
 
 

BISKUPOVA VAZMENA PORUKA 
 
Draga braćo i sestre!  
 

U današnjem svetkovanju Vazma, sa-
držano je sve ono što smo i ovih proteklih 
dana slavili: Isusova muka, smrt i uskrsnu-
će. Ovi najvažniji događaji iz Isusova živo-
ta nazivaju se Vazmenim otajstvom. To je 
stvarnost koju je Bog za naše spasenje na-
umio: da Isus po muci i smrti prijeđe u sla-
vu. Međutim, nas danas, kao i apostole 
onda, ta stvarnost toliko nadilazi da je pot-
rebna vjera da ju se prihvati. Što su razum-
jeli Isusovi apostoli kada im je Isus prije 
svoje smrti govorio da on mora trpjeti i 
umrijeti, ali da će i uskrsnuti? To, da mora 
trpjeti nisu mogli prihvatiti, a što to znači 
uskrsnuti nisu ni razumjeli, a još manje 
vjerovali. 

Da bi se to promijenilo nije bilo do-
voljno ni to što je uskrsnuli Isus toliko puta 
dolazio k njima, govorio im, pokazivao im 
rane, jeo s njima. Uvijek su iznova sumnja-
li i mislili da im se ukazao neki duh. Vidje-
li su ga svojim očima kako uzlazi na nebo i 
čuli na svoje uši kada im je rekao da im ide  
pripraviti mjesto, međutim uz sve to, još 
uvijek su se bojali. Tek su im se prigodom 
dolaska Duha Svetoga otvorile oči pameti i 
srca i tek tada su počeli razumjeti i prihva-
ćati što se s Isusom dogodilo. Razumjeli su 
da je to sve bilo «radi nas i radi našega 
spasenja» kako ćemo i zamalo u Vjerova-
nju moliti. Apostoli su tek ispunjeni Isuso-
vim Duhom razumijevanja stvari i događa-
ja, ušli u ono što znači: Idem pripraviti 

vam mjesto (Iv 14,2) – svima koji hoće 
poći Isusovim putem pripravljeno je mjes-
to kod Boga, mjesto gdje nema ni boli ni 
plača kako to prenosi knjiga Otkrivenja. 
Ali za to treba vjerom i poslušnošću evan-
đelju prihvaćati Isusov način života i živje-
ti po njemu. Potreban nam je iskorak u vje-
ru da Bog sve čini neizmjerno bolje i ljepše 
nego što mi možemo htjeti ili zamisliti. 

Vazmeno otajstvo je mnogostruko ču-
desna stvarnost neprekidno prisutna u svim 
svojim pojedinostima. Od dana kada se 
Isus u poslušnosti do kraja predao u ruke 
Očeve, pa za apostole preko događaja Du-
hova kada je Duh Sveti sišao nad njih, sve 
do danas, svaki dan Isus Krist proživljava 
sve muke Velikog Petka i slavu Uskrsa. 
Vidimo to u događaju obraćenja svetog 
Pavla. Pavao, koji je kasnije postao apostol 
i veliki propovjednik, bio je isprva veliki 
neprijatelj kršćana, te je bio jedan od glav-
nih krivaca za smrt svetog Stjepana. Us-
krsnuli Isus mu se ukazao i upitao ga: 
«Savle, zašto me progoniš»? Pavao pita: 
«Tko si ti?» «Ja sam Isus kojega ti progo-
niš» (usp. Dj 9, 4-5). Isus je stvarno prisu-
tan u svojim vjernicima, u svojoj Crkvi. 
Isus u Crkvi do konca svijeta doživljava 
Veliki Petak, ali i pobjedu Uskrsa. Crkva 
neprestano ostvaruje Kristovu Muku i Pro-
slavu u nama, u svojim članovima. Stoga 
je i borba protiv dobra i protiv istine stalni 
pokušaj razapinjanja Isusa. Svako djelo 
kojim se čovjeka hoće prevariti prikazujući 
mu laž kao istinu, djelo je protiv čovjeka i 
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protiv Boga koji je za čovjeka umro. Up-
ropašćujući čovjeka, ponovno se razapinje 
Krist. 

Kako je već više puta u zadnje vrijeme 
naglašeno, naša domovinska Crkva ponov-
no ima milost i raduje se dolasku Svetoga 
Oca u Hrvatsku. Papa Benedikt XVI. pr-
venstveno dolazi kako bi, kao što je to bila 
i zadaća Petra, učvrstio nas u vjeri u Isusov 
Vazam. Po prvi put Papa dolazi jednom 
narodu kako bi sudjelovao na nacionalnom 
susretu obitelji - na Obiteljskom danu. Jer, 
ne događa li se upravo u obitelji i s obitelji, 
najveća manipulacija a sve s ciljem da se 
Isusov Božanski život, koji je i danas na 
djelu, makne iz života braka i obitelji. Kri-
stov božanski i uskrsli život može iznad 
naših očekivanja izvesti ono što nama lju-
dima izgleda nemoguće. Neka se zato u 
našim župnim zajednicama i obiteljima, 
prvenstveno ovih vazmenih dana i u mje-
secu svibnju, dogodi molitva kao priprava 
naših obitelji na susret sa sv. Ocem u Zag-
rebu 5. lipnja. Neka od ove radosti ne budu 
izuzeti ni naši mladi s kojima Isus nei-
zmjerno računa u djelu sretne budućnosti 
za koju smo sigurni da će se dogoditi samo 

ako je uronjena u vazmeno otajstvo i u lju-
bav Duha Svetoga. Stoga neka se mladi 
povežu i krenu put Zagreba kako bi s osta-
lim mladima posvjedočili da tek zajedno s 
Kristom možemo biti na ispravan način 
zajedno i jedni s drugima.     

Isusovo uskrsnuće i njegovo obećanje 
da će biti s nama do konca svijeta je čvrsta 
garancija koju je Bog dao u našem Uskrs-
lom Gospodinu i tijekom dvije tisuće godi-
na povijesti dokazao, da oni koji su Kristo-
vi, imaju udjela u njegovoj proslavi. «Ja 
sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, 
ako i umre živjet će. Tko god živi i vjeruje 
u me, sigurno neće umrijeti nikada» (Iv 11, 
25-26). Tom dubokom radošću i smislom 
prožeti, koji neka nitko i ništa ne pomuti i 
ne oduzme od vas, neka vam je draga bra-
ćo i sestre, sretan i blagoslovljen Vazam. 
Njegova radost neka se s liturgijskih slav-
lja prelije u vaš život, u vaše obitelji i 
svagdje gdje ste pozvani životom svjedoči-
ti: «Gospodin je živ!»  
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PORUKA PAPE BENEDIKTA XVI. ZA KORIZMU 2011. 

 
«S Kristom ste suukopani u krštenju, s njime ste i uskrsli» (usp. Kol 2, 12) 

 
Draga braćo i sestre, korizma, koja nas 

vodi prema proslavi svetog Uskrsa, za Crkvu 
je vrlo dragocjeno i važno liturgijsko vrije-
me. Tim povodom vam s radošću upućujem 
posebnu riječ kako bi se to vrijeme živjelo s 
dužnom zauzetošću. Dok upire svoj pogled 
prema konačnom susretu sa svojim Zaručni-
kom u vječnom Vazmu, crkvena zajednica, 
ustrajna u molitvi i djelatnoj ljubavi, snažni-
je prianja čišćenju u duhu, da izobilnije iz 
otajstva utjelovljenja crpi novi život u Kristu 
Gospodinu (usp. Predslovlje Prve korizmene 
nedjelje). 

1. Taj isti nam je život već prenesen na 
dan našega krštenja, kada je, nakon što smo 
«postali dionicima Kristove smrti i uskrsnu-
ća», započela za nas «radosna i zanosna pus-
tolovina učenika» (Homilija na blagdan 
Krštenja Gospodinova, 10. siječnja 2010.). 
Sveti Pavao u svojim poslanicama opetova-
no insistira na jedinstvenom zajedništvu sa 
Sinom Božjim ostvarenom u toj kupelji. Či-
njenica da u većini slučajeva ljudi krštenje 
primaju još kao djeca ističe da je riječ o 
Božjem daru: nitko ne zaslužuje vječni život 
vlastitim snagama. Božje milosrđe, koje bri-
še grijeh i daje nam iskusiti u vlastitim živo-
tima kako je to imati «isto mišljenje kao i u 
Kristu Isusu» (Fil 2, 5), besplatno se daje 
čovjeku. 

Apostol narodâ, u Poslanici Filipljanima, 
izražava značenje preobrazbe koja se ostva-
ruje dioništvom u Kristovoj smrti i uskrsnu-
ću, naznačujući njegov krajnji cilj, a taj je 
«da upoznam njega i snagu uskrsnuća nje-
gova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne 
bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio 
k uskrsnuću od mrtvih» (Fil 3, 10-11). Krš-
tenje nije, zato, neki obred iz prošlosti, već 
susret s Kristom koji oblikuje čitav život 
krštenika, daje mu božanski život i poziva 

ga na iskreno obraćenje; potaknuto i podupr-
to milošću, ono omogućuje kršteniku postići 
mjeru uzrasta punine Kristove. 

Posebna veza povezuje krštenje s koriz-
mom kao pogodnim vremenom da se iskusi 
milost koja spašava. Oci Drugog vatikan-
skog koncila potaknuli su sve pastire Crkve 
da koriste «obilatije… krsne elemente svoj-
stvene korizmenoj liturgiji» (konst. Sacro-
sanctum Concilium, 109). Crkva, naime, 
oduvijek povezuje uskrsno bdjenje s krsnim 
slavljem: u tom se sakramentu ostvaruje ono 
veliko otajstvo po kojem čovjek umire grije-
hu, postaje dionikom novoga života u Kristu 
Uskrslom i prima istog onog Duha Božjega 
koji je uskrisio Isusa od mrtvih (usp. Rim 8, 
11). Taj besplatni dar mora se uvijek iznova 
oživljavati u svakome od nas a korizma nam 
pruža put sličan katekumenatu, koji je za 
kršćane prve Crkve, kao i za današnje kate-
kumene, nezamjenjiva škola vjere i kršćan-
skog života: oni doista žive krštenje kao čin 
od odsudne važnost za cio svoj život. 

2. Da bismo se ozbiljno zaputili na put 
prema Uskrsu i pripravili se za proslavu Go-
spodinova uskrsnuća – najradosniju i naj-
svečaniju svetkovinu čitave liturgijske godi-
ne – ima li išta primjerenije od toga da do-
pustimo da nas vodi Božja riječ? Zato nas 
Crkva, u evanđeoskim tekstovima koji se 
čitaju na korizmene nedjelje, vodi k posebno 
snažnom susretu s Gospodinom, pomažući 
nam ponovno proći dionice puta kršćanske 
inicijacije: katekumenima to služi kao prip-
rava za primanje sakramenta preporođenja, a 
onima koji su već kršteni da učine nove i 
odlučne korake u nasljedovanju Krista i u 
punijem darivanju njemu. 

Prva nedjelja korizmenog puta otkriva 
naše ljudsko stanje na ovoj zemlji. Pobjed-
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nička borba protiv napasti, kojom započinje 
Isusovo poslanje, je poziv čovjeku da posta-
ne svjestan vlastite krhkosti da bi prihvatio 
milost koja oslobađa od grijeha i ulijeva no-
vu snagu u Kristu, koji je Put, Istina i Život 
(usp. Ordo Initiationis Christianae Adulto-
rum, br. 25). Snažni je to podsjetnik kako 
kršćanska vjera uključuje, po Isusovu prim-
jeru i u jedinstvu s njim, borbu «protiv up-
ravljača ovoga mračnoga svijeta» (Ef 6, 12), 
u kojem je đavao na djelu i neumorno, do 
dana današnjeg, napastuje svakog onog koji 
se želi približiti Gospodinu: Krist iz nje izla-
zi kao pobjednik, da otvori također naše srce 
nadi i vodi nas kako bismo pobijedili zasjede 
zloga. 

Evanđeoski ulomak o Gospodinovu pre-
obraženju stavlja pred naše oči Kristovu 
slavu, koja anticipira uskrsnuće i koja najav-
ljuje divinizaciju čovjeka. Kršćanska zajed-
nica postaje svjesna da je, poput apostola 
Petra, Jakova i Ivana, povedena «na goru 
visoku, u osamu» (Mt 17, 1), da ponovno 
primi u Kristu, kao sinovi i kćeri u Sinu, dar 
Božje milosti: «Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U 
njemu mi sva milina! Slušajte ga! » (r. 5). 
To je poziv udaljiti se od svakodnevne buke 
i uroniti u Božju prisutnost: on nam želi, 
svakoga dana, prenijeti Riječ koja prodire u 
dubine našega duha, gdje razlikuje dobro i 
zlo (usp. Heb 4, 12) i jača volju da slijedimo 
Gospodina. 

Gospodinovo pitanje Samarijanki: «Daj 
mi piti!» (Iv 4, 7), koji slušamo u liturgiji 
Treće korizmene nedjelje, izražava veliku 
Božju ljubav prema svakom čovjeku i želi 
pobuditi u našem srcu želju za darom «vode 
koja struji u život vječni» (r. 14): to je dar 
Duha Svetoga, koji čini vjernike «istinskim 
klanjateljima» koji će se moliti Ocu «u duhu  
i istini» (r. 23). Samo ta voda može utažiti 
našu žeđ za dobrom, istinom i ljepotom! 
Samo ta voda, koju nam je dao Sin, može 
natopiti pustinje nemirne i nezadovoljne 
duše, «dok ne pronađe spokoj u Bogu», 
prema glasovitim riječima svetog Augustina. 

«Nedjelja slijepca od rođenja» predstav-
lja Krista kao svjetlo svijeta. Evanđelje sve 
nas postavlja pred pitanje: «Ti vjeruješ u 
Sina Čovječjega?». «Vjerujem, Gospodine» 
(Iv 9, 35.38), kaže s radošću slijepac od ro-
đenja, govoreći u ime svih vjernika. Čudo 
ozdravljenja je znak da Krist, zajedno s vi-
dom, želi otvoriti oči našeg duha, da naša 
vjera postane sve dublja te uzmognemo pre-
poznati u njemu jedinog Spasitelja. On pro-
svjetljuje sve tmine života i vodi čovjeka da 
živi kao «sin svjetla». 

Kada nam se, na Petu korizmenu nedje-
lju, proglašava Lazarovo uskrsnuće, nalazi-
mo se pred vratima posljednjeg misterija 
našega života: «Ja sam uskrsnuće i život… 
Vjeruješ li ovo?» (Iv 11, 25-26). Za kršćan-
sku je zajednicu kucnuo čas da, zajedno s 
Martom, ponovno iskreno stavi čitavu svoju 
nadu u Isusa iz Nazareta: «Da, Gospodine! 
Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj 
koji dolazi na svijet!» (r. 27). Zajedništvo s 
Kristom u ovome životu pripravlja nas da 
prijeđemo granicu smrti, kako bismo zauvi-
jek živjeli s njim. Vjera u uskrsnuće od mrt-
vih i nada vječnog života otvaraju naše oči 
prema posljednjem smislu našega života: 
Bog je stvorio čovjeka za uskrsnuće i za 
život i ta istina daje istinsku i konačnu di-
menziju povijesti ljudi, njihovom osobnom i 
društvenom životu, kulturi, politici, ekono-
miji. Bez svjetla vjere, cio svemir ostaje zat-
voren u grobu bez budućnosti i nade. 

Korizma nalazi svoje ispunjenje u Vaz-
menom trodnevlju, osobito u velikom bdje-
nju u svetoj noći: obnovom krsnih obećanja 
ponovno potvrđujemo da je Krist Gospodar 
našega života, onoga života kojeg nam je 
Bog objavio kada smo ponovno rođeni «iz 
vode i Duha Svetoga» i ponovno potvrđuje-
mo naše čvrsto opredjeljenje da ćemo uzvra-
titi na djelovanje milosti da bismo bili nje-
govi učenici. 

3. Naše uranjanje u Kristovu smrt i us-
krsnuće po sakramentu krštenja potiče nas 
svakoga dana oslobađati naše srce tereta 
materijalnih stvari, egoističnog odnosa sa 
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«zemljom» koji nas osiromašuje i sprječava 
nas da budemo raspoloživi i otvoreni Bogu i 
bližnjemu. U Kristu, Bog se objavio kao 
Ljubav (usp. 1 Iv 4, 7-10). Kristov križ, «be-
sjeda o križu» očituje spasenjsku moć Boga 
(usp. 1 Kor 1, 18), koji se daruje da ponovno 
pridigne čovjeka i donese mu spasenje: lju-
bav u njezinu najradikalnijem obliku (usp. 
enc. Deus caritas est, 12). Tradicionalnim 
praksama posta, milostinje i molitve, koje 
predstavljaju izraze naše zauzetosti oko ob-
raćenja, korizma uči živjeti Kristovu ljubav 
na sve radikalniji način. Post, koji može 
imati različite motivacije, zadobiva za krš-
ćanina duboko religijsko značenje: osiroma-
šivanjem svoga stola učimo pobjeđivati se-
bičnost da bismo živjeli u logici dara i lju-
bavi; odricanjem od nečega – i to ne samo 
od onoga što nam je suvišno – učimo odvra-
ćati pogled od svoga «ja», da bismo otkrili 
Nekoga pored nas i prepoznali Boga u lici-
ma mnoge naše braće. Post ne samo da ne 
čini vjernika potištenim, već ga, naprotiv, 
sve više otvara Bogu i potrebama ljudi te 
tako omogućuje da se ljubav prema Bogu 
pretoči u ljubav prema bližnjemu (usp. Mk 
12, 31). 

Na našem putu često se također suoča-
vamo s napašću da imamo sve više, to jest 
pohlepom za novcem, koja ugrožava primat 
Boga u našem životu. Žudnja za posjedova-
njem izaziva nasilje, izrabljivanje i smrt; 
zato Crkva, osobito u korizmeno vrijeme, 
podsjeća na praksu milostinje, to jest na spo-
sobnost dijeljenja. Klanjanje dobrima, nai-
me, ne samo da udaljava čovjeka od drugo-
ga, već ga čini sve siromašnijim i nesretni-
jim, zavarava ga, obmanjuje i ne ostvaruje 
ono što obećava, jer postavlja materijalne 
stvari na mjesto koje pripada Bogu, jedinom 
izvoru života. Kako čovjek može shvatiti 
Božju očinsku dobrotu ako mu je srce puno 
sebičnosti i vlastitih planova, kojima se za-
varava da si može zajamčiti budućnost? 
Čovjek je tada u napasti da, baš poput boga-
taša iz prispodobe, pomisli: «dušo, evo imaš 
u zalihi mnogo dobara za godine mnoge…». 
Poznat nam je Gospodinov sud: «Bezumni-

če! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od 
tebe!» (Lk 12, 19-20). Praksa milostinje je 
podsjetnik da Bog mora uvijek biti na prvo-
me mjestu kao i na pozornost prema drugo-
me, kako bismo ponovno otkrili našeg dob-
rog Oca i primili njegovo milosrđe. 

U čitavom korizmenom vremenu Crkva 
nam nudi s posebnim obiljem Božju riječ. 
Njezinim razmatranjem i interioriziranjem a 
zatim i svakodnevnim življenjem, učimo 
dragocjeni i nezamjenjivi oblik molitve, jer 
pozorno slušanje Boga, koji nastavlja govo-
riti našemu srcu, hrani nas na putu vjere koji 
smo započeli na dan krštenja. Vjera nam 
omogućuje također steći novu svijest o vre-
menu: naime, bez perspektive vječnosti i 
transcendencije, ono naprosto upravlja naše 
korake prema obzoru bez budućnosti. U mo-
litvi, međutim, nalazimo vremena za Boga, 
da shvatimo da «riječi njegove neće uminu-
ti» (usp. Mk 13, 31), da uđemo u ono prisno 
zajedništvo s njim «koje nam nitko neće 
moći oteti» (usp. Iv 16, 22) i koje nas otvara 
nadi koja ne razočarava – vječnom životu. 

