Rijeke.
U liturgiji je Mahnić slijedio
rimske uzore i naputke, ali je
prepoznavao i poštivao
narodnosne odnosno
starohrvatske korijene. U tom
je smislu svesrdno podupirao
školovanje svećenstva kako bi
liturgiju znali slaviti na
latinskome tako i na
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staroslavenskom jeziku.
Izdavaštvo je zauzimalo važni
dio toga njegova rada u koju
svrhu je osnovao
Staroslavensku akademiju
1902. godine, kojoj je priskrbio
i tiskaru. Može se reći da je
više bio liturgičar-praktičar i
zauzeti promicatelj
liturgijskoga apostolata.

popustljivosti. O tome je
izvijestila Irena Žužić iz Krka,
posebno podcrtavajući
Mahnićevu težnju da kršćani, a
osobito mladi, budu nazočni u
svim djelatnostima vođeni
razumom i evanđeoskom
mudrošću za koje je smatrao da
se mogu odgojiti i usmjeriti u
katoličkim mladeškim
udruženjima.

Biskup Mahnić je hrvatskim
katoličkim pokretom
neizbrisivo urezan u povijest
Crkve u Hrvata, ustvrdio je
gospićko-senjski biskup Mile
Bogović u svome izlaganju,
budući da je za svoje djelovanje
našao pogodna mjesta i načine
kao i suradnike, posebice
usmjerivši djelovanje na mlade.
Na području medija, koje je
smatrao iznimno važnima, ni
danas nismo tako daleko koliko
je u svoje vrijeme bio on.
Mahnić je bio reformator koji
se trudio biti svet, ne tražeći
samo tehničko provođenje
kršćanskih načela već i primjer
vlastita života. Neke njegove
stavove i ideje danas nije
moguće slijepo prihvatiti, već
je i iz onoga što je on kritizirao
i s čime je polemizirao
potrebno pokušati vidjeti
pozitivne prinose kojih je
svakako tijekom povijesti bilo,
rekao je biskup Bogović,
izričito spominjući liberalizam.
Svoje ideje u vezi s
djelovanjem katoličke mladeži
taj je krčki biskup širio putem
časopisa za mlade “Luč”, a
posebno je isticao cjelovito
prihvaćanje vjere,
sakramentalni život i askezu
nasuprot relativizmu i vjerskoj

O svjedočanstvima
suvremenika toga biskupa
podatke je iznio fra Vice Blekić
iz Zagreba, koji se ograničio na
iskaze prigodom prijenosa
smrtnih ostataka biskupa
Mahnića s Mirogoja u crkvu
otaca trećoredaca na Ksaveru.
Vrhbosanski nadbiskup Ivan
Šarić njegov je značaj ocijenio
kao najviše što može dati jedan
čovjek, dok ga je njegov
nasljednik na krčkoj stolici
biskup Josip Srebrnić označio
kao oca katoličkoga đaštva.
Župnik u Baški Mate Milovčić
ustvrdio je kako krčki kler neće
mirovati dok se njegovi
posmrtni ostaci ne nađu u Krku.
Fran Binički naziva ga
prorokom, a tadašnji krčki
kancelar govori o njegovoj
skromnosti, dok Krešimir
Pečnjak ističe kako je među
đacima bio demokrat. Milan
Pavelić ističe njegovu veliku
ljubav a Ivan Butković,
biskupov prvi suradnik,
naglašava kako će se dugo
osjećati posljedice njegove
jasne opredijeljenosti. Fra
Ignacije Radić, njegov
životopisac i ispovjednik,
isticao je njegovu svetačku
strukturu, dok ga je časni sluga

Božji Ivan Merz označio kao
jednog od najznačajnijih
crkvenih osoba koji je bio “jeka
Rima” i “trublja papinstva”.
Fra Ante Badurina iz Zadra
pokušao je vrednovati život i
djelo biskupa Mahnića,
ustvrdivši kako je prvu
polovicu 20. st. označio upravo
on, dok je drugu polovicu
osvijetlio bl. Alojzije Stepinac.
Mahnić je smatrao da se ne
smije stajati već treba djelovati,
zatim da se narodu moraju
pružiti plodovi filozofske i
teološke naobrazbe te da treba
njegovati dijalog. No, njegovu
najtočnijem vrednovanju
najviše bi pridonio proces
beatifikacije. Osim toga
predavač smatra kako bi trebalo
osnovati neki institut s
njegovim imenom koji bi
nastavio razvijati one ideje koje
je pokrenuo ili ih nije do kraja
doveo i biskup Mahnić. Bio je
vizionar, htio je zahvatiti sva
područja života, imao je
inicijativnost, bio je vođa
rijetkoga formata, a svojim je
stavovima o ulozi laika u Crkvi
bio preteča II. vatikanskog
koncila.
U raspravi je upozoreno kako
Mahnić nije imao samo osmero
braće, već je imao još pet
sestara, što se nije dovoljno
znalo. Izražena je želja da se
izdaju reprint izdanja njekih
njegovih knjiga, odnosno da se
sačini barem manja brošura,
kako bi se širi slojevi vjernika
upoznali s tim velikanom Krčke
crkve s početka 20. st.

Blagdan sv. Cecilije u Požegi
Nakon mise održan je
prvi koncert u novom
ciklusu "Orgulje –
kraljica instrumenata"

Požega, 22.11.2002. (IKA) - U
povodu blagdana sv. Cecilije,
zaštitnice glazbe i glazbenika,
požeški biskup Antun
Škvorčević predvodio je 22.
studenoga euharistijsko slavlje
na kojem su u požeškoj
katedrali sudjelovali članovi
katedralnog zbora, zbora crkve
Sv. Lovre, Srednje glazbene
škole i HKUD "Vijenac".
U uvodu u misno slavlje biskup
je istaknuo važnost njegovanja

crkvenog pjevanja i ulogu
pjevača u samoj liturgiji te
zahvalio svima onima koji se
trude da kroz glazbu pronose
Božji govor srcu čovječjem.
Nakon mise održan je prvi
koncert u novom ciklusu
"Orgulje – kraljica
instrumenata", koji četvrtu
godinu za redom organizira
Biskupski ordinarijat u Požegi.
Na orguljama je vrlo uspješno
prvi puta samostalno nastupio

Andrej Šeper, učenik prvoga
razreda požeške Srednje
glazbene škole u klasi prof.
Alena Kopunovića Legetina, a
izveo je djela J. S. Bacha, W.
Sticklesa i L. N. Clerambaulta.
Nakon koncerta u dvorani bl.
Alojzija Stepinca u
Biskupskom dvoru nastavljeno
je zajedništvo požeških pjevača
s biskupom i svećenicima uz
prigodni domjenak.

Zagreb: 50. obljetnica smrti fra Anzelma Canjuge
U župi sv. Leopolda
Mandića utemeljen
zbor u čast toga
crkvenoga glazbenika
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Zagreb, 22.11.2002. (IKA) - U
novoutemeljenoj zagrebačkoj
župi sv. Leopolda Bogdana
Mandića u zagrebačkoj
Dubravi na blagdan sv. Cecilije
22. studenoga utemeljen je
župni zbor i obilježena 50.

27. studenoga 2002. broj 48/2002

obljetnica smrti hrvatskoga
crkvenoga glazbenika kapucina
fra Anzelma Canjuge. Svečanu
koncelebriranu euharistiju
vodio je dr. fra Zdenko
Tomislav Tenšek, predstojnik
Instituta za teološku kulturu

laika KBF-a u Zagrebu,
zajedno s provincijalom
hrvatskih kapucina fra Mirkom
Kemivešem i sužupnikom fra
Ivom Brkovićem.
U prigodnoj propovijedi fra
Mirko Kemiveš podsjetio je na
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crkvenoga glazbenika fra
Anzelma, kojeg su
komunističke vlasti osudile na
robiju u Staroj Gradišci, gdje je
g. 1952. umro. Autor je brojnih
crkvenih skladbi, među kojima
su "Uzmite i jedite",
"Sakramentu veličajnom" i
marijanska pjesma, posebno
draga bl. kardinalu Stepincu "Ljiljane bijeli". Na kraju mise

pročitana je povelja o
utemeljenju župnoga zbora koji
je dobio ime "Liturgijski
pjevački zbor Anzelmo
Canjuga". Voditeljica toga
zbora je prof. Katarina Jengić, a
u sklopu njega djeluje i zbor
mladih "Anzelmo". Također je
utemeljen i dječji zbor župe sv.
Leopolda Mandića,
"Anzelmini", koji vodi Vedrana

Belužić. Obitelj Čosić darovala
je tom prigodom
novoutemeljenom zboru i
župnoj zajednici orgulje.
Na svečanome misom slavlju,
uz novoutemeljeni župni zbor,
pjevao je i zbor župe sv.
Mihaela iz zagrebačke Donje
Dubrave.

Dani volontera Riječke nadbiskupije
celebralnom i dječjom
paralizom, Udruga veterana
“Hrvatski domobran” i
Hrvatsko društvo političkih
zatvorenika. Na kraju prvog
dana kreativnu zabavu pod
naslovom “Ljubav prema
svakom bratu” izveli su framaši
riječke župe sv. Nikole
Tavelića.
Drugoga radnog dana u
edukacijskom programu
predstavnica Hrvatskog
Caritasa Suzana Ciganović
održala je predavanje “Uloga
volontera u radu župnog
Caritasa”. Drugo predavanje
održala je koordinatorica
volonterskog centra ”RI-centar”
Orietta Gržić na temu
“Volonteri - snaga zajednice”.
Trenerska organizacija
“SMART” iznijela je rezultate
istraživanja o volonterskom
radu. Voditeljica istraživanja
Bojana Ćulum istaknula je da
mladi volonteri očekuju
organiziranost, definirane
ciljeve i timski rad u udruzi u
kojoj volontiraju. U sklopu
programa svoj volonterski rad
predstavile su udruge

Franjevačkoga svjetovnog reda,
Udruga sv. Vinka Paulskog,
Udruženje salezijanskih
suradnika, Hrvatski katolički
zbor “MI”, Društvo
dijabetičara, UNICEF i udruga
“Terra”. U kreativnoj zabavi
pod naslovom “Dragocjeni dar“
sudjelovali su mladi iz udruge
“Sv. Vinko Paulski” i volonteri
Caritasa, dok je Dječji zbor
župe Marije Pomoćnice imao
kratki nastup u pjevanju.
Posljednjega dana, 23.
studenoga, u katedrali Sv. Vida
slavljena je misa za sve
volontere i dobročinitelje, koju
je predvodio nadbiskup Devčić.
U propovijedi je istaknuo
važnost volonterskog rada,
pohvalio organiziranost
volontarijata u nadbiskupiji te
pozvao na daljnju suradnju na
području dobrovoljnog rada. Na
kraju misnog slavlja ravnatelj
Uravić zahvalio je svim
sudionicima na izmjeni
iskustava rada raznih udruga
koje djeluju u Rijeci. Program
volonterskih dana animirala je
Ivana Buterin, volonter
nadbiskupijskog Caritasa.

Na susretu sudjelovali
predstavnici Caritasa
Riječke nadbiskupije,
FRAMA-e grada
Rijeke, Crvenog križa,
Društva multiple
scleroze, Udruge
osoba sa celebralnom
i dječjom paralizom,
Udruge veterana
“Hrvatski domobran”
i Hrvatskog društva
političkih zatvorenika
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Rijeka, 23.11.2002. (IKA) – U
organizaciji Caritasa Riječke
nadbiskupije od 21. do 23.
studenoga u Konferencijskoizložbenoj dvorani Transadrije
u Rijeci održani su Dani
volontera Riječke nadbiskupije.
Na otvorenju 21. studenoga sve
je pozdravio ravnatelj Caritasa
Riječke nadbiskupije vlč.
Nikola Uravić. U uvodnom
izlaganju istaknuo je važnost
okupljanja volontera. Zahvalio
je koordinatoru volontera
Mariji Altin za zauzimanje oko
programa susreta. U svom
obraćanju volonterima riječki
nadbiskup i metropolit Ivan
Devčić istaknuo je važnost
volonterskog rada o čemu se
razgovaralo i u pripremi
dokumenta “Na svetost
pozvani”. Nadbiskup je
pročitao dio dokumenta, koji je
posvećen volonterima i njihovu
dobrovoljnom radu i zaželio
volonterima uspješno druženje
na susretu. Nakon pozdrava
predstavile su se udruge
volontera: Caritas nadbiskupije
Rijeka, FRAMA grada Rijeke,
Crveni križ, Društvo multiple
scleroze, Udruga osoba sa

Stručni skup vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije
Zagreb, 23.11.2002. (IKA) –
Doprinos vjeroučitelja odgojnonavjestiteljskom poslanju
Crkve u školi i župnoj zajednici
te život, djelo i misli dr. Ivana
Merza bile su teme stručnog
skupa vjeroučitelja Zagrebačke
nadbiskupije, koji je pod
geslom "I učitelju je život
Krist" održan 23. studenoga u
Nadbiskupskome dječačkom
sjemeništu na zagrebačkoj
Šalati.
Govoreći o doprinosu
vjeroučitelja odgojnonavjestiteljskom poslanju
Crkve u školi i župnoj
zajednici, predstojnik
Katehetskog ureda Varaždinske
biskupije mr. Damjan Koren
rekao je kako se to poslanje
sastoji od propovijedanja i
svjedočenja. U izlaganju je
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istaknuo kako škola danas želi
biti neutralna institucija i stoga
je još uvijek nazočno mišljenje
u javnosti da vjeronauk nije
potreban u školskom sustavu.
Ukoliko sami vjeroučitelji
nemaju čvrsti odgovor na
prigovore vezane uz nazočnost
vjeroučitelja u školi, oni se
osjećaju nesigurni i stavljaju se
u drugi plan u školama i
zbornicama, upozorio je.
Okupljenim vjeroučiteljima
ukazao je na važnost poštivanja
postojećeg Plana i programa
kao i poštivanja školske
metodike i didaktike, rekavši
kako vjeronaučna nastava mora
biti istovjetna drugim
predmetima u načinu
održavanja i kriterijima
vrednovanja. Mr. Koren
podsjetio je da djeca dolaze u

školu s gotovo nikakvim
vjerskim predznanjem i stoga
je, prema njegovu mišljenju,
važno ispitati i zanimati se za
stanje vjerskih temelja učenika,
jer bez toga postoji opasnost da
se gradi "kuća na pijesku".
Također je istaknuo važnost
točne upotrebe termina
vjeronauk i kateheza. Govoreći
o svjedočkoj dimenziji
vjeroučitelja, pojasnio je
važnost pravilnog svjedočenja
vjere vjeroučitelja u školskoj
zbornici, u odnosu na obitelj
vjeroučenika te u odnosu sa
župnom zajednicom. Kao
temeljnu točku angažmana
vjeroučitelja mr. Koren je
istaknuo kako je potrebno dati
sve od sebe kako bi se djeci
približilo iskustvo vjere, a to se
može učiniti kroz iskustvo

Doprinos vjeroučitelja
odgojnonavjestiteljskom
poslanju Crkve u školi
i župnoj zajednici te
život, djelo i misli dr.
Ivana Merza bile su
teme stručnog skupa
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življenja zajedništva među
vjernicima, iskustvo osobnog
angažmana u zajednici te
iskustvo duhovno-molitvene
prakse.
Postulator kauze za proglašenje
blaženim časnog sluge Božjega
Ivana Merza o. Božidar Nagy
upoznao je vjeroučitelje sa
životom, djelom i misli našega
budućeg blaženika, istaknuvši
kako su sveti ljudi duhovno i
kulturno bogatstvo naroda.
Merzova jedinstvenost i

originalnost, prema riječima o.
Božidara, očitovala se u tome
što je bio laik, njegova profesija
nije bila crkvena služba, bio je
profesor francuskoga i
njemačkog jezika na
Nadbiskupskoj gimnaziji u
Zagrebu, a sve što je činio za
Crkvu i Boga bilo je
dobrovoljno. On je spojio
svetost života s vrhunskom
intelektualnom naobrazbom,
kazao je o. Božidar, dodavši da
se dr. Merz služio s deset jezika

i osposobio se za zvanja
profesora, časnika, književnika,
a posjedovao je znanje i vrline
jednog svećenika. Svoje
slobodno vrijeme posvetio je
odgoju katoličke mladeži, a
posebno je poznat po uvođenju
Katoličke akcije. Bio je također
promicatelj liturgijske obnove u
Hrvatskoj. Govoreći o glavnim
karakteristikama njegova
duhovnog lika, o. Božidar
istaknuo je kako je Merz kao
laik ostvario svetost života.

Desetodnevna proslava u svetištu na Račiću
Upravitelj Gospina
svetišta don Ljubomir
Galov pozvao je
hodočasnike da
ovogodišnje zavjetno
slavlje bude u duhu
osobne duhovne
obnove, ali i osjećaja
odgovornosti za skrb i
materijalnu obnovu i
napredak

www.ika.hr

Jelsa, 23.11.2002. (IKA) –
Vjernici iz gotovo svih župa
otoka Hvara okupili su se na
uočnicu blagdana Gospe od
Zdravlja u srijedu 20.
studenoga, na tradicionalnom
misnom slavlju u biskupijskom
svetištu na Račiću, nedaleko od
Jelse, u staroj istoimenoj
Gospinoj crkvi iz 1535. godine,
na mjestu gdje se još u XIV.
stoljeću nalazila mala kapelica.
Od listopada 2000. godine u
tijeku je obnova stare Gospine
crkve.
Upravitelj Gospina svetišta i
župnik jelšanski don Ljubomir
Galov pozvao je hodočasnike

da ovogodišnje zavjetno slavlje
bude u duhu osobne duhovne
obnove, ali i osjećaja
odgovornosti za skrb i
materijalnu obnovu i napredak.
Poslijepodnevnom misom koju
je na uočnicu blagdana
predvodio hvarski dekan don
Mili Plenković, otvorena je
višednevna proslava blagdana
Gospe od Zdravlja.
Na sam blagdan 21. studenoga
hodočasnici su već od ranih
jutarnjih sati okupljali u
svetištu. Središnje
koncelebrirano misno slavlje
predvodio je hvarsko-bračko-

viški biskup Slobodan
Štambuk, a popodne je misa
bila za župljane Svirča.
U petak 22. studenoga misa je
slavljena za župljane Doljana, a
u subotu 23. studenoga za
vjernike Vrboske, koji su se
ove godine prvi puta uključili u
zajedničku proslavu blagdana
Gospe od Zdravlja. Do 29.
studenoga, kada u biskupijskom
svetištu na Račiću završava
desetodnevna proslava Gospe
od Zdravlja, mise se još slave
za župljane Pitva, Vrbnja, Svete
Nedilje, Vrisnika te Starog
Grada.

Proslava blagdana sv. Krševana
Krševan je smetao, jer
je drugačije vjerovao.
Remetio je javni red i
mir, jer je drugačije
živio. Takav lik i
primjer ostvarenog
kršćana prihvatio je
naš grad od davnih
vremena za svoga
zaštitnika, kao model
svoga življenog
kršćanstva, istaknuo
je nadbiskup Prenđa
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Zadar, 23.11.2002. (IKA) Svečanim pjevanjem Večernje,
koju je u petak 22. studenoga u
crkvi Sv. Krševana predvodio
zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa, započela je liturgijska
proslava blagdana sv.
Krševana, zaštitnika grada
Zadra, čiji je lik utisnut u grb
grada Zadra, a blagdan se još
slavi i kao Dan grada Zadra.
Svečanu blagdansku
koncelebriranu misu u svečevoj
crkvi zajedno s dvanaestoricom
svećenika predvodio je 23.
studenoga nadbiskup Prenđa.
Na toj su misi uz sudjelovanje
brojnih vjernika nazočili i
članovi Gradskog vijeća i
Poglavarstva.
Obraćajući se vjernicima,
predvoditelj euharistijskog
slavlja istaknuo je da grad
Zadar slavi svoga svetog
zaštitnika, mučenika Krševana,
koji je bio vojni časnik, ali je
postao svetac, štoviše,
mučenik: “Nije bilo dovoljno
što je vjeran i savjestan časnik.
Krivica mu je bila što je s
tolikom braćom i sestrama
svoga vremena prepoznao i
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prihvatio novi stil života koji je
Krist otkrio i donio svijetu”.
Razlažući kršćanski pogled na
mučeničko svjedočenje jednog
vjernika, nadbiskup Prenđa
kazao je kako nikada u
moćnika ovoga svijeta nema
tolerancije, nema ni
koegzistencije, ni suživota, a
niti ideje drugačije od njihovih
nemaju pravo na život, jer
zakon moći presuđuje. Treba,
istaknuo je propovjednik,
ukloniti zapreke napretku.
“Uvijek su bili prepoznatljivi
slogani, u vrijeme rimskih
careva kao i u doba totalitarnih
suvremenih ideologija i režima,
koji su povijesnim promjenama
u naše vrijeme, nadamo se,
sahranjeni na mjesto koje im
pripada. Krševan je smetao, jer
je drugačije vjerovao. Remetio
je javni red i mir, jer je
drugačije živio. Takav lik i
primjer ostvarenog kršćana
prihvatio je naš grad od davnih
vremena za svoga zaštitnika,
kao model svoga življenog
kršćanstva”.
Primjenjujući Krševana kao
ostvareni lik Kristova učenika i

mučeničkog svjedoka
evanđelja, propovjednik se
upitao: “Što ima tako privlačno
u liku sv. Krševana, danas,
nama, u ovom gradu duga
vijeka, bogate kulture, burnih i
teških tisućljeća? Bolje bi bilo
upitati se, a što nije privlačno u
njegovu životu i trpljenju, u
njegovoj smrti i u proslavi? U
naravi je čovjeka da želi
utjecati na tijek povijesti, na
zbivanja i promjene za koje
drži da su potrebne njegovu
vremenu, njegovoj sredini.
Kršćani koji Krista stavljaju u
temelj svoga vjerovanja od
početka smatraju da su pozvani
osobno, svjesno i trajno iz svoje
vjere mijenjati svijet".
Završavajući svoju riječ
nadbiskup Prenđa stavio je na
srce gradskim dužnosnicima i
kulturnim vlastima hrvatske
države da se sačuva crkva Sv.
Krševana, koja je jedinstveni
spomenik vjere i kulture, a čija
je obnova ovoga časa iznimno
potrebna.
Liturgijsko pjevanje predvodio
je Katedralni pjevački zbor.
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250. obljetnica rođenja biskupa Vrhovca
Idejni projekt spomen-ploče rad
je Vanje i Miljenka Cvjetka,
hortikulturu je projektirala
Jadranka Janjić, dok su
uređenje hortikulture izvele
Hrvatske šume. Kiparsku
pripremu obavio je Stipe
Divković, ploču je u bronci
odlila ljevaonica "Ujević",
kamen je obradilo klesarstvo
"Nestić".
U povodu obljetnice održana je
u petak 22. studenoga i spomen
večer u sklopu tribine
"Književni petak" u
zagrebačkoj Gradskoj knjižnici.
Obilježavanje 250. obljetnice
rođenja Maksimilijana
Vrhovca, rodom iz Karlovca,
biskupa zagrebačkog,
političara, kulturnog mecene i
preteče hrvatskih
preporoditelja, te utemeljitelja
zagrebačkog parka Maksimir,
priredilo je Društvo Karlovčana
i prijatelja Karlovca u Zagrebu.
Na tribini o Vrhovcu kao
crkvenom velikodostojaniku i
političaru govorila je

povjesničarka dr. Agneza
Szabo, a o Vrhovcu kao
utemeljitelju parka Maksimir
prof. Sonja Jurković.
Biskup Maksimilijan Vrhovac
bio je jedan od istaknutijih
hrvatskih prosvjetiteljstva,
školovao se na europskim
sveučilištima, a godine 1786.
imenovan je za zagrebačkog
biskupa te je tu dužnost
obavljao sve do smrti, punih 40
godina. Dr. Szabo podsjetila je
kako se Vrhovac borio protiv
mađarizacije te je nastojao
hrvatski jezik "osposobiti" za
administrativnu službu. Godine
1794. u Vlaškoj ulici u
Zagrebu, u vlastitoj kući
osnovao je i tiskaru. Godine
1813. pozvao je pak hrvatski
puk na prikupljanje narodnih
riječi, poslovica, pjesama i
rukopisa čime je udario temelje
Nacionalnoj i sveučilišnoj
knjižnici. Kao mecena Vrhovac
je pomagao i izgradnju prve
javne bolnice u Zagrebu.

U povodu obljetnice
otkrivena je spomenploča u zagrebačkom
parku Maksimir te
održana spomen-večer

Prva vjeronaučna radionica za učenike srednjih škola
Dubrovnik, 23.11.2002. (IKA)
- Prva vjeronaučna radionica za
učenike srednjih škola na temu
"Ljubav i seksualnost" održana
je 23. studenoga u Biskupskom
ordinarijatu u Dubrovniku.
Nakon pročitane priče o ljubavi
Ane i Mirka i preprekama s
kojima su se morali suočiti,
mladi su u individualnom radu
pokušali odgovoriti na pitanja o
vrstama ljubavi opisanim u
priči, o stavu prema
seksualnosti pojedinih likova,
pronaći lik s kojim bi se
najradije identificirali i
vrednovati likove po moralnosti
njihovih čina. Nakon toga su, u
radu po skupinama razgovarali

o odnosu ljubavi i seksualnosti,
tome koliko su u obitelji dobili
informacija o seksualnosti,
načinima na koje su dobili
potrebna znanja, te procijenili
koliko su te spoznaje ispravne.
Predstavnici skupina na kraju
su sve nazočne upoznali s onim
o čemu se razgovaralo u
skupini, te je zaključeno kako
mladi većinom od roditelja ne
dobivaju potrebne informacije,
nego da ih skupljaju po
medijima, u razgovorima s
prijateljima i na slične načine,
kao i da među mladima
općenito postoje vrlo različita
kriva poimanja ljubavi i
seksualnosti.

Voditeljica radionice bila je
ravnateljica Ženskog učeničkog
doma "Samić" pri samostanu
sestara Službenica milosrđa u
Dubrovniku s. Mariangela
Galić, a radionicu je
organiziralo i sudjelovalo u
njezinom izvođenju Vijeće za
pastoral mladih Dubrovačke
biskupije.
Nakon vjeronaučne radionice
učenici su razgledali prostorije
Biskupskog sjemeništa i
isusovačke rezidencije, te su se
u crkvi Sv. Ignacija
zajedničkom molitvom
zahvalili Bogu za taj susret.

Tema radionice
održane u Biskupskom
ordinarijatu u
Dubrovniku bila je
"Ljubav i seksualnost"

kako je mir u svojoj biti
odnosan i može se iskusiti i
uživati samo u odnosu s
drugima. Podsjetio je također
kako je jedan njemački teolog
usred strahota II. svjetskog rata,
obrazlažući razloge kršćanske
nade i radosti rekao "Kršćani su
ljudi koji usred sadašnjosti
plešu na glazbu koja im dopire
iz budućnosti". Medijski
pokrovitelj i suorganizator
koncerta bio je Hrvatski
katolički radio.

Misno slavlje i
koncert "Hrabrost za
mir" u svetištu Sveta
Mati Slobode
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Zagreb, 23.11.2002. (IKA) - U
povodu 250. obljetnice rođenja
zagrebačkog biskupa
Maksimilijana Vrahovca
otkrivena je 23. studenoga
spomen-ploča u zagrebačkom
parku Maksimiru, podno
Vidikovca. Biskup Vrhovac je
na 400 hektara biskupskog
zemljišta dao planski urediti taj
poznati zagrebački park, godine
1794. park je svečano otvoren,
a nakon biskupove smrti nosi
po njemu ime. Spomen-ploču,
čije su postavljanje organizirali
Društvo Karlovčana i prijatelja
Karlovca u Zagrebu, uz
supokroviteljstvo poglavarstava
Zagreba i Karlovca, otkrili su
pročelnica Ureda za zaštitu
spomenika kulture i prirode pri
Poglavarstvu grada Zagreba
Doris Kažimir,
dogradonačelnik Karlovca
Martin Šimunić te zagrebački
dogradonačelnik Milan Bandić.
Na svečanosti je, među
ostalima, bio i zagrebački
pomoćni biskup Vlado Košić.

