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BISKUPOVA RIJEČ
DUH SVETI – DUH JAKOSTI
Završetak svibnja i početak mjeseca
lipnja ove je godine označen devetnicom
Duhu Svetome. To su dani molitvene priprave na događaj silaska Božjega Duha na
Crkvu. I ovaj blagdan kao i svi drugi
kršćanski blagdani nisu puko obnavljanje
uspomene na nešto što se dogodilo, nego
su to spomen-čini u kojima se događa i
neprekidno obnavlja djelo spasenja.
Čitajući Djela apostolska posebno nas
zadivljuje kako su apostoli, koji su toliko
puta pokazali svoju bojažljivost i strah, tako odvažno na dan Pedesetnice istupili
pred narod i otvoreno spočitnuli okupljenim ljudima što su učinili kada su pred
Pilatom tražili Isusovu smrt. Taj je hrabri
istup urodio mnogim obraćenjima i
označio vidljivo objavljenje Crkve.
Papa Franjo je, držeći katehezu o
jakosti kao daru Duha Svetoga na Općoj
audijenciji u srijedu, 14. svibnja o.g., rekao
i sljedeće: «Postoje također teški trenuci i

ekstremne situacije u kojima se dar jakosti
očituje na izvanredan, egzemplaran način.
To je slučaj sa onima koji prolaze kroz posebno teška i bolna iskustva, koja potresaju
njihov život i život njima dragih osoba.»
Danas se od mnoge naše braće i sestara, također zbog poznatih elementarnih nesreća, traži izdržljivost i hrabrost, dar jakosti.
Oni koji su postavljeni da budu pastiri
trebaju prednjačiti u svjedočenju izdržljivosti i požrtvovnosti u obavljanju svoga
poslanja, odričući se svojih, inače dozvoljenih, prava i povlastica.
Molimo da Duh Sveti i prigodom
ovogodišnjeg
blagdana
Pedesetnice
podijeli obilje svih svojih darova –
a osobito dar jakosti – svim ljudima, a
naročito pastirima Božjeg naroda.
BISKUP:
 Valter, v. r
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PRIOPĆENJE SA 48. PLENARNOG ZASJEDANJA
HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE
− ZAGREB, 13. – 15. SVIBNJA 2014. −
Plenarno 48. zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije održano je od 13. do 15.
svibnja u sjedištu HBK-a u Zagrebu na
Ksaverskoj cesti 12a. Na zasjedanju su sudjelovali apostolski nuncij u Republici
Hrvatskoj nadbiskup Alessandro D'Errico,
izaslanici biskupskih konferencija Bosne i
Hercegovine i Slovenije pomoćni banjolučki
biskup Marko Semren i pomoćni ljubljanski
biskup Anton Jamnik te gosti srijemski
biskup Đuro Gašparović i subotički biskup
Ivan Penzeš. Zbog hodočašća u Lurd bio je
izočan vojni ordinarij Juraj Jezerinac.
Pozdravljajući nazočne, nadbiskup
Želimir Puljić čestitao je 25. obljetnicu biskupstva kardinalu Josipu Bozaniću, biskupima Slobodanu Štambuku i Ivanu Penzešu,
kao i 50. obljetnicu svećeničkoga ređenja
Mili Bogoviću, Anti Ivasu i Ivanu Milovanu.
Ukratko prikazavši glavne teme zasjedanja,
nadbiskup Puljić se osvrnuo na razdoblje od
prethodnoga zasjedanja koje su obilježila
dva velika događaja na planu opće i naše
domovinske Crkve - kanonizacija papa Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. te Susret hrvatske
katoličke mladeži u Dubrovniku. Govoreći o
kanonizaciji papa, nadbiskup Puljić je istaknuo da je sv. Ivan XXIII. otvorio Drugi vatikanski koncil i time pokrenuo cijeli katolički
svijet. A sv. Ivan Pavao II. nastojao je na
svojim putovanjima donijeti koncilske ideje
u dijelove svijeta gdje prije toga nisu stigle.
U isto vrijeme u Dubrovniku je održan deveti Susret hrvatske katoličke mladeži na kojem se okupio dosada najveći broj mladih
hrvatskih vjernika, pod geslom «Na slobodu
pozvani». Oko 35 tisuća mladih, usprkos
oblačnomu i kišnomu vremenu, svojim mladenačkim osmijehom ostavilo je pozitivnu
sliku na stanovništvo Dubrovačke biskupije.
Osjetilo se da su kao hodočasnici došli u
94