Ukratko, tijekom korizmenog puta, na 
kojem smo pozvani razmatrati otajstvo kri-
ža, upoznajemo «zajedništvo u patnjama 
njegovim» (Fil 3, 10) da bismo ostvarili du-
boko obraćenje našega života, tako da dopu-
stimo da nas preobrazi djelovanje Duha Sve-
toga, kao svetog Pavla na putu za Damask i 
oslobodimo se svoje sebičnosti, pobjeđujući 
nagon za dominiranjem nad drugima i otva-
rajući se Kristovoj ljubavi. Korizma preds-
tavlja pogodno vrijeme da spoznamo naše 
slabosti i prihvatimo, iskrenim preispitiva-
njem vlastitoga života, obnoviteljsku milost 
sakramenta pokore te odlučno upravimo 
svoje korake prema Kristu. 

Draga braćo i sestre, po osobnom susretu 
s našim Otkupiteljem u postu, milostinji i 
molitvi, put obraćenja prema Uskrsu vodi 
nas k ponovnom otkrivanju našega krštenja. 
Obnovimo u ovoj korizmi prihvaćanje mi-
losti koju nam je Bog dao u tome času, da 
nas ona prosvjetljuje i vodi u svim našim 
djelima. Ono što taj sakrament označava i 
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ostvaruje, pozvani smo živjeti svakoga dana 
u sve velikodušnijem i autentičnijem naslje-
dovanju Krista. Na tome našem putu povje-
rimo se Djevici Mariji, koja je rodila Božju 
riječ u vjeri i tijelu, da bismo poput nje uroni-

li u smrt i uskrsnuće njezina Sina Isusa i ima-
li vječni život. 

 
Iz Vatikana, 4. studenoga 2010. 
 

Papa Benedikt XVI. 
 
 
 
 

PORUKA PAPE BENEDIKTA XVI.  
ZA SVJETSKI DAN MOLITVE ZA ZVANJA 2011. 

– 15. SVIBNJA 2011. – 
 

Predlagati zvanja u mjesnoj Crkvi 
 
48. Svjetski dan molitve za zvanja, koji 

će se slaviti 15. svibnja 2011., na Četvrtu 
vazmenu nedjelju, poziva nas razmišljati o 
temi: «Predlagati zvanja u mjesnoj Crkvi». 
Prije sedamdeset godina časni sluga Božji 
Pio XII. osnovao je Papinsko djelo za sve-
ćenička zvanja. Kasnije su slična djela bis-
kupi osnivali u mnogim biskupijama. Vodili 
su ih svećenici i laici, kao odgovor na poziv 
Dobrog Pastira, koji «vidjevši mnoštvo, sa-
žali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i 
ophrvani kao ovce bez pastira», i reče: «Že-
tve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle 
gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu 
svoju» (Mt 9, 36-38). 

Umijeće promicanja i brige za zvanja 
nalazi svijetlu referentnu točku na stranica-
ma Evanđelja gdje Isus poziva svoje učeni-
ke da ga slijede te ih poučava s ljubavlju i 
brižnošću. Ono što posebno privlači našu 
pozornost jest način na koji je Isus pozvao 
svoje najbliže suradnike da naviještaju Kra-
ljevstvo Božje (usp. Lk 10, 9). Prije svega, 
jasno dolazi do izražaja da je prvi čin molit-
va za njih: prije nego će ih pozvati, Isus je 
proveo noć u osami, u molitvi, u osluškiva-
nju Očeve volje (usp. Lk 6,12), u duhovnoj 
odvojenosti od svakodnevnih briga. Učeni-
kov poziv rađa se upravo u prisnom razgo-
voru sa Ocem. Poziv na svećeničku službu i 
posvećeni život je u prvom redu plod stal-
noga dodira s Bogom živim i ustrajne molit-

ve koja se uzdiže «gospodaru žetve» bilo u 
župnim zajednica, bilo u kršćanskim obite-
ljima, bilo na molitvenim sastancima na 
kojima se moli za zvanja. 

Gospodin je, na početku svoga javnog 
djelovanja, pozvao neke ribare, koji su se 
pripremali za ribolov na Galilejskom jezeru, 
obrativši im se riječima: «Hajdete za mnom, 
učinit ću vas ribarima ljudi!» (Mt 4, 19). 
Pokazao im je svoje misijsko poslanje broj-
nim «znacima» koji su pokazatelj njegove 
ljubavi prema ljudima i dar Očeva milosrđa; 
učio ih je riječju i životom da budu spremni 
nastaviti njegovo djelo spasenja; na kraju, 
znajući «da je došao njegov čas da prijeđe s 
ovoga svijeta Ocu» (Iv 13, 1), povjerio im je 
spomen svoje smrti i uskrsnuća, i prije nego 
će biti uzdignut na Nebo poslao ih je u čitav 
svijet zapovjedivši im: «Pođite dakle i učini-
te mojim učenicima sve narode krsteći ih u 
ime Oca i Sina i Duha Svetoga» (Mt 28, 19). 

Poziv koji Isus upućuje onome kojem 
kaže: «Slijedi me!» je u isti mah zahtjevan i 
uzvišen: on ih poziva da budu njegovi prija-
telji, da slušaju izbliza njegovu riječi i žive s 
njim; uči ih potpunom predanju Bogu i šire-
nju Kraljevstva prema zakonu evanđelja: 
«ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne 
umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obi-
lat rod» (Iv 12, 24); poziva ih da napuste 
vlastitu skučenu volju, svoju ideju o samoo-
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stvarenju i urone u drugu volju, Božju volju 
i puste da ih ona vodi ona vodi i nadahnjuje 
život. Dao im je iskusiti bratstvo, koje se 
rađa iz te potpune otvorenosti za Boga (usp. 
Mt 12, 49-50) i koje je prepoznatljivi znak 
Isusove zajednice: «Po ovom će svi znati da 
ste moji učenici: ako budete imali ljubavi 
jedni za druge» (Iv 13, 35). 

Nasljedovanje Krista i danas je zahtjev-
no: to znači naučiti trajno upirati pogled u 
Isusa, dobro ga upoznati, slušati ga u Riječi 
i susretati se s njim u sakramentima; to isto 
tako znači naučiti suobličiti svoju volju nje-
govoj. To je prava škola odgoja za sve koji 
se pripremaju za svećeničku i službu i pos-
većeni život, pod vodstvom mjerodavnih 
crkvenih vlasti. Gospodin neizostavno pozi-
va, u svim razdobljima života, sudjelovati u 
njegovu poslanju i služiti Crkvi u zaređenoj 
službi i posvećenom životu, a Crkva «je 
pozvana čuvati taj dar poziva, cijeniti ga i 
njegovati: ona je odgovorna za rađanje i 
sazrijevanje svećeničkih i redovničkih zva-
nja» (Ivan Pavao II., posinodska apostolska 
pobudnica Pastores dabo vobis, 41), naroči-
to u naše doba kada se čini da je Gospodi-
nov poziv zaglušen «drugim glasovima» i 
da poziv na njegovo nasljedovanje dajući 
vlastiti život izgleda previše težak, svaka 
kršćanska zajednica i svaki vjernik moraju 
svjesno prihvatiti obvezu promicati duhovna 
zvanja. Važno je hrabriti i podupirati one 
koji pokazuju jasne znakove poziva na sve-
ćenički poziv i redovničko posvećenje, da 
osjete toplinu čitave zajednice dok budu 
davali svoj pristanak Bogu i Crkvi. I ja sam 
ih potičem kao što sam to učinio onima koji 
su odlučili ući u sjemenište i kojima sam 
napisao: «I to ste dobro učinili, jer će ljudi 
uvijek, pa i u ovom našem vremenu u kojem 
je tehnologija zavladala svijetom i dobu 
globalizacije, trebati Boga koji se pokazao u 
Isusu Kristu i koji nas okuplja u sveopćoj 
Crkvi, da bismo s njim i po njemu naučili 
živjeti u istini i sačuvali i svojim životom 
pokazali mjerila prave ljudskosti» (Pismo 
sjemeništarcima, 18. listopada 2010.). 

Potrebno je da čitava mjesna Crkva bude 
sve osjetljivija i pozornija prema pastoralu 
zvanja, odgajajući na obiteljskoj i župnoj 
razini kao i na razini udruga, napose djevoj-
čice, dječake i mlade ljude – kao što je Isus 
činio sa apostolima – da sazrijevaju u istin-
skom i prisnom prijateljstvu s Gospodinom, 
njegovanom u osobnoj i liturgijskoj molitvi; 
da se nauče pomnom i plodonosnom sluša-
nju Božje riječi, putem sve veće prisnosti sa 
Svetim pismom; da shvate da prihvaćanje 
Božje volje ne poništava i ne uništava oso-
bu, već omogućuje čovjeku otkriti i slijediti 
najdublju istinu o samome sebi; da žive bes-
platnost i bratstvo u odnosima s drugima, jer 
se samo otvarajući Božjoj ljubavi nalazi 
prava radost i puno ostvarenje vlastitih tež-
nji. «Predlagati duhovna zvanja u mjesnoj 
Crkvi» znači imati hrabrosti pokazati, putem 
pomnog i primjerenog pastorala zvanja, taj 
zahtjevni put nasljedovanja Krista, koje je, 
budući da ima duboki smisao, kadro obuh-
vatiti cio čovjekov život. 

Obraćam se osobito vama, draga subraćo 
u episkopatu. Da bi poslanje spasenja u 
Kristu nastavili i sve više širili, važno je 
«[promicati] što im je više moguće sveće-
nička i redovnička zvanja, uz osobitu skrb 
za misijska zvanja» (Dekr. Christus Domi-
nus, 15). Gospodin treba vašu suradnju da bi 
njegovi pozivi mogli doprijeti do srcâ onih 
koje je izabrao. Pazite koga ćete izabrati za 
službu u dijecezanskom centru za zvanja, 
koji predstavlja dragocjeno sredstvo promi-
canja i organiziranja pastorala zvanja i moli-
tve kojeg ovaj podupire i jamči njegovu dje-
lotvornost. Želim vas također, draga subraćo 
biskupi, podsjetiti na brigu opće Crkve za 
pravednu razdiobu svećenika u svijetu. Vaša 
raspoloživost prema biskupijama koje osku-
dijevaju zvanjima, postaje Božji blagoslov 
za vaše zajednice a za vjernike je svjedočan-
stvo svećeničke službe koja se velikodušno 
otvara potrebama čitave Crkve. 

Drugi je vatikanski koncil izrijekom 
podsjetio da «dužnost promicanja svećenič-
kih zvanja pripada svoj kršćanskoj zajedni-
ci, a to joj valja činiti ponajprije punim krš-

2/2011. SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK 47 



DOKUMENTI 

48 SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK 2/2011. 

ćanskim životom» (Dekr. Optatam totius, 
2). Želim zato uputiti posebni bratski poz-
drav i poticaj onima koji na razne načine 
surađuju u župama sa svećenicima. Na oso-
bit se način obraćam onima koji mogu pru-
žiti vlastiti doprinos pastoralu zvanja: sve-
ćenicima, obiteljima, katehistima, animato-
rima. Svećenicima poručujem da budu kadri 
dati svjedočanstvo zajedništva s biskupom i 
ostalom subraćom, da bi zajamčili plodno 
tlo na kojem će poniknuti svećenička zva-
nja. Neka obitelji budu «nadahnute duhom 
vjere, ljubavi i pobožnosti» (isto), kadre 
pomoći svojim sinovima i kćerima da veli-
kodušno prihvate poziv na svećeništvo i 
posvećeni život. Katehisti i animatori kato-
ličkih udruga i crkvenih pokreta, uvjereni u 
svoje odgojno poslanje, neka se trude «da 
tako odgajaju mlade koji su im povjereni da 
bi mogli osjetiti Božji poziv i rado ga slije-
diti» (isto). 

Draga braćo i sestre, vaše zauzimanje u 
promicanju i u brizi za zvanja stječe puninu 

smisla i pastoralnu djelotvornost kada se 
ostvaruje u jedinstvu Crkve i upravljeno je k 
služenju zajednici. Zato je svaki moment 
života crkvene zajednice – kateheze, odgoj-
ni susreti, liturgijska molitva, hodočašća u 
svetišta – dragocjena mogućnost da se u 
Božjem narodu, osobito kod djece i mladeži, 
pobudi osjećaj pripadnosti Crkvi i odgovor-
nost odgovora na poziv na svećeništvo i 
posvećeni život, izabran slobodno i svjesno. 

Sposobnost njegovati zvanja je karakte-
ristični znak vitalnosti neke mjesne Crkve. S 
pouzdanjem i ustrajno zazivajmo pomoć 
Djevice Marije, da se, primjerom njezina 
prihvaćanja Božjeg nauma spasenja i njezi-
nim djelotvornim zagovorom, uzmogne širi-
ti u svakoj zajednici raspoloživost reći «da» 
Gospodinu, koji poziva uvijek nove radnike 
za svoju žetvu. S tom željom, svima od srca 
udjeljujem svoj apostolski blagoslov. 

Iz Vatikana, 15. listopada 2010.   
Papa Benedikt XVI. 

 
 
 
 

PORUKA PAPE BENEDIKTA XVI. 
ZA 45. SVJETSKI DAN SREDSTAVA DRUŠTVENIH KOMUNIKACIJA 

– 5. LIPNJA 2011. – 
 

Istina, navještaj i autentičnost života u digitalnom dobu 
 
Draga braćo i sestre, prigodom 45. 

svjetskog dana sredstava društvene komuni-
kacije, želim podijeliti s vama neka razmiš-
ljanja na koja me potaknula pojava koja je 
karakteristična za naše doba: riječ je o šire-
nju komunikacije Internet mrežom. Sve više 
postaje općeprihvaćeno mišljenje da, kao što 
je industrijska revolucija prouzročila duboku 
promjenu u društvu novostima uvedenim u 
proizvodni ciklus i u život radnika, tako da-
nas duboka preobrazba do koje dolazi na 
polju komunikacija predvodi val velikih kul-
turnih i društvenih promjena. Nove tehnolo-
gije ne mijenjaju samo način komuniciranja, 
već komunikaciju u njoj samoj, zbog čega se 

može reći da prolazimo kroz razdoblje go-
leme kulturne preobrazbe. Zahvaljujući tom 
načinu širenja informacijâ i spoznajâ javlja 
se novi način shvaćanja i razmišljanja, s do 
sada nezabilježenim mogućnostima za uspo-
stavu odnosa i izgrađivanje zajedništva. 

 
Pred nama se otvaraju sve donedavno 

nezamislivi obzori; oni pobuđuju u nama 
divljenje zbog mogućnosti koje pružaju nova 
sredstva i, istodobno, nameću na sve urgen-
tniji način niz razmišljanja o značenju ko-
munikacije u digitalnom dobu. To je poseb-
no očito kada se pogledaju izvanredne mo-
gućnosti Internet mreže i kompleksnost nje-
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zinih primjena. Kao i svaki drugi plod ljuds-
kog uma, nove komunikacijske tehnologije 
moraju se staviti u službu cjelovitog dobra 
osobe i čitavoga čovječanstva. Ako ih se 
mudro koristi, one mogu pridonijeti zadovo-
ljavanju želje za smislom, istinom i jedin-
stvom što je najdublja težnja ljudskog bića. 

 
U digitalnom svijetu, prenositi informa-

cije sve češće znači unijeti ih u neku druš-
tvenu mrežu, gdje se znanja dijele u područ-
ju osobnih razmjena. Jasno razlučivanje iz-
među proizvođača i korisnika informacije je 
relativizirano i komunikacija bi htjela biti ne 
samo razmjena podataka, već sve više tako-
đer neki oblik dijeljenje. Ta je dinamika pri-
donijela novom vrednovanju komunikacije, 
koju se promatra prije svega kao dijalog, 
razmjenu, zajedništvo i stvaranje pozitivnih 
odnosa. S druge strane, u tome se nailazi na 
neke granice karakteristične za digitalnu 
komunikaciju: jednosmjernost interakcije, 
težnja da se drugima prenesu samo neki dije-
lovi vlastitog duhovnog svijeta, opasnost 
izgrađivanja lažne slike o sebi, što se može 
pretvoriti u neku vrstu samodopadnosti. 

 
Mladi na osobit način doživljavaju tu 

promjenu komunikacije, sa svim tjeskoba-
ma, proturječjima i kreativnostima karakteri-
stičnim za one koji se s oduševljenjem i ra-
doznalošću otvaraju novim iskustvima u 
životu. Njihovo sve veće uključivanje u jav-
ni digitalni forum, što su ga stvorile takoz-
vane društvene mreže (social networks), 
pomaže uspostaviti nove oblike interperso-
nalnog odnosa, utječe na način na koji osoba 
percipira samu sebe i stoga, neizbježno, pok-
reće pitanje ne samo o tome kako ispravno 
djelovati, već također o vlastitoj vjerodos-
tojnosti. Ulazak u taj virtualni prostor 
(cyberspace) može biti znak istinskog traže-
nja osobnog susreta s drugim, pri čemu treba 
paziti da se izbjegnu opasnosti koje ono sa 
sobom nosi, kao što je sklanjanje u neku 
vrstu paralelnog svijeta ili prekomjerna izlo-
ženost virtualnom svijetu. U traženju nekoga 
s kojim će dijeliti iskustva, u potrazi za «pri-
jateljstvom», čovjek se susreće sa izazovom 

da bude autentičan, vjeran samome sebi i da 
ne podlegne iluziji izgrađivanja umjetnog 
javnog «profila». 

Nove tehnologije omogućuju ljudima da 
se susreću onkraj granica prostora i samih 
kultura, otvarajući tako potpuno novi svijet 
mogućih prijateljstava. To je velika moguć-
nost, ali to zahtijeva također veću pozornost 
i svijest o mogućim opasnostima. Tko je moj 
«bližnji» u tome novom svijetu? Postoji li 
opasnost da budemo manje prisutni onima 
koje susrećemo u našem svakodnevnom ži-
votu? Postoji li opasnost da budemo rastre-
seniji, jer je naša pažnja fragmentarna i zao-
kupljena svijetom «različitim» od onoga u 
kojem živimo? Imamo li vremena da kritički 
razmišljamo o našim odlukama i njegujemo 
ljudske odnose koji su doista duboki i trajni? 
Uvijek je važno podsjećati da virtualni kon-
takt ne može i ne smije zamijeniti izravni 
ljudski kontakt sa osobama na svim razina-
ma našega života. 

 
I u digitalnom se dobu svatko suočava s 

nužnošću da bude autentična osoba koja 
razmišlja. Usto, dinamike društvene mreže 
pokazuju da je svaka osoba uvijek uključena 
u ono što komunicira. Kada ljudi razmjenju-
ju informacije, već dijele same sebe, svoj 
pogled na svijet, svoje nade, svoje ideale. Iz 
toga slijedi da postoji neki kršćanski način 
prisutnosti također u digitalnom svijetu: on 
poprima svoj oblik u komunikaciji koja je 
čestita i otvorena, odgovorna i poštuje dru-
goga. Naviještati evanđelje putem novih 
medija znači ne samo unositi izričito vjerske 
sadržaje na razne medijske platforme, već 
također svjedočiti dosljedno, u vlastitom 
digitalnom profilu i načinu komuniciranja, 
opredjeljenja, prioritete, prosudbe koji su 
duboko povezani s evanđeljem, i onda kada 
se o njemu ne govori na izričit način. Nada-
lje, također je istina da se ni u digitalnom 
svijetu ne može naviještati poruku bez dos-
ljednog svjedočenja od strane onoga koji 
naviješta. U tim novim okolnostima i s tim 
novim oblicima izražavanja, vjernik je po-
novno pozvan dati odgovor svakome koji 
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zatraži razlog nade koja je u njemu (usp. 1 
Pt 3, 15). 

 
Zauzimanje za svjedočenje evanđelja u 

digitalnoj eri zahtijeva od svih da budu po-
sebno pozorni prema vidicima te poruke koji 
mogu predstavljati izazov za neke od tipič-
nih logika weba. Prije svega moramo biti 
svjesni da istina koju nastojim dijeliti s dru-
gima ne crpi svoju vrijednost iz svoje «po-
pularnosti» ili količine pozornosti koju priv-
lači. Moramo nastojati da je drugi upoznaju 
u cijelosti, radije no da se trudimo učiniti je 
prihvatljivom ili ju čak «razvodnjavati». 
Ona mora postati svakodnevna hrana a ne 
nešto što će kratkotrajno privući pozornost. 
Istina evanđelja nije nešto što može biti pre-
dmet potrošnje ili površnog korištenja, već 
je dar koji zahtijeva slobodni odgovor. I ka-
da se naviješta u virtualnom prostoru web 
mreže, evanđelje uvijek zahtijeva da se uc-
jepljuje u stvarni svijet i da dođe u doticaj s 
konkretnom braćom i sestrama s kojima di-
jelimo svakodnevni život. Izravni ljudski 
odnosi uvijek su od temeljne važnosti za 
prenošenje vjere! 