Završen Tjedan mira Hrvatskog Caritasa
Zagreb, 23.11.2002. (IKA) –
Misnim slavljem koje je
predvodio zagrebački pomoćni
biskup Vlado Košić te
koncertom "Hrabrost za mir" u
svetištu Sveta Mati Slobode u
Zagrebu u subotu 23. studenoga
završen je Tjedan mira
Hrvatskog Caritasa.
Na koncertu su nastupili
poznati izvođači duhovne
glazbe: skupine Alfa, Kefa, Sve
boje ljubavi, zbor Nebo, Ivo
Šeparović i oktet Bljesak i
Fides te kao posebni gosti
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iznenađenja nekoliko članova
Parnog valjka. Glumci
zagrebačkih kazališta pročitali
su misli znamenitih svjetskih
mirotvoraca Martina Luthera
Kinga, Dietricha Bonhoeffera,
sv. Franje Asiškog, biskupa
Pierrea Claveriea i Mahatme
Gandhija, o kojima su održana
predavanja u tijeku Tjedna
mira.
Koordinator Programa
izgradnje mira Hrvatskog
Caritasa Boris Peterlin na
početku koncerta istaknuo je
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Mahnić ponovno u svom Krku
U nazočnosti više
tisuća vjernika s otoka
Krka i s kvarnerskih
otoka, gostiju iz
Mahnićeva rodnog
slovenskog Krasa,
stotinjak svećenika,
osmorice biskupa i
nadbiskupa, u Krku su
dočekani zemni ostaci
toga značajnog
biskupa s početka 20.
st.

Krk, 23.11.2002. (IKA) –
Zemni ostaci krčkoga biskupa
Antuna Mahnića su u subotu
23. studenoga, 82 godine nakon
smrti, iz Zagreba preneseni u
Krk i pohranjeni na časno
mjesto u krčkoj katedrali.
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U nazočnosti više tisuća
vjernika s otoka Krka i s
kvarnerskih otoka, gostiju iz
Mahnićeva rodnog slovenskog
Krasa, stotinjak svećenika,
osmorice biskupa i nadbiskupa,
u Krku su dočekani zemni
ostaci toga značajnog biskupa s
početka 20. st. Osim biskupa
domaćina Valtera Župana,
nazočni su bili riječki
metropolit Ivan Devčić,
porečko-pulski biskup Ivan
Milovan, zagrebački pomoćni
biskup Josip Mrzljak, koparski
biskup Metod Pirih, koji je
predvodio pedesetak slovenskih
hodočasnika iz Mahnićeve
rodne župe, mariborski
pomoćni biskup Anton Stres,
kao i umirovljeni nadbiskupi
Ante Jurić i Marijan Oblak te
provincijal franjevaca
trećoredaca glagoljaša fra Petar
Grubišić i izaslanici ostalih
hrvatskih biskupija.
U pratnji trećoredaca, koji su
tijekom posljednje 73 godine u
svojoj crkvi na zagrebačkom
Ksaveru čuvali tijelo pokojnoga
biskupa Mahnića, lijes je
prenesen na Velu placu, gdje je
uza zvuke fanfara, limene
glazbe i pjesme združenih
krčkih zborova otpočeo obred
prijenosa u krčku katedralu.
Biskupa Mahnića krčki je
gradonačelnik prof. Dario
Vasilić pritom nazvao
najistaknutijim biskupom
Krčke biskupije u novijoj
povijesti, čije je djelo ostavilo
dubok trag na kvarnerskim
otocima, ali i šire. Služio je
Bogu, Crkvi i narodu, a ovaj ga
je narod prihvatio kao svoga,
istaknuo je krčki gradonačelnik.
“Došao je dugo očekivani dan
kada su se obistinile riječi
bašćanskoga župnika popa
Mata Milovčića, izrečene u
Zagrebu 18. prosinca 1920.
godine na sprovodu pokojnoga
krčkog biskupa dr. Antuna
Mahnića: Krčani neće mirovati,
dok smrtni ostaci njihova
Nadpastira ne budu našli svoj
trajni počinak u oslobođenom
Krku”, rekao u prigodnom
slovu generalni vikar Krčke
biskupije dr. Franjo Velčić,
istaknuvši kako sve vjernike na
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kvarnerskim otocima prijenos
zemnih ostataka “ispunja
radošću i ponosom što će od
sada biskup Antun Mahnić biti
ponovno među nama”. On je
zahvalio Zagrebačkoj
nadbiskupiji i franjevcima
trećorecima glagoljašima što su
prihvatili teško oboljeloga i
potom pokojnoga krčkog
biskupa. Obraćajući se u duhu
biskupu Mahniću, podsjetio je
ukratko na tijek njegova života
od zavičajnog Kobdilja, gdje je
rođen 14. rujna 1850., pa sve
do njegove bolesti, koju je
proživljavao kao prognanik,
najprije u Italiji, pa onda na
liječenju u Zagrebu i do
njegove smrti. On se pritom
ukratko prisjetio biskupovih
zauzimanja za glagoljicu. “Nisi
prezao ni pred kojom
poteškoćom. Ni polemike ni
denuncijacije, koje su našle put
do Beča i Rima, nisu te
pokolebale. Beču si uporno
ponavljao da je pitanje uređenja
glagoljice crkveno pravo, a
pred rimskim papom si ti, koji
si u svaku borbu stupao kao
rimski katolik, hrabro i odlučno
uvjeravao o ispravnosti svoga
stanovišta”, rekao je generalni
vikar, istaknuvši potom
Mahnićev program
“rekristijanizacije čitave
hrvatske katoličke javnosti i
hrvatskih društvenih slojeva”,
posebice se zauzimajući za
mlade naraštaje. Bio je filozof i
asket, beskompromisni borac za
kršćanske ideale, zbog čega je
često, pa i pedesetak godina
nakon smrti, bio napadan.
“Sada se, poput umorna
prognanika, vraćaš u svoju
katedralu”, rekao je dr. Velčić,
nakon čega je uslijedio svečani
ophod gradom do krčke
katedrale, gdje je slavljena misa
na staroslavenskome jeziku.
Tri prikladne homilije, koje su
uslijedile nakon triju čitanja,
održali su nadbiskup Jurić,
nadbiskup Devčić i biskup
Župan, posadašnjivana je uloga
i mjesto biskupa Mahnića.
Nadbiskup Jurić prisjetio se
svoga biskupskog križa koji je
dobio od svoga prethodnika
Franića, a on od Bonifačića,
koji je, pak, taj križ naslijedio
od biskupa Mahnića. Pošavši
od te simbolike, on je posebno
istaknuo Mahnićevu čvrstu
opredijeljenost za Krista i
njegov križ, što nije bila
nepromišljenost već “sveta
nepopustljivost”, budući da se s

istinom, koja je Krist, ne može
cjenkati. Nadbiskup Devčić
zahvalio je Krčkoj crkvi i
biskupu Županu da su Crkvi u
Hrvata omogućili pozabaviti se
velikim Mahnićem, koji je bio i
svet, i pastir i velik prorok u
svome vremenu, no čiji spomen
nije dovoljno slaviti ili pak
imati njegov grob već je
važnije s njime misliti sebe i
svoje vrijeme. Za to, pak, nije
dovoljno samo poznavanje
njegova života, već i njegove
duboke povezanosti s Bogom,
koja se ne može razumjeti bez
osjećaja za sveto. Jer,
prorocima nije riječ dana radi
njih samih, nego radi drugih, pa
i novih naraštaja.
“Slavlja su za našu duhovnu
korist. Ovo slavlje treba biti
nama na izgradnju. On, svijetu
mrtav, danas snažno progovara
vjernicima Krčke biskupije i
svim vjernicima Katoličke
crkve, posebno u Hrvatskoj i
Sloveniji”, rekao je u svojoj
homoliji biskup Župan. I on se
zadržao na Mahnićevim
čvrstim načelima, askezi i
duhovnom životu, ali i na
intuiciji i vidovitosti kojima je
znao prepoznati ideologije
“koje su smišljenim
besadržajnim frazama
obmanjivale ljude”. “Znao je
Mahnić da kada ponestane
vjere i kršćanske nade, onda se
rađaju narodu beznačajni
izdajice i podle duše svake
vrste. Da li je presmiono
očekivati od nas da učinimo
sveti zavjet da ćemo se truditi
stjecati razumnost vjere kako
bismo znali prepoznavati
duhove? Okrivljavali su ga da
se služi govorom mržnje. Ali
Mahnić ne samo da nije nikoga
mrzio, nego nije ni kritizirao
ljude. Oni, pak, koji su
Mahnića optuživali za govor
mržnje, neviđenom su
rušilačkom mržnjom uništavali
sve i svakoga za koga su samo i
pomislili da nije na njihovoj
strani. Nemamo li pravo bojati
se ako opažamo da se ponovno
stvaraju fraze, koje služe kao
pokrivala zloće?”, upitao se
biskup Župan i podsjetio na
Mahnićevu dalekovidnost.
Kada je napisao da će mjesto
intelektualizma doskora
preuzeti voluntarizam,
pragmatizam, okultizam i
filozofija unutarnjeg doživljaja,
potpuni relativizam tada je to
za njega je bila prilika da se
posveti radu s mladom
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inteligencijom. Mnogo je radio,
mnogo šutio i molio, ali je i
mnogo pretrpio i u tom je
smislu govorio kako je
neuspjeh sigurni put k uspjehu.
“Dragi moji vjernici, naročito
vi koji se zauzimate u župskim
zajednicama, neka vas ni
nerazumijevanje ni udarci, pa
dolazili oni od bilo koga, ne
obeshrabre. Dok radite i dok ste
u jedinstvu s biskupom Bog je
na vašoj strani”, rekao je krčki
biskup, pozvavši vjernike da
mole i za njega i za svećenike
za koje je i Mahnić u smislu
posvećenja poduzimao mnoge
korake. Biskup Župan je potom

zahvalio franjevcima
trećorecima, dodavši:
“Smijemo li pomišljati, dragi
oci trećoreci da je vaša privola
da se Mahnić vrati u svoj Krk
providnosna odluka koja će
pokrenuti procese od
dalekosežne važnosti?". Pritom
je biskup Župan Mahnića
nazvao ugodnikom Božjim po
kome će krčka katedrala biti još
značajnije mjesto molitve i
iskazivanja štovanja tome
značajnom biskupu, a tim
činom Krčka biskupija izvršuje
zavjet koji je izrekao župnik
Milovčić na Mahnićevu
pogrebu. “Neka nas njegov

grob okuplja na molitvu i bude
izvorom nadahnuća. A dobri
naš pastir neka kod Boga
zagovara za svoju biskupiju, za
Crkvu u Slovenaca i Hrvata i
neka nam izmoli slogu i mir”
zaključio je krčki biskup.
Nakon mise, u kojoj se, među
ostalim, pjevao i novoskladani
himan na geslo biskupa
Mahnića “In cruce salus” o. Ive
Perana, uz prigodnu pjesmu
dječjeg zbora župe Krk
"Kapljice" zemni su ostaci
položeni u pripravljenu
grobnicu do ulaza u krčku
katedralu.

Blagoslov trećeg zvona župne crkve Sv. Mihaela
slijedite Krista i da po svem
svijetu svakome naviještate
evanđelje", kazao je biskup
Culej te uz molitve vjernika
blagoslovio novo crkveno
zvono.
Nakon blagoslova zvona
slavljena je misa u župnoj
crkvi, gdje je varaždinski
biskup u propovijedi istaknuo
kako će pred Krista Kralja na
kraju ovozemaljskog svijeta
doći svi ljudi, sudit će se
ubojicama i zločincima, ali i
onima koji su ubijali nerođenu
djecu. Krist će svima reći "Što
god ste učinili najmanjem od
moje braće, meni ste učinili", a
ako me niste prepoznali u
malenima, patnicima,
bolesnima, gladnima i
siromašnima, onda bježite od
mene u oganj vječni. No, novi
vječni život očekuje one koji su
ljubili Krista Kralja i
nasljedovali ga ovdje na zemlji.
Stoga vas pozivam da u svojim

bližnjima otkrijete i prepoznate
Isusa, napose u onima koji su
potrebni naše dobrote, pažnje i
ljubavi. "U jednoj župi ne smije
biti nijednog napuštenog
župljanina, jer trebaju postojati
ljudi koji su mu spremni
pomoći snagom vjere i dobrote.
Svatko je pozvan učiniti koliko
može onima, koji su manje
sretne ruke i koji oskudijevaju,
jer Isus nam je kazao da štogod
smo učinili jednom od njegove
najmanje braće, njemu smo
učinili", zaključio je biskup u
propovijedi.
U tijeku blagoslova zvona i
mise pjevao je župni zbor pod
ravnanjem prof. Ivana
Mežnarića.
Novo zvono težine 100
kilograma treće je zvono po
veličini u zvoniku crkve.
Nabavu zvona, koje je izrađeno
u ljevaonici Tržec u Zagrebu,
financirali su župljani, a
pomogla je i Općina Sračinec.

Novo zvono u
Sračincu posvećeno
hrvatskim mučenicima
sv. Nikoli Taveliću, sv.
Marku Križevčaninu i
bl. Alojziju Stepincu

Crkvi, u pripravi za veliki
nadbiskupijski jubilej 17
stoljeća mučeništva sv. Dujma,
zaštitnika grada i nadbiskupije.
Pastoralni vikar dr. Šimundža
upozorio je sudionike susreta
da posebne pastoralne
aktivnosti i programi u
nadbiskupiji ne smiju
zapostaviti redoviti i klasični
pastoral, a svi posebni programi
i događanja imaju za cilj
potaknuti i oformiti jedan
suvremeniji pastoral kroz
različite prijedloge i gledišta,
koji će odgovarati i biti
prilagođeni prilikama
sadašnjega vremena.
U prvome dijelu sastanka bilo
je riječi o pastoralnim

Istaknuta potreba
oblikovanja većeg
zajedništva katoličkih
udruga i pokreta u
nadbiskupiji te
predloženo osnivanje
katoličkoga kulturnog
centra i mjesečnog
lista

www.ika.hr

Sračinec, 23.11.2002. (IKA) Varaždinski biskup Marko
Culej blagoslovio je 23.
studenoga novo zvono župne
crkve Sv. Mihaela arkanđela u
Sračincu pokraj Varaždina.
Blagoslivljajući novo zvono
posvećeno hrvatskim
mučenicima sv. Nikoli
Taveliću, sv. Marku
Križevčaninu i bl. Alojziju
Stepincu, u nazočnosti
domaćeg župnika i kanonika
preč. Slavka Gabuda, kapelana
Nikole Mikulića i većeg broja
župljana, biskup Culej kazao je
kako će ih novo zvono
obavještavati o župnim
događajima. "Zvono vas poziva
na jedinstvo, a upravo
razjedinjenost, podijeljenost i
zavađenost muči danas hrvatski
narod. Zavladalo je beznađe,
bezizlaznost, a u mnogim
srcima su rane mržnje i osvete
nedavnog rata. Stoga neka vam
ovo zvono bude poziv da

Prvi radni sastanak Pastoralnog vijeća
Splitsko-makarske nadbiskupije
Solin, 23.11.2002. (IKA) "Sadašnji trenutak naše mjesne
Crkve" tema je prvoga radnog
sastanka članova Pastoralnog
vijeća Splitsko-makarske
nadbiskupije održanog u subotu
23. studenoga u Solinu. Uz
splitsko-makarskog nadbiskupa
Marina Barišića te pastoralne i
generalne vikare dr. Dragu
Šimundžu i dr. Ivana Ćubelića,
na sastanku vijeća sudjelovalo
je tridesetak članova, među
kojima i vjernici laici
angažirani na različitim
područjima u pastoralnom radu
nadbiskupije.
Izražavajući radost zbog
zajedničkoga prvog okupljanja
članova toga vijeća nadbiskup

vijesti news

Barišić kazao je da taj sastanak
predstavlja važan događaj u
životu splitsko-makarske Crkve
te pritom upozorio na važnost i
značenje pastoralnog vijeća u
nadbiskupiji: "Pastoralno vijeće
važan je dio naše nadbiskupije.
Ono svojim radom na različitim
područjima može biti korisno
za život splitsko-makarske
Crkve i to kroz prijedloge,
poticaje i različite programe
koji su važan dio svake
zajednice, pa tako i
nadbiskupijske". Podsjetio je
sudionike sastanka i na
pastoralni plan i program
nadbiskupije u kojem će
sljedeća godina na posebni
način biti posvećena mjesnoj
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događanjima vezanim uz
obilježavanje velikoga
nadbiskupijskog jubileja 2004.
godine. Izneseni su brojni
prijedlozi i razmišljanja o
pastoralnom planu i programu
te je upozoreno da sve
aktivnosti na tom području ne
smiju doći do izražaja samo
tijekom središnjeg
obilježavanja i slavlja krajem
godine, već se taj program treba
odvijati kroz zajedničku
suradnju svećenika i vjernika
laika i tijekom čitave godine.
Na to je posebno upozorio
generalni vikar dr. Ćubelić, koji
je govoreći o značajnijim
potrebama i prioritetima
osobito izdvojio potrebu
osnivanja mjesečnog lista u
nadbiskupiji i veći angažman u
karitativnom radu i poslanju
Crkve. Ideju i potrebu
osnivanja nadbiskupijskog lista
pozdravila je i podržala većina
članova Pastoralnog vijeća, a
taj bi mjesečnik trebao okupiti i
angažirati više vjernika laika.
Sudionici sastanka istaknuli su
važnost vraćanja na temelje
kršćanstva kroz obnovu vjere i
autentično kršćansko životno
svjedočenje. Potrebno je,
istaknuto je, povezati životno
svjedočanstvo prvih svetaca na
tim stranama s aktualnim i
današnjim svjedočenjem, koje
treba biti povezano s osobnom
molitvom kao središnjim vidom
sveukupnih pastoralnih
projekata.
"Svjedoci smo nečuvenog
neuspjeha katolicizma tijekom
posljednjih deset godina. U
sadašnjem trenutku mi se
vraćamo unutarnjem
kršćanstvu. Danas imamo
izvanjsko, manifestativno
kršćanstvo", upozorio je
sociolog religije prof. Željko

Mardešić, komentirajući
aktualnu crkvenu situaciju u
nas te istaknuo da u Crkvi
prevladavaju problemi
uglavnom organizacijske
naravi, dodavši da se Crkva ne
smije skrivati iza kršćanstva
kad su u pitanju organizacijske
poteškoće. On je zaključio da je
bolje brojčano manje, a
kvalitetno kršćanstvo, nego
većinsko, a slabije kvalitetom.
Istaknuta je i potreba
oblikovanja većeg zajedništva
katoličkih udruga i pokreta u
nadbiskupiji, te je iznesen i
prijedlog za osnivanjem
katoličkoga kulturnog centra,
koji bi imao multifunkcionalno
značenje za intenzivniji vjerski
život. Razmatrana su i pitanja
vjerskog života s posebnim
osvrtom na dobrotvornost i
svijest o novoj ulozi laika u
pastoralnom radu.
Nadbiskup Barišić je,
zaključujući prvu točku
dnevnog reda, izrazio želju da
splitska Crkva postane i bude
zrela i odrasla te zna tko je i
koje ima poslanje kako bi u
svijetu mogla svjedočiti
vrednote. Poručio je
okupljenim članovima da u
Crkvi nedostaje koordinacije te
izrazio duboko uvjerenje da
Splitsko-makarska nadbiskupija
ima velike perspektive i
mogućnosti u pitanju vjernika
laika.
U drugom dijelu rada okupljeni
pastoralni djelatnici razmatrali
su o suradnji u Crkvi i njezinu
poslanju u sadašnjim
okolnostima, u prvom redu o
suradnji svećenika i laika na
svim razinama, pri čemu je
naglasak stavljen na načine i
oblike takve suradnje. Dr.
Ćubelić upoznao je sudionike s

važnijim događanjima u
nadbiskupiji, kao što su
otvaranje Centra za obiteljsko
savjetovalište, otvaranje
Caritasove blagovaonice za
socijalno ugrožene i prostora za
boravak i međusobno druženje
invalidnih osoba. Dodirnuta je i
problematika današnjih obitelji,
na što se posebno osvrnula dr.
Milenka Dedić, psihijatrica u
splitskome Kliničkome
bolničkom centru, upozorivši
da se treba vratiti obitelji koja
je, kako je kazala, temelj za
svestrani odgoj osobe. Iznijela
je i rezultate istraživanja prema
kojima u Hrvatskoj 4% osmih
razreda stalno konzumira
alkohol, 12,5%
dvanaestogodišnjaka pokazuje
znakove depresivnosti čemu,
tvrde istraživanja, pridonosi i
nezaposlenost očeva. Pozvala je
sve da preuzmu poticaj u
rješavanju tih problema te
istaknula posebnu ulogu župa
kroz organiziranje prigodnih
radionica.
Na porazne statistike na
području Splitsko-dalmatinske
županije upozorio je i
predstojnik Vijeća za obitelj dr.
Josip Čorić, najavljujući skori
početak redovitih obiteljskih
tribina u Splitu pod nazivom "I
bi, i jest i bit će obitelj", koje će
razmatrati aktualne obiteljske
probleme. Nije zaobiđeno ni
pitanje poteškoća u bolničkom
dušobrižništvu, i to prvenstveno
pitanje lošeg rješavanja
neadekvatnih prostora u
bolnicama namijenjenih za tu
svrhu, što je, kako je kazano,
znak nedovoljne brige uprave
bolnice, a istaknuta je i potreba
za izgradnjom novih prostorija
Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta u Splitu.

Zborovi Bakarskog dekanata proslavili zaštitnicu
Dr. Šimunović održao
predavanje "Crkveno
pjevanje u službi
istinskoga bogoslužja
i rasta župne
zajednice”
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Hreljin, 23.11.2002. (IKA) Pjevači župnih zborova
župničke skupine u Bakarskom
dekanatu proslavili su blagdan
svoje zaštitnice sv. Cecilije 23.
studenoga u crkvi Sv. Jurja u
Hreljinu.
Misno slavlje predvodio je
sužupnik mons. dr. Ivan
Šporčić zajedno s više
svećenika. Propovijedao je vlč.
Franjo Šiško, koji je govorio o
Kristu kao sucu svega ljudskog
roda koji sudi po zakonu
ljubavi.
Nakon misnog slavlja u Domu
kulture u Hreljinu prof. dr.
Milan Šimunović za pjevače i
župne suradnike održano je
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predavanje "Crkveno pjevanje
u službi istinskoga bogoslužja i
rasta župne zajednice”.
Dr. Šimunović najprije je
govorio općenito o bogoslužju
Crkve, odnosno o najvažnijem
njezinu dijelu, misi. Bogoslužje
Crkve je najbolja vjernička
škola za život na zemlji, dakle
za sadašnjost, ali ujedno i
najsigurniji put prema
čovjekovoj budućnosti, prema
kući Očevoj, prema nebeskom
Jeruzalemu. Pjevanje je
neophodni i sastavni dio
svečanoga bogoslužja. Glazba u
liturgiji nije ukras, nego pravi,
organski dio liturgije. Pjevanje
i glazba najbolje izražavaju

svečanost radosti okupljene
zajednice, koja slavi uskrsni
događaj Isusa Krista, također i
uz događaj smrti kada je
pjevanje, ne u boji tragičnosti,
nego u ozračju svečane
ozbiljnosti. Uloga župnog zbora
je posrednička, jer oni povezuju
zajednicu s predvoditeljem
slavlja, odnosno liturgijskim
događajem. Zbog toga je nakon
II. vatikanskog koncila mjesto
zbora bliže oltaru, ne negdje na
koru i daleko od predvoditelja i
zajednice.
Kako bogoslužje Crkve ima
svoja pravila, mons. Šimunović
je predložio da se na razini
skupine organizira liturgijsko
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inicijativna skupina ili
liturgijska zajednica u kojoj bi
uz svećenika bili voditelji
zborova, animatori pjevanja,
sakristani, voditelji čitača iz
svih šest župa skupine i
zajednički dogovorili liturgiju

za nadolazeće vrijeme Došašća
i Božića, a kasnije da se takve
liturgijske zajednice osnuju u
svakoj župi. Mons. Šimunović
predložio je i literaturu prema
kojoj bi se liturgijske zajednice
educirale: Živo vrelo, Mali

liturgijski leksikon, S Biblijom
kroz misu, Vodič kroz obrednu
liturgiju i Čitač na misi. Bilo je
riječi i o uključivanju mladih te
doškolovanju orguljaša u
Zagrebu, koje bi župe trebale
podržati i financirati.

Jesenski radni susreti svećenika Požeške biskupije
Nakon održavanja
prošlogodišnjeg Biskupijskog
dana i oblikovanja šest
Povjerenstava za pastoral te
Smjernica za pastoralni
program donesenih na
spomenutom Danu,
Prezbitersko vijeće složilo se s
potrebom utemeljenja Župnih
pastoralnih vijeća u svim
župama Požeške biskupije.
Izrađen je Pravilnik vijeća i
određeno da u skladu s njime
svaka župa treba oblikovati
Župno pastoralno vijeće.
Ovogodišnjim radnim
susretima nastojala su se
ponajprije razjasniti teološkopastoralna polazišta za
utemeljenje pastoralnih vijeća.
U predavanjima je istaknut
položaj laika vjernika u Crkvi i
krsna participacija svih na
Isusovu trostrukom poslanju:
proročkome, svećeničkom i
kraljevskom. Otuda proizlazi da
pastoralna vijeća nemaju tek
neko funkcionalno značenje,
nego su očitovanje Crkve u
poslanju koje ona ima ostvariti
kroz vjernike laike u obitelji, na
radnom mjestu, u politici,
prosvjeti, kulturi i dr. Na
dekanatskim susretima

raspravljano je o konkretnim
mogućnostima djelovanja
pastoralnog vijeća u smislu
dokumenta HBK "Župna
kateheza u obnovi župne
zajednice" i najnovijeg
dokumenta "Na svetost
pozvani".
Svećenici su iznijeli svoja
iskustva glede utemeljenja
vijeća, njegova djelovanja i
mogućnostima poboljšanja
njegova rada. Između ostalog,
zaključeno je da se u proljeće
iduće godine organiziraju
susreti članova Župnih
pastoralnih vijeća u pojedinom
arhiđakonatu ili dekanatu.
Biskup Škvorčević je svećenike
upoznao s radom posljednjega
plenuma hrvatskih biskupa u
Krku, s osobitim naglaskom na
pitanjima i problemima oko
tzv. karizmatičkih seminara.
Ujedno je svećenike potaknuo
da u duhu molitvenog iskustva
u nedavnom ratu prihvate u
svim župama poziv pape Ivana
Pavla II. u apostolskom pismu
"Rosarium Virginis Mariae" na
molitvu krunice tijekom
Godine krunice.

Zajednička tema
ovogodišnjih
dekanatskih susreta
bila je "Župno
pastoralno vijeće"

ima nekoliko knjiga dječje
poezije i skladbi.
O zbirci pjesama govorili su
predsjednik Matice hrvatske
Split Josip Botteri Dini, dr. don
Ante Mateljan, u ime
nakladnika Zoran Bošković i
autor. U prigodnom programu
nastupili su dječji zborovi
“Marjanski tići”, “Dominik” i
“Slavuj sv. Josipa”.

Zbirka duhovnih
pjesama Nikše
Krpetića
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Požega, 23.11.2002. (IKA) - U
deset dekanata Požeške
biskupije tijekom mjeseca
listopada i studenoga održani su
redoviti jesenski radni susreti
svećenika, na kojima je
sudjelovao i požeški biskup
Antun Škvorčević te arhiđakoni
pojedinih arhiđakonata.
Susret Novokapelačkog
dekanata održan je 30.
listopada u župi Štivici;
Požeškog dekanata 4.
studenoga u župi sv. Terezije
Avilske u Požegi; Kaptolačkog
dekanata 6. studenoga u župi
Kutjevo; Novljanskog dekanata
13. studenoga u župi
Lipovljani; Pleterničkog
dekanata istoga dana poslije
podne u Pleternici;
Virovitičkog dekanata 14.
studenoga u župi Suhopolje;
Našičkog dekanata 16.
studenoga u župi Đurđenovac;
Slatinskog dekanata 20.
studenoga u župi Nova
Bukovica; Novogradiškog
dekanata 21. studenoga u župi
Zapolje i Pakračkog dekanata
23. studenoga u župi Pakrac.
Zajednička tema ovogodišnjih
dekanatskih susreta bila je
"Župno pastoralno vijeće".