grad sv. Vlaha družiti se, moliti i pjevati.
Nadbiskup Puljić osvrnuo se i na izbore
za Europski parlament koji će se održati od
22. do 25. svibnja. Istaknuo je da, imajući u
vidu pravo i dužnost svih izići na izbore,
biskupi potiču vjernike neka prema savjetu
iz Staroga zavjeta «biraju ljude sposobne,
bogobojazne i pouzdane» (Izl 18, 21). «Jer,
ako se ne izvršava dužnost biranja i glasovanja, onda se neodgovorno prepušta drugima
da odlučuju o pitanjima koja se tiču zajedničke budućnosti. Biskupi stoga pozivaju
sve neka pristupe izborima s moralnom i
društvenom sviješću i odgovornošću. Time,
naime, daju učinkovit doprinos daljnjem razvoju naše domovine Hrvatske i EU-a», zaključio je nadbiskup Puljić.
U radnom dijelu zasjedanja biskupi su
razmotrili neka katehetska pitanja. Prihvaćen
je i odobren Plan i program katoličkoga vjeronauka za trogodišnje srednje škole koji je
izradio Nacionalni katehetski ured HBK-a.
Razmotren je i radni tekst Smjernica katehetskim uredima pri podjeljivanju i opozivu
kanonskoga mandata te je poslan na daljnju
doradu. Istaknuta je i važnost pastoralnokatehetskih kolokvija za svećenike koji poprimaju svoju strukturu i postaju prepoznatljivi u našoj pastoralnoj i katehetskoj javnosti. Dogovoren je termin idućega kolokvija
koji će se održati početkom ožujka 2015.
godine s temom «Pastoral zaručništva i pastoralno-katehetska priprava za brak». Prihvaćen je i prijedlog da Hrvatska biskupska
konferencija iduće godine bude domaćin susreta ravnatelja katehetskih ureda iz cijele
Europe.
Biskupi su se osvrnuli na neumjesne i
agresivne napise koji su se posljednjih tjedana pojavili u medijima o djelovanju Crkve
u sklopu vjeronauka u školi. Upozoreno je
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na grube neistine o hvalevrijednom radu i
doprinosu vjeroučitelja čitavom odgojnoobrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj
te je izraženo žaljenje što se ni jedna institucija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta ili Agencija za odgoj i obrazovanje,
nije javno očitovala povodom takvih napisa.
Ujedno su poručili vjeroučiteljima neka nastave raditi u duhu svoga poziva svjesni trenutka u kojemu se svi zajedno nalazimo.
Sa zasjedanja je upućen i poziv svima
kojima je stalo do cjelovitoga i kvalitetnoga
odgoja i obrazovanja učenika neka se uključe u javnu raspravu o nastavnom planu i
programu građanskoga odgoja, kao i u preispitivanje sadržaja koji vode k razgradnji
osobnoga i nacionalnoga identiteta.
Ususret izvanrednoj sinodi biskupa, koja
će se u listopadu ove godine održati u Rimu,
biskupi su upoznati sa sažetim prikazom odgovora na pitanja o pastoralu obitelji koja je
HBK poslao u generalno tajništvo sinode na
temelju prispjelih materijala iz pojedinih
nad/biskupija. U tom kontekstu na zasjedanju je podsjećeno i na glavne poruke temeljnoga dokumenta o pastoralu obitelji, pobudnice sv. Ivana Pavla II. «Familiaris consortio» koja je bila plod sinode biskupa iz 1980.
godine o temi kršćanske obitelji. Kako bi u
raspravi o toj temi mogli bolje osluhnuti koja su očekivanja obitelji od Crkve danas, na
zasjedanju je jedan angažirani vjernički bračni par iznio svoja konkretna očekivanja,
ponudivši pri tome i neke prijedloge koji
mogu poslužiti u poboljšanju pastorala obitelji.
Zbog sve prisutnijega nametanja i promoviranja rodne ideologije, koje se provodi
na razne načine u našem društvu, biskupi su
na ovom zasjedanju razmotrili radni dokument priređen na tu temu. Nakon plodne
rasprave tijekom koje su dani prijedlozi
odlučeno je da se dokument doradi u suradnji sa stručnjacima za to područje.
U želji da ujedine djelovanje medijskih
ustanova i da se na učinkovit način iskoriste
mogućnosti suvremenih načina komunicira4/2014.