 
Želim pozvati kršćane da se s povjere-

njem i svjesnom i odgovornom kreativnošću 
uključe u mrežu odnosâ koju je omogućilo 
digitalna era. I to ne jednostavno zato da 
zadovolje želju da budu ondje prisutni, već 
zato što je ta mreža sastavni dio ljudskog 
života. Web pridonosi razvoju novih i slože-
nijih intelektualnih i duhovnih obzora kao i 
novih oblika zajedničke svijesti. I na tome 
smo polju pozvani naviještati našu vjeru da 
je Krist Bog, Spasitelj čovjeka i povijesti, 
Onaj u kojem sve postiže svoju puninu (usp. 
Ef 1, 10). Naviještanje evanđelja zahtijeva 
smjerni i diskretni oblik komunikacije, koji 
potiče srce i pokreće svijest; takav oblik koji 
podsjeća na stil Isusa uskrslog kada se prid-

ružio učenicima na putu za Emaus (usp. Lk 
24, 13-35). Kroz blizinu i razgovor s njima, 
kroz dozivanje u svijest onoga što je bilo u 
njihovu srcu on ih postupno uvodi u shvaća-
nje misterija. 

 
Istina koja je Krist, u konačnici, je puni i 

autentični odgovor na onu ljudsku želju za 
odnosom, zajedništvom i smislom koja izla-
zi na vidjelo također u prisutnosti mnoštva 
ljudi na raznim društvenim mrežama. Vjer-
nici koji svjedoče svoja najdublja uvjerenja 
pružaju dragocjeni doprinos i umnogome 
pomažu da se spriječi da se web pretvori u 
sredstvo koje depersonalizira osobe, nastoji 
manipulirati njihovim emocijama ili omogu-
ćuju onima koji u rukama imaju moć da mo-
nopolizira tuđa mišljenja. Naprotiv, neka 
vjernici potiču sve da očuvaju živim vječna 
čovjekova pitanja, koja svjedoče našu želju 
za transcendencijom i čežnjom za autentič-
nim životom, uistinu dostojna da se živi. To 
je upravo ona čisto ljudska duhovna težnja 
koje se krije iza naše težnje za istinom i za-
jedništvom i koja nas potiče da komunicira-
mo s integritetom i čestitošću. 

 
Pozivam nadasve mlade da dobro isko-

riste svoju prisutnost u digitalnom svijetu. 
Ponavljam im poziv na susret na slijedeći 
Svjetski dan mladih u Madridu, čijoj prip-
remi umnogome doprinose prednosti što ih 
pružaju upravo nove tehnologije. Po zagovo-
ru njihova zaštitnika svetog Franje Saleškog, 
molim Boga da djelatnicima u medijima 
udijeli sposobnost da svoj posao uvijek 
obavljaju savjesno i profesionalno. Svima 
rado upućujem svoj apostolski blagoslov. 

 
Iz Vatikana, 24. siječnja 2011., na blag-

dan svetog Franje Saleškoga 
 

Papa Benedikt XVI. 
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POSLANICA PREDSJEDNIKA HRVATSKOG CARITASA  
VARAŽDINSKOG BISKUPA JOSIPA MRZLJAKA 

U POVODU TJEDNA SOLIDARNOSTI 
I ZAJEDNIŠTVA S CRKVOM I LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

 

Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro 
 
Poslanicu predsjednika Hrvatskog Cari-

tasa varaždinskoga biskupa Josipa Mrzljaka 
u povodu Tjedna solidarnosti i zajedništva s 
Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (21. 
– 27. ožujka 2011.), prenosimo u cijelosti: 

 
1. Tjedan solidarnosti i zajedništva s 

Crkvom i ljudima u Bosni i Herce-
govini 

Ove godine obilježavamo petu godinu 
provođenja akcije Tjedan solidarnosti i zaje-
dništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Herce-
govini. Svim aktivnostima koje ćemo pro-
voditi uoči 3. korizmene nedjelje želimo 
pokazati zahvalnost za sve ono čime nas 
braća i sestre u vjeri iz Bosne i Hercegovine 
obogaćuju: čvrstom vjerom, očuvanjem obi-
teljskog zajedništva, domoljubljem, brojnim 
postignućima u sportskom, kulturnom i gos-
podarskom životu. Posebno zahvaljujemo na 
brojnim svećeničkim i redovničkim zvanji-
ma, koja su živi kvasac i Crkve u Hrvatskoj. 

Na poseban način želimo biti solidarni s 
Crkvom u Bosni i Hercegovini koju predvo-
de njeni biskupi. Ona neumorno služi i lju-
dima koji su ostali u BiH i povratnicima koji 
su lišeni onoga što je bitno za dostojanstven 
život svakoga čovjeka: nade, sigurnosti, per-
spektive, pravde, kuće, rada, plaće za uzdr-
žavanje obitelji, pristupa kulturi, sudjelova-
nja u javnom životu. Crkva neumorno nasto-
ji održati i očuvati identitet Hrvata katolika u 
Bosni i Hercegovini, njihovu prisutnost u 
javnom, političkom, kulturnom, gospodar-
skom i obrazovnom životu. 

 
2. Pokazati solidarnost s potrebitima 
Vremena u kojima živimo bremenita su 

raznim osobnim i društvenim nepogodama. 
Međutim, kao vjernici, u svim tim teškoća-
ma prepoznajemo Radosnu vijest koju nam 
donosi Isus Krist! On nas poziva da svoje 

čovještvo ostvarujemo u ljubavi prema Bogu 
i bližnjemu. Zato je važno ne pokleknuti 
pred napetostima trenutka, pred tjeskobom 
koja zahvaća sve pore i sve generacije naše-
ga društva. 

Bog nas poziva da se otvorimo Njegovu 
djelovanju u našem životu, da osluhnemo i 
poslušamo Njegov glas, da Ga hrabro, us-
trajno i neustrašivo slijedimo. Stoga je pot-
rebno svoju tjeskobnu sadašnjost staviti u 
Njegove ruke otvarajući mu svoje srce, svoj 
um, povjeravajući mu pritom svoju obitelj, 
svoj posao i, na koncu, sav svoj život. Kada 
slobodno daje samoga sebe, kršćanin svje-
doči da je ljubav pravi temelj na kojem po-
čiva njegov život, a ne materijalno bogat-
stvo. Vrijednost milodaru daje upravo lju-
bav, koja nadahnjuje različite oblike dariva-
nja, već prema mogućnostima i uvjetima 
svakog pojedinca. 

Solidarnost koju želimo pokazati s bra-
ćom i sestrama u Bosni i Hercegovini neka 
bude izraz naše čvrste iskrene odluke da 
želimo slijediti Krista: da želimo biti sol i 
svjetlo svijeta, da želimo biti činitelji kon-
kretnih djela ljubavi prema bližnjima, prema 
potrebitima, osobito prema onima najma-
njima, prema onima čiji se glas gotovo i ne 
čuje, prema onima koji podnose kakvu fizič-
ku patnju, prema onima čije se dostojanstvo 
ne poštuje, a ostvarivanje prava uvjetuje. 
Neka naša braća u vjeri po djelima naše so-
lidarnosti osjete da spoznajemo njihove pot-
rebe te da činimo ono na što nas Isus potiče i 
poziva: da čineći dobro pobjeđujemo zlo. 

Svatko od nas pozvan je biti dionikom 
kruga dobrote, koju iskazujemo konkretnim 
djelima ljubavi prema bližnjima u potrebi, 
jer kršćanstvo ne poznaje granice. Pokažimo 
da djelotvorna ljubav prema bližnjem nadi-
lazi križ bolesti, nemoći, siromaštva i ostav-
ljenosti, drugim riječima, križ svih mogućih 
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kriza, i da je ona put do uskrsnuća, do novog 
života. 

 
3. Promicanje obiteljskih vrijednosti i 

pohod pape Benedikta XVI. 
Crkva naučava i vjeruje da je obitelj Bo-

žja «polazna točka» na zemlji, početak sva-
koga novog života, ishodišna točka rasta, 
sazrijevanja i posvećenja svake ljudske oso-
be. Iz obitelji i po obitelji Bog, koji je sam 
Ljubav, tu ljubav prenosi na svakoga čovje-
ka, na svaki narod i na sav svijet. 

Papa Benedikt XVI. svojim dolaskom i 
pohodom Crkvi u Hrvatskoj i našoj Domo-
vini, osobno će se pridružiti i sudjelovati u 
nacionalnom slavlju «Dana obitelji». Na taj 
način papa Benedikt XVI. na poseban nam 
način poručuje da se zalažemo za očuvanje 
obitelji i obiteljskih vrijednosti kako bismo, 
obogaćeni i ojačani obiteljskim zajedniš-
tvom, lakše mogli nadvladati sve probleme i 
teškoće s kojima se svakodnevno susrećemo. 

I naš hrvatski narod možemo promatrati 
kao jednu veliku obitelj čiji jedan dio živi u 
Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, i drugim 
susjednim zemljama, a drugi je rasut po dr-
žavama Europe, obiju Amerika i gotovo po 
svim zemljama svijeta. 

Molimo usrdno, svakoga dana, za naše 
obitelji, posebice one s brojnom djecom, za 
siromašne i sve druge koji trpe zbog socijal-
nih nevolja, da potpomognuti razumijeva-
njem i solidarnošću braće i sestara budu is-
punjeni Božjom utjehom i nadom.  

Osobito se u ovom Tjednu, kojim želimo 
pokazati solidarnost s braćom i sestrama u 
Bosni i Hercegovini, spomenimo njihova 
primjera očuvanja obiteljskih vrijednosti 

kojim obogaćuju i nadahnjuju nas ovdje 
u Hrvatskoj. Zauzmimo se stoga da što 
učinkovitije pomognemo očuvanju vjernič-
kog i nacionalnog identiteta Hrvata katolika 
u Bosni i Hercegovini. 

 
 
 
 
 

4. Suobličiti se Kristu djelima ljubavi 
Korizma nam svake godine pruža jedin-

stvenu priliku da dublje razmišljamo o smis-
lu i vrijednosti svojega kršćanskog života i 
potiče nas da uvijek iznova otkrivamo Božje 
milosrđe kako bismo mi sami postali milo-
srdnijima prema braći i sestrama u potrebi. 
U korizmenom vremenu Crkva vjernicima 
stavlja na srce određene konkretne aktivnosti 
koje smo pozvani činiti tijekom ovog vre-
mena duhovne obnove: to su molitva, post i 
milostinja. Tim djelima nastojimo se suobli-
čiti Kristu. 

Što znači predstavljati Krista? To znači 
otkrivati Božju ljubav ljudima kao što je to 
Krist činio. Svaki put kada iz ljubavi prema 
Bogu dijelimo naša dobra s bližnjima u pot-
rebi, spoznajemo kako upravo ta ljubav is-
tinski ispunja naš život i obogaćuje mirom, 
nutarnjim zadovoljstvom i radošću. 

Neka nam stoga na srcu i u pameti bude 
motiv ove poslanice: «Vama pak, braćo, 
neka ne dodija činiti dobro» da nam se srca 
ne ulijene, da ne sustanemo činiti dobro; jer 
zajedništvo je dar Duha Svetoga, ali je i 
stvarnost koju smo kao vjernici pozvani gra-
diti, čuvati i njegovati.  

Pozivamo vjernike i sve ljude dobre vo-
lje da potiču zajedništvo, pomaganja, susre-
te, uzajamne posjete te konkretnu pomoć. 
Pokažimo solidarnost s potrebitima u Bosni i 

Hercegovini, uspostavljajmo i njegujemo 
zdrave kontakte, skrbimo jedni za druge, da 
živimo zajedništvo kakvu nas je Krist podu-
čio. 

Milost vam i mir u Gospodinu!  
 
Zagreb, 21. veljača 2011.  
 

mons. Josip Mrzljak 
predsjednik Hrvatskog Caritasa 
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PORUKA BISKUPA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE POVODOM 
POPISIVANJA STANOVNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE 

 
Dragi vjernici! 
Tijekom mjeseca travnja ove godine (od 

1. do 28. travnja 2011.) u Republici Hrvats-
koj provest će se popisivanje stanovništva 
(kućanstava i stanova). To je opsežno priku-
pljanje podataka na državnoj razini koje se 
kod nas, kao i u mnogim drugim zemljama, 
provodi svakih deset godina. Osim što je 
sudjelovanje u tome popisivanju građanska 
dužnost, ono je važno za život Crkve i vjer-
nika u društvu. Stoga vas pozivamo da pro-
mišljeno i odgovorno pristupite toj obvezi. 

Kao vaši biskupi skrećemo vam pozor-
nost na činjenicu da se među pitanjima, koja 
se postavljaju u skladu sa za to pripremlje-
nim Upitnikom, nalaze i pitanja vezana uz 
vjersku pripadnost i narodnost. Izjašnjavanje 
vjernika o svojoj vjeri netko može promatra-
ti samo kao statističku datost, ali dobro 
znamo da je ono ujedno i važan izraz svje-
dočenja vlastite vjere. Za onoga tko je kršten 
u Katoličkoj Crkvi i njoj pripada izjasniti se 
katolikom znači slobodno izreći istinu i ne 
zanijekati samoga sebe. 

Znajući da je vjernik u svim životnim 
prilikama i neprilikama vjernik, bez obzira 
na poteškoće s kojima se susreće, dobro je 
oživjeti svijest da izjašnjavanje o vjeri i pri-
padnosti Crkvi ima svoje posljedice na sve 
sastavnice življenja. Stoga nije čudno da se 

u zadnje vrijeme na razne načine pripadnike 
Katoličke Crkve pokušava otkloniti od izja-
šnjavanja da su katolici, zamutiti pogled i 
stvoriti drukčiju sliku o hrvatskome društve-
nom tkivu od onoga kakvo ono civilizacijski 
i kulturološki zapravo jest. Dobiveni podatci 
u Popisu stanovništva bit će temelj za dono-
šenje raznih političkih, gospodarskih i dru-
gih odluka, važnih za vremensko razdoblje 
pred nama, odražavajući se ne samo na život 
ovoga naraštaja, nego i na život djece i mla-
dih do kojih nam je stalo. 

Ovime pozivamo sve vas, katoličke vjer-
nike, da očitovanjem svoje katoličke vjere i 
pripadnosti svomu narodu promičete naše 
vlastitosti i vrijednosti, naš identitet, kojim 
pridonosimo izgradnji dobra u svojoj hrvats-
koj Domovini.  

Pri popisivanju stanovništva, dakle, ne 
zaboravite istaknuti da ste katolici, da ste 
Hrvati ili pripadnici nekoga drugog naroda, 
jer samo poznavanjem i isticanjem vlastitoga 
identiteta možemo graditi iskrenije i huma-
nije međusobne odnose. Neka vas prati Bož-
ja blizina i njegov blagoslov u svetim kori-
zmenim i vazmenim danima. 
 

U Zagrebu, 31. ožujka 2011. 
Vaši biskupi 

 
 
 
 
 

IZJAVA KOMISIJE «IUSTITIA ET PAX» HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE 
 

 Neprihvatljivost predloženih izmjena zakona o vodama 
 

«Zabrinutost zbog zakona o vodama» bio 
je razlog i naslov izjave Komisija «Iustitia et 
pax» HBK od 23. rujna 2009. godine. Nai-
me, tada je Vlada iznenada iz zakonodavnog 
postupka povukla nacrte zakona o vodama i 
o financiranju vodnoga gospodarstva koji su 
već bili prošli drugo čitanje u Hrvatskom 

saboru. Novoimenovano povjerenstvo samo 
je za nekoliko dana izradilo posve nove na-
crte. 

U toj smo izjavi naveli razloge zabrinu-
tosti. Zakoni su u međuvremenu doneseni. 
Sada, godinu dana poslije, Vlada predlaže 
nove izmjene zakona o vodama. Zapravo se 
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predlaže preustroj javne ustanove Hrvatskih 
voda u trgovačko društvo. I ovaj put način 
donošenja i sam sadržaj povećavaju zabrinu-
tost za to najvažnije hrvatsko nacionalno 
blago (Naše temeljne postavke s obzirom na 
odnos prema vodi kao javnom dobru iznijeli 
smo, među ostalim, u naše dvije izjave ob-
javljene u knjizi «U Službi pravde i mira», 
Zagreb, 2009.: Prava i dužnosti prema vodi i 
moru, str. 153 – 164; Zabrinutost zbog za-
kona o vodama, str. 201 – 205). 

Predložene izmjene ne podržavamo jer 
otvaraju vrata privatizaciji i poskupljenju 
usluga. No, to ne znači da Hrvatske vode 
kao javno poduzeće mora izvršiti stanovite 
promjene. To smo naglašavali tijekom izra-
de Strategije gospodarenja vodama. Zacijelo 
je tadašnji otpor određenih lobija da se pro-
vede nužni preustroj jedan od razloga da ono 
što danas imamo kao Strategiju nije strategi-
ja koja bi odražavala jasan društveno-
politički konsenzus s obzirom na to veliko 
nacionalno dobro i jasne mehanizme zaštite 
od bilo kakvog ugrožavanja njegova općed-
ruštvenoga karaktera javnog dobra univer-
zalne namjene i nacionalnog strateškoga 
interesa. U nedostatku takve strategije poje-
dini su lobiji mogli krojiti i provoditi plano-
ve i programe sukladno vlastitim interesima. 
Jednako tako je bilo moguće ishitreno dono-
šenje novih zakona, poput najnovijega koji 
se nalazi na klupama narodnih zastupnika u 
Hrvatskom saboru, koji zbog neadekvatnih 
interdisciplinarnih studija teško mogu biti 
kvalitetni. Oni mogu samo pobuđivati ne-
povjerenje s pretpostavkama da se radi o 
borbi već postojećih i nekih novih interesnih 
skupina za prevlast nad onim što ne može 
biti ničije vlasništvo.  

Osim posve neadekvatnog načina pred-
laganja promjena zakona, obzirom na smjer-
nice Okvirne direktive Europske unije o vo-
dama, nejasni su motivi i problematični sa-
držaji predloženih promjena:  

- Trgovačko društvo ne može i neće bra-
niti niti obraniti javni interes u sektoru voda. 

Cilj trgovačkog društva je profit, a ne obrana 
javnog interesa. 

- Korisnici usluga – a to su svi hrvatski 
građani – neminovno će morati plaćati više 
nego sada, jer će trebati pokriti porez za us-
luge posredstvom trgovačkog društva. 

- Trgovačko društvo po svojoj naravi 
lakše je privatizirati nego javnu ustanovu, 
što su Hrvatske vode danas. Isti je položaj i 
opasnost za tvrtke koje upravljaju lokalnim 
sustavima vodovoda i odvodnje, ali što do-
duše postojeći zakon isključuje kao moguć-
nost. No, poučeni vještinom zloporaba i la-
koćom ishitrenih promjena zakona, kao i u 
nedostatku adekvatne strategije, ni te stavke 
u zakonu ne ostaju nedodirljive pojedinim 
interesnim skupinama. Uostalom, izgleda da 
se takvim intencijama odškrinjuju vrata me-
dijskim najavama da bi i Crkva uzela svoj 
paket dionica za namirivanje državnih dugo-
va za nepovrativa crkvena dobra. Na takvo 
što Crkva zacijelo ne bi nikada pristala jer bi 
time kompromitirala temeljne etičke vrijed-
nosti i stavke socijalnoga nauka Crkve o 
javnom dobru univerzalne namjene. 

- Osim toga, najavljeni preustroj Hrvats-
kih voda ne jamči bolju zaštitu vodnog dob-
ra. Tako, primjerice, nema govora ni u pos-
tojećem zakonu ni u predloženim promje-
nama odluke o socijalnom rangiranju cijena 
vode što bi imalo dvojake učinke: s jedne 
strane, jamčilo bi siromašnijim slojevima 
naših građana pristupačnu cijenu za opskrbu 
životno neophodnim količinama vode; s 
druge pak strane, taj bi mehanizam stimuli-
rao odgovorniju potrošnju svih, a time i po-
većanje svijesti odgovornosti u svim seg-
mentima potrošnje, zaštite i očuvanja tog 
životnoga elementa. Raditi nam je sve do 
razine stava strahopoštovanja pred vodom, 
tim životnim Božjim darom. Nipošto se ne 
može nadati niti očekivati da će neko trgo-
vačko društvo učinkovito provoditi mjere 
svekolike zaštite i svijesti odgovornosti. 