Split: “Posadi zrno dobrote”
Split, 24.11.2002. (IKA) - U
crkvi Sv. Dominika u Splitu, u
organizaciji Matice hrvatske
Split, u nedjelju 24. studenoga
predstavljena je nova zbirka
duhovnih pjesama “Posadi zrno
dobrote” pjesnika i glazbenika
Nikše Krpetića. Zbirka pjesama
tiskana je u nakladi Bošković Split i sadrži 100 pjesama,
među kojima su mnoge

uglazbljene i ispjevane. Do
sada je izdao više glazbenih
knjižica: “Prijatelj”, “Ti si”,
“Mir nam Božić donosi” i “S
Kristom u treće tisućljeće”.
Objavio je i knjigu duhovne
poezije “Križu bliže”.
Sudjelovao je na duhovnim,
domoljubnim i zabavnim
festivalima. Autor je i dva
dječja musicala, a u pripremi

"Hosanna" 10 godina pod ravnanjem mo. degl Ivellia
Zagreb, 24.11.2002. (IKA) Mješoviti oratorijski zbor crkve
Sv. Petra u Zagrebu "Hosanna"
proslavio je 24. studenoga pod
večernjim misnim slavljem
koje je predvodio dr. Stanislav
Vitković desetogodišnju
obljetnicu dirigentskog
ravnanja mo. Josipa degl
Ivellia. Zbor je izveo Misu na
čast Gospe od puta za mješoviti
zbor, sopran, bariton i orgulje
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mo. Josipa degl Ivellia, Isusu
Kristu Kralju, s. M. T. Fosić,
Adoramus te, W. A. Mozarta,
Panis Angelicus, C. Francka i
Hvali Duše Moja, K. Odaka.
Nakon mise održan je koncert
te je zbor izveo "O daj mi
snage, Bože moj" Lj.
Kuntarića, "Najljepšoj djevici"
May, "Dostojno jest" D.
Bortnjanskog, "Locus iste" A.
Brucknera, "Molitva Gospi" A.

Klobučara/I. Meštrovića,
"Nebesa silna, B. Marcella,
"Stabat Mater", Z. Kodalya,
"Exultate Deo, A. Scarlattia,
"Rekoše proroci", Z.
Kamenjarina i "Sav raj te slavi"
Obersternera/Sokola. Po
završetku koncerta mons.
Matija Stepinac uputio je
prigodne riječi zahvale mo.
Josipu degl Ivelliu za njegov
ponizni i predan rad u vodstvu

Mješoviti oratorijski
zbor crkve Sv. Petra u
Zagrebu ove godine
slavi i 70. obljetnicu
postojanja
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zborova župe sv. Petra te je
predao prigodne darove
zahvale. U tijeku 10 godina
Zbor je održao oko 250
koncerata i sudjelovao u
liturgijskom pjevanju kod
sedamstotinjak euharistijskih
slavlja.
Mješoviti oratorijski zbor crkve
Sv. Petra u Zagrebu "Hosanna"
ove godine slavi i sedamdesetu
obljetnicu postojanja. Od
osnivanja 1932. g. vodili su ga:
Dragutin Ralašić, Mato Lešćan,
Ljubomir Galetić, Zlatko
Foglar, Zvonko Uhernik, s.
Imelda i Miroslav Martinjak.
Od 1992. dirigent zbora je mo.
Josip degl Ivellio. Od tada zbor
se pomlađuje i proširuje svoj
liturgijski kao i koncertni
repertoar te posebice njeguje i
organizira koncertno izvođenje
i koncerte. Zbor na repertoaru
ima više od 300 raznovrsnih
djela, a najznačajnija su:
Mozart – Krunidbena Misa,
Faure – Requiem, Vivaldi –
Credo, Gloria, Beatus Vir,
Magnificat, Pergolesi – Stabat
Mater, Handel – Mesija,
Vidaković – Tužba u hramu itd.

Zbor nastupa a cappella, uz
orgulje te povremeno uz pratnju
Društvenog orkestra
Hrvatskoga glazbenog zavoda,
Mostarskoga simfonijskog
orkestra, Simfonijskog orkestra
Hrvatske vojske te raznih
prigodnih komornih orkestra.
Pored brojnih nastupa u
Zagrebu, zbor je nastupao u
svim krajevima naše domovine,
kao i u Bosni i Hercegovini,
Italiji, Njemačkoj i Sloveniji.
Uz koncertne nastupe, zbor
svake nedjelje pjeva svečanu
župnu misu u 11,00 sati u crkvi
Sv. Petra. U prosincu 1998. g.
na III međunarodnoj smotri
zborova u talijanskom gradiću
Scurcola Marsicana zbor je
osvojio Zlatnu Plaketu, a u
ožujku 1999. g. na 3 državnom
natjecanju pjevačkih zborova u
Zagrebu osvojio je Srebrnu
Plaketu. Tijekom listopada
1997. g. "Hosanna", Mješoviti
zbor HPD "Slavulj" iz Petrinje i
Djevojački zbor crkve Sv.
Petra, pod umjetničkim
vodstvom mo. Josipa degl
Ivellia snimili su CD: "Krsto
Odak: Sakralna glazba na

staroslavenske tekstove", a u
studenome 1998. g. dvostruki
CD "Albe Vidaković: Duhovne
skladbe". U prosincu 2000.
snimili su CD "Franjo Dugan:
"Hrvatske božićne pjesme", a u
studenome 2001. CD "Dušo
Kristova posveti me - o.
Bonaventura Duda OFM –
glazba moje duše". Zbor je
2001. g. sudjelovao u
zajedničkom projektu snimanja
CD izdanja s nekoliko ostalih
zagrebačkih crkvenih zborova
pod nazivom: Anđelo Klobučar
– Zborska glazba.
Mo. Josip degl Ivellio, dirigent
i zborovođa, rođen je u
Dubrovniku 1969. g. Potječe iz
obitelji glazbenika. Osnovnu i
srednju glazbenu školu
završava u rodnom gradu, a
glazbeni Konzervatorij u Italiji.
Pri kraju srednje škole privatno
prima poduke od znamenitog
skladatelja i dirigenta Borisa
Papandopula. Od 1992. dirigent
je "Hosanne" te 1994. godine
osniva djevojački zbor crkve
Sv. Petra "Scholae cantoruma",
kojim također ravna.

Poreč: Susret zborova župa zapadne Istre
Poreč, 24.11.2002. (IKA) – Na
svetkovinu Krista Kralja 24.
studenoga u Eufrazijevoj
bazilici u Poreču održan je
susret župnih zborova Umaškooprtaljskoga, Rovinjskokanfanarskog i Porečkog
dekanata. Misno slavlje
predvodio je porečko-pulski
biskup Ivan Milovan u
zajedništvu sa svećenicima tih
triju dekanata.
Već šestu godinu za redom
održavaju se susreti zborova

Porečko-pulske biskupije na
razini dekanata. To je bio
četvrti susret ove godine, a
ranije su održani susreti za
zborove dekanata Buzetskoga,
Pazinskog, Labinskog te
Pićanskog.
Biskup Ivan Milovan u homiliji
je istaknuo važnost pjevanja u
liturgiji i potaknuo pjevače i
zborove da budu animatori
cjelokupne zajednice u slavlju
liturgije, a ne da oni budu samo
promatrači i slušatelji, a to se

može izbjeći ako se prakticira i
pučko pjevanje. Biskup je
citirao sv. Augustina: "Pjevati
Bogu glasom, srcem i
životom". To ateista ne može,
jer tko pjeva taj i moli. Na kraju
mise svi su se zborovi
predstavili s po dvije skladbe.
Zapažen nastup ostavio je
novoosnovani zbor sv. Mateja
iz Vrsara. Susret je završen
zajedničkom pjesmom "Idi kaži
cijelom svijetu".

Svetkovina Krista Kralja u Zadru
Imamo, u svome
životnom hodu sjajnu
priliku izgrađivati
Kraljevstvo Kristovo u
sebi i u našoj sredini,
poručio je nadbiskup
Prenđa
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Zadar, 24.11.2002. (IKA) – U
povodu svetkovine Krista
Kralja svečano misno slavlje u
zadarskoj katedrali predvodio
je u nedjelju 24. studenoga
zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa. “Krist Kralj - Gospodar
je povijesti po kriterijima
postupanja prema ljudima koje
je on nazvao gladnima,
žednima, bolesnima, golima,
bosima, zatočenima, strancima.
Bit će to pravorijek svoj
ljudskoj povijesti, svim
idejama, pokretima,
ideologijama, svim
revolucijama i svim politikama,
svim religijama i svim
pripadnicima bilo koje ljudske
grupacije, od iskona do kraja.
Taj pravorijek ima samo jedan

27. studenoga 2002. broj 48/2002

kriterij: čovjek, potrebni
čovjek, potrebno ljudsko biće,
pogođeno bilo kojom nevoljom,
čovjek s Istoka ili sa Zapada, a
izriče ga Onaj po kojem je sve
stvoreno i po kojem sve ima
život”, istaknuo je nadbiskup
Prenđa, dodajući da je za nas
ljude presudna naša osobna
životna povijest, koja je
pozornica rasta Božjega
Kraljevstva u našem životu i
našem okolišu, jer se u njoj
zbivaju susreti s Bogom u vjeri,
ali i susreti s Bogom u čovjeku,
kojemu treba pokazati gestu
ljubavi. “Nije Kristovo
Kraljevstvo zbilja iz mašte,
nego je ono duboko usječeno u
naš svakodnevni hod, u nama
je, u našoj kući, na našoj ulici,

u onome koji prekopava
kontejner, u onome koji prosi
pomoć da malo srce svoga
djeteta podvrgne teškoj
operaciji, a nema novca; u
onome koji je spasio živu glavu
iz zapaljene kuće, a sada mora
opet na ulicu, jer nije riješeno
njegovo stanje beskućnika.
Imamo, u svome životnom
hodu sjajnu priliku izgrađivati
Kraljevstvo Kristovo u sebi i u
našoj sredini, u našem svijetu i
u našoj povijesti”, kazao je,
među ostalim, nadbiskup
Prenđa.
Euharistijsko slavlje
liturgijskim pjevanjem je
uzveličao Katedralni župni
zbor.
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Ogulin: Franjevci trećoredci proslavili Krista Kralja
Ogulin, 24.11.2002. (IKA) –
Franjevci trećoredci u Ogulinu
svečano su proslavili
svetkovinu Krista Kralja, kojem
je posvećen njihov samostan i

kapela. Koncelebrirano misno
slavlje predvodio je ogulinski
župnik mons. Tomislav
Šporčić, a nadahnutu
propovijed održao fra Vice

Blekić. Na misi je sudjelovalo
mnoštvo ogulinskih vjernika.
Slavlje je uzveličao pjevački
zbor susjedne župe bl. Alojzija
Stepinca.

Proglašena nova župa Krista Kralja u Domaslovcu
dolazi na ovaj svijet i tako mi
postajemo zajednica Božja,
ulazimo u društvo Božje i
postajemo Božji. On se
utjelovio i posao čovjekom da
bi mi postali Božji”, rekao je
nadbiskup. Govoreći o
evanđelju o posljednjem sudu,
zagrebački nadbiskup je
istaknuo da će posljednji sud
biti izrečen po ljubavi i ljubav
će biti posljednji kriterij, jer
Isus govori “što god ste učinili
jednom od moje najmanje
braće, meni ste učinili”. “To
nam govori kako je Bog
potpuno za čovjeka i čovjek ne
može biti poštovan, vrednovan
i shvaćen tamo gdje se ne
uzima u obzir Bog. I kad
čovjek želi nešto učiniti misleći
da čini protiv Bog ili želi
pobjeći od Boga, zapravo čini

protiv sebe i čovjeka”,
napomenuo je nadbiskup
Bozanić. “Župa je zajednica
vjernika određenog područja
koje veže nešto zajedničko, a to
zajedničko je zajednica, vjera,
Crkva i poziv. Poziv da se
okupljamo da zajednica sluša
riječ Božju, slavi sveta otajstva
i tako se stvara nova zajednica,
koja se zove Crkva. Stoga je
svako od nas pozvan dolaziti na
sastanak međusobni, ali i na
sastanak s Kristom u
euharistiji”, poručio je u
propovijedi nadbiskup Bozanić.

Novoutemeljena župa
Domaslovac nastala
je podjelom župe sv.
Anastazije u
Samoboru

Novoutemeljena župa
Domaslovac nastala je
podjelom župe sv. Anastazije u
Samoboru.

Susret Udruge Sv. Vinka Paulskog u Iloku
Ilok, 24.11.2002. (IKA) – U
franjevačkom samostanu Sv.
Ivana Kapistrana u nedjelju 24.
studenoga održan je susret
Udruge sv. Vinka Paulskoga s
područja Đakovačke i
Srijemske biskupije. Na susretu
su bili predstavnici
konferencija iz Belišća,
Borova, Ilače, Tovarnika,

Ladimirevaca i Iloka, redovnice
Družbe sv. Vinka iz Osijeka te
duhovni asistenti fra Josip
Vrdoljak TOR iz Belišća i fra
Flavijan Šolc iz Iloka.
Susret je započeo misom u
crkvi Sv. Ivana Kapistrana te je
nastavljen radnim dijelom u
samostanskoj blagovaonici.
Predstavnici svake konferencije

podnijeli su izvješće o radu na
humanitarnom planu u svojim
sredinama. Domaćin susreta
bila je Konferencija mladih iz
Iloka. Nakon radnog dijela
susreta članovi Udruge sv.
Vinka Paulskog zadržali su se u
ugodnom razgovoru uz kolače
koje su pripremili domaćini.

Susret je započeo
misom u crkvi Sv.
Ivana Kapistrana

poziv je da čujete Gospodinov
poziv kako bi zajednički
mijenjali ovaj svijet. Kroz djela
milosrđa trebate biti znak
ohrabrenja i nade svakome
čovjeku, koji od vas očekuje
riječ pomoći, razumijevanja i
prihvaćanja", poručio je
ređenicima nadbiskup Barišić,
pozvavši ih da budu Kristovi
radosni znakovi i svjedoci
njegove ljubavi.
Obred ređenja tumačio je dr.
Ante Mateljan, dok je
liturgijskim pjevanjem slavlje
ređenja uzveličao župski zbor
sv. Pavla pod vodstvom
Mihovila Provića.
Zaređeni đakoni svoj će
pastoralni praktikum obavljati u
povjerenim im župama
nadbiskupije.

Nadbiskup Marin
Barišić zaredio je za
đakone petoricu
svećeničkih kandidata
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Domaslovac, 24.11.2002.
(IKA) - Na svetkovinu Krista
Kralja 24. studenoga
zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić predvodio je svečanu
misu u Domaslovcu te je tom
prigodom posvetio crkvu Krista
Kralja i proglasio novu župu. U
koncelebraciji su bili svećenici
iz Samoborsko-okičkog
dekanata i susjednih župa, kao i
svećenici rodom iz te župe
U propovijedi je nadbiskup
Bozanić govorio o Kristu
Kralju koji je središnja osoba
ljudske povijesti. Krist je dar
Boga Oca nama i u tom je bit
kršćanstva, poručio je
zagrebački nadbiskup. “Mi smo
dobili Isusa Krista i po Kristu
postajemo kristoliki, tj.
Privedeni smo Bogu Ocu. Isus
Krist, pravi Bog i pravi čovjek,

Đakonsko ređenje u Splitu
Split, 24.11.2002. (IKA) - Na
svetkovinu Krista Kralja 24.
studenoga splitsko-makarski
nadbiskup Marin Barišić
zaredio je za đakone petoricu
svećeničkih kandidata u crkvi
Sv. Pavla apostola na
Pujankama u Splitu. Na naslov
Splitsko-makarske nadbiskupije
za đakone su zaređeni: Damir
Bistrić, Darijo Čorić, Marko
Klarić, Ivan Kovačević i Marijo
Volarević. Na misi ređenja
sudjelovali su ravnatelj
Bogoslovnog sjemeništa Mate
Uzinić, dekan splitskog KBF-a
dr. Slavko Kovačić i ostali
odgojitelji i profesori ređenika.
Pozdravljajući u prvom redu
ređenike, njihovu rodbinu,
župnike, profesore, odgojitelje,
bogoslove i sjemeništarce te
ostale koji su ih pratili i prate
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na putu do oltara, nadbiskup
Barišić izrazio je želju da
događaj đakonskoga ređenja
bude radosni događaj za sve
župe u nadbiskupiji te na
blagoslov cijeloj splitskomakarskoj Crkvi.
Obraćajući se ređenicima u
prigodnoj propovijedi
nadbiskup im je poručio da s
blagdanom Krista Kralja mogu
bolje razumjeti zadaću i
poslanje u ovome svijetu.
Upozorio ih na probleme
sadašnjega vremena, istaknuvši
da današnji svijet, koji postaje
sve zabrinjavajući, ima potrebu
za razumijevanjem,
prihvaćanjem, tolerancijom i
smislom, pa su stoga pozvani
zajedno s Kristom dati novi
početak ovome svijetu i
vremenu. "Događaj ređenja
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Redovnice Družbe Sv. Križa pohodile Ilok
Ilok, 24.11.2002. (IKA) –
Pjevački zbor Družbe
milosrdnih sestara sv. Križa iz
Đakova pohodio je Ilok na
svetkovinu Krista Kralja 24.
studenoga. Uz posjet
redovnicama koje djeluju u
Iloku te upoznavanjem

kulturnih znamenitosti grada na
Dunavu, redovnice su
Iločanima na večernjoj misi
priredile lijep ugođaj svojim
skladnim pjevanjem. Na
harmoniju Pjevački zbor sestara
pratio je mo. Vinko Sitarić iz
Đakova, a zborom je ravnala s.

Svjetlana Paljušević. S
Pjevačkim zborom Ilok je
pohodio i rektor samostanske
crkve Srca Isusova u Đakovu
Ivica Raguž koji je s fra
Ferdom Posavcom slavio misu.

Susret riječkih crkvenih zborova
Rijeka, 24.11.2002. (IKA) – U
povodu blagdana sv. Cecilije,
zaštitnice crkvene glazbe i
glazbenika, devet crkvenih
zborova grada Rijeke okupilo
se 24. studenoga, na blagdan
Krista Kralja, u župnoj crkvi
BDM Karmelske na Donjoj

Drenovi u Rijeci. Sve
okupljene pozdravio je domaći
župnik mons. Gabrijel Bratina,
a svečano misno slavlje
predvodio je riječki nadbiskup
Ivan Devčić. Nakon mise svaki
zbor izveo je jednu skladbu.
Na susretu su bili zborovi: dva

iz katedrale Cantores sancti Viti
i Coro Fideli Fiumani, Marije
Pomoćnice, Gospe Lurdske,
Uznesenja BDM, Sv. Ćirila i
Metoda, Presvetog Srca
Isusova, Sv. Nikole Tavelića i
"Lahor" BDM Karmelske.

Djelatnici za zaštitu spomenika kulture pohodili
Slavoniju
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Razgovarano o
mogućnostima bolje
suradnje na području
zaštite spomenika
kulture koji su u
vlasništvu Crkve

Požega, 24.11.2002. (IKA) Skupina djelatnika za zaštitu
spomenika kulture iz
Ministarstva kulture i
Restauratorskog zavoda
predvođena pomoćnicom
ministra kulture Biankom
Perčinić Kavur, glavnim
konzervatorom Miljenkom
Domjanom i ravnateljem
Restauratorskog zavoda
Hrvatske Ferdinandom
Mederom pohodili su Slavoniju

23. i 24. studenoga te razgledali
veći broj spomenika kulture,
kako bi što bolje upoznali
njihovo stanje. Između ostalog,
u pratnji generalnog vikara
požeškog biskupa mons. Josipa
Devčića pohodili su i pojedine
objekte u Požeškoj biskupiji.
U Biskupskom dvoru u Požegi
primio ih je 24. studenoga
domaći biskup Antun
Škvorčević te se zadržao s
njima u razgovoru o

problemima, koji prate
nastojanja obnove objekata
sakralne baštine nakon
nedavnoga rata, posebno crkve
u Voćinu te o mogućnostima
još bolje suradnje na području
zaštite spomenika kulture, koji
su u vlasništvu Crkve. Zajedno
su razgledali srednjovjekovnu
crkvu Sv. Lovre u sastavu
Biskupskog dvora.

Čakovec: Predstavljen pokret Djela Marijina
Čakovec, 24.11.2002. (IKA) U organizaciji franjevačke župe
sv. Nikole biskupa u Čakovcu
je u nedjelju 24. studenoga
predstavljen pokret Djela
Marijina. U Katoličkom domu
na tribini s temom “Da svi budu
jedno” predstavljen je
angažirani laički Pokret
fokolara za jedinstvo u svijetu.
Na početku nazočne je

pozdravio župnik fra Drago
Bedeničić, zahvalivši posebno
fokolarima Štefici i Stjepanu
Damišu iz Čakovca koji su
svojim župljanima željeli
predstaviti taj Pokret. Nazočne
je pozdravio Florijan Škunca,
fokolar iz Zagreba, koji je
istaknuo kako fokolari žele
darovati svoja iskustva i
posredovati nešto što je

promijenilo tijek njihova
života. Pritom je prenio
pozdrave varaždinskog biskupa
Marka Culeja, kojeg su o radu
fokolara upoznali na susretu
dan ranije. Nazočnima je
prikazan video zapis o
utemeljiteljici Djela Marijina
Chiari Lubich iz talijanskog
gradića Trento te nastanku i
djelovanju Pokreta fokolara.

Krist Kralj u Brodskom Varošu
Brodski Varoš, 24.11.2002.
(IKA) - U slavonskobrodskoj
župi u Brodskom Varošu,
jedinoj župi u Đakovačkoj i
Srijemskoj biskupiji koja je
posvećena Kristu Kralju,
svečanom je euharistijom 24.
studenoga proslavljen blagdan
zaštitnika župne crkve.

Euharistiju je predvodio
franjevac mr. Egidije Biber
zajedno s domaćim župnikom
Vjekoslavom Jurčićem i više
ostalih svećenika.
U Brodskom Varošu župa je
utemeljena 1961. godine, a novi
župni dom bio je tada prvi
župni dom. Župna crkva

izgrađena je 1971. godine. U
suvremenome arhitektonskom
zdanju crkve dominira oltarni
prostor s "dva tabernakula" Riječi i Euharistije te veliki kip
Krista Kralja u pozlaćenoj
terakoti, rad akademske
kiparice Alojzije Ulman iz
Vinkovaca.

Svetkovina Krista Kralja u Rešetarima
Mladi darovali
biskupu Škvorčeviću
trideset ruža za
trideset godina
misništva
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Rešetari, 24.11.2002. (IKA) Na svetkovinu Krista Kralja u
nedjelju 24. studenoga požeški
biskup Antun Škvorčević
predvodio je svečano misno
slavlje u župi Krista Kralja u
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Rešetarima.
Na početku slavlja biskupa
Škvorčevića pozdravili su
predstavnici mladih, darujući
mu košaru od trideset ruža za
trideset godina njegova

misništva, a dobrodošlicu i
zahvalnost za biskupov dolazak
u svoje ime i u ime župljana
izrekao je domaći župnik Luka
Slobođanac.
U propovijedi je požeški biskup
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istaknuo kako blagdanom
Krista Kralja svega stvorenog
slavimo događaj uspostave
Božjega sustava pobjede života
nad smrću u smrtnim sustavima
našega postojanja i ljudskih
nastojanja, istaknuvši da se u
taj sustav uključuje slušanjem

Božje riječi, sudjelovanjem u
svetim sakramentima i u
prepoznavanju Isusa Krista
prisutnog u svakom čovjeku,
patniku, bolesniku, siromahu.
Na kraju mise biskup je
župljanima čestitao blagdan
zaštitnika župe i posebno

zahvalio župniku za sve što čini
za dobro duša njemu
povjerenih, kao i za spremnost
kojom je prihvatio vršiti službu
voditelja đakona na njihovom
đakonskom praktikumu u
Požeškoj biskupiji.

Stota obljetnica župne crkve Uznesenja BDM u Klisu
Klis, 24.11.2002. (IKA) –
Jubilarna stota obljetnica župne
crkve Uznesenja Marijina u
Klisu svečano je proslavljena u
nedjelju 24. studenoga, na
blagdan Krista Kralja, misnim
slavljem koje je prevodio i
propovijedao dr. don Drago
Šimundža, pastoralni vikar
Splitsko-makarske
nadbiskupije.

Nakon euharistijskog slavlja na
trgu ispred stogodišnje župne
crkve otkriveno je poprsje bl.
kardinala Alojzija Stepinca, a
potom je predstavljen kalendar
bogato ilustriran motivima svih
crkvenih objekata na području
župe Klis, koji je izdao župni
ured. Navečer su u župnoj crkvi
nastupili veliki četveroglasni
župni zbor, dječji župni zbor,

sopranistica Marija BubićJaman i tenor Špiro Boban uz
orguljašku pratnju s. Anite
Perkušić i na trombonu mo.
Mira Pušića, te brojni drugi
izvođači. U sklopu proslave
stote obljetnice župne crkve
Uznesenja BDM u Klisu, ovih
će dana izaći iz tiska
monografija o župnoj crkvi
autora prof. Valtera Firića.

Zadar: Sjednica Stolnog kaptola
Ordinarijata, Sjemeništa i
Svećeničkog doma, kojima je
to zbog drugih obveza moguće.
U našem se gradu ispovijeda,
kazao je zadarski nadbiskup,
sakrament pomirenja nije
nestao ili iščeznuo kao drugdje,
po našim župa se redovito i
prigodno održavaju pokornička
slavlja, naši samostani sv.
Mihovil i sv. Frane su
ispovjedaonice grada, stoga i
naša katedrala treba postati
također mjesto permanentnog
ispovijedanja u Došašću i
Korizmi, ali i svakoga dana u
tjednu. Raspravljajući o daljnjoj
potrebi obnove katedrale, koja
još nije u potpunosti dovršena,
istaknuta je potreba formiranja

Odbora za njezinu obnovu.
Odbor sačinjavaju predsjednik
nadbiskup Prenđa i članovi
prepozit Stolnog kaptola mons.
dr. Pavao Kero te župnik
katedrale kanonik don Milivoj
Bolobanić. U Odbor ulazi
predstavnik Uprave za zaštitu
kulturne baštine Konzervatorskog odjela u
Zadru, kao stručni savjetnik.
Redovni zamjenik predsjednika
je generalni vikar Zadarske
nadbiskupije mons. Ivan
Mustać.
Na sjednici su se svi nazočni
molitveno prisjetili svoga
bolesnog kolege kanonika i
župnika Preka i SutomišćicePoljane don Tita Šarina.

Raspravljalo se o
potrebi formiranja
Odbora za daljnju
obnovu katedrale te o
službi ispovijedanja

služba ponajčešće opisuje kao
služba miru, služenje Domovini
i vlastitu narodu. Ta se služba
očituje u rodoljublju i
domoljublju, a sve to proizlazi
prije svega iz ljubavi prema
Bogu.
Na spomendan sv. Katarine
Aleksandrijske 25. studenoga
oko 150 pripadnika 1 A
brigade, časnika i vojnika dali
su krv za potrebe ogulinske i
jedne od zagrebačkih bolnica.