nja hrvatski su biskupi osnovali Hrvatsku
katoličku mrežu. Radi se o središnjoj medijskoj ustanovi Hrvatske biskupske konferencije u koju će biti uključeni Informativna
katolička agencija, Hrvatski katolički radio,
Tiskovni ured i odjel za nove medije. Za prvoga ravnatelja Hrvatske katoličke mreže
imenovan je dosadašnji urednik Hrvatskoga
katoličkoga radija Anto Mikić, a njezino
sjedište bit će u novoj zgradi HBK-a.
Nakon što su prošle godine na jesenskom zasjedanju prihvatili Opće odredbe o
Katoličkim školama u RH, biskupi su osnovali Nacionalni ured HBK-a za osnovne i
srednje škole kojemu će biti zadaća pratiti i
usklađivati ciljeve i strukturu obrazovanja u
katoličkim školama, kao i njihov identitet u
vjernosti crkvenom poslanju. Za voditeljicu
toga Ureda imenovana je Ivana Petrak.
Biskupi su upozorili da se Hrvatska radiotelevizija ne drži važećega sporazuma
koji je sklopila s Hrvatskom biskupskom
konferencijom te ponovno izrazili spremnost
da se zajedničkim dogovorom dođe do prihvatljivoga rješenja.
Najavljeno je zajedničko hodočašće
hrvatskih i slovenskih vjernika koje će se
ove godine održati 6. rujna u svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu. Svečano euharistijsko slavlje predvodit će kardinal
Josip Bozanić.
Na kraju prvoga dana zasjedanja na
blagdan Gospe Fatimske, 13. svibnja, slavljena je svečana misa zahvalnica povodom
proglašenja svetima Ivana XXIII. i Ivana
Pavla II. u zagrebačkoj prvostolnici koju je u
zajedništvu s hrvatskim biskupima predslavio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj
mons. Alessandro D'Errico. Nakon mise
predstavljena je knjiga kardinala Josipa Bozanića «Ivan Pavao II. - papa hrvatske nade». O knjizi su govorili urednik knjige
mons. Nedjeljko Pintarić i nadbiskup riječki
mons. Ivan Devčić, a prikazan je i sažeti videozapis o tri pastirska pohoda sv. Ivana
Pavla II. našoj domovini.
Tajništvo HBK
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Broj: 349/2014.

Krk, 8. svibnja 2014.
SJEDNICA BISKUPIJSKOG PASTORALNOG VIJEĆA

Ovime sazivam sjednicu Biskupijskog
pastoralnog vijeća za subotu, 31. svibnja
2014. u 09.30 sati u dvorani Biskupskog
dvora u Krku.
DNEVNI RED:
1. Molitva, pozdrav .
2. Osvrt na Biskupijski susret obitelji u
Krku, 6. travnja 2014.
3. Prijedlozi za nastavak pripreme obitelji za Nacionalni susret obitelji na
Trsatu, 19. travnja 2015.
4. Odjeća za krizmanike.
5. Razno.
Pozivaju se članovi da pripreme izvješće u svezi točke 2. dnevnoga reda, barem
što se tiče njihove župe s obzirom na
pripremu u župi, organizaciju dolaska u
Krk, te broj obitelji koje su sudjelovale.