Stoga apeliramo na narodne zastupnike 
da predložene promjene ne usvoje, već da 
traže od predlagatelja da u ovom i svim dru-
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gim oblicima promjena legislative u sektoru 
voda u te procese uključi predstavnike svih 
relevantnih struka, te da sve bude «on line», 
dostupno svim zainteresiranim stranama i 
građanima. Takav proces je, uostalom, u 
skladu i s Okvirnom direktivom Europske 
unije o vodama. No, više od toga, vode su 
javno (nacionalno) dobro, kao i vodna infra-
struktura - a posebno komunalna. Stoga se to 
ne može prodavati, otuđivati niti može biti 
sredstvom stvaranja profita trgovačkih druš-
tava. To znači da političari i državne institu-
cije nisu ovlašteni trgovati javnim dobrom 
ili ga otuđiti jer ih za to nitko nije ovlastio. 
To im je pravo Ustavom uskraćeno. Oni 
prema Ustavu moraju održavati to dobro i 
njime upravljati na dobrobit svih građana, 
kojima javno dobro pripada.  

Apeliramo na sve stručnjake koji su se u 
začuđujućoj mjeri dali ušutkati, ili koji se 
zbog raznih razloga ne usuđuju oglasiti u 
javnosti, da udruže svoje znanje i daju svoj 
doprinos u obrani tog, gotovo posljednjeg 

«obiteljskoga srebra» svima zajedničke do-
movine Hrvatske. Od predlagatelja pak tra-
žimo da ih angažira u tom procesu, ali ne tek 
pro forma. Osim toga, neophodno je institu-
cionalno osnažiti baš tu struku i osloboditi 
prostor njezina stručnog i savjesnog djelo-
vanja. 

Posebno apeliramo na sve renomirane 
znanstvene ustanove i udruženja u Republici 
Hrvatskoj da svojim znanjem i autoritetom 
dadu svoj doprinos u ovoj prevažnoj temati-
ci. Naše uključivanje u javnu raspravu o 
vodama proizlazi isključivo iz socijalnog 
nauka Crkve čiji je integralni dio zalaganje, 
zaštita i promocija općeg dobra, a voda je 
nedvojbeno dio općeg dobra i ne može se 
promatrati isključivo kroz tržišne kategorije. 

U Zagrebu, 9. veljače 2011. 
Mons. Vlado Košić, biskup sisački 

Predsjednik Komisije HBK  
«Iustitia et pax» 

 
 

 
PRIOPĆENJE KOMISIJE HBK «IUSTITIA ET PAX» 

 
Komisija HBK Iustitia et pax zasjedala 

je u srijedu 24. ožujka u Zagrebu pod pred-
sjedanjem sisačkog biskupa Vlade Košića, 
predsjednika te Komisije. Na zasjedanju se 
raspravljalo o Haškom tribunalu. Zaključeno 
je da se pripremi izjava na tu temu koja će 

biti objavljena 12. travnja. Komisija ujedno 
poziva sve katolike u Hrvatskoj na post i 
molitvu za pravednu presudu hrvatskim ge-
neralima u Haagu i to u petke 1., 8. i 15. 
travnja. 

 
 

 
 

 
 

IZJAVA KOMISIJE HBK «IUSTITIA ET PAX»  
O MEĐUNARODNOM SUDU ZA RATNE ZLOČINE U HAAGU  

 
Potaknuti događajima koji slijede za ne-

koliko dana, a to su najavljene presude hr-
vatskim generalima koji su oslobodili našu 
domovinu Hrvatsku u osloboditeljskom ratu 
od srpske agresije, a koji bi mogli imati ne-
sagledive posljedice za našu zemlju i njezinu  

 

budućnost, te koji bi mogli povrijediti prav-
du i stoga dugoročno ugroziti mir, Komisija 
Hrvatske biskupske konferencije «Iustitia et 
pax» osjeća odgovornost da u ime sebi vlas-
tite zadaće, a to je briga za zajedničko dob-
ro, izjavi sljedeće: 



DOKUMENTI 

Neophodno je izreći  pravorijek o ratu 
na području Republike Hrvatske  od 
1991. do 1995. 
Kada je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih 

naroda 1993. godine Rezolucijom br. 808 
osnovalo međunarodni ad hoc Sud za ratne 
zločine počinjene na području bivše Jugos-
lavije (ICTY) i Ruande (ICTR), Hrvati su to 
dočekali s velikim očekivanjima. Taj je sud, 
naime,  i ustanovljen na prijedlog Republike 
Hrvatske. Hrvatska je pretrpjela strašnu oru-
žanu agresiju koju je nad njom od 1991. do 
1995. vodila Srbija i Crna Gora s tzv. JNA. 
Međutim Hrvatska se, premda je bila ostav-
ljena bez adekvatne i pravodobne pomoći, 
kako Ujedinjenih naroda tako i Europske 
unije, uspjela obraniti i osloboditi, nakon 
četiri godine okupacije i etničkog čišćenja 
od nesrpskog stanovništva, gotovo trećinu 
svoga okupiranog državnog područja. Ovdje 
valja podsjetiti na Rezoluciju o stanju na 
okupiranim područjima Hrvatske, koju je 
donijela Opća skupština UN-a 10. prosinca 
1994., kojom je potvrdila teritorijalnu cjelo-
vitost i suverenost Republike Hrvatske. Tu 
se, dakle, jasno kaže da su dijelovi Republi-
ke Hrvatske tijekom Domovinskoga rata bili 
– okupirani. Bila je, prema tome, počinjena 
agresija na Hrvatsku i Hrvatska se u Domo-
vinskom ratu branila – i obranila. 

U tom kontekstu hrvatski je narod očeki-
vao da će spomenuti Sud ad hoc (ICTY) sa 
sjedištem u Haagu u svom djelovanju poći 
od činjenice da je Hrvatska bila napadnuta, 
razorena, okupirana te su nad njezinim gra-
đanima od strane Srbije počinjeni ratni zlo-
čini, zločini protiv čovječnosti i zločini ge-
nocida, za što će počinitelji biti kažnjeni. 

 

Problemi na koje sud u Haagu nije us-
pio primjereno odgovoriti 
Sud u Haagu nije adekvatno vrednovao 

činjenicu da je Hrvatska bila žrtva srpske 
agresije. To se vidi iz konkretne optužnice 
koja je podignuta za tzv. «udruženi zloči-
nački pothvat», na čelo kojega se stavilo 
pokojnoga hrvatskog predsjednika dr. Franju 
Tuđmana, zajedno s još nekim također po-

kojnim visokim državnim predstavnicima, a 
u koju su uključeni – i to po zapovjednoj 
odgovornosti – hrvatski generali. 

Velika je, nadalje, zamjerka ovome Sudu 
– na što smo mi već upozorili svojim izvješ-
ćem «Pravda i mir u Hrvatskoj i njezinom 
okruženju: Hrvatska perspektiva», na među-
narodnom skupu u Lisabonu 2005. godine1 – 
što se za počinjene zločine na našem područ-
ju sudi samo pripadnicima autohtonih naro-
da koji tu žive, a unaprijed se aboliralo pri-
padnike drugih naroda, koji su također nosili 
na ovom području u vrijeme ratnih djelova-
nja bilo političku bilo vojnu odgovornost. 

Naime, ovaj Sud je uspostavio kriterije 
koji ne vrijede univerzalno, već partikularno 
i parcijalno. Tako se dogodilo da u 21. sto-
ljeću pod okriljem Vijeća sigurnosti Ujedi-
njenih naroda imamo instituciju u kojoj ve-
liki sude malima po kriterijima koji ne vrije-
de za velike. 

Kada bi se kriteriji ovog Suda primijenili 
na generale i političare naroda sudaca i tuži-
telja u procesu, mnogi bi generali i političari 
tih naroda bili optuženi po zapovjednoj od-
govornosti, za prekomjerno granatiranje, 
neselektivno granatiranje, udruženi zloči-
nački pothvat... Ako kriteriji međunarodnog 
suda pod okriljem Vijeća sigurnosti Ujedi-
njenih naroda ne vrijede univerzalno, a evi-
dentno ne vrijede, što onda iz toga možemo 
zaključiti? Da postoje «viši» i «niži» narodi? 
Zar se suditi može samo malim narodima? I 
koji je onda smisao takvih sudskih procesa? 
Nije li to opasan pravni presedan koji se nije 
smio dogoditi na kraju 20. stoljeća, i ne ot-
vara li on – baš zato što je pod okriljem ova-
ko visoke međunarodne institucije – prostor 
za opasno širenje novih nepravdi u svijetu? 
To su pitanja koja ne rješavaju probleme 
naroda s prostora bivše Jugoslavije. Ali riječ 
je o pitanjima koja traže ozbiljno promišlja-
nje i ozbiljne odgovore, jer ukoliko se legi-
timira ova praksa da veliki sude malima i 
«viši» «nižima», onda u svijetu sigurno neće 
biti mira jer to je u korijenu nepravedno i 
nehumano. 
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U «izlaznoj strategiji» rada Haškoga su-
da svakako valja uzeti ozbiljno u razmatra-
nje ovu činjenicu koja se rodila iz prakse 
rada Suda, a koja otvara niz teških pitanja i 
mogućih opasnih zastranjenja koja će imati 
daleko šire posljedice od nepravde učinjene 
prema «malim» narodima ili pojedincima 
pripadnicima tih naroda, političarima ili voj-
nicima. 

 

Distinkcija između Suda i haaškoga 
tužiteljstva 
Bilo bi nepravedno zbog svega toga pro-

zivati cijeli Tribunal. Bez namjere umanje-
nja činjenice da je Sud potvrdio i učinio pra-
vosnažnom optužnicu za «zločinački pot-
hvat», želimo podsjetiti da optuživanje ili 
neoptuživanje, otvaranje ili neotvaranje is-
traga za «prekomjerno», «neselektivno» 
granatiranje Knina, ili Vukovara - nije u na-
dležnosti Suda, već haaškoga tužiteljstva. A 
to tužiteljstvo radilo je prema čudnim krite-
rijima i metodama. Mnoga svjedočenja iz 
samog Suda, ali i iz tužiteljstva, iznijela su 
na svjetlo dana činjenicu da se o optuživanju 
odlučivalo pod političkim pritiscima velikih 
sila, s jasnom težnjom ujednačavanja odgo-
vornosti napadača i napadnutih, a to znači i 
iskrivljavanja povijesne slike o stvarnim 
agresorima i stvarnim žrtvama. Sporno je 
dakle i to što tužitelju Vijeće sigurnosti daje 
neviđenu političku snagu. I Vijeće sigurnosti 
i Europska unija svoje bitne političke odluke 
o Hrvatskoj temelje na izvješćima glavnoga 
haškog tužitelja, a ne predsjednika suda ili 
na odlukama sudskoga vijeća. U tome smis-
lu sud za bivšu Jugoslaviju je svjetski prese-
dan. Jer na svakom drugom sudištu tužitelj 
je jednakopravan obrani i samo je jedna od 
strana u kaznenom postupku. 

 

Hrvatska i Haaški sud 
Pored tuđih, treba se sjetiti i vlastitih po-

grešaka, jer je i njih s hrvatske strane bilo i 
te kako mnogo. Kada već spominjemo glav-
noga tužitelja, valja postaviti pitanje kako je 
moguće da je Ruanda uspjela smijeniti glav-
nu tužiteljicu, na čiji je rad imala slične zam-

jerke kao i većina hrvatskih građana i politi-
čara, a hrvatska diplomacija i politika, iako 
je evidentirala iste nepravilnosti, to nije? 
Zašto? 

Isto tako treba se upitati koliko je bilo 
razboritosti u odluci da se prije nego što je 
nadležno sudsko vijeće donijelo svoju odlu-
ku, u travnju 2000. godine donese Deklara-
cija o suradnji s Međunarodnim kaznenim 
sudom u Haagu, čime se tužiteljstvu dala 
nadležnost nad oslobodilačkim operacijama 
Bljesak i Oluja. Ne samo da tada nije poka-
zana politička razboritost, nego je državna 
vlast iskazala nepoštivanje prema nadlež-
nom sudskom vijeću. 

Ovdje se ne smije zaboraviti ni selektiv-
no i protuzakonito dostavljanje dokumenta-
cije tužiteljstvu, a posebno se to odnosi na 
«predsjedničke» transkripte.  Podsjećamo da 
su upravo ti transkripti, onako neprecizni i 
nedorečeni, tužiteljeva pravna platforma za 
podizanje optužnice za tzv. «zločinački pot-
hvat» u više predmeta pred Haaškim sudom. 
Istodobno optuženicima je do početka pos-
tupka dokumentacija bilo slabo ili nikako 
dostupna. 

Stoga, da bi Sud mogao donijeti praved-
nu presudu,  sudsko bi vijeće trebalo, uz sve 
predočene činjenice, prilikom donošenja 
presude voditi računa i o sljedećemu: 

1. Da za državnu politiku agresije i oku-
pacije Hrvatske te Bosne i Hercegovine nije 
podignuta nikakva optužnica, dok za odluku 
da se oslobodi okupirani hrvatski teritorij, 
jest. 

2. O pravu i obvezi Hrvatske da oslobodi 
svoj okupirani teritorij. 

3. O pravu i obvezi Hrvatske da pomog-
ne ugroženom bošnjačkom i hrvatskom na-
rodu da nakon Srebrenice ne doživi još jedan 
genocid u Bihaću, koji bi po procjenama 
međunarodne zajednice bio višestruko straš-
niji. 

4. Da nitko pravedan ne može poreći da 
su i s hrvatske strane počinjeni pojedinačni 
zločini,  no procesuirati i osuditi trebalo bi 
prave počinitelje, a ne birati osumnjičenike 
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po političkom ključu. Jer samo ukoliko se 
osude pravi počinitelji, pravda može biti 
zadovoljena, a ukoliko se osude nevini, to 
onda nije pravda, već nepravedna optužba 
napadnute države, a time i njezinog naroda. 
A  ovakva nepravda ne pridonosi uspostavi 
povjerenja i mira, već može biti uzrok no-
vim podjelama i ozbiljnim nesporazumima. 
Ne kaže se uzalud da je bolje sto krivih os-
loboditi nego jednog nevinog osuditi. 

 

Poziv na pravdu i mir 
«Pravda je novo ime mira» bio je moto 

pontifikata pape Pija XII. Reflektirajući užas 
II. svjetskog rata, prijetnje hladnoga rata, 
Papa je upozorio svijet da treba uložiti mno-
go napora oko uspostave pravde, jer to je 
nužan uvjet za uspostavu mira u svijetu. Ka-
snije je crkveno Učiteljstvo razvijalo ovu 
misao o uvjetima uspostave trajnoga mira 
među ljudima i narodima. Tako je Pavao VI. 
došao do zaključka da je razvoj novo ime 
mira, posebno razvoj siromašnih naroda.2 
Ivan Pavao II. otkriva da je solidarnost ta 
koja nosi mir današnjem svijetu.3 Ovu misao 

o promicanju kulture mira zaključuje aktual-
ni papa Benedikt XVI. upozoravajući da su 
na kraju ljubav i istina ti koji čovječanstvu 
otvaraju perspektivu izgradnje kulture mira.4 
Svaka od ovdje spomenutih pretpostavki 
mira je bitna, i ukoliko izostane u značajni-
joj mjeri, mir – ta neizmjerna vrjednota čov-
ječanstva – teško će biti održiv. 

U tom smislu i mi želimo dati svoj prilog 
promicanju pravde kao elementarnog oblika 
mogućnosti mira među ljudima i narodima, 
kako u ovom dijelu Europe, prečesto zahva-
ćenom ratovima i nasiljem, tako i na uspos-
tavi pravednosti i kulture mira u cijeloj suv-
remenoj Europi i cijelome svijetu. 

Na kraju, kao što smo pozvali vjernike 
da mole i poste za pravednu odluku, apeli-
ramo na hrvatske građane da po objavljiva-
nju presude zadrže mir i dostojanstvo. 

 U Zagrebu, 12. travnja 2011. 
†Vlado Košić, 

predsjednik Komisije  
HBK «Iustitia et pax» 

1 Usp. Košić, V., Črpić, G., U službi pravde i mira. For the Sake of Justice and Peace. Komisija «Iustita et pax»Hrvatske 
biskupske konferencije 1989.‐2009. Izjave, priopćenja, apeli, izvještaji. Zagreb. 2009., , str. 119‐121; 135‐137. 

2 Usp. Pavao VI., Populorum progressio, 1967. 
3 Usp. Ivan Pavao II., Sollicitudo rei socialis, 1987. 
4 Usp. Benedikt XVI., Deus caritas est, 2005.; Caritas in veritate, 2009. 

 
 

PRIOPĆENJE S IZVANREDNOG PLENARNOG ZASJEDANJA 
HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE 

− ZAGREB, 25. I 26.  SIJEČNJA 2011. − 
 
Izvanredno plenarno zasjedanje Hrvatske 

biskupske konferencije, pod predsjedanjem 
mons. Marina Srakića, đakovačko-osječkog 
nadbiskupa i predsjednika HBK-a, održano 
je 25. i 26. siječnja u prostorijama Nadbis-
kupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29, 
u Zagrebu. Na zasjedanju je prisustvovao i 
apostolski nuncij u RH mons. Mario Roberto 
Cassari. 

Prvoga dana zasjedanja, u utorak 25. si-
ječnja, biskupi su ugostili predstojnika no-

voutemeljenoga Papinskog vijeća za promi-
canje nove evangelizacije nadbiskupa mons. 
Salvatorea Rina Fisichellu koji je članove 
HBK-a upoznao s glavnim ciljevima i te-
meljnim odrednicama nove evangelizacije. 
Naglasio je da osnivanjem toga vijeća želi 
Papa dati zamah misijskom duhu Crkve na-
pose u onim mjestima gdje je vjera oslabila 
izložena posljedicama sekularizma. Kriza 
koju danas proživljavamo nadbiskup je Fi-
sichella sažeo u rečenici: «Bog danas nije 
zanijekan, On je nepoznat», te istaknuo da je 
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u svome planu spasenja Gospodin postavio 
nas, a ne druge, da preuzmemo odgovornost 
za to kakva će biti budućnost i da budemo 
spremni dati odgovor ljudima našega doba. 
Odgovoriti na taj izazov znak je vjere i zah-
tijeva od nas zdrav realizam, zaključio je. 

Glavna tema zasjedanja bila je priprava 
za pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj 
koji će se biti 4. i 5. lipnja ove godine. Bis-
kupi su upoznati s detaljima priprave za taj 
veliki događaj koji će biti snažan znak nade 
za naš narod i Crkvu te su dali smjernice za 
buduće aktivnosti koje treba poduzeti kako 
bi Papin pohod bio što plodonosniji. Poseb-
no je istaknuta važnost duhovne priprave u 
obiteljima, zajednicama mladih i u župnim 

zajednicama. U tome smislu biskupi su pri-
redili molitvu koja će se moliti u crkvama i 
obiteljima s nakanom za obitelji i uspjeh 
Papina pohoda. Usuglašeno je i pismo vjer-
nicima u kojem biskupi podsjećaju na zna-
čenje dosadašnjih pohoda svetoga oca našoj 
domovini te potiču vjernike i katoličke obi-
telji da se zauzeto uključe u pripravu te se 
otvorena srca odazovu i dođu na susret s 
Papom. 

Biskupi su razmotrili i druga crkvena pi-
tanja te su se osvrnuli na aktualnu situaciju u 
društvu. 

Zagreb, 26. siječnja 2011. 
 

Tajništvo HBK 
 

 
PRIOPĆENJE SA SJEDNICE STALNOGA VIJEĆA 

HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE 

− ZAGREB, 14. OŽUJKA 2011. − 
 
Pod predsjedanjem mons. Marina Sraki-

ća, đakovačko-osječkog nadbiskupa i pred-
sjednika Hrvatske biskupske konferencije u 
ponedjeljak 14. ožujka održana je sjednica 
Stalnoga vijeća HBK-a u Tajništvu HBK-a u 
Zagrebu. Na sjednici su sudjelovali i ostali 
članovi Stalnoga vijeća: kardinal Josip Bo-
zanić, nadbiskup zagrebački i potpredsjednik 
HBK-a, mons. Marin Barišić, nadbiskup 
splitsko-makarski, mons. Ivan Devčić, nad-
biskup riječki, mons. Enco Rodinis, general-
ni tajnik i Fabijan Svalina, zamjenik gene-
ralnog tajnika HBK-a.  