Svečanu misu na
svetkovinu Krista
Kralja predvodio
vojni ordinarij
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Zadar, 25.11.2002. (IKA) - Na
poziv zadarskog nadbiskupa
Ivana Prenđe održana je 25.
studenoga sjednica Stolnog
kaptola sv. Stošije u Zadru.
Raspravljalo se o potrebi
formiranja Odbora za daljnju
obnovu katedrale te o službi
ispovijedanja. Izražavajući
svoju želju da katedrala Sv.
Stošije bude žarište duhovne
obnove, mjesto molitve,
ispovijedanja, ideja i
pastoralnog planiranja grada
Zadra i čitave nadbiskupije,
nadbiskup Prenđa potaknuo je
potrebu osobnog zauzimanja
članova Kaptola u tome
pastoralnom služenju svojoj
Crkvi, te svećenika iz

Ogulin: 1. obljetnica Vojne kapelanije
Ogulin, 25.11.2002. (IKA) –
Na svetkovinu Krista Kralja u
nedjelju 24. studenoga
svečanim euharistijskim
slavljem u župnoj crkvi Sv.
Križa u Ogulinu proslavljena je
prva obljetnica Vojne
kapelanije. Misu je u
zajedništvu s više svećenika
predvodio vojni ordinarij u
Republici Hrvatskoj Juraj
Jezerinac. Na misnom su
slavlju, uz župljane, sudjelovali
pripadnici 1 A brigade

"Tigrovi" te djelatnici MUP-a
iz Ogulina.
U svojoj je homiliji biskup
Jezerinac, citirajući Drugi
vatikanski koncil, rekao: "Oni
pak koji služeći Domovini vrše
vojničku dužnost neka se
smatraju službenicima
sigurnosti i slobode naroda, i
ako ispravno vrše tu dužnost
istinski doprinose učvršćivanju
mira". To se posebno odnosi,
istaknuo je biskup Jezerinac, na
vojno-redarstvene snage čija se

Tomčić primio Odbor za proslavu obljetnice Janjeva
Zagreb, 25.11.2002. (IKA) Predsjednik Hrvatskog sabora
Zlatko Tomčić primio je 25.
studenoga Organizacijski odbor
za proslavu 700. obljetnice
prvoga pisanog spomena
Janjeva. Naime, Janjevo,
najstarija hrvatska dijaspora,

vijesti news

prvi put se posredno spominje
1303. u pismu pape Bendikta
XI. barskom biskupu Marinu.
Predsjednik Odbora Pavao
Palić izvijestio je predsjednika
Sabora, pokrovitelja proslave,
da je proslava zamišljena kao
“Godina Janjeva”.

Otvorenje proslave bit će 6.
prosinca, na blagdan sv. Nikole
- zaštitnika Janjeva. Tom
prigodom svečanu euharistiju u
zagrebačkoj katedrali predvodit
će zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić zajedno s više biskupa
i svećenika mahom rodom iz

Otvorenje proslave u
zagrebačkoj katedrali
na blagdan sv. Nikole,
zaštitnika Janjeva
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Janjeva.
U koncelebraciji će između
ostalih sudjelovati dubrovački
biskup Želimir Puljić, kao
biskup grada iz kojega su
Janjevci prije sedam stoljeća
doselili na Kosovo, i zadarski
nadbiskup Ivan Prenđa, pastir
Crkve na čije je područje

doselila velika skupina
Janjevaca nakon egzodusa 90tih godina. Tijekom mise u
katedrali, koja će započeti u 18
sati, Krunidbenu misu W.A.
Mozarta otpjevat će zbor
sačinjen od članova zbora
Janjevo iz Zagreba i sv. Cecilije
iz Kistanja. Proslava će u

veljači biti nastavljena u
Dubrovniku, potom u svibnju u
Janjevu te u rujnu u
Kistanjama. Središnji dio
proslave biti u prosincu iduće
godine, kad će u Zagrebu biti
održan znanstveni simpozij o
Janjevu te predstavljena
kulturna baština Janjevaca.

Kineski vicepremijer posjetio zagrebačku katedralu
Zagreb, 25.11.2002. (IKA) – U
sklopu svog posjeta Zagrebu
potpredsjednik kineske Vlade
Li Lanqinga posjetio je 25.
studenoga s pratnjom
zagrebačku katedralu. S

poviješću i kulturnim
značenjem zagrebačke
katedrale, kao i s likom i
djelom bl. kardinala Alojzija
Stepinca, visokoga kineskog
gosta upoznao je kanonik

Prvostolnog kaptola
zagrebačkog mons. Josip
Klarić, dok ga je s. Lina
Plukavec upoznala s
bogatstvom Riznice zagrebačke
katedrale.

Zagreb: Blagdan sv. Katarine
Sv. Katrina zaštitnica studenata,
profesora i knjižara
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Zagreb, 25.11.2002. (IKA) –
Blagdan sv. Katarine, zaštitnice
studenata, profesora i knjižara,
proslavljen je u istoimenoj
akademskoj crkvi na
zagrebačkome Gornjem Gradu
u ponedjeljak 25. studenoga
misnim slavljem, koje je
predvodio zagrebački pomoćni
biskup Vlado Košić zajedno s
generalnim tajnikom HBK
mons. Vjekoslavom Huzjakom
i više svećenika.

Govoreći o sv. Katarini kao
zaštitnici akademske mladeži,
biskup Košić u propovijedi je
rekao kako smo živjeli gotovo
50 godina u sustavu u kojemu
su nasilno rastavljeni školstvo i
Crkva. No, treba reći da je u
čitavoj zapadnoj Europi, a i kod
nas, Crkva bila majka znanosti i
umjetnosti, poručio je biskup,
dodavši da je Crkva uvijek
podupirala znanost, a to i danas
čini. Zaželio je mladima da

rastu, ne samo u bogatstvu
znanja, nego i u mudrosti, a
mudri su oni ljudi, kazao je
biskup Košić, koji svoj život
temelje na Isusu Kristu.
Osvrnuvši se na mučeništvo sv.
Katarine, istaknuo je kako
nismo svi pozvani na
mučeništvo poput njezina, ali
smo pozvani da neprestano
svjedočimo svoju vjeru
svakodnevno prihvaćajući svoje
križeve.

Zadar: Predstavljena Gutenbergova Biblija
Prvi i zasad jedini
primjerak
Gutenbergove Biblije
u Hrvatskoj, pretisak
Inkunabule
Gutenbergove
Kraljevske Biblije za
španjolskog kralja
Juana Carlosa I.
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Zadar, 25.11.2002. (IKA) - Prvi
i zasad jedini primjerak
Gutenbergove Biblije u
Hrvatskoj, pretisak Inkunabule
Gutenbergove Kraljevske
Biblije za španjolskog kralja
Juana Carlosa I, čiji se original
Centosamente nalazi u
Državnoj knjižnici u Burgusu u
Španjolskoj, predstavljen je u
ponedjeljak 25. studenoga u
Svečanoj dvorani Sveučilišta u
Zadru, pod pokroviteljstvom i u
organizaciji Zadarske
nadbiskupije i Grada Zadra.
Pozdravne riječi uputili su
voditelj programa prof. Livio
Marijan, rektor zadarskog
Sveučilišta dr. Damir Magaš i
zadarski nadbiskup Ivan
Prenđa. Bibliju su predstavili
knjižničarka Nadbiskupske
klasične gimnazije u Zadru
prof. Elvira Katić, prof. dr.
Adalbert Rebić i umirovljeni
zadarski nadbiskup Marijan
Oblak, kolekcionar Biblija, čija
je osobita želja bila zbirku
Biblija Zadarske nadbiskupije
obogatiti i primjerkom prve
knjige, koju je 1455. tiskao
Johannes Gutenberg, izumitelj
tiska. Biblija, za koju je
Gutenberg izlio 290 različitih
figura ima 1.282 stranice, svaka
stranica 42 redaka, a naziva se
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još i Mazarenova Biblija,
prema kardinalu Mazarenu u
čijoj je knjižnici pronađena
1763. g. Inicijale u bojama i
iluminacije kasnije su izradili
umjetnici na mjestima koja je
tiskar ostavio praznima.
Prof. Katić predstavila je
Gutenberga kao čovjeka
milenija kroz priče o izumu,
čovjeku i knjizi. Prof. Rebić
govorio je o povijesti sačuvanih
Biblija u Londonu i
Washingtonu te istaknuo
neprocjenjiv značaj
Gutenbergove Biblije na
području opismenjavanja i
demokratizacije, znanja i
kulture. Rekao je da je prva
tiskana Biblija jedno od
najznačajnijih dostignuća
minulog tisućljeća, upisana i u
registar Baštine svjetskih djela.
Postala je temeljem
znanstvenoga, posebno
teološkog istraživanja, te
gospodarskog napretka potkraj
srednjeg vijeka i prvi je
industrijski serijski proizvod.
Od 180 primjeraka
Gutenbergove Biblije, 150 je
tiskano na papiru, a ostalih 30
na skupocjenom pergamentu.
Danas ima oko 48 sačuvanih
primjeraka, od toga je 12 na
pergamentu. Jedna se nalazi u

Gutenbergovu muzeju u
rodnom mu gradu Mainzu, a
ostali primjerci u muzejima i
knjižnicama diljem svijeta,
Vatikanu, Parizu, Londonu,
Kongresnoj biblioteci u
Washingtonu.
Nadbiskup Oblak predstavio je
put Gutenbergove Biblije od
Mainza do Zadra, opisavši
susret s njemačkim liječnikom
Hansom Peterom Lutzom iz
Russelheima u ljetu 2001. u
Žmanu na Dugom otoku, kad je
i započela realizacija
nadbiskupove ideje za
posjedovanjem Gutenbergove
Biblije. Uz pomoć Edvina
Bukulina, Žmanca koji radi u
Njemačkoj, i drugih
dobrotvora, 28. srpnja ove
godine nadbiskupu Oblaku
svečano je uručen posljednji
pretisak iz 1995. g., od dosad
650 otiskanih pretisaka
Gutenbergove Biblije, kao dar
nadbiskupije Mainz i tamošnjeg
kardinala Karla Lehmanna.
Faksimiliranje je započelo
1992. i trajalo je više od tri
godine. Djelo su ručno
uvezivali tehničari iz centra u
Puigu u Španjolskoj, a papir za
to izdanje proizveden je u
Barceloni, istom metodom
kojom se proizvodio u
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Gutenbergovo doba. Tako je ta
Biblija građom i materijalom
slična prvom primjerku tiskane
Biblije, koja se danas čuva u
Berlinu. Numerirana je, 474. je
primjerak od 690 primjeraka iz
serije A, potvrđena od javnog
bilježnika pečatom i potpisom

na kraju knjige. U vlasništvu je
Zadarske nadbiskupije i čuva se
u trezoru zbirke Biblija
Zadarske nadbiskupije, koja
ima više od 600 primjeraka
Biblije na 150 različitih jezika
svijeta.
Programu su nazočili i šibenski

biskup Ante Ivas, predstavnici
županijskoga i gradskog
Poglavarstva, znanstvenih i
kulturnih institucija, studenti i
brojni drugi uzvanici, a u
umjetničkom dijelu programa
sudjelovali su zbor i orkestar
katedrale Sv. Stošije.

Susret gvardijana u Trogiru
prepoznatljivi znak Duha
Božjega. Prvo predavanje
održao je fra Jose Carballo,
generalni tajnik Reda manje
braće za formaciju i studije. Fra
Jose govorio je o ulozi
gvardijana kao animatora
bratstva i trajne formacije,
istaknuvši kako je bratstvo
konstitutivni element
franjevačkoga života, a
gvardijan kao čuvar bratstva i
svakoga brata je prije svega
brat još više od drugih.
Gvardijane je pozvao na
očinsko i majčinsko služenje
svakome bratu i čitavome
bratstvu. U drugom izlaganju
generalni tajnik Reda manje
braće za formaciju i studije
govorio je o osobnoj pratnji,
novome vidu gvardijanskoga
služenja. Središte
franjevačkoga života je Krist, a
gvardijan je taj koji sluša
svakog brata i surađuje s njime
na putu obraćenja, što je
zadatak za čitav život, stoga je i

potrebna trajna formacija, rekao
je fra Jose.
U poslijepodnevnim satima o
službi gvardijana govorio je
zagrebački gvardijan fra Rajko
Gelemanović, koji je istaknuo
kako za gvardijane treba birati
one koji imaju u sebi duh sv.
Franje. Zatim je napravio
povijesni prikaz gvardijanskoga
lika prema spisima sv. Franje i
ostalim franjevačkim izvorima.
Također je upozorio gvardijane
da oni riječju i primjerom
trebaju kod braće više buditi
zanimanje za duh sv. Franje i
franjevačku tradiciju, jer to je
karizma Duha Svetoga za
Crkvu i društvo. Susret je 26.
studenoga nastavljen
plenumom, na kojemu su
gvardijani iznijeli zaključke
trodnevnoga rada. Susret je
završio euharistijskim slavljem,
koje je predvodio predsjednik
Konferencije fra Stane Zore.

Susret Južnoslavenske
konferencije
provincijalnih
ministara OFM pod
geslom: Služimo u
novosti Duha

intrigantan i u fenomenološkom
detektiranju (ne)kulturnih
zbivanja temeljit, te ga je stoga
ocjenjivačka skupina za tisak
HND-a nagradila kao jedno od
najboljih štiva u hrvatskim
novinama. Forum se za razliku
od mnogih priloga koji se
gledaju, čitao".

Ivan Ugrin novinar je
Slobodne Dalmacije iz
Splita i član
Hrvatskoga društva
katoličkih novinara

Svečano otvaranje izložbe,
kojoj će, uz Branka Grbića,
nazočiti i upravitelj i župnik
svetišta Gospe od Otoka don
Vinko Sanader je u četvrtak 28.
studenoga. Izložba će biti
otvorena do 6. siječnja i na njoj
će, osim solinskog Betlehema,
biti izložene i crkvene jaslice iz
kapucinskog samostana u
Varaždinu te iz crkve u selu
Orehovici kod Bedekovčine.

Božićne jaslice je
prije 70 godina
izradio samouki
umjetnik Mirko
Kljaković-Šantić
Mladin, svake godine
od tada krase crkvu
Gospe od Otoka u
Solinu
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Trogir, 26.11.2002. (IKA) Susret gvardijana
Južnoslavenske konferencije
provincijalnih ministara Reda
manje braće (OFM) pod geslom
"Služimo u novosti Duha (Rim
7,6)"; održan je od nedjelje 24.
do utorka 26. studenoga u
hotelu "Medena” u Trogiru.
Priredio ga je fra Ivica Jagodić,
tajnik Konferencije za
formaciju i studije. Na susretu
je sudjelovalo 70 franjevačkih
gvardijana iz Slovenije,
Hrvatske i Bosne i
Hercegovine. Susret je započeo
molitvom i pozdravima u
nedjelju 24. studenoga navečer,
a u ponedjeljak, 25. studenoga
sudionici skupa susreli su se sa
splitsko-makarskim
nadbiskupom Marinom
Barišićem.
U pozdravnom govoru
nadbiskup je rekao da
gvardijane vidi kao stražare,
čuvare i navjestitelje koji
trebaju aktivnim služenjem biti

Ivan Ugrin dobitnik godišnje nagrade
Zagreb, 26.11.2002. (IKA) –
Novinar Slobodne Dalmacije iz
Splita i član Hrvatskoga društva
katoličkih novinara Ivan Ugrin,
koji u tome dnevniku uglavnom
objavljuje tekstove o vjerskoj
problematici, dobitnik je
nagrade "Marija Jurić Zagorka"
Hrvatskoga novinarskog
društva za 2001. godinu.
Nagrada mu je dodijeljena za

najbolji prilog "Forum"
Slobodne Dalmacije, koji je
Ugrin uređivao protekle godine.
Ta je rubrika nosila podnaslov
"Prilog za kulturu, znanost i
religiju", a nagrađeni je novinar
s mjesta urednika smijenjen
krajem 2001. godine.
U obrazloženju žirija stoji kako
je "Forum" u vrijeme kad ga je
uređivao Ugrin "bio polemičan,

Hrvatske jaslice na izložbi u Rimu
Solin, 26.11.2002. (IKA) Božićne jaslice, koje je prije 70
godina izradio samouki
umjetnik Mirko KljakovićŠantić Mladin i koje svake
godine od tada krase crkvu
Gospe od Otoka u Solinu,
ovoga će Božića pod
pokroviteljstvom Republike
Italije i Talijanske biskupske
konferencije, u organizaciji
“Rivista delle Nazione” biti
izložene na Međunarodnoj
smotri jaslica u galeriji

vijesti news

“Bramante”, smještenoj u kripti
crkve Santa Maria del popolo u
Rimu. Solinske jaslice
sačinjava 80-ak figurica, koje
predstavljaju pastire odjevene u
nošnje dalmatinskog kraja
izrađene od jablanovog drveta,
obojenih u hrvatskome
folklornom koloritu, te solinske
kamene kućice i blago. Figure
je poslagao umjetnik Branko
Grbić, koji već dvadesetak
godina to isto priređuje u crkvi
Gospe od Otoka.
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Skupština Društva za povjesnicu Zagrebačke
nadbiskupije
Dr. Stjepan Kožul
predstavio je peti
godišnjak "Tkalčić"

Zagreb, 26.11.2002. (IKA) –
Na 6. redovitoj godišnjoj
skupštini Društva za povjesnicu
Zagrebačke nadbiskupije
“Tkalčić” prihvaćen je plan
rada za sljedeće jednogodišnje
razdoblje, koji će se sastojati od
dovršenja tiskanja šestog
godišnjaka "Tkalčić",
supripremanja i sudjelovanja na
znanstvenom skupu u povodu
150. obljetnice Zagrebačke
metropolije, tiskanja Krčelićeve
Spomenice, tiskanja Pontifikala
Pz 124, pripremanja za tisak
Zapisnika kanonskih pohoda
Gorskoga arhiđakonata,
otvaranja knjižnog niza Radovi

i nastavka prikupljanja gradiva
za životopisni leksikon
svećenika Zagrebačke
nadbiskupije.
Na skupštini održanoj u utorak
26. studenoga u dvorani
“Vijenac” Nadbiskupskoga
bogoslovnog sjemeništa u
Zagrebu pod predsjedanjem
redovitog člana Društva
zagrebačkoga pomoćnog
biskupa Vlade Košića,
predsjednik Društva dr. Stjepan
Kožul predstavio je peti
godišnjak "Tkalčić" i prisjetio
se pokojnog člana podupiratelja
Društva Franje Žnidarca (19272001), dekana i župnika

Vrbovca.
U ime pokrovitelja Društva
zagrebačkog nadbiskupa Josipa
Bozanića i u svoje ime skup je
pozdravio pomoćni biskup
Josip Mrzljak, pozvavši
članove Društva da se aktivno
uključe u pripremanje
znanstvenog simpozija u
povodu 150. obljetnice
Zagrebačke metropolije.
Društvo za povjesnicu
Zagrebačke nadbiskupije
trenutačno ima 139 članova, od
kojih su 44 redoviti članovi, 32
su suradnici, a 36 su
podupiratelji.

Predstavljen Direktorij za obiteljski pastoral Crkve
u Hrvatskoj

www.ika.hr

Dokument je objavljen
sada kad se na razne
načine govori o braku
i obitelji, kazao je na
predstavljanju
nadbiskup Bozanić,
dodavši da su obitelj i
brak pred posebnim
izazovima, osobito i
sa stanovitih,
vjerojatno i
organiziranih
središta, koji žele
unijeti neke nove ideje
i nove perspektive u
naše društvo
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Zagreb, 27.11.2002. (IKA) Novi dokument Hrvatske
biskupske konferencije
"Direktorij za obiteljski
pastoral Crkve u Hrvatskoj",
koji je objavila Kršćanska
sadašnjost, predstavljen je
javnosti 27. studenoga u
dvorani Vijenac
Nadbiskupskoga bogoslovnog
sjemeništa u Zagrebu.
U pozdravnoj je riječi
predsjednik HBK zagrebački
nadbiskup Josip Bozanić
istaknuo kako dokument
pristupa obitelji na pozitivan
način i želi u prvom redu ocrtati
pozitivne vrednote obitelji i
braka. Dokument je objavljen
kod nas upravo sada kad se na
razne načine govori o braku i
obitelji, kazao je nadbiskup
Bozanić, dodavši da su obitelj i
brak pred posebnim izazovima,
osobito i sa stanovitih,
vjerojatno i organiziranih
središta, koji žele unijeti neke
nove ideje i nove perspektive u
naše društvo. Zaželio je da
dokument bude poticaj svima
koji se hoće angažirati na
području obiteljskog pastorala,
a on je, kako je kazao, na
stanoviti način i obveza svim
pastoralnim djelatnicima:
biskupima, svećenicima,
redovnicama i redovnicima kao
i vjernicima laicima, osobito
onima koji žele aktivnije

27. studenoga 2002. broj 48/2002

sudjelovati u obiteljskom
pastoralu. Taj dokument ujedno
vidimo kao doprinos društvu i
društvenoj stvarnosti, istaknuo
je nadbiskup Bozanić,
napomenuvši kako Katolička
crkva u Hrvatskoj želi pružiti
suradničku ruku svima u našem
društvu, koji žele raditi na
dobro braka i obitelji.
Predsjednik Vijeća za obitelj
krčki biskup Valter Župan
istaknuo je kako Direktorij za
obiteljski pastoral Crkve u
Hrvatskoj ponazočuje, naročito
u prvome i drugom poglavlju,
teološku viziju ženidbe i
obitelji koju je dao Drugi
vatikanski sabor, naročito u
dokumentu "Gaudium et spes".
U tom se saborskom
dokumentu definira bit
sakramenta ženidbe, koja se
sastoji u tome da se ženidbeni
savez diže na razinu znaka one
ljubavi koju Krist ima prema
svojoj Crkvi.
Sadržaj dokumenta predstavio
je pročelnik Centra za
promicanje socijalnog nauka
Crkve HBK dr. Stjepan
Baloban. Uz predgovor i dekret
nadbiskupa Bozanića te uvod i
zaključak, dokument sadrži 7
poglavlja. Prvo poglavlje
donosi teološko promišljanje
problematike, a potom slijede
poglavlja u kojima se govori o
čovjeku u braku i obitelji,

poslanju obitelji u Crkvi i
društvu, situaciji braka i obitelji
u Hrvatskoj, crkvenom
djelovanju za brak i obitelj,
djelatnicima i strukturama
obiteljskog pastorala te o
ženidbi i obitelji u kanonskome
i partikularnom pravu.
Dokument je, prema mišljenju
dr. Balobana, više strateški,
nego praktični. Crkva u
Hrvatskoj tim dokumentom
daje mali doprinos, koji će tek
onda biti koristan ukoliko bude
povod za daljnji razvoj
pastorala u našoj zemlji,
zaključio je dr. Baloban. Dr.
Štefanija Bortek Knešaurek, iz
Ureda za obitelj HBK,
predstavljajući dokument,
osvrnula se na poglavlje o
crkvenom djelovanju za brak i
obitelj, koji, prema njezinu
mišljenju, daje smjernice kako
ohrabriti obitelji da slijede
svoju savjest, a ne trendovska
promišljanja. Također je
poručila kako treba pomoći
laicima da dokument aktiviraju
i promoviraju, jer ga, konačno,
oni u životu provode.
Na predstavljanju su, uz brojne
uzvanike, bili nazočni riječki
nadbiskup Ivan Devčić, vojni
biskup Juraj Jezerinac te
zagrebački pomoćni biskupi
Josip Mrzljak i Vlado Košić.

Crkva u Hrvata

Izaslanstvo Vojnog ordinarijata RH u Njemačkoj
YU-zajednice, "sugerirao"
razvoj k tržišnoj, tj.
ekonomskoj uniji kao dobrom
rješenju. Istaknuo je primjer
suradnje i razvoja odnosa među
vodećim europskim državama,
koji su i poslije II. svjetskog
rata bili konfliktni. Hrvatsko
izaslanstvo potom je posjetilo
Katoličku akademiju u
Hamburgu, gdje je održan
službeni radni susret svih
članova hrvatskog izaslanstva s
njemačkim vojnim svećenicima
i djelatnicima Dekanata. Skup
je pozdravio dekan Miebach,
istaknuvši potrebu
posvješćivanja važnosti zadaće
svih članova Crkve u izgradnji
nove Europe na kršćanskim
temeljima, u čemu posebnu
ulogu imaju vojnici, koji su i u
prošlosti često bili prvi
pronositelji kršćanstva.
Kancelar Vojnog ordinarijata
RH prenio je pozdrave
hrvatskoga vojnog biskupa i
generalnog vikara, podsjetivši
na trenutak sklapanja
međusobnog kumstva i
partnerstva 19. lipnja 2000., pri
čemu su obje strane preuzele
obvezu i izrazile volju da daju
svoj doprinos miru i
razumijevanju radi
produbljivanja mnogostrukih
veza, koje odavna postoje
između njemačkoga i
hrvatskoga naroda, te ih
pospješiti i jačati za dobrobit
vojnika i njihovih obitelji obiju
nacija.
U srijedu 13. studenoga naše je
izaslanstvo s dekanom
Miebachom i tajnicama
Dekanata otputovalo u Berlin.

Nakon smještaja u zgradi
njemačkoga katoličkog vojnog
biskupa, gdje ih je dočekao
dekan mons. Theiss,
predstojnik biskupijskog Odjela
za suradnju s inozemstvom,
posjetili su novu zgradu
kancelara SR Njemačke, gdje
su ih primile dvije predstavnice
Kancelarova ureda za odnose s
javnošću. Tu je najprije dekan
Theiss kratko opisao
partnerstvo između naših
biskupija te povijest nastanka te
ideje, pri čemu je Katolička
crkva nakon pada "Berlinskog
zida" željela pomoći
novooslobođenim zemljama da
se što uspješnije uključe u nove
procese europskih integracija te
da se što prije obnove nasilno
potrgane tisućgodišnje veze
među europskim narodima.
Slijedio je posjet zgradi
znamenitoga njemačkog
Reichstaga (parlamenta). U
sjedištu njemačkoga vojnog
biskupa upriličen je susret s
generalnim vikarom mons.
Weihmayerom i ostalim
djelatnicima Biskupije, gdje im
se pridružio i vojni izaslanik
Republike Hrvatske u
Njemačkoj pukovnik Labaš.
U četvrtak 14. studenoga
hrvatsko je izaslanstvo posjetilo
Hrvatsko veleposlanstvo, gdje
ih je u ime veleposlanika
primio pukovnik Labaš.
Zajednički je dojam svih
sudionika da takvi susreti na
najbolji način, postupno ali
temeljito, pridonose izgradnji
dugoročnog zajedništva među
narodima buduće Europske
zajednice.

Posjet u sklopu
međunarodne vojne
suradnje te u okviru
programa kumstva i
partnerstva

www.ika.hr

Hannover/Berlin, 15.11.2002.
(IKA) - U sklopu međunarodne
vojne suradnje te u okviru
programa kumstva i partnerstva
između Vojnog ordinarijata
Republike Hrvatske i Vojnog
ordinarijata Njemačke, od 8. do
15. studenoga petnaesteročlano
izaslanstvo Vojnog ordinarijata
posjetilo je njemački Vojni
ordinarijat. Ta međunarodna i
međubiskupijska aktivnost
obuhvatila je različite sadržaje
u gradovima na području
njemačke II. vojne oblasti,
odnosno pokrajina Donja Saska
i Bremen, koje spadaju pod
duhovnu skrb katoličkog
vojnog Dekana sa sjedištem u
Hannoveru, kao i sadržaje u
Hamburgu i Berlinu.
U Hannoveru su ih 9.
studenoga dočekali domaćini
na čelu s dekanom mons.
Heinzom-Peterom Miebachom.
Hrvatsko izaslanstvo upoznalo
se s načinom rada Dekanata, a
potom su naši vojni svećenici
otišli sa svojim domaćinima u
njemačke vojne kapelanije,
gdje su preko vikenda
sudjelovali u programu prema
planu njemačkih vojnih
svećenika, koji su ih ugostili.
U ponedjeljak 11. studenoga
predstavnike Vojnog
ordinarijata RH u sjedištu
Zapovjedništva 1. oklopne
divizije Njemačke vojske
primio je zapovjednik general
bojnik Karl-Heinz Ackerman.
Razgovaralo se o trenutnim
prilikama u Hrvatskoj te stanju
u regiji. General je, kao oblik
izlaska iz "stagnacije odnosa"
među novim državama bivše

120. obljetnica dolaska Kćeri Božje ljubavi u BiH
Sarajevo, 21.11.2002.
(IKA/KTA) – Misnim slavljem
u crkvi Kraljice krunice na
Banskom brijegu u Sarajevu
proslavljena je 21. studenoga
120. obljetnica dolaska sestara
Družbe Kćeri Božje Ljubavi u

Bosnu i Hercegovinu. Misno
slavlje predvodio je fra Slavko
Topić uz koncelebraciju
petorice svećenika. U prigodnoj
homiliji fra Slavko Topić
progovorio je o zaslugama
Djevice Marije u ostvarenju

Kraljevstva Božjega na zemlji.
Družba Kćeri Božje ljubavi
osnovana je prije 134 godine, a
u Sarajevo stižu na poziv
prvoga vrhbosanskog
nadbiskupa Josipa Stadlera 28.
travnja 1882. godine.