U svezi toke 3. dnevnog reda, predlaže
se članovima da se, po mogućnosti, barem
djelomično upoznaju s enciklikom sv. Pape
Ivana Pavla II. «Evanđelje života» kao
ključnim dokumentom za rad s obiteljima u
hodu prema Nacionalnom susretu. Molim
da interventi pojedinih članova na točku 2. i
3. dnevnog reda budu sažeti, realni i dobro
pripremljeni.
U svezi točke 4. dnevnog reda, mole se
članovi da se raspitaju o potrebi i mogućnostima uvođenja zajedničkog ujednačenog
ruha za krizmanike na njihovom području.
Sjednica će završiti zajedničkim objedom na koji su pozvani svi vijećnici u
12.00 sati, te bi Biskupu bilo vrlo drago da
mu svi prisustvuju. Molim članove da
eventualnu zapriječenost u sudjelovanju na
sjednici i(li) zajedničkom objedu obavezno
ispričaju.
BISKUP:

 Valter, v. r.

Broj: 378/2014.

Krk, 23. svibnja 2014.
POMOĆ STRADALIMA OD POPLAVA

Pozivaju se župnici svih naših župa i
župni Caritasi da potaknu vjernike na
prikupljanje materijalne i novčane pomoći
za postradale od poplava. Svaku dobivenu
pomoć župnici i župni Caritasi trebaju slati
isključivo preko Caritasa biskupije. Ne dozvoljava se pomoć slati bilo kojim drugim
putem ili posrednikom.
96

Toplo preporučam svećenicima da i osobno
dadu svoj novčani doprinos uplaćujući ga
pod svojim imenom na žiro-račun Caritasa
Biskupije Krk.
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U nastavku donosimo dopis primljen iz
Hrvatskog Caritasa:
Uslijed velikih materijalnih stradanja i
brojnih ugroženih obitelji i domaćinstava
uzrokovanih poplavama u kontinentalnoj
Hrvatskoj izlijevanjem Save, Hrvatski je
Caritas 17. svibnja - odlukom svojega predsjednika mons. Josipa Mrzljaka - pokrenuo
akciju prikupljanja pomoći poplavljenima.
Iz Interventnoga fonda Hrvatski je Caritas danas uputio i 100.000 kn namijenjenih
nabavi najnužnijih namirnica za obitelji postradale u poplavi za koje skrbe Caritas Požeške biskupije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Djelatnici i volonteri biskupijskih,
dekanatskih i župnih Caritasa uključeni su u
pomaganje stanovnicima poplavljenih područja. Najteža situacija je na području Županje i općina Štitar, Bošnjaci, Drenovci,
Vrbanja i Gunja, Slavonskog Šamca, Ciglenika i Bečica, kao i na pleterničkom području te u Požeškoj kotlini, koja je pod vodom.

velikodušno darovali svoja novčana sredstva i ostala materijalna dobra, ponudili
smještaj i osobni angažman u neposrednom
pomaganju stradalima na terenu, kao i svima koji se javljaju i raspituju o pokretanju
lokalnih akcija prikupljanja pomoći te onima koji nazivaju donacijski telefon Hrvatskog Caritasa.
Našim sugrađanima koji su morali napustiti svoje domove i svima onima koji
strepe za neposrednu budućnost i moraju se
suočiti s bolnim gubitcima, želimo reći da
nisu, i neće ostati, sami.
Pozivamo i dalje sve građane kao i hrvatske poslovne subjekte - osobito vjerne
podupiratelje akcija i programa namijenjenih žurnoj pomoći - da svojim novčanim
prilozima, a tvrtke i donacijama proizvoda,
priskoče u pomoć svojim postradalim sugrađanima svjedočeći socijalnu osjetljivost i
djelatnu ljubav.
Mons. Fabijan Svalina,
ravnatelj Hrvatskog Caritasa

Hrvatski Caritas zahvaljuje hrvatskim
građanima koji su u proteklih nekoliko dana

Broj: 391/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.
MJESEC LIPANJ

U mjesecu lipnju, kojeg započinjemo
okupljajući se na slavlju našeg biskupijskog
zaštitnika svetog Kvirina, na izrazitiji način
njegujemo i potičemo pobožnost prema Srcu
Isusovu. Pojasnimo našim vjernicima
važnost i bogatstvo ove pobožnosti i svetkovine u kojoj častimo Božjeg Sina, njegovu
beskrajnu ljubav, utjelovljenu Riječ u kojoj
je izvor našega spasenja i posvećenja.