Glavne točke dnevnoga reda bile su prip-
rema pohoda pape Benedikta XVI. Republi-
ci Hrvatskoj i program 42. plenarnog zasje-
danja HBK-a.  

Članovi Stalnoga vijeća upoznati su s 
poduzetim aktivnostima u sklopu priprema 
za Papin pohod s posebnim osvrtom na sus-
ret Svetoga Oca s predstavnicima kulture, 
znanosti i javnoga života u Hrvatskome na-
rodnom kazalištu, zatim na susret s mladima 
na Trgu bana Josipa Jelačića te misno slavlje 
na Hipodromu u sklopu Nacionalnog susreta 

hrvatskih katoličkih obitelji.  
U nastavku sjednice definirane su teme 

42. plenarnog zasjedanja HBK-a koje će se 
održati od 29. do 31. ožujka u Zagrebu.  

Stalno vijeće Hrvatske biskupske konfe-
rencije sa zabrinutošću se osvrnulo i na ak-
tualna zbivanja u hrvatskom društvu. Svjesni 
ozbiljnosti situacije, biskupi pozivaju politi-
čare, gospodarstvenike, javne medije i sve 
ostale odgovorne čimbenike u našoj Domo-
vini da daju svoj doprinos očuvanju mira i 
stabilnosti te jačanju zajedništva u našemu 
narodu kako bismo  zajednički nadvladali 
sva iskušenja sadašnjega trenutka. Nalazimo 
se u prijelomnom vremenu u kojemu treba 
sačuvati razboritost i trijeznost, ojačati soli-
darnost i umnožiti molitve za dar razuma i 
mudrosti, jer nam predstoje važne odluke 
koje će dugoročno odrediti našu budućnost, 
ističu članovi Stalnoga vijeća HBK-a i pozi-
vaju sve ljude dobre volje na jačanje svijesti 
o svojoj suodgovornosti za opće dobro svo-
ga naroda i države.  

Tajništvo HBK 
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TISKOVNI   URED   HRVATSKE   BISKUPSKE   KONFERENCIJE 
– ZAGREB, 28. OŽUJKA 2011. – 

 
PRIOPĆENJE 

 
Članovi Stalnoga vijeća Hrvatske bis-

kupske konferencije sastali su se danas u 
Banskim dvorima s predsjednicom Vlade 
Republike Hrvatske Jadrankom Kosor.  

Predsjednica Vlade izvijestila je o svim 
aktivnostima na završetku pregovora za ula-
zak Hrvatske u Europsku uniju, a članovi 
Stalnog vijeća HBK izrazili su potporu na 
tom putu. 

Također se razgovaralo o pripremama za 
posjet Svetog Oca Benedikta XVI., koje 
teku prema planu i konstatirano je da će sve 
biti spremno za taj veliki događaj za Hrvats-
ku i za hrvatski narod.  

Bilo je riječi i o beatifikaciji Svetog Oca 
Ivana Pavla II., kojoj će nazočiti i predsjed-
nica Vlade Jadranka Kosor. 

Zvonimir Ancić 
predstojnik Ureda 

 
 

PRIOPĆENJE S 42. PLENARNOG ZASJEDANJA 
HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE 

– ZAGREB, 29. – 31. OŽUJKA 2011. – 
 
42. plenarno zasjedanje Hrvatske bis-

kupske konferencije, pod predsjedanjem 
mons. Marina Srakića, đakovačko-osječkog 
nadbiskupa i predsjednika HBK, održano je 
od 29. do 31. ožujka u prostorijama novoga 
sjedišta Hrvatske biskupske konferencije, 
Kasverska cesta 12,  u Zagrebu. Na zasjeda-
nju su sudjelovali gosti: apostolski nuncij u 
RH mons. Mario Roberto Cassari, predsjed-
nik Biskupske konferencije BiH mons. Fra-
njo Komarica, srijemski biskup mons. Đuro 
Gašparović i subotički biskup mons. Ivan 
Penzes.  

U pozdravnom govoru predsjednik HBK 
mons. Srakić posebno je pozdravio novog 
člana HBK dubrovačkog biskupa mons. Ma-
tu Uzinića poželjevši mu da otvoren potica-
jima Duha Svetoga vjerno vodi Crkvu koja 
mu je povjerena.  

Središnja tema i ovog zasjedanja bila je 
priprava za pohod pape Benedikta XVI. Hr-
vatskoj koji će se dogoditi 4. i 5. lipnja ove 
godine. Biskupi su analizirali sve što je uči-
njeno u sklopu priprema za svaki pojedini 
dio programa od susreta Svetoga Oca s 

predstavnicima kulture, znanosti, gospodar-
stva, politike i drugih vjerskih zajednica u 
Hrvatskom narodnom kazalištu, bdijenja s 
mladima na Trgu bana Josipa Jelačića, preko 
euharistijskoga slavlja na Hipodromu u po-
vodu Nacionalnog susreta hrvatskih katolič-
kih obitelji te večernje molitve s biskupima, 
svećenicima, redovnicima i redovnicama, 
bogoslovima i sjemeništarcima u zagrebač-
koj prvostolnici. U tom smislu izvješća su 
podnijeli biskupi zaduženi za pojedina pod-
ručja. Istaknuto je da pripreme dobro napre-
duju i da je već dobrim dijelom definiran 
sadržaj pojedinih susreta kao i osigurana 
potrebna tehnička infrastruktura. Biskupi su 
i ovom prigodom pozvali vjernike da se ak-
tivno uključe u program priprave u svojim 
župama te da mole za uspjeh Papinog poho-
da. 

U povodu predstojećeg popisa stanovniš-
tva, koji će se u Hrvatskoj provesti u mjese-
cu travnju, članovi HBK uputili su poruku u 
kojoj pozivaju katoličke vjernike da očito-
vanjem svoje katoličke vjere i pripadnosti 
svome narodu promiču svoje vlastitosti i 
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vrijednosti, svoj identitet, kojim pridonose 
izgradnji dobra u svojoj hrvatskoj Domovi-
ni. 

Osvrnuvši se na aktualnu situaciju u na-
šem društvu biskupi su odlučili pozvati sve 
vjernike da se u petak, 8. travnja, uključe u 
molitvu za Domovinu. 

Biskupi su razmotrili smjernice HBK za 
apostolat vjernika laika u Crkvi te su dali 
prijedloge koji će ući u završnu verziju toga 
dokumenta. 

Podržano je osnivanje Komisije za hr-
vatski martirologij na čijem čelu će biti bis-
kup Mile Bogović. Biskupi pozdravljaju 
donošenje Zakona o obilježavanju i održa-
vanju grobova žrtava komunističkog zločina 
nakon II. svjetskog rata te će podržati njego-
vo provođenje. Uz to preporučuju obilježa-
vanje dana totalitarnih režima, 23. kolovoza, 
u smislu odluke Europskog parlamenta.  

Predsjednik Vijeća HBK za misije bis-
kup Slobodan Štambuk izvijestio je o ime-
novanju vlč. Antuna Štefana za novog rav-
natelja Papinskih misijskih djela i o obavlje-
noj primopredaji te službe. Biskupi su izrazi-
li zahvalu dosadašnjem ravnatelju dr. Mila-
nu Špeharu koji je dao veliki doprinos pro-
micanju misijske svijesti koja se očitovala u 
znatno povećanoj pomoći za misije, osobito 
za ona područja u kojima djeluju hrvatski 
misionari. 

Podnesena su izvješća o radu pojedinih 
Komisija, Vijeća, Odbora i drugih tijela 
HBK.  

Tijekom zasjedanja predsjednik HBK 
mons. Marin Srakić u zajedništvu s člano-
vima HBK blagoslovio je zgradu novoga 
sjedišta Hrvatske biskupske konferencije.  

Zagreb, 31. ožujka 2011. 
Tajništvo HBK 
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ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA 

 
Broj:142/2011. Krk, 28. ožujka 2011. 

 
PLENARNI PREDUSKRSNI SVEĆENIČKI SASTANAK 

 
Pozivam na preduskrsni plenarni sveće-

nički sastanak sve svećenike, bogoslove i 
klerike. Sastanak će se, kako je najavljeno u 
prošlom broju Službenog vjesnika Biskupije 
Krk, održati u srijedu 13. travnja 2011. 
godine u Biskupskom dvoru u Krku i imat 
će sljedeći 

DNEVNI RED: 
 

09.30 sati: pokorničko bogoslužje i prigoda 
za ispovijed u katedrali, predvodi  
vlč. Krunoslav Boras; 

10.20 sati: osvježenje i okrepa u donjoj bla-
govaonici; 

11.00 sati: Smjernice za dolično uređenje 
liturgijskih slavlja predstavljaju mr. 

mons. Ivan Milovčić i mons. Anton 
Valković; 

12.30 sati: odmor; 
12.40 sati: o Propisima o financijskom pos-

lovanju župa govorit će preč. Antun 
Toljanić i dr. Slavko Zec;  
Razno; 

14.30 sati: zajednički objed i završetak sus-
reta.  

     
Ponovno molim sve svećenike da sudje-

luju na čitavom tijeku sastanka. Toga dana, 
ako je potrebno, neka se otkažu večernje 
mise.  

 
BISKUP: 
 Valter, v. r. 

 

 

Broj: 166/2011. Krk, 12. travnja 2011. 

VELIKI ILI SVETI TJEDAN 
 
Svečana godišnja proslava Vazmenog 

otajstva u Svetom Tjednu započinje na Mas-
linsku nedjelju.  

Na VELIKI ČETVRTAK, 21. travnja u 
10.00 sati Biskup će u katedrali slaviti sve-
čanu koncelebriranu Misu posvete ulja. Na 
toj će Misi svećenici obnoviti svoja sveće-
nička obećanja. Na ovu Euharistiju pozivam 
sve svećenike, redovnike, redovnice, klerike, 
bogoslove i sjemeništarce. Zahvaljujem sve-
ćenicima čijim strpljivim radom svake godi-
ne lijepi broj naših vjernika sudjeluje na Mi-
si posvete ulja. Uvjeren sam da će se na vaš 
poziv i ove godine odazvati velik broj vjer-
nika.  

Svećenici otoka Krka neka animiraju 
ovogodišnje krizmanike i potaknu ih na sud-
jelovanje na misi Krizme u katedrali. 

Katedralni župnik će se pobrinuti za dos-
tatan broj ispovjednika koji će, prema običa-
ju, u katedrali ispovijedati od 8.30 do 9.45 
sati. Svećenici će u župama upozoriti vjerni-
ke na ovu mogućnost. 

Sve svećenike, redovnike, klerike, bogo-
slove i sjemeništarce pozivam u 12.00 sati 
na objed u Biskupskom dvoru. 

Na večer se u svakoj župi slavi samo je-
dna sveta Misa Večere Gospodnje. Neka se 
svi svećenici toga pridržavaju i koncelebrira-
ju na toj misi. Svećenici koji su prije podne 
slavili s Biskupom Misu posvete ulja mogu  
slaviti i Misu Večere Gospodnje. Svećenici i 
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redovnici u gradu Krku pozvani su na Misu 
Krizme i na Misu Večere Gospodnje u kate-
dralu. 

Milostinjom Velikog četvrtka pomažemo 
djelo ljubavi za potrebne. Već više godina 
ovom milostinjom pomažemo župu Cer u 
Bosni. Ove godine ćemo tim darom pomoći 
gradnju u ratu srušene njihove župne crkve. 

VELIKI PETAK je za vjernike dan posta 
i nemrsa. Svake godine milostinja današnjeg 
dana ide za pomoć Svetoj Zemlji i Istočnim 
Crkvama.  

Skupljene milostinje će se kao i prijaš-
njih godina redovitim putem poslati na Or-
dinarijat koji će ju proslijediti dalje. 

Potaknimo stoga vjernike da i ove godi-
ne velikodušno pomognu ovu akciju svojim 
molitvama i darovima. Tim više što smo 
prigodom lanjskog hodočašća u Svetu Zem-
lju vidjeli kakvo je stanje tamošnjih katolika 
a u isto vrijeme kako su s puno pažnje odr-
žavane katoličke crkve na svetim mjestima. 

 
BISKUP: 
 Valter, v. r. 

 

 

Broj: 167/2011. Krk, 12. travnja 2011. 
 

BISKUPIJSKI SUSRET MLADIH 

− 19. OŽUJKA 2011. − 
 

PROGLAS 
 

«Ono najsvetije u meni» 
 
Pod ovim motom upućujem poziv svim 

mladim katolicima Krčke biskupije da se 
okupe na Biskupijski susret mladih koji će 
se održati u župi Uznesenja BDM u Rabu 
19. ožujka ove godine, na svetkovinu sv. 
Josipa, zaštitnika obitelji. 

Na biskupijskom susretu mladih, iz go-
dine u godinu okupljaju se oni koji su budu-
ćnost naših otoka, naše biskupije i Crkve. 
Okupljaju se buduće majke i očevi, buduće 
obitelji, budući svećenici, redovnici i redov-
nice. Mladi postavljaju pitanja i na njih oče-
kuju odgovore, a BSM je pravi trenutak ka-
da te odgovore mogu i dobiti. U župi Krk 
(2007) nanovo smo započeli sa susretima 
mladih pod geslom: «A povrh svega ljubav». 
U župi Mali Lošinj (2008) susret je postavio 
pitanje: «Čiji smo?» Vjerujem da smo 
svi shvatili da smo Božji. U župi Dubašnica 
(2009) geslo nas je vodilo prema pronalaže-
nju svjedoka, u župi Punat (2010) susret je 
želio da se svi mladi još bolje povežu s Isu-

som – «Prijateljem na kvadrat». Ove ćemo 
godine,  u Rabu, zavirit u dubine svojih bića 
i susresti se s onim najsvetijim u nama. 

Sveto – u nama ili oko nas? Svi smo 
pozvani na svetost, a sve što ima bilo kakve 
veze sa svetošću pokušavamo pronaći izvan, 
oko nas.   

Tijelo Kristovo u našem tijelu. Nešto 
tako sveto u nama tako grešnima? Ovim 
susretom želi se posvijestiti važnost tijela i 
odmaknuti od njega negativni, grešni priz-
vuk. Iako se uz tijelo češće povezuju stvari 
od kojih se i sami crvenimo, stalno treba 
imati na umu da je i Bog – Isus bio u tijelu, 
«uzeo lik sluge i postao sličan ljudima». 

Dakle, ako je i sam Bog uzeo tijelo kako 
bi se posve približio ljudima i ako vjerujemo 
da se u Euharistiji kruh i vino pretvaraju u 
tijelo i krv Kristovu, zašto nam sjedinjenje 
ljudskog i božanskog tijela još uvijek nije 
posve jasno? Vjerojatno zato što mladi da-
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nas odrastaju u «diktaturi relativizma», kako 
je to rekao papa Benedikt XVI. 

Susret će se pozabaviti ljudskom spolno-
šću u Božjem planu, temom koja intrigira, 
ali i zanima mlade. Mladima nisu dovoljni 
odgovori: «Zato što tako Crkva kaže», oni 
očekuju i traže puno više. Oni su spremni 
primiti puno više. Susret želi da svi prisutni 
mladi shvate i usvoje Božanski zamisao za 
tjelesnost i njihov život. 

Nadalje, susret želi postaviti ali i odgo-
voriti na pitanje: Tko sam ja? Kamo odla-
zim? Na taj način želimo mladim pomoći u 
postavljanju ispravne kršćanske antropologi-
je. Govoreći o braku i celibatu, susret želi 
progovoriti o kršćanskom stilu života u 21. 
stoljeću. Nadalje, osjećaj koji se želi pobudi-
ti ovogodišnjim susretom jest radost  - sag-
ledati izazove i dileme mladih u življenju 
čistoće. 

Stoga mi je velika želja da probudite u 
sebi hrabrost, odvažnost i sposobnosti za 
izgradnju boljega svijeta s pravim pogledom 
na sebe kao: stvorenje stvoreno na sliku Bo-
žju, hram Duha Svetoga; na svoje tije-

lo.  Svojim sudjelovanjem i dolaskom pota-
knite jedni druge na radosno življenje svoje 
vjere i svoje pripadnosti Bogu u zajedništvu 
– Crkvi obitelji. Bit će to prigoda da se oso-
bno obogatite i steknete nove prijatelje, do-
bijete poticaj za češća okupljanja u župnoj 
zajednici te postanete zauzetiji nositelji vjere 
i nade na našim otocima i svugdje gdje se 
pojavite. 

Kao mjesni biskup i domaćin ovog sus-
reta, pozivam sve koji rade s mladima u žu-
pnoj katehezi i na školskom vjeronauku, da 
animiraju mlade i pripreme ih za ovaj susret. 
Osluškujte što mladi traže i pomognite im da 
velike mogućnosti i sposobnosti kojima su 
obdareni dođu do izražaja. Povjerenik za 
mlade i Organizacijski odbor za Biskupijski 
susret mladih će vas upoznati sa detaljima 
programa. Želim da po ovom susretu spoz-
namo da se jedino na Kristu grade prava 
prijateljstva. 

 
BISKUP: 
 Valter, v. r. 

 
 

Broj: 168/2011. Krk, 12. travnja 2011. 
 

45. SVJETSKI KONGRES MEĐUNARODNE FEDERACIJE  
CENTARA PRIPRAVE ZA BRAK – FICPM 

– MALINSKA, OD 28. TRAVNJA DO 1. SVIBNJA 2011. – 
 
Već dvadesetak godina, u  mnogim bis-

kupijama diljem Hrvatske, bračni parovi 
surađuju sa svećenicima u pripravi za brak. 
Na poticaj i preporuku oca biskupa msgr. 
Valtera Župana, predsjednika Vijeća HBK 
za obitelj, od 2000. godine ti su se bračni 
parovi pridružili radu Međunarodne federa-
cije centara priprave za brak (FICPM – Fe-
deration Internationale Centres de Preparati-
on au Mariage) sa sjedištem u Luksemburgu 
(www.ficpm.eu) koja već niz godina organi-
zira međunarodne kongrese u svrhu sustavne 
edukacije bračnih parova – voditelja tečaje-
va priprave za brak. Spomenuti su se bračni 

parovi prošle godine organizirali i osnovali  
Udrugu Bračni i obiteljski nauk – BONA 
(www.bona.hr)  koja je preuzela sve aktiv-
nosti oko organizacije ovogodišnjeg skupa.  

Tema ovogodišnjeg kongresa je: «Ra-
zumni odnos prema materijalnim dobrima u 
braku i obitelji».  Kongres će se odvijati u 
hotelu «Malin» u Malinskoj na otoku Krku, 
od 28. travnja do 1. svibnja 2011., a okupit 
će sudionike iz 13 zemalja (EU, Kanada, 
Madagaskar, Hrvatska i susjedne zemlje).  

Tijekom kongresa bit će održan niz vri-
jednih predavanja. Pozivamo svećenike da 
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sudjeluju na tim predavanjima te da ih pre-
poruče vjernicima. Donosimo njihov raspo-
red: 

Četvrtak, 28. travnja, 15.30 – 16.30:  
Sociološki aspekt – Par, obitelj i materijalna 
dobra, Luigi Ghia, Italija 

Petak, 29. travnja, 09.15 – 10.15:  
Psihološki aspekt – Par i novac, Laurent 
Busset, Švicarska 

Subota, 30. travnja, 09.00 – 10.00: Teo-
loški aspekt, Dario Tokić OCD 

U subotu, 30. travnja, u 17 sati u krčkoj 
katedrali biskup mons. Valter Župan slavit 
će svetu misu za sudionike kongresa. 

BISKUP: 
 Valter, v. r. 

 
 
 
Broj: 169/2011. Krk, 12. travnja 2011. 

 
OTVORENA VRATA SJEMENIŠTA U RIJECI 

− 14. SVIBNJA  2011. − 
 
I ove se godine organizira posjet zainte-

resiranih dječaka i mladića Bogoslovnom 
sjemeništu «Ivan Pavao II.» u Rijeci. Ovaj 
se posjet organizira za dječake 7. i 8. razreda 
osnovnih škola i srednjoškolce koji pokazuju 
stanovito zanimanje za svećenički poziv. 