Sarajevo: Iz tiska izašao prvi broj obnovljenoga
"Katoličkog tjednika"
Sarajevo, 21.11.2002.
(IKA/KTA) – Nakon punih 57
godina "prisilnog mirovanja" u
Sarajevu je iz tiska izašao prvi
broj obnovljenoga "Katoličkog
tjednika". Tako "Katolički
tjednik" nakon kraćih i dužih
vremenskih zabrana, po četvrti
put kreće u život. Vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko

vijesti news

Puljić u uvodniku prvog broja
ističe između ostaloga: "Ovim
Katoličkim tjednikom želimo
nastaviti stopama naših
predaka. Nadbiskup Šarić
nastavlja brojnu izdavačku
djelatnost, pa tako počinje
izlaziti i ovaj tjednik još 1922.
godine. U tolikim brojevima
koji su ugledali svjetlo dana,

unatoč mnogim smetnjama i
zabranama odjekivala je poruka
spasenja na ovim prostorima, te
se svaki katolik mogao
prepoznati u predstavljanju tog
tjednika…".
Osnivač i izdavač novog
tjednika je Vrhbosanski
nadbiskupski ordinarijat, a
suizdavač je Banjolučki

Tjednik je tiskan na
40 stranica u boji, a
donosi mnoštvo
priloga iz crkvenoga i
društveno-političkog
života BiH
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biskupski ordinarijat. Tjednik je
tiskan na 40 stranica u boji a u
prvom broju o 40. obljetnici II.
vatikanskog koncila pišu mons.
dr. Ratko Perić i dr.
Bonaventura Duda. Tjednik
objavljuje razgovore s
banjolučkim biskupom Franjom
Komaricom i članom
predsjedništva BiH iz
hrvatskog naroda dr. Draganom
Čovićem. Rubrika "Živa
Crkva" donosi niz vijesti,
reportaža i priloga iz BiH ali i

šire. Dr. Neven Šimac piše o
"Punoljetnosti i izoru", dr.
Zoran Grijak donosi dio
životopisa nadbiskupa Josipa
Stadlera, a Zlatko Tulić piše o
oslobađajućoj presudi
osumnjičenima za ubojstvo
doministra Joze Leutara. Jedna
od rubrika "Katoličkog
tjednika" su i kratki komentari
nedjeljnih misnih čitanja, kao i
zanimljivi tekstovi o Bibliji.
Pod naslovom "Rock & Roll
misionar" tekst je o velikoj

rock-zvijezdi Paulu Hewsonu,
poznatijem kao Bonu Voxu. Na
posljednjim stranicama je
članak o novim otajstvima
svjetla krunice. Od idućeg
tjedna "Katolički tjednik" moći
će se pročitati i na web stranici:
www.katolicki-tjednik.com.
Cijena pojedinog primjerka je
1,5 KM, a godišnja pretplata 70
KM. Za Republiku Hrvatsku
godišnja će pretplata iznositi
300 kuna, a za ostale europske
zemlje 75 €.

Kardinal Puljić primio Čovića
Sarajveo, 21.11.2002.
(IKA/KTA) – Sarajevski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić primio je 21. studenoga u
svojoj rezidenciji člana
Predsjedništva BiH iz reda
hrvatskog naroda dr. Dragana

Čovića. Na susretu je bilo riječi
o budućnosti i perspektivama
hrvatskog naroda na cijelom
prostoru BiH. Jedna od tema
bila je problem povratka i
jednakopravnosti svih naroda
na svim prostorima BiH.

Sugovornici su se složili da će
Crkva sa svoje strane učiniti
sve što je u njezinoj moći, a
država također, da BiH bude
prepoznata i kao država Hrvata.

Blagoslovljene orgulje u banjolučkoj katedrali

www.ika.hr

Klasične orgulje
njemačke tvrtke
"Richard Ibach"
darovane banjolučkoj
katedrali

Banja Luka, 21.11.2002. (IKA)
- U katedrali Sv. Bonaventure u
Banjoj Luci u četvrtak 21.
studenoga, uoči blagdana sv.
Cecilije, blagoslovljene su nove
klasične orgulje. Izradila ih je
tvrtka "Richard Ibach" iz
Barmena kraj Wuppertala u
Njemačkoj kao opus 205.
Služile su najprije u
evangeličkoj crkvi, a od 1907.
do 2000. godine u katoličkoj
crkvi u Dortmund-Kley. Budući
je tu crkvu kupila Srpska
pravoslavna Crkva, koja nema
instrumentalne glazbe u
bogoslužju, zauzimanjem
predsjednice njemačkohrvatskog društva Margaret
Engelking iz Hannovera,
darovane su banjolučkoj
katedrali.
Orgulje su 2001/2002.
generalno očišćene i ponovno
sastavljene u banjolučkoj
katedrali. Promijenjen im je
sustav napajanja zračnica (tri
mijeha), a mehanička traktura
promijenjena je u električnu.
Imaju 1.041 sviralu i 19
registara. Toj dispoziciji
klasičnih orgulja romantičnog
zvuka dodano je 17 registara
digitalnih orgulja firme
"Johannus" iz Nizozemske, op
25. koje su smještene u blizini

oltara na mjestu za pjevače.
Rekonstrukciju klasičnih
orgulja i spoj s digitalnim
izvršio je orguljar Velimir
Kostrevec iz Ivanić Grada.
Intonaciju svirala izvršio je
Olivije Repec, orguljar i
stručnjak za intonaciju iz
Austrije. Na blagoslov i
kolaudaciju orgulja pozvani su,
osim domaćih vjernika katolika
i predstavnici vjerskih
zajednica, mjesnih vlasti,
međunarodnih organizacija,
konzulata i veleposlanstava u
Banjoj Luci, te predstavnici
glazbenih i kulturnih društava.
Nazočne, koji su ispunili
katedralu, pozdravio je kancelar
biskupije i rektor katedrale
mons. Ivica Božinović. Orgulje
je blagoslovio banjolučki
biskup Franjo Komarica.
Orgulje će, kako je kazao
biskup Komarica, dati sjaj i
ljepotu bogoslužju, a ujedno će
poticati na dobro sve one koji
ih budu slušali. Večerašnja
svečanost je događaj lijepog, a
osjećaj za lijepo može i treba
nas zbližiti kao ljude, bez
obzira na vjersku i nacionalnu
pripadnost, poručio je biskup
Komarica, dodavši da zvuk
orgulja može pomoći da u sebi
otkrivamo ono što nam je

zajedničko, na čemu možemo
graditi mostove prijateljstva,
tolerancije i suživota.
S. Cecilija Milković, katedralna
orguljašica, kratko je prikazala
povijest orgulja u katoličkom
bogoslužju, njihovu usku
povezanost s liturgijskim
činima i povijesni "hod" novih
orgulja. Spomenula je da su u
ranijoj biskupovoj crkvi bile
orgulje firme "Brace Zupan" iz
Kamnogorice pri Kropi iz
Slovenije, blagoslovljene 22.
listopada 1899. Zatim su
Velimir Kostrevec i Olivije
Repec predstavili dispoziciju i
mogućnosti novih orgulja.
Kolaudacijski koncert održala
je Hvalimira Bledšnajder iz
Zagreba, profesorica orgulja i
glasovira na Institutu za
crkvenu glazbu "Albe
Vidaković" i u glazbenoj školi
"Pavao Markovac" te stalna
orguljašica u zagrebačkoj
katedrali. Nakon koncerta svi
su nazočni bili i na otvaranju
prigodne prodajne izložbe
"Umjetnici porušenoj zemlji",
koju je priredila likovna
kolonija "Dr. Alojzije Kelava"
iz Glamoča. Izložbu je otvorio
Branko Ivanković-Mito,
direktor kolonije, a izloženo je
50 djela.

Sarajevo: Kolokvij "Deklaracija Dominus Iesus"
Nuncij Leanza
istaknuo je da
Deklaracija nije
zapreka, nego temelj
dijalogu
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Sarajevo, 23.11.2002.
(IKA/KTA) - Vrhbosanska
katolička teologija u Sarajevu
priredila je 23. studenoga
kolokvij "Deklaracija Dominus
Iesus". Kolokvij je otvorio
dekan teologije mons. dr.
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Marko Josipović ističući da
Deklaracija potiče da
zastanemo i vidimo što je bitno
i vlastito katolicima. Sarajevski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić u pozdravnom je govoru
istaknuo kako Deklaracija

pomaže prepoznati uporište
identiteta kako bi hrabrije
kročili putem dijaloga s
drugima. Apostolski nuncij u
BiH nadbiskup Giuseppe
Leanza istaknuo je da
Deklaracija nije zapreka, nego

Crkva u Hrvata
temelj dijalogu i poželio da i taj
kolokvij pridonese što
plodnijemu međureligijskom
dijalogu na tim prostorima.
Prvo izlaganje je održao
mostarsko-duvanjski biskup
Ratko Perić i obradio temu
"Povod Deklaraciji Dominus
Iesus" te istaknuo da je taj
dokument najsvečaniji proglas
o katoličkim istinama danas.
Đakovački i srijemski pomoćni
biskup Đuro Hranić obradio je
temu "Kristologija Deklaracije
Dominus Iesus" raščlanivši je u
tri dijela: povijesno teološki
kontekst, punina i definitivnost
objave u Isusu Kristu i jedna i
jedina spasenjska ekonomija u
Isusu Kristu. Mons. dr. Mato
Zovkić izložio je "Ekleziologiju
Deklaracije Dominus Iesus" te

također svoje izlaganje temeljio
na tri podnaslova: krštenje i
euharistija kao mjerilo
crkvenosti, obrada pojma
subzistirati i odnos Kraljevstva
Božjega i Crkve.
Nakon izlaganja uslijedila je
rasparava, a prvo izlaganje u
drugom dijelu, pod naslovom
"Nekatolički kršćani i
Deklaracija Dominus Iesus"
održao je dr. Niko Ikić,
istaknuvši kako je ta
Deklaracija izazvala najviše
reakcija, i kod nekatoličkih
kršćana uglavnom doživljena
kao zapreka na putu
ekumenizma. Profesor na
teološkom fakultetu u Splitu dr.
Nediljko Ante Ančić za temu je
imao "Reakcije nekršćana na
Deklaraciju Dominus Iesus",

ističući kako se tim
dokumentom željelo zaštititi
kršćansku poruku od
razvodnjavanja, a svi prigovori
upućeni na Deklaraciju
uglavnom se odnose na način
argumentiranja pojedinih teza
Deklaracije. Prof. Ančić zatim
je istaknuo kako je zadaća
Deklaracije ostvariti i produbiti
dijalog. Posljednje izlaganje na
Kolokviju održao je dr. Tomo
Vukšić pod naslovom
"Ekumenske i dijaloške
perspektive Katoličke crkve
nakon Deklaracije Dominus
Iesus". Dr. Vukšić je
Deklaraciju najprije stavio u
duhovni i mentalni okvir, a
potom progovorio o dijalogu s
nekršćanima i ekumenizmu
kršćanskih Crkava.

100. obljetnica župe Novo Sarajevo
stoljeća njezina postojanja. U
prigodnoj homiliji kardinal
Puljić vjernike je pozvao da
ponovno dožive ono što jesu, a
to je da su djeca Božja, djeca
mjesne Crkve, sinovi i kćeri
hrvatskog naroda i građani
grada Sarajeva. "Krist Kralj ne
bori se za svoje kraljevstvo
kako to čine ovozemaljski
moćnici. Mnogi vlastodršci
ovoga svijeta misle da je svijet
počeo njihovim stupanjem na
političku sceni i da će svijet
prestati postojati njihovim
silaskom s vlasti. Svaka vlast

na ovoj zemlji treba se ugledati
u Krista Kralja, koji nam
donosi pobjedu istine i ljubavi,
dolazi pobožanstveniti čovjeka,
donosi pobjedu ljubavi, pravde
i čovjekova dostojanstva",
istaknuo je, između ostaloga,
vrhbosanski nadbiskup i upitao
se zašto toliko nemorala, zašto
toliko laži i poniženja, zašto su
stari napušteni, a mladi dižu
ruku na sebe, te poručio: "Tko s
Bogom računa, ima nadu, jer
Bog računa s nama".

Svečano misno slavlje
predvodio kardinal
Puljić

roditelji sudjelovali na susretu,
organizirano čuvanje, a o njima
su brinule pastoralne djelatnice
misije redovnice s. Rozarija
Ćurić, s. Bogoljuba Jurić i s.
Emanuela Škarica.
U nedjelju 24. studenoga u
misiji je gostovala glumačka
družina iz Stuttgarta te je izvela
komediju “Pazi, gledaj i vidi”
prof. Zvjezdana Banasa.
Komedija obrađuje
problematiku i svakodnevicu
obitelji, poglavito problem
alkoholizma u obitelji te
posljedice tog problema na
obitelj. Više od stotina gledatelj
bilo je nazočno na predstavi.

Gostovanje glumačke
družine iz Stuttgarta

Wuppertalu.
Na proslavi u Stadthalle
okupilo se oko tisuću
posjetitelja, a program je
započeo “Pozdravom
domovini”, koji je izvela

25. obljetnica
folklornog društva i
30. obljetnica misije
koja okuplja oko tri
tisuće Hrvata
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Novo Sarajevo, 24.11.2002.
(IKA/KTA) - Na svetkovinom
Krista Kralja, 24. studenoga,
župa Presvetog Trojstva u
Novom Sarajevu obilježila je
100. obljetnicu svoga
postojanja.
Svečano misno slavlje
predvodio je vrhbosanski
nadbiskup kardinal Vinko
Puljić. Nazočne je na početku
misnog slavlja pozdravio
župnik i dekan preč. Dominko
Bilić, pročitavši brojke
krštenih, krizmanih, vjenčanih i
umrlih u toj župi u tijeku

HKM Sindelfingen: Susret mladih obitelji
Sindelfingen, 24.11.2002.
(IKA) – Hrvatska katolička
misija Sindelfingen pokrenula
je novu pastoralnu aktivnost
usmjerenu prema mladim
obiteljima. Naime, odlučeno je
da se u misiji jednom mjesečno
održavaju susreti mladih
obitelji.
Prvi takav susret održan je u
subotu 23. studenoga u
prostorijama misije, te je
okupio desetak mladih bračnih
parova. Predavanje je u sklopu
susreta održala psihologinja
Zrinka Lučić Vrhovac, koja
radi pri Biskupijskome
savjetovalištu u Reutlingenu.
Predavačica je govorila o prvim
godinama braka, godinama

sreće i strepnje, promjena,
kriza. Potaknula je obitelji da si
uzmu svaki dan vremena jedno
za drugo i budu “glavom i
srcem” uz svog partnera i
pokušaju zaključiti da stoje
jedan uz drugog te da nisu sami
i jedan drugome pripadaju.
Nakon predavanja bila je
rasprava u koju su se uključili
svi okupljeni, na kojoj su mladi
bračni parovi izrazili
zadovoljstvo priređenim
susretom te najavili svoje
daljnje sudjelovanje.
Tom pastoralnom novinom
misijsko osoblje želi posebno
pomoći mladim obiteljima, koje
su izložene raznim kušnjama.
Također je za djecu, čiji su

Obljetnice HKM Wuppertal
Wuppertal, 24.11.2002. (IKA) Hrvatska katolička misija
Wuppertal svečano je
proslavila 30. obljetnicu
postojanja i 25. obljetnicu
folklorne skupine “Zagreb”
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duhovno-kulturnim programom
u subotu 23. studenoga u
Stadthalle u Wuppertalu i
misom zahvalnicom u nedjelju
24. studenoga u crkvi
Presvetoga Srca Isusova u
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Crkva u Hrvata
misijska folklorna skupina
“Zagreb”. Među gostima uime
Koelnske nadbiskupije bio je o.
Tobias Kessler, uime
Hrvatskoga dušobrižničkog
ureda dr. Adolf Polegubić,
uime Franjevačke provincije
Presvetog Otkupitelja definitor
fra Branko Brnas, te trojica
dosadašnjih voditelja misije fra
Berislav Nikić, fra Rafael
Begić i fra Ivan Vidović.
Voditelji programa Danijela
Perković i Joško Cikojević u
nastavku su podsjetili na bogatu
povijest misije, koja okuplja
oko 3.000 Hrvata katolika, i
folklorne skupine. U
pozdravnoj riječi sadašnji
voditelj misije fra Ante Maleš
je, između ostalog, kazao:
“Ponosan sam zbog proslave
25. obljetnice misijske
folklorne skupine i njihova
voditelja Stjepana Pište Bablia i
svih članova folklora u ovih 25

godina. Malo sam zabrinut
zbog proslave 30. obljetnice
postojanja naše misije, tj.
vašega i našeg izbivanja izvan
svoje domovine. Ovdje smo
kao u svom domu i zbog toga
smo zahvalni našim prijateljima
Nijemcima, ali moramo misliti
i na svoju matičnu domovinu”.
Posebno je zahvalio
dušobrižnicima koji su kroz 30
godina uz svesrdnu brigu za
vjeru u vjernicima odgajali
osjećaj i ljubav prema svome
narodu i svojoj domovini.
U programu su nastupili, uz
domaću folklornu skupinu
“Zagreb”, folklorna skupina iz
Duesseldorfa, folklorna skupina
iz Essena te folklorna skupina
iz Koelna. Priređena je i bogata
tombola, a u povodu 25.
obljetnice folklorne skupine
“Zagreb” mogao se nabaviti i
nedavno objavljeni prigodni
CD te skupine pod nazivom

“Kolo igra tamburica svira”. U
nastavku je priređen zabavni
program na kojem je nastupila
tamburaška skupina “Gazde”.
U svečanome zahvalnom
euharistijskom slavlju u
nedjelju 24. studenoga u crkvi
Presvetoga Srca Isusova u
Wuppertalu sudjelovalo je više
stotina Hrvata katolika, a
predvodio ga je fra Rafael
zajedno s voditeljem misije fra
Antom, dekanom grada
Wuppertala Frankom
Heidkamom te s još pet
hrvatskih i njemačkih
svećenika. Fra Rafael je u
propovijedi izrekao potrebu
duhovne obnove nakon trideset
godina postojanja misije.
Istaknuo je kako će bez stvarne
duhovne obnove i sama
proslava misije biti manjkava.
Na kraju je sve pozdravio i
čestitao obljetnice i dekan
Heidkam.

HKM Sindelfingen i Weiblingen pomažu Kninu

www.ika.hr

Prikupljenim novcem
moći će se nabaviti 25
tona brašna

Sindelfingen, 25.11.2002.
(IKA) – Hrvatske katoličke
misije Sindelfingen i
Weiblingen prikupile su svaka
po 3.000 eura, a prikupljen
novac darovan je Caritasu u

Kninu za nabavu brašna.
Prikupljenim novcem moći će
se nabaviti 25 tona brašna.
Voditelj kninskog Caritasa fra
Petar Klarić uputio je u poziv
za pomoć, jer je Caritas ostao

bez zaliha hrane, a skrbi za više
tisuća obitelji s tog područja,
koje su u vrlo teškome
materijalnome i socijalnom
stanju.

Dovršava se biskupijski proces za Miroslava Bulešića
Postulator kauze
mons. Vjekoslav
Milovan u Rimu
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Rim, 25.11.2002. (IKA) – Još
nekoliko mjeseci preostalo je
do završetka biskupijskog
procesa za proglašenje
blaženim i svetim sluge
Božjega vlč. Miroslava
Bulešića, izjavio je postulator
kauze mons. Vjekoslav
Milovan, koji od 22. do 26.
studenoga boravi u Rimu radi
prikupljanja još eventualnih
dokumenata iz rimskog života
toga našeg svjedoka vjere.
Postulator kauze posjetit će
Papinsko francusko sjemenište
i Papinsko sjemenište
Lombardo, u kojima je boravio
sluga Božji Miroslav u tijeku
studiranja u Rimu
Miroslav Bulešić rođen je 13.
svibnja 1920. u Čabrunićima,
župa Svetvinčenat, u Istri.
Osnovu školu polazi u
Juršićima, sjemenišnu
gimnaziju u Kopru, a teološke
studije u Rimu. Kao svećenik
(župnik u Baderni i Kanfanaru
te podravnatelj sjemeništa u
Pazinu) nesebično i revno
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pastoralno djeluje, neustrašivo
svjedočeći za evanđelje i
Kraljevstvo Božje u doba
organiziranoga bezbožničkog
progona vjere i Crkve. Ljeti
1947. službeni je pratilac
djelitelja sakramenta potvrde
mons. Jakova Ukmara po
istarskim župama. Neposredno
nakon podjele potvrde u
Lanišću skupina komunističkih
provokatora, nakon što je
izazvala nerede, upala je u
župni dvor i nožem nasmrt
izbola vlč. Bulešića te pretukla
mons. Ukmara. Svećenik
Bulešić najprije je pokopan u
mjestu tragedije, a g. 1958.,
zalaganjem najbliže rodbine,
njegovi su posmrtni ostaci
preneseni u rodni Svetvinčenat.
Postupak za proglašenjem
blaženim i svetim započet je g.
1957., nakon čega stječe naslov
Sluge Božjega na putu časti
oltara. Prije šest godina iz Rima
je Biskupskom ordinarijatu
upućeno priopćenje da za

proglašenje Bulešića blaženim,
a potom svetim, nema nikakvih
zapreka. Početkom svibnja
2000. godine pokrenut je
biskupijski postupak za
njegovo proglašenje blaženim.
U službenom popisu
Kongregacije za kauze svetih u
Vatikanu Miroslav Bulešić
upisan je kao servus Dei, sluga
Božji, s naznakom in odium
fidei, ubijen iz mržnje prema
vjeri.
O životu sl. Božjega Miroslava
Bulešića objavljeni su brojni
članci u nas i u inozemstvu te
više biografija. Mnogi mu se
vjernici utječu u zagovor.
Tko na zagovor toga sl.
Božjega bude uslišan, neka o
primljenoj milosti ili
ozdravljenju pošalje
svjedočanstvo na adresu:
Postulatura Sl.B. Miroslava
Bulešića, Kalpurnija Pizona 4,
52100 Pula. Tel/fax. 052/391980.
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Utemeljeno Europsko vijeće vjerskih vođa
Oslo, 12.11.2002. (IKA) –
"Kao europske vjerske vođe,
zauzimat ćemo se u
zajedničkom djelovanju na
okončanju sukoba, kako bi
iznova potvrdili svoju osudu
terorizma, promicali pravednost
i mirni suživot među različitim
narodima, religijama i
tradicijama prisutnim u
Europi", tom svečanom
izjavom u Oslu je na poticaj
Svjetske konferencije religija
za mira (WCRP) 12. studenoga
ustanovljeno "Europsko vijeće
vjerskih vođa", prenosi
talijanska katolička agencija
SIR. Vijeće ima 30 članova, po
pet predstavnika svake
kršćanske vjeroispovijesti i
religije. U sastav u Vijeća su
pravoslavni, anglikanci i
protestanti, katolici, muslimani,
židovi i po jedan predstavnik

svake od novih vjera u Europi
(hinduizma, budizma,
behaizma, sikhizma).
Zamisao da se i na europskoj
razini osnuje međureligijsko
vijeće javila se na susretu koji
je u veljači održan u Parizu, na
kojem je, također na poticaj
WCRP-a, sudjelovala skupina
vjerskih vođa "u užem sastavu".
Bili su nazočni veliki rabin
Samuel Sirat, potpredsjednik
Europske konferencije rabina,
zatim bruxelleski nadbiskup
kardinal Godfried Daneels,
metropolit Kirill iz Ruske
pravoslavne crkve te reis-ululema Mustafa Cerić iz Bosne i
Hercegovine.
Čin ustanovljenja novog Vijeća
u Oslu zaključen je završnom
izjavom u kojoj europske
vjerske vođe ističu dugotrajnu
borbu svojih zajednica protiv

zloupotrijebe religija u
raspirivanju etničkih sukoba,
kako u Europi tako i u čitavom
svijetu. U svojoj se izjavi
vjerske vođe osvrću i na proces
europskog ujedinjenja i traže od
Europske unije da se zasniva na
"poštivanju svojih različitosti, a
ne kulturalnoj
jednoobraznosti". Posebno
zahtijevaju od europskih
ustanova "da vode računa o
različitosti vjerskih predaja i
kultura te glasovima njihovih
predstavnika". Među izazovima
europskog kontinenta u tekstu
se ističu nezaposlenost i
društvena isključivost, problem
izbjeglica, porast netrpeljivosti
prema strancima, ropstvo žena,
novi siromasi. "Ti izazovi",
pišu vjerske vođe, "traže
konkretne odgovore".

Vijeće ima 30
članova, po pet
predstavnika svake
kršćanske
vjeroispovijesti i
religije te po jedan
predstavnik svake od
novih vjera u Europi

Koeln, 19.11.2002. (IKA) –
Njemačka katolička novinska
agencija KNA proslavlja 50.
obljetnicu svoga utemeljenja.
Na svečanoj proslavi 19.
studenoga okupili su se
uglednici iz crkvenoga,
kulturnog i političkog života
Njemačke i Europe. U svojoj
čestitki papa Ivan Pavao II.
istaknuo je "vrijednu i
nezamjenjivu službu" koju ta
agencija ima u Crkvi i u
društvu, jer katoličke agencije
izvještavaju o životu Crkve, ali
i informiraju o vrlo širokom
spektru tema. Njemački savezni
predsjednik Johannes Rau
upozorio je da KNA ima važno
mjesto među njemačkim
javnim glasilima, te je pravi
izvor informacija za sve koji

žele nešto saznati o Crkvi u
Njemačkoj i u svijetu. U svome
pozdravu premijer Gerhard
Schroeder označio je KNA
"aktualnom i kompetentnom",
podsjetivši kako vijesti te
agencije ne prenose samo
crkvena glasila, nego i 60%
njemačkih dnevnih novina i
velik dio tjednika i magazina,
kao i gotovo sve radijske i
televizijske postaje.
Predsjednik Njemačke
biskupske konferencije kardinal
Karl Lehmann pohvalno je
govorio o mjestu i ulozi KNA
na njemačkome medijskom
tržištu, na kojemu se izborila za
svoje mjesto upravo
"aktualnošću, profesionalnošću
i primjenom novih tehnika".
Njemačka katolička novinska

agencija KNA utmeljena je 14.
studenoga 1952. Sjedište joj je
u Bonnu, a ima svoja područna
uredništva diljem Njemačke.
Godišnje objavi oko 26 tisuća
vijesti. Osim dnevnog servisa
vijesti, KNA objavljuje i
posebni servis vijesti za radiopostaje te prikaze, osvrte,
zanimljivosti i dokumente.
Posebno je razvila i foto-servis,
a svake godine objavi i
godišnjak Crkve u Njemačkoj i
svijetu za prethodnu godinu.
Agencija posluje kao dioničko
društvo, u kojemu 50% dionica
imaju njemačke katoličke
biskupije, 25% Udruga
njemačkih katoličkih javnih
glasila, te 25% Udruga
katoličkih izdavača.

Papa pohvalno o ulozi
i važnosti katoličkih
novinskih agencija
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Njemačka katolička agencija slavi 50-obljetnicu

Otvorena katolička Internet-knjižara
Muenchen, 20.11.2002. (IKA)
– Otvorena je prva katolička
Internet knjižara na njemačkom
jeziku, objavila je njemačka
katolička agencija. Na adresi

www.kath-buchversand.de
mogu se pronaći knjige s
područja teologije, crkvene i
vjerske tematike.
Pothvat je pokrenula katolička

izdavačka kuća Sankt
Michaelsbund, koja ima više od
tisuću knjižara diljem
Njemačke.

Dramatični položaj djece diljem svijeta
Beč, 20.11.2002. (IKA) – Na
dramatični položaj milijuna
djece u svijetu upozorilo je u
povodu Svjetskog dana prava
djeteta Papinsko misijsko djelo
iz Austrije. Svijet još uvijek
nije postao mjesto prijateljski
raspoloženo prema djeci,
istaknuto je na tiskovnoj
konferenciji u Beču. Oko 600
milijuna djece diljem svijeta

vijesti news

živi u obiteljima koje
preživljavaju s manje od dolara
dnevno, a svakodnevno 30
tisuća dječaka i djevojčica
umiru od bolesti koje današnja
medicina bez problema liječi.
Oko stotinu milijuna djece ne
može ići u školu, a 1,4 milijuna
djece zaraženo je virusom HIVa. Riječ je o djeci mlađoj od 15
godina, od kojih njih 95% živi

u nerazvijenim zemljama.
"Missio" Austrija pokrenula je
kampanje protiv iskorištavanja
djece u seksualnom turizmu, te
za pomoć djeci-vojnicima.