Otvorena vrata sjemeništa za zainteresi-
rane iz Biskupije Krk, zajedno sa zainteresi-
ranima iz Porečke i pulske biskupije, biti će 
u subotu, pred nedjelju Dobrog Pastira, 14. 
svibnja 2011. godine. Susret će započeti u 

10.00 sati. Posjetitelji će sudjelovati u radio-
nicama, biti će s bogoslovima na zajedničkoj 
molitvi i ručku te se takmičiti u raznim ig-
rama. Župnici neka potaknu mlade iz svojih 
župa na ovaj susret te neka Povjereniku za 
duhovna zvanja prijave one koji su spremni 
poći na ovaj susret kako bi se moglo organi-
zirati potrebno. 

BISKUP: 
 Valter, v. r. 

 
 

 
Broj: 170/2011. Krk, 12. travnja 2011. 

NEDJELJA DOBROG PASTIRA – DAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA 

– 15. SVIBNJA 2011. − 
 
Četvrtu vazmenu nedjelju – 15. svibnja 

2011. – obilježit ćemo u našim župnim zaje-
dnicama molitvom za duhovna zvanja. Neka 
se te nedjelje, pozove vjernike na žarku mo-
litvu da Gospodin podari dovoljan broj sve-
tih svećenika, redovnika i redovnica našoj 
biskupiji i cijeloj Crkvi. 

Kao što je u dopisu br. 169/2011. u 
ovom Službenom vjesniku naznačeno, 14. 
svibnja se organizira za mlade završnih raz-

reda osnovnih škola i srednjoškolce posjet 
Riječkom sjemeništu.  

Neka se i ta prigoda iskoristi za molitvu i 
druge aktivnosti koje će poticati mlade na 
razmišljanje o svećeničkom pozivu. 

U rubrici «Dokumenti» donosimo Poru-
ku Svetog Oca Benedikta XVI. za ovaj dan. 

 
BISKUP: 
 Valter, v. r. 
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Broj: 171/2011. Krk, 12. travnja 2011. 
 

PRIMANJE SLUŽBE AKOLITATA 
 

Odlukom prečasnog o. Biskupa od 7. trav-
nja 2011. u subotu 16. travnja 2011. u katedra-
li, za vrijeme svete mise u 10.00 sati, primit će 

službu akolitata naši bogoslovi 5. godine: Kri-
stijan Krajnović, Silvio Španjić i Josip Vidas. 

BISKUP: 
 Valter, v. r. 

 
 
Broj: 172/2011. Krk, 12. travnja 2011. 
 

MJESEC SVIBANJ 
 

Ovogodišnji mjesec svibanj započinje na 
Bijelu nedjelju, neposredno nakon proslave 
Vazma. Zbog dolaska Sv. Oca u Hrvatsku 
4. i 5. lipnja neka ovaj mjesec bude posebno 
prožet molitvom Mariji Majci Crkve i obite-
lji moleći za uspjeh Papina pohoda i za us-
pjeh Prvog Dana obitelji na planu naše do-
movinske Crkve. Povjerenstvo za obitelj 

izdat će treću knjižicu u nizu za animiranje 
molitve krunice s posebnim naglaskom za 
molitvu za obitelj. Potaknimo i djecu dolaze 
i mole na svibanjskim pobožnostima.  

 
BISKUP: 
 Valter, v. r. 

 
 

Broj: 173/2011. Krk, 12. travnja 2011. 

 
UPUTE I ODREDBE PRIGODOM DOLASKA SV. OCA 

 
Kako su Hrvatska biskupska konferenci-

ja i Državni odbor za pripremu i praćenje 
pohoda Svetoga Oca Benedikta XVI. Re-
publici Hrvatskoj već prije priopćili, papa 
Benedikta XVI. prigodom svog Apostolskog 
putovanja u Republiku Hrvatskuj biti će u 
Zagrebu u subotu 4. i nedjelju 5. lipnja 2011. 
godine, a geslo pohoda je «Zajedno u Kris-
tu». Treba naglasiti da Papa dolazi u Hrvats-
ku povodom Nacionalnog susreta hrvatskih 
katoličkih obitelji te da će se tom prigodom 
pomoliti na grobu blaženog kardinala Aloj-
zija Stepinca.  

 
1. PROGRAM POHODA PAPE 

BENEDIKTA XVI. HRVATSKOJ  
 

Nakon svečanog dočeka u zagrebačkoj 
zračnoj luci, Papa će se susresti s predsjed-

nikom Republike Hrvatske gospodinom 
Ivom Josipovićem u Uredu Predsjednika RH 
na Pantovčaku i predsjednicom vlade Repu-
blike Hrvatske gospođom Jadrankom Kosor 
u Apostolskoj nuncijaturi. 

U Hrvatskom narodnom kazalištu Sveti 
Otac susrest će se s predstavnicima kulture, 
akademske zajednice, poduzetnika, civilnog 
društva, politike, diplomatskog zbora te s 
poglavarima vjerskih zajednica. 

Na kraju prvoga dana Papa će biti na 
molitvenom bdijenju s mladima na središ-
njem zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelači-
ća. 

Središnja točka pastirskog pohoda Repu-
blici Hrvatskoj biti će svečano euharistijsko 
slavlje u povodu Nacionalnog susreta hr-
vatskih katoličkih obitelji koje će Sveti Otac 
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predvoditi u nedjelju 5. lipnja na zagrebač-
kom Hipodromu. 

Poslije svete mise papa Benedikt XVI. 
predmolit će molitvu «Kraljice neba» i iz 
Zagreba, u svom tradicionalnom nedjeljnom 
podnevnom obraćanju, uputiti poruku vjer-
nicima diljem svijeta. 

U nedjelju popodne Papa će u zagrebač-
koj katedrali predmoliti molitvu Večernje u 
zajedništvu s biskupima, svećenicima, re-
dovnicima, redovnicama, bogoslovima i 
sjemeništarcima. Potom će se Sveti Otac 
pomoliti na grobu blaženog kardinala Aloj-
zija Stepinca. 

 
2. PRIPREME ZA SUSRET SA SV. 

OCEM 
 

U svojem pismu od 25. siječnja 2011. 
godine biskupi Hrvatske biskupske konfe-
rencije prigodom pohoda pape Benedikta 
XVI. Hrvatskoj i Nacionalnog susreta hr-
vatskih katoličkih obitelji pozivaju na prip-
remu za ovaj značajan susret sa Sv. Ocem te 
naglašavaju: «Da bismo se što bolje pripra-
vili za susrete s Benediktom XVI. i da bi oni 
ostavili plodonosan trag u našim životima, 
Hrvatska biskupska konferencija pripremila 
je prigodne kateheze. Stoga pozivamo žup-
nike i ostale pastoralne djelatnike da se po 
svojim biskupijama, dekanatima i župama 
zauzmu u organiziranju susreta obitelji i 
mladih na kojima će se razmišljanjima, mo-
litvom, inicijativama dati nov zamah našoj 
crkvenoj prepoznatljivosti.» 

U nekim našim župama okupljene obite-
lji već su prošle izvjestan broj ovih katehe-
za, no, još je uvijek prigoda da se i u župa-
ma koje do sada nisu, okupe obitelji i kroz 
spomenute kateheze rade na pripremi Dana 
obitelji i susreta sa Sv. Ocem. 

U spomenutom pismu biskupi pozivaju i 
na molitvu za uspjeh Papina pohoda a mi 
smo u vezi toga i izdali Molitvu Svetoj Obi-
telji koju potičemo da se i nadalje moli u 
župama nakon svete mise. Biskupi u pismu 
za Papin dolazak u Hrvatsku, a baš u vezi 
molitvene pripreme ističu: «Znajući da sva-
ko djelo Crkve prati molitva, sve vas pozi-

vamo da se molite za obitelji. Ta zajednička 
molitva uputit će nas prema zajedničkomu 
slavlju, ali i zbližavanju cijele domovinske 
Crkve. Zato smo pripremili prigodnu molit-
vu da bismo je svi molili svake nedjelje na 
kraju euharistijskih slavlja i u drugim prigo-
dama liturgijske, obiteljske i osobne molit-
ve. 

Potičemo sve vas u obiteljima da u 
ovome vremenu pripreme u svojim domo-
vima živite ozračje molitve i «kućne Crk-
ve». Budite poticaj jedni drugima: roditelji 
djeci, djeca roditeljima, da među vama zaži-
vi zajednička molitva, da u vašim domovi-
ma postoje znakovi kršćanske vjere, da se 
okupite na zajedničko čitanje Svetoga pis-
ma, da kao obitelj ne zaboravite zahvaliti 
Bogu za darove, naročito za dar jednih dru-
gima, te zazivati njegovu pomoć u nevolja-
ma. To je izazovan put i zadaća koja nas 
oslobađa za vedrije svjedočenje ljepote svo-
je vjere u društvu i daje razlog za naše zaje-
dničko slavlje sa Svetim Ocem.» 

Na kraju pisma u vezi Apostolskog po-
hoda Sv. Oca Hrvatskoj naši biskupi poziva-
ju: «Pozivamo vas, drage katoličke obitelji, 
pozivamo vas, dragi mladi, i sve vas, kato-
lički vjernici, da se odazovete i dođete na 
susrete s papom Benediktom, da prepoznate 
da tih dana trebamo biti u Zagrebu, okuplje-
ni ponajprije u radosti vjere i očitovanju 
ljepote Crkve.»  

 
3. MOLITVENE INICIJATIVE U  

NAŠOJ BISKUPIJI  
 

Molitvenim materijalom, najprije za eu-
haristijska klanjanja a potom i za križni put, 
i u našim smo se župnim zajednicama prip-
remali za susret sa Svetim Ocem. U pripre-
mi je i treća knjižica koja će se odnositi na 
molitvu krunice kroz svibanj. Taj materijal 
župnici će dobiti početkom vazmenog vre-
mena. I djeca se pripremaju kroz razna djela 
ljubavi nadahnuta na Molitvi Svetoj Obitelji 
a kroz vazmeno vrijeme i ona će dobiti novi 
materijal kao poticaj da u tome ustraju.  

Jedna od molitvenih inicijativa bila je i 
ona da svoje molitve i trpljenja prikažemo 
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za uspjeh Papina pohoda Hrvatskoj. Sve 
skupljene materijale koji o tome svjedoče 
neka svećenici do 20. svibnja pošalju u Bi-
skupski ordinarijat u Krku. Do tog datuma 
neka se na Ordinarijatu u Krk pošalju i 
novčani prilozi sakupljeni petkom i nedje-
ljom u crkvi prigodom pobožnosti križnoga 
puta. Kroz mjesec svibanj, milostinja koja 
će se petkom skupljati na svibanjskim pobo-
žnostima, namijenit će se u istu svrhu.  

 
4. POTREBNE INFORMACIJE ZA 

SUSRETE SA SV. OCEM 
 

Neka župnici započnu sa primanjem 
prijava i potrebnih podataka hodočasnika 
te neka se po dekanatima organizira pot-
reban prijevoz.  

 

Kako se iz programa pohoda vidi, pred-
viđena su četiri različita susreta sa Svetim 
Ocem u Zagrebu, 4. i 5. lipnja 2011. Za sva-
ki od ovih susreta potrebna je ulaznica, bez 
koje se neće moći ući u prostor susreta. 

 
1. SUSRET U HRVATSKOM 

NARODNOM KAZALIŠTU   
u subotu 4. lipnja u 17. sati 

 

Za ovaj susret se ne prijavljuje, već su 
predstavnici pojedinih institucija i skupina 
izabrani po određenom ključu kojeg je odre-
dila HBK. 

 
2. MOLITVENO BDIJENJE SA 

SVETIM OCEM NA TRGU BANA 
J. JELAČIĆA ZA MLADE  
u subotu 4. lipnja  

 

Papa Benedikt XVI. se u svom pohodu 
Hrvatskoj želi susresti i sa mladima. Prijave 
za sudjelovanje na molitvenom bdijenju s 
Papom Benediktom XVI. 4. lipnja na zagre-
bačkom Trgu bana Josipa Jelačića primaju 
se na razini Hrvatske biskupske konferencije 
zaključno do 3. svibnja 2011.  

Pristup molitvenom bdijenju bit će mo-
guć jedino uz ulaznice za koje se potrebno 
prije predbilježiti i prijaviti u vašim župama, 
a potom ih župnici prosljeđujete Povjeren-

stvu za pastoral mladih. Vjeroučitelje u sre-
dnjim školama molim da isto primaju prija-
ve, no neka iste mlade svakako upute svojim 
župnicima da ne dođe do duplog upisa. 

Molitveno bdijenje s Papom namijenjeno 
je prije svega srednjoškolcima, studentima te 
radničkoj mladeži. Neće se primati skupne 
prijave krizmanika i odraslih osoba, no po-
jedinci koji su aktivni u župnim zajednicama 
mladih moći će sudjelovati na susretu. 

Za našu biskupiju kao i za sve skupine 
koje dolaze izvan Zagrebačke nadbiskupije a 
žele sudjelovati na središnjem nedjeljnom 
misnom slavlju na Hipodromu, biti će osigu-
ran smještaj u paviljonima Zagrebačkog ve-
lesajma. Zato je potrebno ponijeti podložak i 
vreću za spavanje, a na Velesajmu će biti 
organizirana i podjela večere u subotu nave-
čer te doručka u nedjelju rano ujutro. 

 
Za sam susret nema troškova kotizacije. 

Cijenu prijevoza autobusom na dolje nave-
denim relacijama bit će naknadno javljena. 

 

Autobusi će ići na relacijama: 
Krk – Zagreb – Krk 
Novalja – Jablanac – Zagreb – Jablanac 
– Novalja 
Cres – Zagreb – Cres 
Veli Lošinj – Zagreb – Veli Lošinj 
 

Autobusi za mlade su već rezervirani, 
stoga je potrebno pristupiti upisima!  

PRIJAVE za susret s Papom vrše se 
elektronskim putem. Kod upisa potrebno je 
dostaviti slijedeće podatke: IME  I 
PREZIME, DATUM ROĐENJA, E-MAIL 
ADRESA, ŽUPA. 

Povjerenstvo za mlade poslat će vam na 
e-mail župe tablicu u koju će te upisivati 
vaše mlade. Ukoliko ne poznajete rad u 
Excelu, molim Vas obratite se nekom u va-
šoj župi tko će vam pomoći kod prijava. Od-
bor za mlade HBK imat će svoju sjednicu 
23. svibnja i tada će povjerenici podići ulaz-
nice za prijavljene mlade iz svojih biskupija. 

 
Važne napomene! Na Trgu će se ulaziti 

na deset ulaza. Ulaz će biti dostupan od 
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15.00 sati. Iza 18.00 sati na Trg se neće mo-
ći ući. Od 22.00 do 24.00 sata biti će podjela 
lunch paketa ispred paviljona Zagrebačkog 
Velesajma. U paviljone se ne smije unositi 
alkohol i ne smije se pušiti. Povjerenici za 
mlade te njihovi pratitelji trebali bi biti 
smješteni sa mladima u paviljonima.   

 
3. MOLITVENO BDIJENJE I MISNO 

SLAVLJE NA HIPODROMU  
u nedjelju, 05. lipnja 

 

Na prostoru na kojem će papa Benedikt 
XVI. slaviti svetu misu – hipodromu, prog-
ram bdijenja započet će u  3.00 sata a trajat 
će do 9.00 sati. Potom će uslijediti liturgij-
ska priprema za euharistijsko slavlje. Svaka-
ko, treba računati da se na hipodromu bude 
5. lipnja najkasnije do 7.30 sati jer nakon 
toga više neće biti moguće ući u predviđeni 
prostor.  

 
A) MOLITVENO BDIJENJE 
 

Ovaj program bdijenja uglavnom će se 
sastojati od molitve, pjesme, svjedočanstava 
bračnih parova i obitelji te, pred kraj, obno-
ve bračnih obećanja. Budući da je riječ o 
nacionalnom susretu, zamišljeno je da aktiv-
ni doprinos daju obitelji i svećenici iz svih 
hrvatskih (nad)biskupija. Jedan bračni par iz 
naše biskupije predmolit će Prvo radosno 
otajstvo a obitelji iz obiteljskih zajednica iz 
Cresa i Lošinja bit će uključene u animiranje 
pjesme.  

 
B) SVETA MISA 
 

a. Vjernici se prijavljuju isključivo u 
svojim župama. Napominjemo župnicima da 
osobe upisuju imenom i prezimenom, a ne 
da traže samo okvirni broj ulaznica. Time se 
osigurava da broj izdanih ulaznica bude i 
stvarni broj hodočasnika, a potrebno je i 
zbog veće sigurnost svih sudionika. 

b. Župnici će broj svojih hodočasnika 
prijaviti Biskupskom ordinarijatu do 9. svib-
nja.  

c. Ulaznice za prijavljene hodočasnike 
Tajništvo HBK dostavit će u Biskupske or-
dinarijate, a oni će ih proslijediti župama.  

d. Zajedno s ulaznicama bit će dostav-
ljana karta s pravcima ulaska u Zagreb te 
lokacije na kojoj će se parkirati autobusi, 
vrijeme potrebno za dolazak na Trg, odnos-
no hipodrom i ulice kojima se na predviđene 
lokacije stiže. 

e. Članovi vjerničkih pokreta i udruga 
također se prijavljuju isključivo preko svojih 
Biskupskih ordinarijata. 

f. Dijecezanski svećenici za sudjelova-
nje na misi na hipodromu i na susretu u ka-
tedrali prijavljuju se također preko svojih 
Biskupskih ordinarijata.  

g. Redovnici i redovnice kao i redov-
nički kandidati i kandidatice prijavljuju se 
preko svojih provincijalnih uprava, koje po-
datke dostavljaju Odboru Zagrebačke nadbi-
skupije za doček Svetog Oca. 

h. Bogoslovi i sjemeništarci prijavljuju 
se preko svojih bogoslovija i sjemeništa. 

 
4. AKREDITACIJE 
 

a. Za koncelebraciju na hipodromu i su-
sret u katedrali potrebne su akreditacije.  

b. Kod prijave svećenika (dijecezanskih 
i redovničkih) potrebno je navesti na kojem 
će susretu sudjelovati. 

c. Za akreditaciju je potrebno dostaviti: 
ime i prezime i broj osobne iskaznice (za 
svećenike iz drugih država podaci i putovni-
ce). 

d. Na susretu u katedrali mogu sudjelo-
vati SAMO i ISKLJUČIVO svećenici, re-
dovnici i redovnice, bogoslovi, sjemeništarci 
te redovnički kandidati i kandidatice.  

e. Sve prethodno navedene skupine kod 
prijave za susret u katedrali moraju dostaviti 
ime i prezime te broj osobne iskaznice. 

f. Zbog izrade akreditacija, prijave za 
hipodrom i katedralu moraju stići u Odbor 
Zagrebačke nadbiskupije za doček Svetog 
Oca do 30. travnja. 
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5. PREPORUKE MINISTARSTVA 
ZDRAVSTVA 

 

Od Ministarstva zdravstva dobili smo 
uputu da osobe koje radi bolesti ne bi bile 
sposobne podnijeti program hodočašća ne 
kreću na put.  

 
A) PREPORUKE ZA HRANU I ODJEĆU 
 

a. Savjetuje se nošenje suhe hrane (raz-
ni keksi, krekeri, suhi kolači, dvopek) za 
isposnike mira. Ne nositi hranu koja se lako 
kvari na višim temperaturama ( mliječni i 
mesni proizvodi). 

b. Od voća ponijeti samo koje se guli 
(banane) ili tvrdo voće temeljito oprano i 
zamotano u foliju (jabuke). 

c. Ponijeti papirnate salvete i toaletni 
papir. 

d. Konzumacija sladoleda dozvoljena je 
samo industrijskog, u originalnom pakiranju 
poznatih proizvođača.  

e. Savjetuje se ponijeti nešto tekućine 
za piće i to vodovodnu vodu u plastičnim 
bocama, kupovnu vodu ili razna bezalkohol-
na pića u plastičnim bocama (originalna pa-
kiranja poznatih proizvođača). Zabranjeno je 
nošenje staklenih boca. 

f. Konzumacija jela i flaširanih pića na 
štandovima dozvoljena je samo u okolini 
štandova, a ne na samom terenu gdje borave 
hodočasnici. Sva hrana i piće na štandovima 
je pod kontrolom sanitarne inspekcije i tok-
sikološke službe. 

g. Pitka voda nalazi se na samom terenu 
u vidno označenim cisternama. 

h. Ne kupujte, niti uzimajte bilo kakvu 
hranu ili piće od osoba koje nisu ovlaštene 
da ih dijele ili prodaju. 

i. Otpatke odlagati samo u označene 
vrećice na terenu. 

j. Ponijeti odjeću koja mora biti topla (a 
noć) i udobna. 

k. Ponijeti kišnu kabanicu i nepromoči-
ve cipele.  

l. Prije dolaska na Hipodrom koristiti 
vanjske sanitarne čvorove (kemijske WC-e), 

kako bi se isti na samom terenu koristili u 
krajnjoj nuždi. 