Od bolesti koje se
lako liječe dnevno
umire 30.000 djece

U tijeku protekle tri godine ta je
katolička organizacija prikupila
pola milijuna eura pomoći za
djecu u potrebi.
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Nadbiskup Fitzgerald u povodu Ramazanskog Bajrama
"Kao oni koji vjeruju
u jednoga Boga,
smatramo svojom
dužnošću pridonositi
miru. Mi, kršćani i
muslimani, vjerujemo
da je mir prvenstveno
Božji dar", ističe novi
predsjednik
Papinskog vijeća za
međureligijski dijalog

www.ika.hr

Vatikan, 21.11.2002. (IKA) –
Novi predsjednik Papinskog
vijeća za međureligijski dijalog
nadbiskup Michael L.
Fitzgerald uputio je, na
arapskome i engleskom jeziku,
muslimanima svijeta za njihov
blagdan Ramazanski Bajram
(Id al-Fitr) hidžretske godine
1423/2002. poruku s temom
"Kršćani i muslimani i putovi
mira". Na početku poruke
izražava radost što se "na
mnogim mjestima umnožavaju
dodiri između kršćana i
muslimana na lokalnoj razini".
"Vi ste, dragi prijatelji, veoma
svjesni kako je u današnjem
svijetu zaoštreno pitanje mira.
Područja na kojima prevladava
rat su kao otvorena rana na srcu
čovječanstva, osobito ondje
gdje se vode dugogodišnji
sukobi, kao npr. na Bliskom
istoku, u Africi ili u Aziji. U
nekoliko zemalja takvi su
sukobi doveli do stradanja
velikog broja nevinih žrtava te
navode tamošnje stanovništvo
na beznađe da će u njihovoj
zemlji u skoroj budućnosti
ponovno zavladati mir", piše
nadbiskup Fitzgerald. Uzrok su

sukoba, prema predsjedniku
Papinskog vijeća za
međureligijski dijalog, srca
koja odbijaju otvoriti se Bogu i
u kojima "vlada sebičnost,
neumjerena želja za vlašću,
dominacijom i bogatstvom, i to
na štetu drugih i bez ikakvog
obaziranja na vapaje i nevolju
onih koji gladuju i žeđaju za
pravdom i mirom". "Dok su
nam krajnji uzroci ratova dobro
poznati, trebamo iznad svega
zajedno tražiti putove mira",
ističe se u poruci. "Kao oni koji
vjeruju u jednoga Boga,
smatramo svojom dužnošću
pridonositi miru. Mi, kršćani i
muslimani, vjerujemo da je mir
prvenstveno Božji dar", ističe
nadbiskup Fitzgerald,
podsjećajući na susret
predstavnika različitih religija
koje je u Asizu 24. siječnja ove
godine okupio Papa, kako bi
zajednički molili za mir u
svijetu i obvezali se na
mirotvorno djelovanje.
"Religije imaju važnu ulogu u
donošenju i održavanju mira, a
u naše doba građansko društvo
i vlade tu ulogu priznaju više

nego ikada. U vezi s time,
religije mogu posebno
pridonositi na području
naobrazbe i odgoja, jer tijekom
školovanja mladi uče
prepoznavati vlastiti identitet i
poštivati identitet drugih.
Vlastiti identitet može se
njegovati bez suprotstavljanja
identitetu naše braće i sestara,
jer se čovječanstvo ne može
održavati antagonističkim
strančarenjima. Mir nužno traži
pristupanje ljudskoj osobi u
istini i pravdi. Naobrazba i
odgoj za mir također uključuje
prihvaćanje razlika, kao što
obuhvaća i rješavanje kriza,
kako bismo spriječili da se
krize izrode u sukobe.
Radujemo se što u nekoliko
zemalja na tom području raste
suradnja između muslimana i
kršćana, osobito kada je riječ o
nepristranoj reviziji školskih
priručnika", ističe u svojoj
poruci predsjednik Papinskog
vijeća za međureligijski dijalog
nadbiskup Michael L.
Fitzgerald u povodu
muslimanskog blagdana
Ramazanskog Bajrama.

Bliskoistočni mir povjeriti zagovoru Ivana XXIII.
Papa sve katolike u
Svetoj zemlji i Iraku
povjerio Blaženoj
Djevici

Vatikan, 21.11.2002.
(IKA/CNS) – Papa Ivan Pavao
II. preporučio je postizanje
mira na Bliskom istoku
zagovoru blaženoga pape Ivana
XXIII. Obraćajući se 21.
studenoga članovima
Kongregacije za Istočne Crkve,
Papa je posebno podsjetio na
encikliku Ivana XXIII. "Mir na
zemlji", koja je objavljena 11.
travnja 1963. Sveta zemlja i
ostali dijelovi Bliskog istoka
"uhvaćeni su u opasni krug za

koji se čini da je ljudima
nezaustavljiv", rekao je Sveti
Otac, povjeravajući sve kršćane
u tome području zagovoru
Blažene Djevice, a posebno one
koji u Svetoj zemlji i u Iraku
proživljavaju najteže trenutke
velike patnje.
Na zasjedanju Kongregacije
razgovaralo se o jačanju
pastorala na Bliskom istoku,
posebno na područjima iz kojih
kršćani iseljavaju zbog nasilja,
diskriminacije i materijalnih

razloga. Ukrajinski kardinal
Lubomyr Husar, koji je član
Kongregacije, upozorio je kako
su svi sudionici susreta izrazili
zabrinutost zbog opadanja broja
katolika i ostalih kršćana na
Bliskom istoku. Nestajanje
kršćana na Bliskom istoku,
posebno u Svetoj zemlji,
katastrofa je za Crkvu, rekao je
kardinal, dodavši kako su ljudi
preplašeni i zato emigriraju.

Prvi međunarodni festival crkvene glazbe i umjetnosti
Festival je započeo
koncertom u
patrijarhalnoj bazilici
Sv. Pavla izvan zidina
u Rimu, koji je
prenosila Vatikanska
televizija, a čiji je
prijenos režirao
hrvatski redatelj Josip
Dujella

Rim, 21.11.2002. (IKA) - U
patrijarhalnoj bazilici Sv. Pavla
izvan zidina u Rimu održan je
21. studenoga koncert koji su
od Vatikanske televizije
preuzele brojne televizijske
postaje, a čiji je prijenos režirao
hrvatski redatelj Josip Dujella.
Tim je koncertom, na čijem je
programu bila Beethovenova
Missa solemnis u izvedbi
orkestra Bečke filharmonije, a
pod ravnanjem Franza Welser-

Moesta, započeo Prvi
međunarodni festival crkvene
glazbe i umjetnosti. "Upravo
izvođenjem tih remek-djela,
Međunarodni festival crkvene
glazbe i umjetnosti želi
pridonijeti novoj
evangelizaciji", pojasnio je
austrijski senator Hans-Albert
Curtial, predsjednik zaklade
koja potiče te koncerte. "Mi ne
organiziramo mondene
koncerte, već pravo duhovno

uzdizanje, nastojeći crkvenom
glazbom pozvati ljude da dođu
u crkvu. Kada idemo u crkvu,
moramo ući u nju pobožno,
poslušati misu s poštovanjem.
Ali, i na koncertima, moramo
nastojati pronaći taj mir u
našim srcima putem ljepote
umjetnosti crkve u kojoj se
nalazimo, kao i putem glazbe",
kazao je senator Curtial.

Austrija: Vlak nazvan po katoličkom svecu
Beč, 22.11.2002. (IKA) – Prvi
put u Austriji neki će vlak biti
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nazvan po katoličkom svecu.
Od 15. prosinca 2002. do 14.

prosinca 2003. između Beča i
Salzburga prometovat će

Inozemne vijesti
Intercity-vlak "Don Bosco",
nazvan po svetom don Ivanu
Boscu (1815-1888),
utemeljitelju Salezijanske
družbe. Austrijski salezijanci
priredili su nagradnu igru za

putnike toga vlaka. Svakog će
mjeseca biti moguće osvojiti
dva noćenja za dvije osobe u
"Domu don Ivana Bosca" u
Beču. Time su salezijanci
željeli podsjetiti javnost na

zaštitnika mladeži, pionira
socijalnog zalaganja za
siromašne te utemeljitelja svoje
zajednice. Salezijanska obitelj
slavi iduće godine sto godina
djelovanja u Austriji.

10. Generalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda

Kapitul ima za temu
“Uzajamno životno zajedništvo
u franjevačkoj obitelji”, što je i
najvažniji predmet razmišljanja
na skupu, koji je raspravio i
potvrdio novi Međunarodni
statut, kako bi se prilagodio
Generalnim konstitucijama
potvrđenim 2000. godine. Osim
toga, produbljene su pastoralne
smjernice franjevačkog laikata
u svjetlu novih okolnosti na
početku trećeg tisućljeća.

U utorak 19. studenoga održani
su izbori za predsjedništvo
Međunarodnog vijeća, koje će
voditi Međunarodno bratstvo
od 2002. do 2008. godine. Za
Generalnu ministru FSR-a, na
mjesto dosadašnje Emanuele
De Nunzio iz Italije, izabrana je
Encarnacion Del Pozo iz
Španjolske, dugogodišnja
vijećnica, a za doministra
Rosalvo Mota iz Brazila.
Ostalih sedam članova Vijeća
birano je po jezičnim
područjima. S engleskoga
govornog područja Europe i
Sjeverne Amerike izabran je
Doug Clorey iz Kanade, s
engleskog područja Azije,
Afrike, Australije i Oceanije
izabrana je Lucy Almiranez s
Filipina, sa španjolskog
područja Maria Consuelo De
Nunez iz Venecuele, s
francuskog područja Felix
Mbete iz Čada, s talijanskog
područja Benedetto Lino iz
Italije, s portugalskog područja
Coelho de Moura Carlos iz
Portugala, te s njemačkog
područja Wilhelmina Visser-

Pelsma iz Nizozemske. Kao
predstavnik FRAME izabran je
Xavi Ramos iz Španjolske.
U četvrtak 21. studenoga
sudionici Kapitula hodočastili
su na grob sv. Franje u Asiz, a
u petak ih je u privatnu
audijenciju primio papa Ivan
Pavao II.
U poruci za otvorenje Kapitula,
prefekt Papinskog vijeća za
laike kardinal James Francis
Stafford, pozvao je članove
Franjevačkoga svjetovnog reda
da “kao laici unesu kršćansko
svjedočenje u različita područja
društvenog života” i da se
osjete “odgovornima za
ostvarenje u životu i poslanju
Crkve stila života i poruke
asiškog Siromaška.“

Kapitul ima za temu
“Uzajamno životno
zajedništvo u
franjevačkoj obitelji”

www.ika.hr

Rim, 22.11.2002. (IKA) – U
Rimu je 15. studenoga započeo
s radom osmodnevni deseti
Generalni kapitul
Franjevačkoga svjetovnog reda,
koji u svijetu okuplja 430 tisuća
laika koji žive duhovnost
Siromaška iz Asiza i koji na 5
kontinenata ima 57 Nacionalnih
vijeća. Na Kapitulu sudjeluje
49 delegata: 9 iz Afrike, 22 s
američkog kontinenta, 6 iz
Azije, 9 iz Europe i 3 iz
Australije i Oceanije. Odsutni
su predstavnici 6 zemalja, zbog
rata i siromaštva.

Iz Hrvatske na Kapitulu
sudjeluju međunarodna
vijećnica Antica-Nada Ćepulić,
predstavnik FRAMA-e za
slavenske zemlje Davor
Mavrić, te generalni duhovni
asistent Franjevačkoga
svjetovnog reda u ime Reda
Manje braće fra Ivan Matić.

Europski parlament usvojio rezoluciju protiv
kloniranja čovjeka
Strasbourg, 22.11.2002. (IKA)
– Europski je parlament
odobrio rezoluciju o općoj
zabrani svih vrsta kloniranja
ljudskog bića u svim stadijima
njegova razvoja. Prema web
stranici Europskog parlamenta,
europski su zastupnici izglasali
uvođenje amandmana kojim se
od Vijeća Europe i država
članica traži da zabrane sve
oblike kloniranja. U novom

članku se ističe kako Europski
parlament "svečano ponovno
potvrđuje kako se život i
dostojanstvo ljudskog bića, bez
obzira na njegov stadij razvoja
ili zdravstveno stanje, mora
poštivati te je protiv svake vrste
istraživanja ili korištenja
znanosti i biotehnologije, koje
se protivi tome temeljnom
načelu". Parlament ujedno
ističe kako bi zabrana

kloniranja ljudskog bića u svim
stadijima razvoja i rasta trebala
biti općeprihvaćena na razini
Ujedinjenih naroda te poziva
Vijeće i zemlje članice da rade
na tome cilju.
Rezolucija Europskog
parlamenta nema zakonsku
moć u vladama Europske unije,
već ima "savjetodavnu" ulogu u
zakonodavstvima tih zemalja.

Od Vijeća Europe i
država članica traži se
da zabrane sve oblike
kloniranja

Europska mreža protiv porobljavanja žena i djece
Rim, 22.11.2002. (IKA) – Na
području čitavoga europskog
kontinenta stvorena je mreža
ustanova, snaga reda, javnih
glasila i nevladinih tijela, koja
surađuju u borbi protiv
porobljavanja žena i djece sa
ciljem spolnog izrabljivanja.
Plod je to pothvata koji je
pokrenuo rimski Caritas uz

vijesti news

novčanu potporu Europskog
povjerenstva i u suradnji s
ostalim udrugama u Bugarskoj,
Estoniji, Francuskoj, Letoniji,
Rumunjskoj, Španjolskoj i
Švedskoj. U sklopu pothvata u
svakoj od tih zemalja priređeni
su seminari na temu ilegalnog
useljavanja osoba te je u vezi s
tim provedeno i posebno

istraživanje.
Prema podacima Ujedinjenih
naroda svake godine oko
700.000 žena i djece ilegalno
prelaze granice zemalja
zapadne Europe, od čega ih je
čak 120.000 iz zemalja
nekadašnjega Sovjetskog
Saveza.

33

Inozemne vijesti

Prvi nacionalni seminar mladih armenskih kršćana
Kako zaliječiti
sjećanja, osobito na
turski genocid iz
1915. godine, u kojem
je život izgubilo više
od 1,5 milijuna
Armenaca?

Erevan, 22.11.2002. (IKA) – U
armenskom gradu
Tsaghkadzoru ovih je dana
održan prvi nacionalni seminar
mladih armenskih kršćana na
temu "Mladi i Crkva". Susret je
priredio "Armenski okrugli
stol" ("Armenia Round Table")
Svjetskog vijeća Crkava u
čijem su sastavu Armenska
apostolska crkva, Armenska
pravoslavna crkva i Armenska
evangelička crkva. Bili su
nazočni i predstavnici
Moskovskog patrijarhata,
Češke pravoslavne crkve,
Grkokatoličke crkve u
Bugarskoj, Armenske crkve u

Gruziji, Luteranske crkve
Letonije i Vijeća europskih
biskupskih konferencija
(CCEE).
Kako zaliječiti sjećanja, osobito
na turski genocid iz 1915.
godine, u kojem je život
izgubilo više od 1,5 milijuna
Armenaca, kakvog oblika
trebaju biti molitve na
ekumenskim susretima, kako
pomiriti vjernost tradiciji i
ekumenski pokret, snošljivost i
odgovor na ekstremizme, bile
su samo neke od tema o kojima
su razmišljali mladi armenski
kršćani. Na susretu je bilo riječi

i o armenskom identitetu
satkanom od 1.700 godina
kršćanske povijesti, vjernosti i
poštivanju tradicija, zajedničkoj
pripadnosti toj povijesti i
dijalogu. Nakon 70 godina
gušenja vjerskog osjećaja u
Armeniji se osjeća velika žeđ
za Bogom. Mnogi mladi
doživljavaju nesigurnost i očaj
u teškim gospodarskim
prilikama u zemlji.
U Armeniji katolici čine 10%
pučanstva, odnosno oko
300.000 stanovnika. U zemlji
djeluju samo četiri svećenika i
desetak redovnica.

Izbjegnimo humanitarnu katastrofu u Iraku

www.ika.hr

U Iraku između 14 i
16 milijuna osoba,
odnosno gotovo dvije
trećine pučanstva, u
potpunosti ovisi o
besplatnome
mjesečnom paketu
hrane

Vatikan, 22.11.2002. (IKA) –
"Izbjegnimo humanitarnu
katastrofu u Iraku", alarmantni
je poziv izaslanstva Caritasa
Internationalis, saveza u čijem
su sastavu 154 udruge djelatne
u 198 zemalja svijeta, koje se
netom vratilo iz te bliskoistočne
zemlje. Izaslanstvo izražava
"zabrinutost" za iračko
pučanstvo, koje živi u
prilikama velike neimaštine s
"osjetnim povećanjem
neishranjenosti i duševnih
trauma" prouzročenih također
dvanaestogodišnjim embargom.

Izaslanstvo je podastrlo
zastrašujući podatak da
"između 14 i 16 milijuna osoba
(gotovo dvije trećine iračkog
pučanstva) u potpunosti ovisi o
besplatnom mjesečnom paketu
hrane". Izaslanstvo također
izvješćuje o katastrofalnim
uvjetima zdravstvenih službi,
elektroprivrednoga i
vodoopskrbnog sustava. Osim
toga, kako se nad zemljom
nadvio vihor rata, Irak je
izložen opasnosti kaosa i
građanskih nereda. Prema
Caritasu Internationalis, napad
na Irak izazvao bi humanitarnu

katastrofu. "Moraju se istražiti
svi miroljubivi putovi za
rješavanje te krize", ističu iz
Caritasa Internationalis,
upućujući poziv nacionalnim i
biskupijskim Caritasima za
materijalnu pomoć,
organiziranje molitvenih
bdjenja te da vjernike upoznaju
s teškim prilikama u Iraku.
Na sjeveru Iraka živi 250.000
kršćana, dok ih je u Bagdadu
oko 500.000. Irački Caritas
surađuje sa Crvenim
polumjesecom, kako bi se i
kršćanskoj manjini zajamčila
zaštita.

Papa primio vjerodajnice novoga veleposlanika Haitija
Obveza je vladara
iskorijeniti bijedu,
poručio je Sveti Otac
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Vatikan, 22.11.2002. (IKA) Papa Ivan Pavao II. primio je
22. studenoga vjerodajnice
novoga veleposlanika Haitija
pri Svetoj Stolici Carla Henria
Guiteaua. Tom prigodom
posebno je istaknuo kako je
“sveta dužnost” svih naroda
ukloniti duboke uzroke bijede i
beznađa, kako bi se svakom
čovjeku vratilo njegovo bitno
dostojanstvo.
Istaknuvši kako će 2004.
godine Haiti proslaviti 200.
obljetnicu svoje neovisnosti,
Sveti je Otac izrazio želju da taj
događaj bude prigoda kako bi
se produbilo značenje
“zajedničkoga života”. Potom
se zadržao na socijalnom stanju
te karipske zemlje, a posebice
na siromaštvu koje pogađa
veliki dio njezinoga pučanstva.
"Takva stvarnost primorava
mnoge Haićane da se isele ili
napuste zemljoradnička
područja kako bi pronašli
utočište u velikim gradovima",
kazao je Papa te tako kritizirao
“divlju urbanizaciju”, koja je
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uzrok “kulturalnom
iskorjenjivanju” i “razbijanju
obiteljskih veza”. Ta pojava,
osim toga, povećava
nejednakosti između bogatih i
siromašnih, te dovodi do
malodušnosti među ljudima,
obiteljima i zajednicama,
posebice onim
zemljoradničkim. U tom
smislu, nastavio je Papa,
jačanje “demokratskoga života”
i “učvršćenje pravne države”
snažna su sredstva za
suočavanje s ovim beznađem.
"Doista, demokracija čini sve
građane odgovornima,
sudionicima vlastitoga razvitka,
te podupire jedinstvo nacije",
rekao je Sveti Otac te istaknuo
kako budući da polja ne valja
prepustiti njihovoj sudbini,
valja povećati cestovnu mrežu,
kao i sanitarne i školske
strukture u zemljoradničkim
područjima. "Tu obvezu trebaju
preuzeti vlasti kako bi se
suprotstavile razlikama koje su
u srcu društva izvor
nezadovoljstva u narodu. S

druge strane, pravedni i
neovisan pravni sustav uvjet je
za uspješnu borbu protiv
nepravde i samovolje u obrani
prava najsiromašnijih",
napomenuo je Papa.
U nastavku, Sveti se Otac
osvrnuo na svijet mladih koje je
nazvao “glavnim nacionalnim
bogatstvom” te govoreći o
njihovom odgoju, istaknuo da
moralne i duhovne vrednote
čine blago koje se prenosi iz
pokoljenja u pokoljenje i
pripremaju budućnost naroda.
Zbog toga je nužno da mladi
postanu svjesni zajedničkoga
dobra, solidarnosti i poštivanja
života od njegova začeća,
poručio Papa.
Na kraju, prisjećajući se svoga
pohoda Haitiju 1983. godine,
Sveti je Otac ponovio kako oni
koje je narod izabrao da vladaju
zemljom, moraju uvijek sve
više slušati uzvike siromašnih,
ne iznevjeravajući njihove
nade.
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Zasjedanje Kongregacije za Istočne Crkve
je govora i o pomoći koju
prima ROACO, ustanova
Udruženih djela za pružanje
pomoći Istočnim Crkvama,
koja djeluje u sklopu
Kongregacije za Istočne Crkve.
Raspravljalo se također i o
izboru biskupa patrijarhalnih
Istočnih Crkava, koji se
razlikuje od onoga u latinskim
Crkvama, jer mnogo ovisi o
patrijarhalnoj sinodi, koja
odabire svoga biskupa, a zatim
ga predlaže Svetom Ocu na
odobrenje. Papa pristaje na
imenovanje, on ne imenuje,
nego prihvaća izbor sinode i
odobrava ga. Sada se taj
postupak želi poboljšati, jer je
ponekad spor, te su članovi
plenarnog zasjedanja
razmišljali o nekom boljem
načinu koji bi ubrzao postupak.
Na zasjedanju je bilo govora i o
Bliskom istoku, te je pročelnik
Kongregacije kardinal Ignace

Moussa I. Daoud, novinaru
Radio Vatikana izjavio kako su
posljednjeg dana raspravljali
što će poduzeti kršćanske
Istočne Crkve da bi odgovorile
na potrebe sadašnjeg trenutka
usred bliskoistočne napetosti
između Izraela i Palestinaca,
zatim one u Libanonu i prijetnji
upućenih Iraku. Raspravljali su
i o problemu iseljavanja, jer
zbog nedostatka zaposlenja i
slobode mnogi kršćani odlaze
tražeći bolju budućnost.
Kongregacija za Istočne Crkve
utemeljena je 1862. godine, a u
današnjem obliku postoji od
1938. U njezinu kompetenciju
spadaju Katoličke crkve
istočnog obreda u Egiptu i na
Sinaju, u Eritreji i Sjevernoj
Etiopiji, Albaniji, Bugarskoj i
na Cipru, u Grčkoj, Iranu i
Iraku, u Libanonu, Palestini,
Siriji i Jordanu te u Turskoj i
Afganistanu.

Raspravljano o radu
te Kongregacije koja
skrbi za dvadeset i
dvije Istočne Crkve te
rješava sve probleme
biskupija, svećenstva,
redovnika i vjernika,
imenovanja biskupa,
osnutka novih
crkvenih pokrajina,
redovnika i odgoja

XX. plenarno zasjedanje Papinskog vijeća za laike
Rim, 23.11.2002. (IKA) - U
Rimu je od 21. do 23.
studenoga održano XX.
plenarno zasjedanje Papinskog
vijeća za laike. Glavna su mu
tema bila riječi pape Ivana
Pavla II.:"Valja ići naprijed
polazeći od Krista, od
Euharistije".
Na zasjedanju su nazočni
članovi vijeća i savjetnici koje
je Sveti Otac imenovao za
idućih pet godina, a
predstavljaju razne društvene
sredine i kulture u kojima živi
narod Božji. To Vijeće ima 37
članova: 24 laika, 9 kardinala i
4 biskupa, među kojima je i
zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić, koji je nazočan na
zajsedanju. U skupini

savjetnika Vijeća, kojih je u
svemu 25, ima 13 laika, 4
biskupa i 8 svećenika.
Program toga plenarnog
zasjedanja održava se u tri
zajednička susreta. Sudionici,
osim toga, slušaju izvještaje,
proučavaju i razmišljaju te
zajedno mole. Zasjedanje je 21.
studenoga otvorio predsjednik
Vijeća kardinal James Francis
Stafford, a tajnik Vijeća biskup
Stanislaw Rylko pročitao je
izvještaj o povijesti, naravi i
djelovanju tog ureda, koji je od
prvotnog Vijeća za laike Consilium de Laicis - pokusno
ustanovljenog 1967. godine,
odredbom pape Pavla VI. 10.
prosinca 1976. postalo stalna
struktura Rimske kurije i dobilo

ime Papinsko vijeće za laike.
Biskupi na zasjedanju
razmjenjuju iskustva,
razmišljaju o zvanju i poslanju
laika u crkvenom životu te
svijetu, nastoje odrediti
smjernice i najbitnije u
sadašnjem društvenom
kontekstu.
U petak 22. studenoga
sudionici zasjedanja raspravljali
su o značenju Euharistije u
životu laika te o sakramentima
kršćanske inicijacije. Plenarni
su susreti bili posvećeni
sakramentima krštenja i krizme,
a 23. studenoga predstavljeni su
nacrti za budući rad Papinskog
vijeća za laike.

Na zasjedanju je
sudjelovao i
zagrebački nadbiskup
Josip Bozanić
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Rim, 22.11.2002. (IKA) Plenarno zasjedanje
Kongregacije za Istočne Crkve
završilo je u petak 22.
studenoga u Rimu. Okupljeni
sudionici raspravljali su o radu
te Kongregacije koja skrbi za
dvadeset i dvije Istočne Crkve
te rješava sve probleme
biskupija, svećenstva,
redovnika i vjernika,
imenovanja biskupa, osnutka
novih crkvenih pokrajina,
redovnika i odgoja, koji je vrlo
važno pitanje, jer sada u Rimu
studira oko pet stotina
svećenika, redovnika,
redovnica i laika Istočnih
Crkava. Oni se specijaliziraju
na području crkvenoga prava,
teologije, morala, dogmatike i
Svetoga pisma. Kongregacija ih
uzdržava, plaća troškove
njihovoga smještaja, prehrane i
putovanja.
Na plenarnom zasjedanju bilo

Papa primio u audijenciju sudionike plenarnog
zasjedanja Papinskoga vijeća za laike
Vatikan, 23.11.2002. (IKA) Papa Ivan Pavao II. primio je
23. studenoga u audijenciju
sudionike plenarnog zasjedanja
Papinskoga vijeća za laike,
zajedno s predsjednikom Vijeća
kardinalom Jamesom
Francisom Staffordom, među
kojima je kao član vijeća bio i
zagrebački nadbiskup Josip
Bozanić.
"U vremenu u kojemu postoje
jaki pritisci prema
dekristijanizaciji, neka vjernici
laici u duhu Drugoga
vatikanskog sabora ponovno
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pronađu poticaj za oživljavanje
vlastite vjere", kazao je Sveti
Otac nazočnima, pozivajući ih
da uzmu u ruke saborske
dokumente i otkriju bogatstvo
doktrinalnih i pastoralnih
poticaja sadržanih u njima.
Zadržavši se na tom vrlo
važnom događaju u crkvenoj
povijesti, kojim je u Crkvi
usmjerena široka struja
promicanja laikata, Sveti je
Otac dodao kako je to stvarnost
koja se uklopila u okvir
obnovljenoga uvjerenja Crkve
da je ona otajstvo

misionarskoga zajedništva. U
tom smislu, Papa je pozvao
vjernike laike da budu svjesni
vlastitoga evanđeoskog poziva i
odgovornosti koju imaju,
budući da su Kristovi učenici.
To su preduvjeti za svjedočenje
“ljubavi i solidarnosti na svim
područjima modernoga
društva”, kazao je Papa, a u
nastavku je istaknuo
nezaobilaznu ulogu župske
zajednice, koju je nazvao
“srcem liturgijskog života”.
"Na tom se povlaštenom mjestu
za katehezu i odgoj u vjeri

Papa je pozvao
vjernike laike da budu
svjesni vlastitoga
evanđeoskog poziva i
odgovornosti koju
imaju, budući da su
Kristovi učenici
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razvija put inicijacije i
formacije za svakoga
kršćanina", napomenuo je Papa
te dodao: "Kako je važno otkriti
koliko vrijedi i koliko je važna
župa kao mjesto na kojem se
prenose sadržaji katoličke
tradicije! To je otkriće još
važnije u društvu u kojemu
mnogi krštenici, i zbog utjecaja
snažnih struja
dekristijanizacije, izgledaju kao
da su izgubili dodir s tom

vjerskom baštinom. Samo vjera
koja pušta korijenje u
sakramentalnu crkvenu
strukturu, koja se natapa s
izvora Božje riječi i tradicije,
koja postaje novi život i
obnovljena inteligencija
stvarnosti, može krštenike
uistinu učiniti kadrima
podnositi utjecaj
prevladavajuće sekularizirane
kulture".
Na kraju je Papa spomenuo i

središnji položaj euharistije u
odgoju i sudjelovanju u životu
župskih i dijecezanskih
zajednica te istaknuo posebnu
vezu između Crkve i
Euharistije, koje se “prožimaju”
u otajstvu zajedništva, “čudu
jedinstva” između ljudskih
bića, u svijetu u kojemu su
međuljudski odnosi često
“opterećeni neprijateljstvom”.