 
B) ZDRAVSTVENI SAVJETI 
 

a. Svi hodočasnici, kronični bolesnici 
moraju sa sobom ponijeti propisanu terapiju 
za 48 sati, te zdravstvenu knjižicu i povijest 
bolesti. 

b. Bolesnici od šećerne bolesti trebaju 
uzeti uobičajenu terapiju i konzumirati samo 
preporučenu količinu i vrstu hrane u određe-
nim razmacima. 

c. Za vrijeme vašeg boravka u Zagrebu 
kao i na glavnim prometnicama dežuraju sve 
zdravstvene ustanove tijekom 24 sata. 

d. Na mjestima dolaska i iskrcavanja, 
kao i na većim parkiralištima, otvorene su 
posebne terenske ordinacije te određena sta-
jališta vozila hitne pomoći. 

e. Na samom terenu o vašem zdravlju 
brnu djelatnici Hrvatskog crvenog križa, 
medicinske sestre, časne sestre i dežurne 
liječničke ekipe. Opremljeni su potrebnim 
sanitetskim materijalom i sklopivim nosili-
ma.   

f. U svakom označenom polju na terenu 
vidjeti čete dežurnog djelatnika Crvenog 
križa, s medicinskom ili časnom sestrom. 
Njima se obratite u slučaju da nekome pozli, 
ako netko osjeti slabost ili napadaj neke bo-
lesti. Djelatnici Hrvatskog crvenog križa 
obilježeni su pregačama na kojima je nasli-
kan crveni križ. Medicinske i časne sestre 
imaju oznaku na lijevom rukavu: bijelu tra-
ku sa znakom crvenog križa. 

g. Na terenu Hipodroma se nalaze vozi-
la hitne medicinske pomoći s liječničkim 
ekipama, pravilno raspoređenih po cijelom 
području. 

h. Na samom terenu Hipodroma se na-
lazi se poljska bolnica vidno obilježena. Op-
remljena je za sve hitne intervencije. 

i. Molim vas da ne ometate kretanje 
označenog medicinskog osoblja na terenu. 
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6. UPUTE MINISTARSTVA 
UNUTARNJIH POSLOVA  

  

Svećenik je u svojoj župi obvezan:  
 

a. Upozoriti vjernike da nitko neće moći 
ući na prostor Trga bana J. Jelačića na kojem 
će se održavati bdijenje i prostor zagrebač-
kog hipodroma na kojem će se održavati 
Sveta misa bez ulaznice.  

b. upozoriti vjernike da policija preporu-
ča pravovremen dolazak u Zagreb i to do 
18.00 sati dana 04. lipnja 2011. god. na 
prostor Trga bana J. Jelačića, odnosno do 
08.00 sati dana 05. lipnja 2011. godine na 
prostor zagrebačkog hipodroma, kako bi 
vjernici mogli biti pravovremeno pregledani 
i smješteni na mjesta određena ulaznicama, a 
hodogram dolazaka autobusa sa vjernicima 
će biti izrađen u suradnji Crkvenog odbora 
za doček Sv. Oca i policije. 

c. Vjernike upozoriti da sa sobom ne no-
se: oružje, noževe, predmete pogodne za 
nanošenje ozljeda, alkoholna pića, nepotreb-
ne količine novca ili druge predmete velike 
vrijednosti zbog mogućih krađa,  

d. Upozoriti vjernike da se ne izdvajaju 
iz organiziranih grupa, da tijekom Svete mi-
se surađuju sa redarima i policajcima, te 

postupaju po uputama redara koji će imati 
sve informacije o potrebama vjernika (hitna 
liječnička pomoć, prehrana, način razlaza, 
vatrogasni put, higijenske potrebe i sl.),  

e. O eventualnim saznanjima samoinici-
jativnog odlaska duševno oboljelih osoba 
sklonih izgredima izvijesti policiju. 

f. Sugerirati vjernicima da ne kreću oso-
bnim vozilima u Zagreb, da koriste organizi-
rani prijevoz i izbjegavaju individualne do-
laske. 

g. Za organizirani dolazak točno se pri-
državati naputka dobivenog od Crkvenog 
odbora za doček Sv. Oca (glede pravca do-
laska u Zagreb, mjesta parkiranja, načina 
ulaska, zadržavanja i izlaska sa mjesta okup-
ljanja). 

h. Posebno upozoriti vjernike da za vri-
jeme pozdravljanja Svetog Oca ne smiju 
bacati cvijeće i druge predmete.  

i. Da će se transparente moći unijeti na 
hipodrom samo po prethodnom odobrenju 
Crkvenog odbora za doček Svetog Oca i 
redara. 

BISKUP: 
 Valter, v. r. 

 

 
 

 
 
Broj: 174/2011. Krk, 12. travnja 2011. 

 
PROSLAVA SVETOG KVIRINA 

− 4. LIPNJA  2011. − 
 
Radi dolaska sv. Oca na Obiteljski dan u 

Zagreb 4. i 5. lipnja, ovogodišnja svetkovina 
sv.  Kvirina, našeg nebeskog zaštitnika, pro-
slavit će se u katedrali svečanim euharistij-
skim slavljem koje će biti u subotu, 4. lipnja 
u 10.00 sati. Ovo slavlje predvodit će Prepo-
zit Stolnog kaptola preč. dr. Franjo Velčić u 
koncelebraciji s ostalim kanonicima i krčkim 
župnikom. Radi izvanrednih okolnosti veza-

nih uz pohod sv. Oca, ostali svećenici i re-
dovnici, koji se žele priključiti ovom slavlju, 
mole se da najave svoj dolazak radi organi-
zacije slavlja i ručka koji će biti nakon slav-
lja u Biskupskom dvoru u Krku. 

 
BISKUP: 
 Valter, v. r. 



IZ KATEHETSKOG UREDA  

IZ KATEHETSKOG UREDA 

 
Broj: 29/2011.             Krk, 12. ožujka 2011. 
 

HODOČAŠĆE DJECE KRČKE BISKUPIJE NA GROB BISKUPA MAHNIĆA 2011. 
 
Poštovana/i! 
Hodočašće djece viših razreda osnovne 

škole na grob biskupa Mahnića organizira se 
i ove godine i to u subotu, 16. travnja. Prema 
ranijem dogovoru geslo svih susreta je: «Svi-
jetli trag biskupa Antuna Mahnića», a svake 
se godine daje određeni naglasak. Budući je 
ova godina u znaku «Dana obitelji» i prvog 
pohoda Pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, 
naglasak će biti na životu u obitelji. Misao 
vodilja je: «Moja obitelj». Da bi se što bolje 
pripremili za ovo hodočašće donosimo neke 
važnije informacije i naputke: 

1.  Hodočašće će započeti u 10.00 sati 
okupljanjem djece u Katedrali. Potom će biti 
sveta misa koju će predvoditi o. Biskup. 
Završetak s ručkom predviđen je oko 14.00 
sati. 

2. U obzir dolaze učenici viših razreda 
osnovne škole s naglaskom na 5., 6. i 7. raz-
red. 

3. Organizacija putovanja je u nadlež-
nosti župnih ureda u suradnji s vjeroučite-
ljima u školi. Molimo da do 12. travnja 
javite na Katehetski ured broj hodočasnika 
radi organizacije, a pogotovo hrane. 

4. Na župnoj katehezi i vjeronauku u 
školi potaknite djece da mole molitvu na 
sličici s likom biskupa Mahnića kao i molit-
vu Sv. obitelji koju molimo u ovoj pastoral-
noj godini. 

5. U pripremi na hodočašće djeca će po 
župama u suradnji s vjeroučiteljima u školi 
upotrijebit jednu «kućicu» koju su sva djeca 
dobila u pripremi za «Dan obitelji» i dolazak 
pape Benedikta XVI. u Hrvatsku. U tu kući-
cu neka sva djeca ubace imena članova svoje 
obitelji. Svaka župa odredit će jednog preds-

tavnika koji će tu kućicu nositi u procesiji 
prikaznih darova i staviti na pripremljeno 
mjesto ispred oltara.  

6. Pjevanje pjesama u liturgiji, koje vam 
dostavljamo u privitku, predvodit će djeca iz 
župe Krk. U prilogu vam dostavljamo pjes-
me koje će se pjevati. Radi boljeg i aktivni-
jeg sudjelovanja djece u liturgiji trebalo bi ih 
s njima uvježbati. Ujedno Vam šaljemo Ka-
non za misu s djecom kojega predstavite 
djeci i napravite vježbu s njima kako bi u 
Krku mogli aktivno u njemu sudjelovati. 
Kao i prethodnih godina na kraju mise 
predstavnici župa donijet će na grob biskupa 
Mahnića po jedan cvijet. Svaka župa treba 
odrediti svog predstavnika i javiti se vjerou-
čiteljici Mirjani Žužić. Molitvu vjernika mo-
lit će predstavnici župa otoka Raba Čitanje 
čita vjeroučitelj iz pastoralnog područja 
Cres-Lošinj. Milostinja koja se sakupi na 
misi namijenit će se za obiteljima u potrebi 
što se već po našim župama čini petkom i 
nedjeljom pri pobožnosti Križnog puta. 

7. Potrebno je u pripremi uvježbati him-
nu biskupu Mahniću koju su rado i zdušno 
djeca pjevala prethodnih godina. Himnu već 
imate od ranije poslanu u mp3 formatu, a oni 
koji to nemaju mogu je preuzeti s web stra-
nice naše biskupije: krk.hbk.hr 

8. Nakon završetka programa u Katedra-
li, uslijedit će dodatni program i podjela 
ručka na Kamplinu. Voditelji grupa podijelit 
će ručak svojoj djeci te će ih s time upoznati 
prije dolaska na Susret. 

O ostalim pojedinostima bit ćete nakna-
dno obaviješteni. 

 
Mr. Anton Peranić, predstojnik 
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IZ KATEHETSKOG UREDA 

METROPOLITANSKI STRUČNI SKUP  
ZA VJEROUČITELJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 

 
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podru-

žnica Rijeka u suradnji s katehetskim uredi-
ma Riječke nadbiskupije, Krčke biskupije i 
Porečke i pulske biskupije organizira stručni 
skup na temu: Vjeronauk u društvenom i 
humanističkom području suvremene škole. 
Skup je namijenjen vjeroučiteljima  osnov-

nih i srednjih škola, u okviru njihovog traj-
nog stručnog usavršavanja. 

Skup će se održati 29. travnja o.g. s po-
četkom u 10.00 sati, u velikoj dvorani Bogo-
slovije «Ivan Pavao II.» u Rijeci, Tizianova 
15. Za stručni skup potrebna je prijava na 
adresi www.ettaedu.eu do 19. travnja o.g. 

 
 

PROLJETNA KATEHETSKA ŠKOLA 
 
Povjerenstvo za Katehetsku proljetnu 

školu Nacionalnog katehetskog ureda  
Hrvatske biskupske konferencije, u suradnji 
s Agencijom za odgoj i obrazovanje, organi-
zira Katehetsku proljetnu školu za vjerouči-
telje u osnovnim školama koja će se održati 
u Zagrebu, Nadbiskupijski pastoralni insti-
tut, Kaptol 29,  od 06. do 07. svibnja 2011. 

godine. Tema Škole je: Vjeronauk u druš-
tvenom i humanističkom području suvreme-
ne škole; «U početku bijaše Riječ» (Iv1,1) 
Božja riječ – izvor i nadahnuće u vjeronauč-
noj nastavi. 

Zainteresirani se obavezno trebaju prija-
viti na adresu www.ettaedu.eu 

 
 

STRUČNO VIJEĆE ODGOJITELJICA U VJERI RIJEČKE METROPOLIJE 

Četvrto Stručno vijeće odgojiteljica u 
vjeri održat će se 15. svibnja o. g. u Dječjem 
vrtiću Viškovo, na adresi: Vozišće 13, 
51216 Viškovo. Tema susreta bit će: Putevi 

u život. Biblijska priča o Ezavu i Jakovu. 
Voditelj će biti dr. Alojzije Hoblaj. Stručni 
skup započet će u 10.00 sati. 
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DIJECEZANSKA KRONIKA I OBAVIJESTI 

 
O. Biskup je: 
 

Veljača 
 

2. predvodio susret redovnika i redovni-
ca na kojem je pater Zdravko Tuba 
OFM Conv. održao duhovni nagovor 
prigodom Dana posvećenog života; 

-   predvodio u katedrali u 18 sati konce-
lebriranu misu; 

3. primio o. Joza Milanovića OSB i sas-
tao se s grupom Neokatekumena; 

5. sudjelovao u radu Upravnog odbora 
Pokreta za život u Krku; 

6. predslavio koncelebriranu misu u ka-
tedrali prigodom Dana života i krstio 
dvoje djece; 

11. slavio svečanu misu u kapucinskoj 
crkvi u Rijeci prigodom svetkovine 
titulara te župe Gospe Lurdske; 

13. sudjelovao na skupu čitača otoka  
Krka u Biskupskom dvoru; 

14. svećenicima Porečko-pulske biskupije 
održao u Pazinskom kolegiju preda-
vanje o obiteljskom pastoralu; 

15. sastao se u Zagrebu s g. Mariom Živ-
kovićem iz Obiteljskog centra; 

  -  u Tajništvu HBK sudjelovao u radu 
grupe za koordinaciju pripreme za 
Papin dolazak; 

19. sastao se u Krku s predsjednikom i 
potpredsjednicima našeg Pokreta za 
život; 

26. u Rabu predvodio liturgijsko slavlje 
prigodom doživotnog zavjetovanja 
benediktinke s. Veronike Pivčević; 

28. susreo se sa krizmanicima župe Krk. 
 

Ožujak 
 

 1. mlađim svećenicima na Permanen-
tnom obrazovanju u Lovranu održao 
predavanje o obiteljskom pastoralu i 
slavio svetu misu;  

 2. u Zagrebu predsjedao sjednici Podod-
bora za pripremu Papinog dolaska te 

sjednici biskupijskih povjerenika za 
pastoral obitelji; 

  -   susreo se sa krizmanicima župe Krk; 
 5. misio u katedrali prigodom godišnjice 

smrti biskupa Zazinovića; 
9. na Čistu srijedu predslavio u katedrali 

misu za početak korizme; 
11. sudjelovao na Teologiji u Rijeci na 

simpoziju; 
13.  u župnoj crkvi u Polju posvetio novi 

oltar; 
  -   sudjelovao u Krku na sastanku čitača 

otoka Krka; 
15. predsjedao u Zagrebu sjednici Podod-

bora za Papin dolazak; 
  -  navečer misio u katedrali prigodom 

godišnjice biskupskog ređenja i pri-
godom prve godišnjice biskupijskog 
hodočašća u Svetu Zemlju; poslije 
mise zadržao se u druženju s hodoča-
snicima; 

16. sudjelovao na susretu mlađih svećeni-
ka naše biskupije u samostanu oo. 
Karmelićana u Krku; 

17 – 20. izvršio pastirski pohod župa Bar-
bat i Kampor; 

19. pozdravio mlade na početku Biskupij-
skog susreta mladih u Rabu i u žup-
noj crkvi u Rabu predslavio svetu mi-
su za mlade; 

23.  predsjedao sjednici Prezbiterskog vi-
jeća u Krku; 

  -  vodio sprovodne obrede u Puntu za 
pok. svećenika Alojzija Ragužina; 

24 – 27. izvršio pastirski pohod župa Ba-
njol i Mundanije; 

25. sudjelovao u Gospiću na saboru bis-
kupa Riječke metropolije; 

28. primio u posjet dr. Petra K. Hodžića, 
predstojnika Ureda HBK za obitelj; 

  -  u župnoj crkvi u Baški misio za sudio-
nice Biskupijskog susreta redovnica; 

29 – 31. sudjelovao na redovnom proljet-
nom zasjedanju HBK u Zagrebu. 
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Travanj 
 

 1 – 3. izvršio pastirski pohod župe Rab; 
 4. predsjedao u katedrali drugoj provjeri 

katekumena; 
 5. predsjedao u Zagrebu sjednici nad / 

biskupijskih povjerenika za pastoral 

obitelji i Pododbora za pripremu  
Papinog dolaska; 

  7–10. izvršio pastirski pohod župa Lopar 
i Supetarska Draga s podjelom svete 
potvrde. 

11. sudjelovao u Zagrebu na susretu i do-
govoru s dr. Gasbariem iz Vatikana u 
vezi priprema za dolazak Svetog Oca. 

 
 

 
SVEĆENICI 

 
Ove godine 50. obljetnicu misništva slave ovi naši svećenici: 
NIKOLA ILIJIĆ i IVAN PLJEŠA koji su ređeni 2. srpnja 1961. godine te 
IVAN BRNIĆ i NIKOLA RADIĆ ređeni 13. kolovoza 1961. godine. 
 
25. obljetnicu misništva slave svećenici: 
MARINKO BARBIŠ i ANTE TAMARUT ređeni 31. ožujka 1986. godine.  
 
Svima njima od srca čestitamo i želimo ustrajnosti na putu za Kristom Dobrim Pastirom i 

Velikim Svećenikom. 
 
 
MONS. JOSIP BANDERA, nakon operacije kuka u KBC Rijeka, smješten je u bolnicu u Lov-

ran gdje se oporavlja. Preporučamo ga u molitve.   
 

 
 

UPRAVITELJ ŽUPA BELI, DRAGOZETIĆI I PREDOŠĆICA 
 

Zbog spriječenosti bolešću mons. Josipa 
Bandere, upraviteljem župa Beli, Dragozeti-
ći i Predošćica imenovan je mons. Mladen 
Mrakovčić, župnik i dekan u Cresu a pri 

obavljanju ove službe pomagat će mu župni 
vikari u Cresu vlč. Ivan Debelić i vlč. Marin 
Dašek 
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BISKUPIJSKA ZAVRŠNICA VJERONAUČNE OLIMPIJADE 
Marija - Isusova i naša majka 

 
Ove se godine tradicionalno natjecanje 

vjeroučenika osnovnih škola 2011. «Vjero-
naučna olimpijada» održalo pod geslom Ma-
rija - Isusova i naša majka. Djeca osnovno-
školskog uzrasta Krčke biskupije, točnije 
petih, šestih, sedmih i osmih razreda, prip-
remala su se učenjem, istraživanjem i molit-
vom kako bi što bolje upoznala, shvatila i 
usvojila život i pobožnost Blaženoj Djevici 
Mariji. 

Prigodni susret i natjecanje sudionika, u 
organizaciji Katehetskog ureda Krčke bis-
kupije te uz suradnju i podršku Upravnog 
odijela za obrazovanje, kulturu i sport u 
Primorsko-goranskoj županiji, Glasa Konci-
la, Nacionalnog katehetskog ureda HBK, 
Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i športa, održalo 
se u petak 18. veljače u Osnovnoj školi 
«Fran Krsto Frankopan» u Krku.  

Vjeronaučna olimpijada započela u crkvi 
Majke Božje od Zdravlja koja se nalazi u 
blizini škole. Riječi pozdrava i dobrodošlice 
natjecateljima, njihovim mentorima i suor-
ganizatorima uputio je mr. Anton Peranić, 
predstojnik Katehetskog ureda. Potom je u 
ime krčkoga biskupa mons. Valtera Župana, 
mons. Anton Valković, generalni vikar Krč-
ke biskupije, natjecateljima uputio riječi 
podrške i zaželio im uspjeh na Olimpijadi. 
Uz to ih je potaknuo na založenu pripremu 
prigodom «Dana obitelji» i prvog pohoda 
pape Benedikta Hrvatskoj. Nakon molitve 
priređene za taj skori događaj i pjesme Majci 
Božjoj sudionici su se preselili u prostore 
OŠ Fran Krsto Frankopan. 