Papina čestitka kardinalu Sodanu za 75. rođendan
Osim čestitki i
srdačnih dobrih želja,
Papa je istaknuo
mnoge darove
kardinala Sodana te
ga zadržao na
dužnosti
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Vatikan, 23.11.2002. (IKA) Papa Ivan Pavao II. uputio je
državnom tajniku Svete Stolice
kardinalu Angelu Sodanu
pismo sa čestitkama za njegov
75. rođendan te ga zadržao na
dužnosti državnoga tajnika.
Osim čestitki i srdačnih dobrih
želja, Sveti je Otac istaknuo
mnoge darove kojima je
Gospodin obdario kardinala
Sodana, dopuštajući mu da na
različitim dužnostima vrši
dragocjeni posao u službi
Crkve, i na posebni način,
Svete Stolice. Papa je dodao
kako mu s radošću zahvaljuje
za veliku pomoć koju mu
kardinal već godinama pruža
kao najbliži suradnik na
zahtjevnoj dužnosti državnoga
tajnika. I unatoč tomu što je
navršio 75 godina, Sveti Otac
traži od kardinala Sodana da
nastavi rad na dosadašnjoj
dužnosti, stavljajući tako na
raspolaganje neuobičajene
osobine koje posjeduje.
Poznavajući ljubav prema
Crkvi i duh poslušnosti koji su
uvijek nadahnjivali kardinala,
Papa je uvjeren da može i dalje
računati na njegovu suradnju na
dužnosti državnoga tajnika. U
tom smislu, Sveti Otac obećaje
da će moliti Gospodina za svu
potrebnu pomoć i potporu.
Zazvavši na kardinala Sodana,

kao i na njegov rad,
Bogorodičinu zaštitu, Papa mu
je “bratskom naklonošću”
udijelio posebni apostolski
blagoslov, koji je proširio i na
kardinalove suradnike u
Državnom tajništvu, i na sve
njemu drage osobe.
Kardinal Angelo Sodano rođen
je 23. studenoga 1923. godine u
Astiji u Piemontu, već je 13
godina najbliži suradnik pape
Ivana Pavla II. On u ime
Svetog Oca vodi sve političke i
diplomatske djelatnosti Svete
Stolice. Kao državni tajnik i
Papin predstavnik odgovoran je
za vanjske i unutarnje
djelatnosti Svete Stolice. Nakon
službenih posjeta državnih
predstavnika Svetom Ocu, on
prima predsjednike država i
vlada te razne delegacije, s
kojima produbljuje
problematiku i uzvraća im
posjet u rezidencijama, u
kojima su gosti odsjeli.
Kardinal Sodano je već imao
veliko diplomatsko iskustvo
kada ga je papa Ivan Pavao II.
imenovao nasljednikom
kardinala Agostina Casarolia,
koji je postao poznatim po
"istočnoj politici". Sodano je
prije toga dvije godine vodio
odsjek Državnog tajništva za
odnose s državama. Na toj je

službi doživio pad berlinskog
zida i propast većeg dijela
komunističkih režima. Izbliza
je pratio izlazak Katoličke
crkve u tim zemljama iz
katakombi. Temelj svoje
diplomatske karijere Sodano je
postavio između 1977. i 1988.
kao nuncij u Čileu. Poznavao je
stanje i u zemljama sjeverno od
Alpa, jer je dvije godine proveo
u njemačkom rimskom zavodu
Anima. Neko je vrijeme u
Državnom tajništvu bio
zadužen za njemačko jezično
područje.
Kardinal Sodano izbliza je
pratio i uspostavu hrvatske
države i sigurno je uz savjet
pape Ivana Pavla II. pridonio i
njezinome međunarodnom
priznanju i posjetima Svetog
Oca Hrvatskoj i Sarajevu.
Poznati su njegovi nastupi u
tijeku raznih hrvatskih
manifestacija devedesetih
godina u Vatikanu. Primio je
brojne visoke hrvatske
dužnosnike, a dobitnik je i
visokoga odličja Republike
Hrvatske. Od 9. do 11. srpnja
1999. bio je u posjetu Hrvatskoj
te je tom prigodom u hvarskoj
katedrali zaredio za biskupa
mons. Nikolu Eterovića, kojeg
je Papa imenovao nuncijem u
Ukrajini.

Talijanski biskup o pomilovanju zatvorenika
Talijanski biskupi
razočarani su
postupkom državnih
vlasti, koje nisu
prihvatile Papin poziv
na amnestiju
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Rim, 24.11.2002. (IKA) Talijanski biskupi razočarani su
postupkom državnih vlasti, koje
nisu prihvatile poziv pape Ivana
Pavla II. za pomilovanje
zatvorenika. “Talijanska država
nije poslušala Papin poziv u
prigodi obilježavanja Velikog
jubileja i bojim se da neće to
učiniti ni sada, unatoč njegovu
nedavno upućenom pozivu
Parlamentu za pomilovanje
zatvorenika”, rekao je biskup

27. studenoga 2002. broj 48/2002

Ascoli Picena Silvano
Montevecchi u govoru
prigodom obilježavanja Dana
zatvorskih redarstvenika. Tom
prigodom biskup Montevecchi
slavio je misu u zatvoru Marino
del Tronto. Prema riječima
biskupa Motevecchija, Papa je
zamolio talijanske
parlamentarce da poduzmu
znak pomilovanja prema
zatvorenicima. Navodeći
talijansku poslovicu “Rado

slušam pjevača, ali ne pjesmu”,
biskup se pridružio toj Papinoj
molbi i u ime Talijanske
biskupske konferencije tražio,
ne toliko od ljudi, koliko od
milosti Božje, da se pronađe
pravi oblik, kojim bi se moglo
prema zatvorenicima pokazati
znak pomilovanja te ubrzati
sudske postupke, koji u Italiji
traju desetljećima.
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Torino: Međunarodni kongres o sufizmu
Torino, 24.11.2002. (IKA) - U
Torinu je organiziran trodnevni
međunarodni kongres o
sufizmu, mistično-duhovnom
islamskom pokretu, koji se
pojavio u 8. stoljeću i tvrdi
kako čovjek kroz asketski život
može neposredno doživjeti
iskustvo Alaha. Kongres je
organiziran u Centru za vjerske
studije "Edoardo Agnelli" i bio

je usredotočen na razgovor o
mističnim i duhovnim
strujanjima i pokretima u
islamu. Na njemu su se okupili
stručnjaci iz Turske, Indije,
Sjedinjenih Američkih Država,
Rusije, Francuske, Izraela i
Italije. Bilo je govora i o
mogućem dijalogu s kršćanima
na temelju iskustva vjerničkog
približavanja Božjem otajstvu,

o Božjem očitovanju u raznim
religijama te o odnosu sufizma
i fundamentalizma. Na takvom
putu dijaloga kršćani i
muslimani mogu naći
zajedničke teme, kao što su
ljubav prema Bogu i određeni
univerzalizam, koji postoji i u
poimanjima sufističkog
pokreta, istaknuto je na
torinskom skupu.

Austrija: "Posebna" liturgija za mlade
Beč, 24.11.2002. (IKA) – Pod
geslom "Pokrenimo katedralu"
više od 1.500 mladih slavilo je
proteklog vikenda "posebnu"
liturgiju u katedrali u Bečkome

Novom Mjestu. Za liturgiju su
korištena moderna medijska
pomagala te profesionalno
raznobojno osvjetljenje i zvučni
efekti, kao i moderna glazba.

Za vrijeme liturgije čula se
raznovrsna glazba, a uključeni
su i plesni elementi.

Kardinal Gatin vraća se u Afriku
će se početkom prosinca u
Afriku. Kardinal, koji je bio
dekan kardinalskoga zbora i
koji je često bio spominjan kao

mogući novi papa, potvrdio je
to u razgovoru za katolički
magazin "Trenta giorni".

Nigerija: Ozlijeđen svećenik, srušene crkve
Lagos, 25.11.2002. (IKA/CNS)
– Jedan je svećenik teško
ozlijeđen, dvije crkve i
pastoralni centar razoreni u
tijeku pobuna u Kaduni, u
Nigeriji, koje je izazvao
novinski članak u povodu
izbora za Miss svijeta. Srušene
su crkve Sv. Augustina i Sv.
Križa, te Nadbiskupijski
istraživački centar u Kaduni.
Prema podacima Crvenoga
križa u sukobu muslimana i
kršćana ubijeno je, do 25.

studenoga, 215 ljudi, a oko
tisuću ih je ozlijeđeno. Stotine
kršćana i muslimana potražilo
je zaštitu u policijskim
postajama i vojarnama, dok je
12 tisuća ljudi protjerano iz
domova, izvijestio je
predsjednik Nigerijskoga
Crvenog križa Emmanuel
Ijewere. Pobuna i sukobi
započeli su u muslimanskim
dijelovima grada, a proširili su
se i na kršćanske. Žrtve su u
oba slučaja bili pripadnici

manjine. Dnevne novine koje
su objavile sporni članak, u
kojemu je stajalo kako bi
prorok Muhamed podupro
izbor za Miss i izabrao si ženu
među kandidatkinjama, u tijeku
više dana su se ispričale tvrdeći
kako im nije bio cilj nikoga
vrijeđati. Predsjednik Visokoga
islamskog vijeća sultan Alhaji
Muhammad Maccido pozvao je
muslimane da okončaju sukobe
i dopuste vjerskim poglavarima
da rade svoj posao.

U sukobu muslimana i
kršćana ubijeno je do
25. studenoga 215
ljudi, a oko tisuću ih
je ozlijeđeno

Koenigstein, a godinu dana
kasnije dopremio je u grad prvi
vagon-kapelicu za izbjegle
katolike koji nisu imali vlastite
crkve. Godine 1975. premjestio
je sjedište svoje udruge u
Koenigstein. Crkva u nevolji
jedna je od najvećih i
najvažnijih katoličkih
humanitarnih udruga.

Špek-pater počasni
građanin
Koenigsteina

www.ika.hr

Rim, 25.11.2002. (IKA) –
Afrički kardinal Bernardin
Gatin (80), nakon dugogodišnje
važne službe u Vatikanu, vratit

Priznanje utemeljitelju "Crkve u nevolji"
Frankfurt, 25.11.2002. (IKA) –
Nizozemski svećenik
Werenfried van Straaten (89),
poznatiji kao "Špek-pater",
imenovan je počasnim
građaninom Koenigsteina,
grada na Taunusu u Njemačkoj.
Van Straaten je utemeljitelj
Međunarodne katoličke
humanitarne udruge "Crkva u
nevolji" (Kirche in Not), a

njegovo je djelovanje
desetljećima povezano s tim
njemačkim gradom.
"Crkva u nevolji" utemeljena je
g. 1948, kad je van Straaten
započeo prikupljati u Belgiji i
Nizozemskoj hranu i odjeću za
izbjeglice. Seljaci su mu
uglavnom davali slaninu (špek)
te je dobio naziv "Špek-pater".
Iste je godine prvi put došao u

"Preventivni rat" ne postoji u rječniku UN-a
Vatikan, 25.11.2002. (IKA) –
Sveta Stolica želi ojačati svoju
nazočnost pri Ujedinjenim
narodima i ne želi isključiti
mogućnost punopravnog
članstva u toj organizaciji,
istaknuo je državni tajnik Svete
Stolice kardinal Angelo Sodano
za dnevnik "Corriere della
Sera". Komentirajući
mogućnost rata protiv Iraka,
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kardinal je ustvrdio kako se
ratom ne mogu riješiti
problemi, a izraz "preventivni
rat" ne postoji u rječniku
Ujedinjenih naroda. Sveta
Stolica nastavit će svoj
"diskretni i strpljivi rad" na
postizanju mira.
Govoreći o stavu Svete Stolice
prema Europskoj uniji, kardinal
Sodano je podsjetio kako se

Vatikan zalaže da se u članku
2. budućega europskog Ustava
spomene kršćanska baština.
Sveta Stolica se nada kako će
se uvrstiti i članak o vjerskim
slobodama, kojim bi se
kršćanskim Crkvama i ostalim
vjerskim zajednicama
zajamčilo pravo na djelovanja i
samoorganiziranje.

Sveta Stolica ne želi
isključiti mogućnost
punopravnog članstva
u UN, istaknuo
kardinal Sodano
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Blairu predana peticija protiv rata s Irakom
Predano i pismo s
molitvom za mir u
Iraku i na Bliskom
istoku

London, 25.11.2002.
(IKA/CNS) – Katolička
Međunarodna mirotvorna
udruga Pax Christi predala je
britanskom premijeru Tonyu
Blairu peticiju sa četiri tisuće
potpisa, u kojoj se od njega
traži da spriječi nove patnje i
krvoprolića u Iraku. Uz peticiju

predano je i pismo s molitvom
za mir u Iraku i na Bliskom
istoku. Tu molitvu članovi Pax
Crhistija mole svaku večer te su
pozvali britanskoga premijera i
njegovu obitelj da im se
pridruže u molitvi. "Pozivamo
vas da iskušate mirno rješenje",
stoji u peticiji, koju su između

ostalih potpisali i biskupi
Terence Brain iz Salforda i
Hugh Christopher Budd iz
Plymoutha. Pax Christi je 22.
studenoga ispred rezidencije
britanskog premijera priredio
molitveno bdjenje za mir u
Iraku i svijetu.

Biskupi oštro o bezakonju u brodskom prijevozu
"More nije kanta za
smeće, nego dar
Božji", ističu biskupi u
povodu ekološke
katastrofe uz
španjolsku obalu
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Madrid, 25.11.2002. (IKA) –
"More nije kanta za smeće,
nego dar Božji", upozorili su
biskupi Luis Quinteiro iz
Španjolske, Januario Torgal
Ferreira iz Portugala i Pierre
Moleres iz Francuske, zaduženi
za Apostolat mora pri svojim
biskupskim konferencijama,
oštro kritizirajući ekološku
katastrofu uz galicijsku obalu
zbog potonuća tankera
"Prestige". Na području
brodskog prijevoza vladaju
"mafijaške" strukture i teško
iskorištavanja pomoraca, koje
se često regrutira iz
najsiromašnijih zemalja,

upozoravaju biskupi, dodajući
da vlasnici stavljaju brodove
pod strane zastave kako bi
prošli bez provjere stanja
brodova i bez plaćanja
osiguranja. Potonuće tankera
"Erika" prije tri godine ispred
obala Bretagne nije ništa
promijenilo na tome području,
istaknuli su biskupi tražeći da
se okonča stanje korupcije,
bezakonja i neodgovornosti za
postupke na području
brodskoga prijevoza.
Trojica biskupa traže od čelnika
Europske unije da što hitnije
omoguće provedbu zakona o
zaštiti mora i pomoraca, kao i

tehničkoj ispravnosti brodova.
Pozvali su Ujedinjene narode
da potaknu primjenu zakona za
zaštitu mora i pomoraca i na
području izvan Europske unije,
jer se "ne smije događati da
manjina utjecajnih ljudi
mafijaškim metodama
nekažnjeno truje more".
Biskupi će potaknuti i župne
zajednice na području svojih
biskupija da se aktivno uključe
u zaštitu mora kako bi se
sačuvao izvor života za one
koji žive od mora – pomorce,
ribare i ostale.

Zimbabve: Vlada želi surađivati sa Crkvama
Crkvama će se vratiti
oduzeta zemljišta i
farme

Harare, 25.11.2002. (IKA) –
Vlada Zimbabvea želi
uspostaviti suradnju s
kršćanskim Crkvama, pa će se
Crkvama vratiti sva zemljišta i
farme koje su im oduzete u
tijeku prošle agrarne reforme,
potvrdio je za rimsku misijsku
agenciju "Misna" ministar
poljoprivrede Zimbabvea

Joseph Made. Ministar je
istaknuo kako je Vlada svjesna
velike važnosti kršćanskih
Crkava na području školstva,
obrazovanja i zdravstvene
skrbi, a, osim toga, na
"crkvenim se farmama provode
gospodarski i socijalni
programi za koje je
zainteresirana i Vlada u

Harareu". Vlada stoga želi
okupiti predstavnike vlasti,
gospodarskih skupina i
predstavnike kršćanskih Crkava
kako bi svi zajedno radili na
izgradnji "stabilnog
Zimbabvea", istaknuo je
ministar.

Etiopija: Patrijarh moli za pomoć
16 milijuna ljudi
gladuje

Adis Abeba, 25.11.2002. (IKA)
– Patrijarh Etiopske
pravoslavne crkve Abuna
Paulus pozvao je međunarodnu
zajednicu da spriječi
humanitarnu katastrofu u toj
afričkoj zemlji, objavila je

švicarska katolička agencija
KIPA. Nakon velikih suša 16
milijuna Etiopljana gladuje,
upozorio je patrijarh svjetsku
javnost u ime Etiopskoga vijeća
vjerskih vođa za mir. To vijeće
okuplja pravoslavne, katoličke,

evangeličke i muslimanske
vjerske predstavnike. Stanje je
dramatično, posvjedočio je
patrijarh, a još uvijek nema
konkretnih naznaka pomoći.

Spriječen napad na katedralu i Božićni sajam
Pariz, 25.11.2002. (IKA) –
Francuska je policija uhitila
šest osoba na području Pariza
za koje se sumnja da su

namjeravali izvesti napad na
katedralu i Božićni sajam u
Strasbourgu.
Prema policijskim podacima,

riječ je o pet muškaraca i jednoj
ženi, a većina su alžirski
državljani.

Kršćanima zabranjeno hodočašće u Betlehem
Jeruzalem, 25.11.2002. (IKA) –
Unatoč međunarodnim
molbama izraelske vlasti neće u
tijeku Došašća i za Božić
dopustiti kršćanima hodočašće
u Betlehem. Izraelski ministar
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turizma Yitzhak Levy kao
razlog takvoj odluci ističe
pojačane terorističke napade.
Izraelski su vojnici proteklog
petka ponovno ušli u Betlehem,
da bi se u ponedjeljak 25.

studenoga povukli iz grada.
Vojni krugovi ističu da je
razlog tome bio nedavni
teroristički napad u Jeruzalemu,
gdje je utvrđeno da je bombaš
samoubojica iz Betlehema.

Inozemne vijesti

Mađarska: Biskupi protiv legalizacije lakih droga
Budimpešta, 26.11.2002. (IKA)
– Mađarska biskupska
konferencija prosvjedovala je
protiv najavljene legalizacije
lakih droga u toj zemlji.
Biskupi u svojoj izjavi za

javnost upozoravaju na štetnost
droga i ističu važnost zaštite
ljudskoga života. Posvjedočili
su kako će Crkva u Mađarskoj
nastaviti svoj rad na prevenciji
ovisnosti i u liječenju ovisnika,

dodavši kako karitativna pomoć
mora "ići ruku pod ruku" s
dobrim zakonima ako se želi
postići kvalitetni rezultat u
liječenju ovisnika.

Indija: Biskupi traže zaštitu svetih mjesta
New Delhi, 26.11.2002. (IKA)
– Katolička Indijska biskupska
konferencija osudila je napad
islamskih separatista na
hinduistički hram u Kašmiru. U
terorističkome napadu ubijeno

je 15 osoba, a 50 ih je ranjeno.
Riječ je o svetom mjestu na
kojemu ljudi mole i traže
duhovnu potporu, a postalo je
metom terorista, rekao je
predsjednik BK nadbiskup

Cyrill Mar Baselios, tražeći od
pripadnika svih religija i
političkih struja da poštuju
sveta mjesta i suzdrže se od
svakog nasilja.

U terorističkome
napadu ubijeno je 15
osoba, a 50 ih je
ranjeno

Nepoznate pojedinosti iz života Majke Terezije
duhovna borba koju je
proživljavala nakon posebnoga
duhovnog iskustva od 10. rujna
1946., kada je Isus od nje
zatražio da započne novo
poslanje. Do sada se naime
činilo da je ona taj poziv
prihvatila jednostavno i bez
razmišljanja.
U dokument, koji je objavljen
istoga dana, a dostupan je na
talijanskome, engleskom i
španjolskom jeziku na internet
stranici
www.motherteresacause.info,
uključena su i dva do sada
nepoznata pisma Majke
Terezije kalkutskom
nadbiskupu, u kojima mu
objašnjava pojedinosti poziva
te opisuje kako je u duši u niz
navrata začula glas koji joj je
govorio o njezinu budućem
poslanju i imala tri viđenja. U
svome prvom pismu opisuje

kako su joj srce ispunjavale
čudne misli i želje. Piše kako
joj je više puta i u različitim
trenucima tijekom pričesti glas
govorio: "Želim indijske
redovnice Misionarke ljubavi,
žrtve moje ljubavi, koje će biti
kao Marta i Marija. Tvoj je
poziv ljubiti i trpjeti i spašavati
duše. Nosi indijsku odjeću,
jednostavnu i siromašnu". "Taj
me glas plašio", priznala je
Majka Terezija, koja je za
života uvijek nijekala da je
imala posebne objave ili
viđenja. O. Kolodiejchuk na
kraju je pojasnio da se "treća
tajna" – koja će biti objavljena
idućih tjedana – odnosi na
"iskustvo duševne tame", "noći
duha" u kojoj je redovnica bila
poduprta snagom vjere i zavjeta
iz 1942. godine.

Riječ je o "tri tajne",
tri važne odrednice
njezina odnosa s
Isusovim životom

www.ika.hr

Rim, 26.11.2002. (IKA) – U
postupku za proglašenje Majke
Terezije blaženom na svjetlo
dana izašle su neke nepoznate
pojedinosti iz njezina života. U
iščekivanju da Papa potpiše
dekrete (vjerojatno već u
prosincu ove godine), koji bi
mogli "redovnicu siromaha"
dovesti na čast oltara već iduće
godine, postulator kauze o.
Brian Kolodiejchuk otkrio je
25. studenoga javnosti
nepoznate pojedinosti iz poziva
i života redovnice. Riječ je o
"tri tajne", "tri važne
odrednice", objasnio je o.
Kolodiejchuk za SIR, "njezina
odnosa s Isusovim životom".
"Prva se odnosi na privatni
zavjet koji je Majka Terezija
učinila g. 1942. s 36 godina, da
dadne Bogu sve što bude od nje
tražio, bez pridržaja", rekao je.
Druga "tajna" je velika

Papa prihvatio odreknuće od službe biskupa Bela
Vatikan, 27.11.2002. (IKA) –
Papa Ivan Pavao II. prihvatio je
odreknuće biskupa Carlosa
Felipa Ximenesa Bela od
službe apostolskoga
administratora u Diliju, u
Istočnom Timoru, u skladu s
kan. 401 Zakonika kanonskog
prava u kojem se navodi da se
biskup može odreći službe

“zbog slaba zdravlja ili zbog
kojega drugog važnog razloga”.
S tim je u vezi vatikanski
glasnogovornik Joaquin
Navarro Valls u kratkom
priopćenju podsjetio da je
biskup Belo zbog bolesti već
više puta Papi ponudio
odreknuće. Bisup Belo,
salezijanac, ima 54 godine, za

biskupa je imenovan 1988.
godine, a 1996. je primio
Nobelovu nagradu za mir.
Prihvativši ostavku biskupa
Bela, Papa je apostolskim
administratorom u Diliju
imenovao biskupa Basilia do
Nascimenta.

Biskup Carlos Felipe
Ximenes Belo iz
Istočnog Timora
1996. primio je
Nobelovu nagradu za
mir

Nizozemska: Ministar poziva Crkve na veću zauzetost
Den Haag, 27.11.2002. (IKA) –
Na veću zauzetost Crkava u
društvu pozvao je nizozemski
ministar pravosuđa Piet Hein.
U raspravama o važnim
pitanjima u društvu, posebno s

vijesti news

područja zakona i vrednota,
premalo se čuje glas kršćanskih
Crkava, rekao je ministar na
tribini u Utrechtu. Mjesto
Crkve u društvu je prevažno da
bi ga se olako prepuštalo

političarima, istaknuo je
ministar Hein, upozoravajući da
uvijek kad Crkve propuste
izjasniti se o nekom pitanju,
gube vjerodostojnost.
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U Kristu punina nauma stvaranja i otkupljenja
Papine riječi uz
molitvu Anđelova
pozdravljenja u
nedjelju 24. studenoga
2002.

1. Danas se slavi svetkovina
Krista Kralja svega stvorenog.
To je slavlje zgodno stavljeno
na posljednju nedjelju
liturgijske godine da bi se
istaknulo kako je Isus Krist
Gospodin vremena i da u njemu
nalazi puninu sav naum
stvaranja i otkupljenja. Lik
Kralja-Mesije poprima oblik u
svijesti izraelskog naroda, po
Starome savezu. Sam Bog,
osobito po prorocima,
objavljuje Izraelcima svoju
volju da ih okupi kao što pastir
okuplja svoje stado, kako bi
živjeli slobodni i u miru u
obećanoj zemlji. Stoga će
poslati svoga Pomazanika – na
grčkom jeziku "Krist" – da
otkupi narod od grijeha i da ga
uvede u Kraljevstvo.
Isus Nazarećanin dovršava u
uskrsnom otajstvu to poslanje.

On ne dolazi kraljevati poput
kralja ovoga svijeta, već da
unese, da tako kažemo, u srce
čovjeka, povijesti i svega
svijeta božansku moć ljubavi.
2. Drugi vatikanski koncil
snažno je i jasno proglasio
suvremenom svijetu Kristovo
gospodstvo i njegova je poruka
preuzeta u Velikom jubileju
godine dvijetisućite. I
čovječanstvo trećeg tisućljeća
treba otkriti da je Krist njegov
Spasitelj. To je navještaj koji
kršćani moraju obnovljenom
odvažnošću donijeti današnjem
svijetu.
Drugi vatikanski koncil
podsjetio je, u tome pogledu, na
posebnu odgovornost vjernika
laika (usp. dekret Apostolicam
actuositatem). Snagom krštenja
i potvrde, oni sudjeluju u
Kristovu proročkom poslanju.

Slijedom toga pozvani su
"tražiti Božje kraljevstvo,
baveći se vremenitim stvarima i
uređujući ih po Bogu" te
također vršiti "svoj udio u
poslanju... u Crkvi i u svijetu
[...] svojom djelatnošću u
evangelizaciji i posvećivanju
ljudi (apostolskom pismo Novo
millennio ineunte, 46).
3. Među svim anđeoskim i
zemaljskim stvorenjima Bog je
odabrao Djevicu Mariju da je
na jedinstven način pridruži
kraljevskom dostojanstvu svoga
utjelovljenog Sina. To je ono
što razmatramo u posljednjem
otajstvu svete krunice. Neka
nas Marija nauči odvažno
svjedočiti Božje Kraljevstvo i
prihvatiti Krista kao kralja
našeg života i svega stvorenog.

Bog – dalek i blizak

www.ika.hr

Papina kateheza na
općoj audijenciji u
srijedu 27. studenoga
2002.

Kateheza br. 59 – Svet je
Gospodin Bog naš
Uvodno biblijsko čitanje: Ps 98
"Jahve kraljuje - nek zadršću
narodi; / sjedi nad kerubima zemlja nek se potrese! / Velik
je Jahve na Sionu, / uzvišen
nada sve narode. / Nek slave
ime tvoje veliko i strašno: / ono
je sveto! / Ti kralj si moćan koji
ljubiš što je pravo, / pravednost
ti si utvrdio, / pravo i
pravednost vršiš u Jakovu. /
Uzvisujte Jahvu, Boga našega, /
padnite pred podnožje njegovo:
/ ono je sveto. / Mojsije i Aron
među svećenicima njegovim / i
Samuel među onima koji
zazivaju ime njegovo: /
zazivahu Jahvu, i on ih usliša. /
Iz stupa od oblaka govoraše
njima: / slušahu zapovijedi
njegove / i odredbe što ih dade.
/ Jahve, Bože naš, ti si ih
uslišivao; / Bože, milostiv si
bio njima / premda si kažnjavao
grijehe njihove. / Uzvisujte
Jahvu, Boga našega, / padnite
pred svetu goru njegovu: / jer
svet je Jahve, Bog naš".
1. "Gospodin kraljuje". Taj
usklik kojim započinje psalam
98, koji smo upravo poslušali,
otkriva njegovu glavnu temu i
karakteristični književni rod.
Riječ je o pjesmi koju narod
Božji uzdiže Gospodinu, koji
vlada svijetom i poviješću kao
transcendentni i vrhovni vladar.
Taj se psalam nadovezuje na
slične himne – psalme 95-97, o
kojima smo već razmišljali –
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koje časoslov postavlja kao
idealne jutarnje molitve.
Vjernik, započinjući dan, zna
da nije prepušten na milost i
nemilost slijepom i mračnom
usudu, niti osuđen na
nesigurnost svoje slobode, niti
predan tuđim odlukama, niti
njime vladaju povijesni
događaji. On zna da se iznad
svake zemaljske stvarnosti
uzdiže Stvoritelj i Spasitelj u
svojoj veličini, svetosti i
milosrđu.
2. Stručnjaci su iznijeli različite
pretpostavke o upotrebi toga
psalma u liturgiji hrama na
Sionu. Taj psalam ima okus
kontemplativne hvale koja se
uzdiže prema Gospodinu, koji
sjedi u nebeskoj slavi pred svim
narodima i zemljom (usp. r. 1).
Ipak, Bog se uprisutnjuje u
prostoru i usred zajednice, to
jest u Jeruzalemu (usp. r. 2),
pokazujući da je "Bog s nama".
Sedam je svečanih naslova koje
psalmist pridaje Bogu već u
prvim recima: on je kralj, velik,
uzvišen, strašan, svet, moćan,
pravedan (usp. rr. 1-4). Nešto
dalje Bog je predstavljen kao
"milostiv" (r. 8). Naglasak je
prije svega na svetosti Božjoj:
tri put se ponavlja – gotovo u
obliku antifone – da je on
"svet" (rr. 3.5.9). Taj izraz
označava, u biblijskom jeziku,
prije svega božansku
nadnaravnost. Bog nas nadilazi
i beskrajno je uzvišen nad
svakim stvorenjem. Ta

nadnaravnost, ipak, ne čini ga
neosjetljivim i stranim
vladarom: kada ga se zazove,
ogovara (r. 6). Bog je onaj koji
može spasiti, jedini koji može
osloboditi ljudski rod od zla i
smrti. On, doista", "ljubi što je
pravo" i "pravo i pravednost
vrši u Jakovu" (r. 4)
3. O temi svetosti crkveni su
oci ispleli bezbrojna
razmišljanja, slaveći božansku
nepristupačnost. Međutim, taj
nadnaravni i sveti Bog je
postao blizak čovjeku. Štoviše,
kao što kaže sveti Irenej,
"priviknuo" se na čovjeka već u
Starome zavjetu, očitujući se
kroz ukazanja i govoreći po
prorocima, dok se čovjek
"privikava" na Boga tako što ga
uči slijediti i biti mu poslušan.
Sveti Efrem u jednom od svojih
himana čak ističe da se po
utjelovljenju "Svetac nastanio u
krilu (Marijinu) na tjelesan
način. / Sada se pak nastanio u
srcu na duhovan način" (Inni
sulla Nativita, 4,130). Uz to, po
daru euharistije, u analogiji s
utjelovljenjem, "Životni Lijek
je došao odozgor / da se nastani
u onima koji ga nisu dostojni. /
Nakon što je ušao, / nastanio se
s nama, / tako da se i mi sami
posvećujemo u njemu" (Inni
conservati in armeno,
47,27.30).
4. Ta se duboka povezanost
između Božje "svetosti" i
blizine razlaže također u

Prilog dokumenti
objavljivao u riječima i u
djelima spasenja i suda i bio je
prisutan na Sionu po
bogoštovlju slavljenom u
hramu.
5. Mogli bismo, dakle, reći
kako se psalam 98. ostvaruje
danas u Crkvi, sjedištu
prisutnosti svetoga i
transcendentnog Boga. Bog se
nije povukao u nepristupačan
prostor svoga otajstva,
ravnodušan na našu povijest i
na naša iščekivanja. On "dolazi,
dolazi suditi zemlji. Vladat će
krugom zemaljskim po pravdi i
pucima po pravici" (Ps 97,9).
Bog je došao među nas nadasve

u svome Sinu, koji je postao
jedan od nas da u nas ulije svoj
život i svoju svetost. Zbog toga
mi sada Bogu ne pristupamo sa
strahom već s povjerenjem.
Imamo, naime, u Kristu
vrhovnog svećenika sveta,
nevina, neokaljana. On "može
do kraja spasavati one koji po
njemu pristupaju k Bogu uvijek živ da se za njih
zauzima" (Heb 7,25). Naša se
pjesma, dakle, ispunja
vedrinom i radošću: veliča
Gospodina kralja, koji boravi
među nama, otirući svaku suzu
iz naših očiju (usp. Otk 21,3-4).

www.ika.hr

psalmu 98. Doista, nakon što je
razmatrao potpuno
Gospodinovo savršenstvo,
psalmist podsjeća da je Bog bio
u stalnom doticaju sa svojim
narodom po Mojsiju i Aronu,
svojim posrednicima, kao i po
Samuelu, svom proroku. On je
govorio i bio slušan, kažnjavao
prijestupe, ali također opraštao.
Znak te njegove prisutnosti u
narodu bilo je "podnožje
njegovo", to jest prijestolje
kovčega hrama na Sionu (usp.
rr. 5.8). Sveti i nevidljivi Bog
učinio se, dakle, raspoloživim
svome narodu po Mojsiju
zakonodavcu, Aronu svećeniku,
Samuelu proroku. On se
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"Pomoć Crkvi u nevolji" o vjerskoj slobodi u
Hrvatskoj i BiH
U dijelu Izvješća koje
se odnosi na Hrvatsku
kaže se kako su
najveći vandalizmi
počinjeni na
pravoslavnim
grobljima i zdanjima
u Slavoniji gdje je,
kako se navodi,
"vođen najkrvaviji
međuetnički sukob
tijekom građanskog
rata"

www.ika.hr

U Hrvatskoj su 2001. godine
počinjena 23 napada s vjerskom
pozadinom, najvećim dijelom
upravljena protiv pravoslavne
zajednice u zemlji, ističe se u
Izvješću o vjerskoj slobodi u
svijetu za 2002. godinu Udruge
"Pomoć Crkvi u nevolji" iz
Rima. U Izvješću, koje na više
od 400 stranica progovara o
stanju vjerskih sloboda u 189
zemlje svijeta, Domovinski rat
u Hrvatskoj okarakteriziran je
kao "međuetnički sukob" i
"građanski rat".
U dijelu teksta u kojem se
govori o Hrvatskoj kaže se
kako je u zemlji u tijeku izrada
Zakona o pravnom položaju
vjerskih zajednica (Zakon je
izglasao Sabor u srpnju ove
godine). Prema sudu kršćanskih
manjina, pravoslavnih, baptista
i adventista, ističe Izvješće,
pozivajući se na "Keston News
Service", tim Zakonom kao da
se želi dati povlašteno mjesto
Katoličkoj crkvi te dovesti u
neravnopravan položaj ostale
vjere, poglavito razlikovanjem
između "povijesnih"
vjeroispovijesti (koje postoje
više od stotinu godina na
hrvatskom tlu) i vjerskih
zajednica novijeg datuma.
Povrat oduzete vjerske imovine
još je uvijek otvoreno pitanje,
nastavlja se u Izvješću. Dok se
nastavlja proces povrata
imovine katolicima, odnosno
nadoknađivanja štete kada se iz
različitih razloga imovina više
ne može vratiti, uredbe na tome
području u prilog Katoličkoj
crkvi, a koje su donesene nakon
konkordata sa Svetom Stolicom
iz 1998. Vrhovni je sud 1999.

godine ukinuo smatrajući ih
diskriminacijskim, stoji u
Izvješću. U zahtjevima za
povratom imovine koje su
pokrenule nekatoličke skupine,
poglavito pravoslavni i Židovi,
tvrdi Izvješće, nailazi se na
brojne poteškoće. Izvješće
spominje i vandalizme na
pravoslavnim grobljima i
zdanjima zabilježene u
istočnim krajevima zemlje,
posebno Slavoniji gdje je, kako
navodi Izvješće, "vođen
najkrvaviji međuetnički sukob
tijekom građanskog rata".
OESS je zabilježio 23 napada s
vjerskom pozadinom –
prekidanja vjerskih slavlja,
fizički napadi i oštećivanje
groblja – u 2001. godini: 18 od
toga je bilo upravljeno protiv
pravoslavne zajednice u
Hrvatskoj.
U Izvješću se govori i o stanju
vjerskih sloboda u Bosni i
Hercegovini. U školama triju
etničkih skupina u zemlji,
srpskoj, hrvatskoj i bošnjačkoj,
piše na početku Izvješća,
unatoč kulturalnim i vjerskim
različitostima održava se
nastava vjeronauka kao izborni
predmet. Izvješće spominje i
težnje da se smanji broj sati
vjeronauka manjinskim
vjeroispovijestima u različitim
dijelovima zemlje. Sve su tri
etničke skupine, nastavlja
Izvješće, zatražile povrat
oduzete imovine tijekom
drugoga svjetskog rata, u doba
komunizma i "građanskog rata"
1992.-1995. Oba su političkoadministrativna entiteta
predstavili vlastite zakone u
tome smislu, koje je međutim

Vrhovni sud blokirao u
iščekivanju općevažećeg
zakona. Određeni politički
krugovi katkad pitanje povrata
imovine oduzete u doba
komunizma koriste kao
političko sredstvo za vršenje
pritisaka na vjerske vođe. U
sklopu formalne i ustavom
zajamčene slobode
vjeroispovijesti, nastavlja
Izvješće, etnički nacionalizam
još uvijek igra presudnu ulogu
u stvarnom uživanju te slobode.
Posebnoj su pogibelji izložene
izbjeglice, koji se pomalo
vraćaju na svoja ognjišta.
Povratak izbjeglica katolika
Hrvata na područja s većinskim
srpskim pučanstvom u pravilu
je vrlo otežan i usporen.
Izvješće spominje i sporove
među pripadnicima različitih
etničkih skupina u Stolcu,
Trebinju i Banjoj Luci te
Bijelini i Pećniku. U Banjoj
Luci su 7. svibnja izbili teški
sukobi u kojima je više od 30
osoba teško ranjeno, a jedna je
osoba poginula. Sukobe su
izazvali pravoslavni Srbi, koji
su htjeli spriječiti ponovnu
izgradnju džamije na mjestu
stare džamije iz 1579. godine,
koju su srpski nacionalisti
sravnili sa zemljom tijekom
nedavnog rata. Izvješće na
kraju navodi kako su 24.
travnja započeli radovi na
izgradnji sinagoge i židovskoga
kulturnog centra u južnom
dijelu Mostara. To je prva
sinagoga koja će biti izgrađena
nakon 1945. godine, ne samo u
BiH, već i na čitavom području
Balkana, zaključuje Izvješće.
(ika-sa)

Habsburg: Hrvatska nije smjela ostati izvan kruga
proširenja EU
90. rođendan Otta von Otto von Habsburg proslavio je
misom u bečkoj katedrali 20.
Habsburga
studenoga svoj 90. rođendan.
Misu je predslavio bečki
nadbiskup kardinal Christoph
Schoenborn, a suslavili svi
austrijski biskupi te biskupi iz
susjednih zemalja, među
kojima i predsjednik BK BiH
banjolučki biskup Franjo
Komarica. Među brojnim
uglednicima iz europskoga
političkog života bio je i
predsjednik Ustavne komisije
Europske unije Valery Giscard
d'Estaing.
U razgovoru za najnoviji broj
bečkoga katoličkog tjednika
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"Die Furche", von Habsburg,
koji je i predsjednik
međunarodnoga Paneuropskog
pokreta govorio je o potrebi
reforme Europske unije i
smanjenju broja europskih
službenika. Kritično se osvrnuo
i na rad komisije za izradu
ustava Europske unije, koja ima
previše članova, a osobno je
razočaran predsjednikom te
komisije Giscardom
d'Estaingom. Von Habsburg,
sin posljednjega austrijskog
cara, smatra kako se treba
smanjiti birokracija u Uniji.
Zalažući se za "žurno proširenje
Europske unije", Otto von

Habsburg je istaknuo da
Hrvatska, Bugarska i
Rumunjska nisu smjele ostati
izvan kruga za proširenje Unije,
dok je primljena Češka, koju je
kritizirao zbog Benešovih
dekreta koji su protivni
temeljnim ljudskim pravima.
Te je dekrete proglasio tadašnji
predsjednik Čehoslovačke
Edvard Beneš za uspostavljanje
pravnog poretka u Češkoj
nakon drugoga svjetskog rata, a
neki od njih su bili temelj za
oduzimanje imovine i progon
tri milijuna sudetskih Nijemaca.
Tada je donijet i Zakon o
amnestiji, koji je taj progon

Prilog prikazi
učinio nekažnjivim. Češki
parlament odbio je u travnju
ove godine poništiti te dekrete,
jer su na njima temeljeni pravni
odnosi u Češkoj nakon 1945.,
no istaknuo je kako oni više
nemaju pravnu snagu.
Otto von Habsburg rođen je 20.
studenoga 1912. kao najstariji
sin nadvojvode Karla, kasnijeg

cara Karla I. Nakon prvoga
svjetskog rata obitelj je otišla u
egzil u Švicarsku, gdje je car
Karlo i umro, a zatim je živjela
u Španjolskoj, Belgiji, SAD-u,
Francuskoj i na kraju u
Njemačkoj. Godine 1951. Otto
von Habsburg oženio se
pricezom Reginom SachsenMeiningen s kojom ima
sedmero djece. Bio je žestoki

protivnik nacizma te pripojenja
Austrije Hitlerovoj Njemačkoj.
Član je Paneuropske unije od
1936., a od 1940. bio je njihov
predstavnik u Washingtonu. Od
1973. predsjednik je
međunarodne Paneuropske
unije, a od 1979. do 1999. bio
je član Europskoga parlamenta.
(ika-sv/kap)

Kardinal Kasper: Ekumenizam polako dozrijeva
pomoći razvoju dobrih odnosa s
Anglikanskom crkvom,
odgovorio je da se do sada nisu
imali prilike susresti s novim
canterburyskim nadbiskupom
Rowanom Williamsom, no,
prema pisanju obavijesnih
sredstava, naslućuje da će se
nastaviti sa započetim
dijalogom, premda
Anglikanska crkva proživljava
neke unutarnje trzavice.
Kardinal Kasper upozorio je,
pak, na probleme u odnosima
Rimokatoličke i Ruske
pravoslavne crkve. Na pitanje
jesu li prijedlozi Bjelorusije i
Slovenije da se u njihovim
zemljama održe susreti pape
Ivana Pavla II. i Aleksija II.
ostvariti, kazao je kako za sada
ne vidi tu mogućnost, jer Ruska
pravoslavna crkva stalno
ponavlja da prije takvog susreta
moraju biti riješeni postojeći
problemi, no, za sada Ruska
pravoslavna crkva ne želi
dijalogizirati. Oni stalno tvrde
da treba riješiti probleme, ali ne
žele uopće s nama razgovarati o

njihovu rješenju, rekao je
kardinal. Nama je stalo do
dobrih odnosa s RPC-om oko
pružanja duhovne i materijalne
pomoći vjernicima. Smatramo
da imamo pravo na postojanje
na području Ruske Federacije,
jer je Katolička crkva
tradicionalna Crkva na tom
području. Postojala je već u
srednjem vijeku. Dakle,
nazočnost Katoličke crkve u
Rusiji nije nikakva novost i mi
tražimo vjersku slobodu,
poručio je kardinal Kasper.
Osvrnuo se i na posjet
Beogradu i susret s patrijarhom
Pavlom, zaključivši kako je u
SPC-u naišao na jaku želju za
dijalogom. Njegov su dolazak u
Beograd pozdravile i državne
vlasti, koje, prema njegovim
riječima, žele izvući Srbiju iz
slijepe ulice. Srbija se želi
integrirati u Europu, u tom se
smislu i SPC otvara europskom
poimanju međusobnih odnosa,
istaknuo je kardinal Kasper u
razgovoru za "Kanu", koji je
vodio Aldo Sinković. (ika-kj)

Razgovor za katolički
mjesečnik "Kana"

www.ika.hr

Na području ekumenskog
dijaloga došlo je do nove
situacije – situacije
dozrijevanja, rekao je
predsjednik Papinskog vijeća
za promicanje jedinstva kršćana
njemački kardinal Walter
Kasper u razgovoru za katolički
mjesečnik "Kana" (studeni,
2002.).
Kardinal Kasper istaknuo je
kako je proteklih desetljeća
postignut veliki napredak u
odnosima s protestantskim
Crkvama. Sa zajedničkom
"izjavom o opravdanju" nestali
su brojni sporovi i trzavice
nastali u 16. stoljeću, sada je
priznato "opravdanje", što je
vrlo važno za daljnji razvitak
dijaloga kako bismo svijetu dali
svjedočanstvo zajedničke
vrednote vjere, istaknuo je
kardinal Kasper, dodavši da je
to vrlo važno u ovom trenutku,
kada se sekularizam sve više
širi i zadire u srž ljudske
zajednice u Europi.
Na upit hoće li imenovanje
novoga anglikanskog primasa

Novi Katehetski glasnik o promjeni u nacionalnom
katehetskom vodstvu
Novi broj Katehetskog glasnika
uz brojne priloge za
vjeroučitelje u školi i katehete
župnoj zajednici, na oko 250
stranica, donosi i vijest o
promjenama u vodstvu NKU-a
HBK. Kako je javnosti već
poznato, na jesenskom
zasjedanju HBK u Krku za
novog predstojnika NKU-a
HBK izabran je dr. Ivica Pažin,
profesor religiozne pedagogije i
katehetike na Teologiji u
Đakovu.
Do izbora novog predstojnika
došlo je nakon što je dosadašnji
predstojnik mons. dr. Milan
Šimunović još u svibnju ove
godine zatražio od predsjednika
HBK da bude razriješen te
službe. U popratnome tekstu
Katehetskog glasnika mons.
Šimunović, među ostalim,
navodi i teškoće na koje je u

vijesti news

svome radu nailazio, ističući
sve teže spajanje te službe sa
službom profesora pastoralne
teologije, religiozne pedagogije
i katehetike na Teologiji u
Rijeci, pri čemu su njegova
tjedna putovanja na relaciji
Rijeka-Zagreb u tiejku četiri
godine utjecala i na pogoršanje
njegova zdravstvenog stanja.
Dr. Šimunović je sudjelovao u
predvođenju katehetskog
pokreta u Crkvi u Hrvata od
1974. godine, najprije kao
predsjednik Stalnog odbora
Katehetskog vijeća BK, na koju
je službu biran u više mandata,
a potom od 1998. i kao
predstojnik Nacionalnoga
katehetskog ureda HBK,
izabran od HBK. U obraćanju
vjeroučiteljima, katehetama i
suradnicima, dr. Šimunović

zahvaljuje svima koji su
surađivali u projektima NKU-a
HBK na promicanju
kvalitetnog vjeronauka u školi i
kateheze u župnoj zajednici.
Zalagao se da se na društvenim
razinama što više uoči i prizna
izuzetna važnost vjerskoga
odgoja u vrtićima i vjeronauka
u školi te da se u Ministarstvu
prosvjete i sporta i drugim
razinama, izbori što
primjereniji status vjeronauka i
vjeroučitelja u školi, što je
uočeno i na mnogim, čak i
europskim razinama. Mnogo se
učinilo na izradi novih
vjeronaučnih udžbenika, od
kojih će neki uskoro ugledati
svjetlo dana, a posebno za novi
koncept trajnog usavršavanja
vjeroučitelja i kateheta, kako na
nacionalnoj razini na
katehetskim školama tako i na

Dosadašnji
predstojnik mons.
Šimunović piše o
razlozima svoje
ostavke i preporučuje
novoga čelnog
čovjeka dr. Pažina
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biskupijskim razinama.
Posebni pothvat bio je
pokretanje Katehetskoga
glasnika (triput godišnje na oko
220 stranica, u 2.500
primjeraka - do sada osam
brojeva), koji stručno promišlja
predškolski vjerski odgoj,
konfesionalni model
vjeronauka u školi i nove
postavke kateheze u župnoj
zajednici, u kojoj bi trebala
pospješivati korjenitu obnovu.
Pritom glasnik potiče veće
komuniciranje iskustava na
razini vjeroučitelja, župnika i
drugih djelatnika. Pokrenuta je
suradnička mreža brojnih
stručnjaka, profesora na
crkvenim učilištima i drugih
suradnika, koji su dali značajni
doprinos novom poimanju
vjeronauka i kateheze.
Dr. Šimunović smatra da je

katehetskom pokretu potrebno
posvetiti još veću pozornost i
pružiti značajniju pomoć na
crkvenim razinama i u tom se je
smislu zalagao za potrebni
preustroj Nacionalnoga
katehetskog ureda HBK i
biskupijskih katehetskih ureda,
pozivajući najodgovornije na
djelotvornije zauzimanje u
ekipiranju tih značajnih
katehetskih institucija sa
stručnim suradnicima uz
pružanje adekvatne financijske
podrške, osobito u NKU-u
HBK kao koordinacijskom
tijelu. U tom smislu u NKU-u
je potreban predstojnik, koji će
se posvetiti samo tom izuzetno
zahtjevnom i odgovornom
zadatku. Sve je to prikazao još
2001. na jesenskom zasjedanju
HBK u Požegi, u izvješću
"Svjetla i sjene sadašnjega

katehetskog trenutka. Nužnost
sustavnijega i pravodobnog
rješavanja nekih aktualnih
pitanja". Prisutnost vjeronauka
u školi, s oko 3.000
vjeroučitelja, kao i župna
kateheza, traže i povećanu
zauzetost Crkve.
Dr. Šimunović, preporučujući
svima što zauzetiju suradnju
pod vodstvom novog
predstojnika NKU-a HBK dr.
Pažina, izražava radost što
vodstvo preuzimaju mlađe i
stručne snage, za što se je
posebno zalagao. Starije
generacije pomalo odlaze, što
ne znači da još neće dati svoj
doprinos stručnim
promišljanjem, govorom i
pisanjem na pastoralnokatehetskom području,
zaključuje u zahvali mons. dr.
Milan Šimunović. (ika-aš)

Tko su Isusova "braća"?

www.ika.hr

Otkriće natpisa na
aramejskom: "Jakov,
Josipov sin, brat
Isusov", urezanog na
urni s pepelom, koja
vjerojatno potječe iz
1. stoljeća nakon
Krista, u Italiji
ponovno razbuktala
stare rasprave o
Isusovoj "braći"
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Sve talijanske novine prenijele
su vijest iz članka koji je
objavljen u najnovijem broju
(listopad-studeni) revije
"Biblical Archaeology
Review", u kojem poznati
francuski znanstvenik Andre
Lemar javlja o otkriću natpisa
na aramejskom: "Jakov,
Josipov sin, brat Isusov",
urezanog na urni s pepelom,
koja vjerojatno potječe iz 1.
stoljeća nakon Krista i pripada
privatnoj kolekciji. Tako je
iznova pokrenuto staro pitanje
o Isusovoj "braći". U raspravu
se uključio i talijanski katolički
dnevnik "Avvenire", iznoseći
neke povijesne i znanstvene
činjenice u članku novinara
Gianfranca Ravasija.
Dnevnik tako podsjeća kako se
Isusova "braća", a i "sestre"
spominju i u evanđeljima i to
na niz mjesta (primjerice Mk 3,
31-33; 6,2-3, Mt 12,46-47;
13,55; Lk 8,19-21; Iv 7,3.5.10).
I židovski povjesničar Josip
Flavije iz 1. stoljeća poslije
Krista u svom djelu "Židovske
starine" govori o Jakovu, koji je
bio odgovoran za Crkvu u
Jeruzalemu, kao "bratu Isusa
zvanog Krist". U apokrifnom
spisu (spisu koji nije prihvaćen
u kanonu Svetog pisma)
sastavljenom u 2. stoljeću, tzv.
Jakovljevu protoevanđelju,
Josip, u trenutku sklapanja
ženidbe s Marijom, priznaje:
"Imam djece i star sam, a ona je
djevojka!". Prema tome spisu
Isusova bi braća bila zapravo
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"polubraća", rođena iz prvog
Josipova braka.
U istom 2. stoljeću kršćanski
pisac palestinskog podrijetla,
stanoviti Egezip, u svojim
"Sjećanjima" govori o Isusovim
"rođacima" koji su bili osuđeni
od Rimljana za vrijeme cara
Domicijana, dakle krajem 1.
stoljeća. Tu je tezu prihvatio i
glasoviti prevoditelj Biblije na
latinski sv. Jeronim koji u
Isusovoj "braći" i "sestrama"
praktički vidi rođake, to jest
članove Marijina obiteljskog
stabla. On tu tezu iznosi u djelu
"De perpetua virginitate" u
oštroj raspravi protiv nekog
Elvidija (4. st.), svog
suvremenika, koji je tvrdio da
je riječ o djeci koju su Marija i
Josip imali nakon Isusa, što
podupiru i neki suvremeni
egzegeti. Jedna od fraza koju
uzimaju u obrani te teze jest
rečenica iz evanđelja u kojoj se
kaže kako Marija "porodi sina
svoga, prvorođenca" Isus (2,7).
Međutim izraz "prvorođenac"
ima po sebi pravnu vrijednost i
ističe biblijska prava vezana uz
prvorodstvo. U jednome
aramejskom dokumentu iz 1.
stoljeća govori se tako o majci
(koja se također zvala Marija)
koja je umrla pri porodu "svog
sina prvorođenca".
Nadalje, suvremeno povijesnokritička egzegeza iznosi
opažanje da na aramejskom
odnosno hebrejskom izraz
"brat" (aha e ah) znači ujedno i
brat i rođak i nećak i saveznik:

u knjizi Postanka Abraham tako
naziva nećaka Lota "bratom"
(13,8). Osim toga izraz "braća
Gospodinova" u Novom
zavjetu (Dj 1,14; 1 Kor 9,5)
označava točno određenu
skupinu, naime skupinu
židovskih kršćana vezanih uz
Kristov nazaretski krug. Oni su
činili posebnu zajednicu koja je
uživala takav ugled da je mogla
predložiti vlastitog kandidata za
prvog "biskupa" u Jeruzalemu,
Jakova (Dj 15,13; 21,18).
Međutim čini se da Isus u Mk
3,31-35 smanjuje njihove
"povlastice" te braćom naziva
sve one koji "vrše volju Božju".
Uz to njih se nikada ne naziva,
kao Isusa, "Marijinim
sinovima".
Što se tiče samog natpisa s
početka teksta, sam Lemaire
priznaje da "vodeći računa o
broju stanovnika Jeruzalema"
(oko 80.000) i imenima iz toga
doba ondje je moglo postojati
bar dvadesetak Jakova čiji se
otac zvao Josip, a brat Isus,
budući da je riječ o vrlo
učestalim imenima.
Pretpostavljajući također da se
izraz "Isusov brat", inače vrlo
neobičan za grobni natpis,
odnosi upravo na Krista, ne
može se povijesno isključiti ni
teza o samo zakonitom
Josipovom očinstvu prema
Isusu, što je potvrđeno također i
u Matejevu evanđelju, niti teza
o prethodnome Josipovu
porodu, koju potvrđuje drevna
apokrifna tradicija. (ika-sa)