Nakon uvodnog djela slijedilo je okup-
ljanje u holu škole gdje su natjecatelji od 
voditeljice natjecanja Vesne Avsec, vjerou-
čiteljice mentorice dobili upute za nastavak 
takmičenja. Svih osam prijavljenih ekipa 
Osnovnih škola iz Cresa, Dobrinja, Dubaš-
nice, Maloga Lošinja, Novalje, Punta, Raba i 

Vrha uputilo se sa dodijeljenim im članovi-
ma nadzorne i prosudbene komisije u učio-
nice na rješavanje pismenog testa u trajanju 
od 60 minuta.  

Nakon prvog kruga natjecanja ekipe os-
novnih škola Cresa, Dubašnice,  Raba, Punta 
i Maloga Lošinja zauzele su prvih pet mjesta 
na ljestvici privremenog poretka. Uslijedio 
je drugi krug natjecanja pod nazivom «Tom-
bola» u kojem se ekipno rješavao test pove-
zivanja odgovora sa jednim od više postav-
ljenih pitanja. Nakon te igre poredak je ostao 
isti. Igra «Milijunaka» u kojoj je sudjelovalo 
pet najboljih ekipa bila je vrlo dinamična i 
neizvjesna sve do zadnjega pitanja kojeg su 
Cresani uspješno odgovorili i tako osvojili 
prvo mjesto, ispred Dubašnice koja ih je u 
predzadnjem pitanju bila pretekla. Igra «Mi-
lijunaka» donijela je i veće promjene u bo-
dovima te se tako došlo do konačnog poret-
ka. Ekipa Cresa  u sastavu: Nera Barišić, 
Dorian Brnić, Barbara Filipas i Jakov Kru-
ljac pod vodstvom vjeroučiteljice mentorice 
Dubravke Buničić osvojila je prvo mjesto s 
76,75 bodova. Oni će zastupati Biskupiju na 
državnom natjecanju u organizaciji Hvarske 
biskupije. Drugo mjesto zauzela je ekipa OŠ 
«Fran Krsto Frankopan» Krk, PŠ Dubašnica 
s 71,75 bodova, a na treće mjesto plasirala 
se ekipa OŠ «Fran Krsto Frankopan» Krk, 
PŠ Punat s osvojenih 67,25 bodova. Četvrto 
mjesto pripalo je Malom Lošinju, a peto 
ekipi Raba.  

Natjecanje je završeno podjelom nagra-
da, koje je i ovaj put darovao naš biskup 
Valter, i priznanja natjecateljima i njihovim 
voditeljima, međusobnim čestitanjem i vese-
ljem da ćemo se dogodine opet svi naći na 
ovom susretu, doduše s novom temom, mo-
žda i novim ekipama, ali još uvijek istom 
srdačnošću, gostoljubivošću i radošću.  

 
Vedran Kirinčić i Anton Peranić 
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DUHOVNA OBNOVA ODGOJITELJICA U VJERI  
I VJEROUČITELJ(IC)A KRČKE BISKUPIJE 

 
U samostanu otaca Karmelićana u Krku 

održana je, već tradicionalna, duhovna ob-
nova vjeroučitelj(ic)a i odgojiteljica u vjeri, 
koju je ove godine predvodio  dr. Ante Ma-
teljan, svećenik splitsko-makarske nadbis-
kupije i profesor na Katoličkom bogoslov-
nom fakultetu u Splitu. U organizaciji Kate-
hetskog ureda Krčke biskupije, čiji je preds-
tojnik mr. Anton Peranić, vjeroučitelji i od-
gajatelji u vjeri okupili su se od 25. do 27. 
veljače te zajedno razmatrali temu susreta 
pod nazivom Duhovni identitet vjeroučitelja. 
Uoči samoga početka nazočnima se obratio i 
otac biskup Valter Župan, te je uputio poz-
drave i riječ podrške u daljnjemu radu sa 
djecom školske i predškolske dobi, te uspje-
šnost u župskim i školskim aktivnostima u 
koje su uključeni.  

Tijekom tri dana dotaknulo se razna pi-
tanja trajne duhovne i stručne formacije vje-
roučitelja i to kroz konkretna pitanja na koja 
se pokušalo dati odgovor aktualan današ-
njem vremenu. Kako naviještati u pluralis-
tičkom društvu; mjesto, važnost i smisao 
konfesionalnog vjeronauka naspram indife-
rentne religijske kulture; neizostavnost oso-
bnog svjedočanstva proživljenog vjerničkog 
iskustva u prenošenju vjere i vjerskog zna-
nja; čovjek kao objekt i subjekt susreta sa 
drugim čovjekom i uskrslim Kristom; sak-

ramenti kao izvor života zajednice vjeruju-
ćih i okupljenih u Crkvu,… samo su neke od 
tema kojima je voditelj don Ante Mateljan 
potaknuo nazočne na nanovo promišljanje 
bitnih odrednica vjeroučiteljskog poziva, 
uloge i poslanja u današnjim odgojno-
obrazovnim ustanovama i društvu. Potrebno 
je nanovo odrediti, bolje reći ponovno se 
podsjetiti, na mjeru svih stvari, kako bi sve 
skladno opet zauzelo svoje pravo mjesto u 
svijetu oko nas i u nama, rekao je don Ante. 
Ta je mjera Isus Krist, raspeti i uskrsli, Riječ 
koja je bila u početku svega i koja je konac 
svega, Svjetlo koje svijetli u tami i koje je 
putokaz u zgodnim i nezgodnim vremenima. 
To naviještati i tome druge učiti temelj je 
svega znanja i aktivnosti kojima je cilj čov-
jeku zahvatiti u dušu i srce, otvoriti ga susre-
tu sa Bogom i drugim čovjekom i obratiti ga 
izvornoj slici Božjoj u sebi.  

Susret je završio slavljenjem nedjeljnog 
euharistijskog slavlja u krčkoj katedrali, ko-
jeg je predvodio don Ante, a animirali vje-
roučitelji čitanjem svetopisamskih čitanja i 
liturgijskim pjevanjem, nakon čega je uslije-
dio zajednički ručak i odlazak kućama. 

 
Marko Karčić 

 
 
 

SUSRET MLADIH U RABU 
 
Susret mladih Krčke biskupije pod ges-

lom «Ono najsvetije u meni» održan je u 
subotu 19. ožujka u Rabu. Oko 370 mladih s 
otoka Cresa, Lošinja, Krka, Paga, Raba i 
Suska okupilo se u sportskoj dvorani Sred-
nje škole «Ivan Rabljanin», gdje im je don 
Damir Stojić, svećenik salezijanac, stu-
dentski kapelan Grada Zagreba, govorio o 
moralno ispravnom pogledu na spolnost i 
brak prema nauku Katoličke Crkve. 

Na početku je riječi dobrodošlice okup-
ljenima uputio domaći župnik Anton Depi-
kolozvane i sve pozvao da otvorenim srcem 
prepoznaju uložen trud domaćina i sa susreta 
ponesu samo lijepe uspomene. Mlade je po-
zdravio i organizator skupa, povjerenik za 
mlade Krčke biskupije mr. Saša Ilijić, prisje-
tivši se susreta mladih u proteklih pet godi-
na, i poželio svima da ovaj susret iskoriste 
za međusobno upoznavanje, ali i upoznava-
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nje samih sebe. Krčki biskup Valter Župan 
izrazio je radost što su se mladi u tolikom 
broju okupili na Rabu, a Rabljanima se zah-
valio za prihvaćanje domaćinstva. 

Svoje je predavanje don Damir započeo 
molitvom Duhu Svetom, a zatim je obrazlo-
žio da će govoriti o «teologiji tijela», pojmu 
koji na prvi pogled spaja dva nespojiva ter-
mina – teologiju, koja govori o svetome, i 
tijelo, koje povezujemo s grijehom, jer ga 
koristimo kad god griješimo. No, za grijeh 
nije krivo tijelo, nego osoba, a prema Kate-
kizmu tijelo je «stožer spasenja». U to je 
tijelo Bog ugradio nešto najsvetije, nešto što 
nas navodi prema domu Oca svog, a to je 
čežnja. Ako ta čežnja ima cilj, ako nas vodi 
Bogu, na pravom smo putu jer nas je Bog 
stvorio za nebo.  

Nakon objeda koji su za sve sudionike 
susreta pripremili učenici rapske ugostitelj-
ske škole, uslijedio je drugi dio predavanja u 
kojem je don Damir konkretno govorio o 
pitanjima spolnosti koja muče mlade. Obja-
snio je da i sakrament braka svoje ispunjenje 
dobiva tek u bračnom činu: za oltarom se 
stapaju duše, a u prvom bračnom činu spaja-
ju se tijela te tek tada katolički brak postaje 
nerazrješiv. Istaknuo je kako Crkva ne stav-
lja pred nas samo zabrane, već nam nudi 
jedno veliko «da» koje podrazumijeva pone-
ko «ne». Ukoliko kažemo «da» osobi s ko-
jim želimo provesti cijeli život, naravno da 
ćemo reći «ne» mnogim drugim situacijama. 

Na kraju je don Damir odgovarao na pitanja 
koja su mu mladi mogli postavljati usmeno 
ili pismeno. 

U stankama predavanja glazbene su toč-
ke izvodili mladi Cresa, Lošinja, Krka i Ra-
ba, te skupina studenata iz Zagreba koja je 
na skup dopratila svog kapelana Damira. 
Nakon dovršetka programa u sportskoj dvo-
rani, svi su se sudionici susreta uputili u pro-
cesiji za Križem mladih biskupije Krk uli-
cama Raba.  

Ovogodišnji susret mladih Krčke bisku-
pije zaključen je misom koju je u župnoj 
crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, 
nekadašnjoj rapskoj katedrali, predvodio 
biskup mons. Valter Župan. U propovijedi 
se osvrnuo na prvo čitanje u kojem kralj 
David želi sagraditi veličanstveni hram Jah-
vi. Međutim, Bog mu uzvraća neočekivanim 
obećanjem preko proroka Natana: «Ja ću ti 
podići dom!» Biskup Župan mladima je pro-
tumačio: «Kad je čovjek otvoren Bogu, On 
mu uzvraća nebrojeno puta više» i nastavio: 
«Svatko od vas je jedinstven i originalan i za 
svakoga Bog ima poseban plan. Ako prihva-
timo Njegovu ponudu Bog će nam od vratiti 
deset tisuća puta više nego što smo uložili.» 

Na kraju se svima uključenima u zah-
tjevnu organizaciju okupljanja mladih sa šest 
otoka zahvalio povjerenik Ilijić, a biskup 
Valter pozvao je svih da se još brojniji oku-
pe u Zagrebu, na susretu sa Svetim Ocem. 
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UMRO VLČ. ALOJZIJE RAGUŽIN 

 
U rodnom Puntu, u ponedjeljak 21. ožujka 

2011., preminuo je u 96. godini života veleča-
sni Alojzije Ragužin, umirovljeni župnik. 

Rodio se 10. ožujka 1915. godine u Puntu 
na otoku Krku, od oca Franje i majke Cecilije 
rođ. Orlić. Odrastao je u kršćanskoj obitelji s 
još četvero braće i sestrom Marijom. U Puntu 
je pohađao prvih pet razreda osnovne škole a 
zatim pošao u Biskupsko sjemenište u Split. 
Teološki studij upisao je 1934. godine na Ka-
toličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 
gdje je zaređen za đakona. Za svećenika ga je 
zaredio krčki biskup Josip Srebrnić u Krku 26. 
lipnja 1938. godine. 

Kao svećenik mladomisnik vratio se u Za-
greb i u akademskoj godini 1938./39. svršio 
teološki studij i za to vrijeme ga je zagrebački 
nadbiskup Alojzije Stepinac imenovao duhov-
nim pomoćnikom župe Vinagora gdje je ned-
jeljom pomagao u duhovnoj pastvi. Po povrat-
ku na Krk službovao je od 1939. do 1949. kao 
duhovni pomoćnik u Baški i u njoj nastavio 
svoj pastoralni rad od 1949. do 1961. kao up-
ravitelj župe. Od 1961. do 1969. bio je upravi-
telj župe u Puntu. Posljednje desetljeće svoga 
aktivnog svećeničkog života, od 1969. do 
1979. godine službovao je kao upravitelj župe 
i provikar u gradu Rabu. Godine 1979. je umi-
rovljen, i od tada spisateljskim  «nemirom» 
provodi svoje umirovljeničke dane u Puntu, u 
rodnoj kući, zajedno sa sestrom Marijom, koja 
ga je kao vrijedna domaćica pratila po svim 
župama, a nakon njezine smrti, bio je primljen 
u Domu puntarskih sestara Karmelićanki Bo-
žanskoga Srca gdje je i preminuo.  

Uz proslavu zlatne mise (1988.) jedan je 
od rijetkih naših svećenika koji je proslavio ne 
samo dijamantnu (1998.), već i željeznu misu, 
tj. 70. obljetnicu svećeničkog ređenja (2008.). 
Sprovodne obrede vodio je otac Biskup u za-
jedništvu s oko 50-tak svećenika i redovnika, 
brojnih redovnica i još brojnijeg vjerničkoga 
puka iz Punta i iz župa gdje je pokojnik služ-
bovao. 

Otac Biskup je u sprovodnoj homiliji ista-
knuo da je pop Alojzije «i kao umirovljeni 
župnik bio vrlo aktivan, pomagao u pastvi i 

uvijek redovito dolazio na svećeničke sastanke 
na kojima je aktivno sudjelovao dajući svoj 
doprinos u diskusiji.» Pored pastoralnog rada, 
kao umirovljenik, strastveno je istraživao i 
pisao. «Mnoge je stvari – rekao je Biskup na 
oproštaju – skupio i oteo zaboravu. Njegove 
knjige ne moraju imati neku literarnu vrijed-
nost, ali su pisane s ljubavlju prema ljudima i 
rodnom kraju.» Naime, u trideset i dvije godi-
ne, koliko je proveo kao umirovljenik, napisao 
je i izdao trideset i tri knjige, koje ovdje navo-
dimo prema godini izdanja, a tridesetčetvrta 
knjiga ostala je u tisku : 

1. Punat 1., Krčki zbornik, svezak 23, pose-
bno izdanje 17, Krk 1991. 

2. Punat 2., Krčki zbornik, svezak 24, pose-
bno izdanje 18, Krk 1991. 

3. Lijepi Punat 1., Krčki zbornik, svezak 38, 
posebno izdanje 32, Krk 1997. 

4. Lijepi Punat 2., Krčki zbornik, svezak 39, 
posebno izdanje 33, Krk 1997. 

5. Punat, naš dragi zavičaj 1., Punat 1998. 
6. Punat, naš dragi zavičaj 2., Punat 1998. 
7. Glasovita župa Baška, svezak I, Krk 

1998. 
8. Glasovita župa Baška, svezak II, Krk 

1998. 
9. Stara pisma o Ocu Bartulu Pajaliću Re-

demptoristi iz Baške, Zagreb 1998. 
10. Zidari crkve Svetoga Dunata pokraj Pun-

ta, Punat 1999. 
11. Slavimo Bezgrešnu Svetom Krunicom, 

Punat 2000. 
12. Bogorodica sa izabranicima, Punat 2000. 
13. O ekumenizmu, Punat 2001. 
14. Život Jakova Maračića, sluge Božjega iz 

Punta, 1876-1944., Punat 2001. 
15. Život oca Bartula Pajalića, Redovnika 

Redemptoriste – umro na glasu svetosti 
1791.-1863., Punat 2001. 

16. Uspomene na Ilire u Puntu i u okolici Pun-
ta, Punat 2002. 

17. Neke žalosne uspomene na talijansku oku-
paciju 1941.-1943. prigodom 60. godišnji-
ce, Punat 2003. 

18. Kraljevstvo Jagančevo, Punat 2003. 
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19. Stotina Kristovih radnika iz Krčke dijece-
ze, Punat 2003. 

20. Vidim nebo otvoreno, Punat 2004. 
21. 72 učenika Isusovih misionara Hrvata, 

Punat 2005. 
22. 300 crkvi i kapela na otoku Krku, Punat 

2005. 
23. Život Dr. Josipa Srebrnića, Biskupa krč-

koga, I. dio, Punat 2006. 
24. Vodič kroz Punat, Punat 2006. 
25. Slavimo Bezgrešnu, Punat 2007. 
26. Punat na Krku 1, Krk 1991. (Pretisak 

2007.) 
27. Punat na Krku 2, Krk 1991. (Pretisak 

2007.) 
28. Ukazanja Bezgrešne u Lurdu, Zagreb 

2008. 

29. Jedanaest vrsti redovnika u Krčkoj bisku-
piji (Rapskoj i Osorskoj), Punat 2008. 

30. Anton Karabaić, urednik novina «Naša 
Sloga», Punat 2009. (Zagreb?) 

31. Sićanja zi življenja, Punat 2009. (Zagreb?) 
32. Uspomene, Punat 2010. 
33. Hrvati Sveti, Blaženici, Sluge Božje, Punat 

2010. 
34. (u tisku!!!) 

 

Za ovo što je ostavio i za sve ono što je 
kao svećenik utkao u život crkve u Krčkoj 
biskupiji, neka ga Veliki svećenik Isus Krist 
učini dionikom svoga svećeništva i udijeli mu 
nagradu među svetim pastirima! 

Svi su dijecezanski svećenici dužni za po-
kojnog subrata prikazati jednu svetu misu. 

Počivao u miru! 
 

 
UMRO MONS. GIOVANNI NICOLICH 

 
U subotu 5. veljače 2011., u 85. godini 

života umro je u domu «Fraternità sacerdo-
tale – Svećeničko bratstvo» u Udinama, 
mons. Giovanni Nicolich, svećenik nadbis-
kupije Udine, rođen 31. prosinca 1926. go-
dine u Malom Lošinju. Svoj put prema sve-
ćeništvu započeo je u Zadarskom sjemeništu 
i nastavio, zbog ratnih opasnosti u preselje-
nom sjemeništu u Velom Lošinju, odakle je 
1948. godine napustio komunističku Jugos-
laviju i odselio se u Udine. Nadbiskup Udina 
Giuseppe Nogara 9. srpnja 1950. godine 
zaredio ga je za svećenika i već sljedeće ne-
djelje 16. srpnja, daleko od roditelja i rodbi-
ne, slavio svoju Mladu misu u Muzzana del 
Turgnano. Od 1950. do 1952. bio je duhovni 
pomoćnik u župi Rigignano, a od 1952. do 
1955. u župi Palazzolo dello Stella. Od 
1955. do 1961. bio je kapelan u Morteglia-
no. 

Od 1961. do 1969. bio je vikar u Flam-
bro, a 1969. postaje župnikom u Lavariano 
gdje će služiti do kraja svojih fizičkih snaga. 
K tomu, 1955. dana mu je na upravu i župa 
Chiasiellis. U jubilarnoj godini 2000. ime-
novan je monsinjorom. 

U listopadu 2008. povukao se u Dom za 
umirovljenike u Mortegliano i tamo je tako-
đer bio na duhovnoj usluzi umirovljenicima. 

U poniznosti i predanosti služio je dru-
gima do kraja života. Nadbiskup Udina 
mons. Mazzocato u sprovodnoj homiliji, 
citirao je pokojnika koji je prije par godina 
prigodno izjavio: «Moja osoba ne znači niš-
ta. Za sve što sam u životu učinio zahvalju-
jem Gospodinu čiju sam blizinu uvijek osje-
ćao, i spremnoj velikodušnosti puka, kome 
zahvaljujem i preporučam ga Gospodinu». 

A zahvalnost mons. Nicolichu izrazilo je 
veliko mnoštvo njegovih bivših župljana, s 
gradonačelnikom Lavariana koji se u njiho-
vo ime oprostio od prijatelja koji nije nikada 
ništa tražio za sebe nego za druge. Sprovod-
nu misu vodio je u utorak 8. veljače, nadbis-
kup Udina mons. Mazzocato u pratnji dvoji-
ce umirovljenih nadbiskupa i 40-ak svećeni-
ka koncelebranata, u Lavarianu, župi gdje je 
službovao skoro punih 40 godina i sahranjen 
na mjesnome groblju. 

Krčku biskupiju na sprovodu su zastupali 
preč. Franjo Velčić, biskupski delegat i 
mons. Ivan Brnić, župnik i dekan Maloga 
Lošinja, a s njima su bili i vlč. Mate Polonijo 
koji je pokojnika dobro poznavao i nekoliko 
vjernika iz Maloga Lošinja. 

Počivao u miru. 
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