Već se više godina na ovaj blagdan po
pastoralnim područjima organiziraju susreti i
molitve svećenika. Neka tako bude i ove
godine. Neka dekani na svojim pastoralnim
područjima nastoje u tom smislu taj dan
duhovno valorizirati.
Svakako, neka sva duhovna događanja
ovog mjeseca budu utkana u molitvu i pobožnost Isusovom Srcu.

Pobožnost prema Presvetom Srcu
Isusovu neka nas potakne na stav obraćenja,
zadovoljštine, zahvalnosti, apostolske zauzetosti i posvete prema Kristu i njegovom
spasenjskom djelu.

4/2014.
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Broj: 392/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.
SVETKOVINA SVETOG KVIRINA

Biskupi Riječke metropolije okupit će se
toga dana u Krku u poslijepodnevnim satima
i održati sjednicu u 15 sati te će prije biti
gosti na ručku u 12 sati.

u ovoj euharistiji i preuzmu uloge koje će im
biskupov tajnik i katedralni ceremonijar vlč.
Milivoj Guszak odrediti. Jednako tako očekujem da i redovnički klerici koji se toga
dana nađu u Krku sudjeluju u euharistijskom
slavlju i preuzmu službe za koje budu zamoljeni.

Svečano euharistijsko slavlje u krčkoj
katedrali na svetkovinu svetog Kvirina u 19
sati predvodit će riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić.

Župnici otoka Krka neka pozovu svoje
vjernike da dođu u katedralu i sudjeluju na
ovoj svečanoj euharistiji u čast našem zaštitniku svetom Kvirinu.

Svećenici će se za koncelebraciju pripremiti u kripti crkve sv. Kvirina, a biskupi
će se oblačiti u biskupskoj kapeli i atriju
Biskupskog dvora.

Nakon euharistijskog slavlja svećenici,
redovnici, bogoslovi i klerici pozvani su u
Biskupski dvor na domjenak.

Molim sve naše bogoslove da s dozvolom svojih sjemenišnih poglavara sudjeluju

 Valter, v. r.

Svetkovina svetog Kvirina, biskupa i
mučenika, zaštitnika naše biskupije, slavi se
u srijedu, 4. lipnja 2014.

BISKUP:

Broj: 393/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.

BISKUPIJSKA PROSLAVA 25. OBLJETNICE BISKUPSKE SLUŽBE
KARDINALA JOSIPA BOZANIĆA
Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip
Bozanić, proslavit će u svojoj rodnoj Krčkoj
biskupiji 25. obljetnicu biskupske službe u
Vrbniku, na Ivanju, 24. lipnja 2014. Ta će
proslava biti na razini cijele naše biskupije
pa se pozivaju svi svećenici, redovnici,
redovnice, bogoslovi i novaci u Krčkoj
biskupiji da sudjeluju na tom slavlju.
Naime, ovom se prigodom sa zahvalnošću prisjećamo da je kardinal Josip Bozanić
bio imenovan biskupom koadjutorom krčkim na Gospu Trsatsku, 10. svibnja 1989.
od, sada, sv. pape Ivana Pavla II., a za biskupa je zaređen u krčkoj katedrali 25. lipnja
1989. godine po rukama glavnog zareditelja
kardinala Franje Kuharića i suzareditelja
mons. Karmela Zazinovića i mons. Josipa
Pavlišića. Krčku je biskupiju preuzeo u ka98

nonski posjed i time postao dijecezanski
biskup krčki 14. studenog 1989. godine. Tu
je službu vršio do imenovanja zagrebačkim
nadbiskupom 5. srpnja 1997. godine, a do
preuzimanja nadbiskupske službe u Zagrebu
4. listopada 1997. upravljao je Krčkom
biskupijom kao apostolski administrator.
Dakle, kroz osam godina je vodio Krčku
biskupiju kao njen prvi pastir i dijecezanski
biskup. Imamo zato razloga da, zajedno s
njim, zahvalimo Bogu za njegovu pastirsku
službu kroz punih 25 godina biskupske službe u Krku i nadbiskupske službe u Zagrebu,
te da mu izrazimo svoje čestitke i blizinu.
Zagrebačka nadbiskupija proslavit će
ovu obljetnicu u petak 20. lipnja i u subotu
21. lipnja. Na proslavu 20. lipnja bit će
pozvani svi biskupi, a pozivam i naše sveće-
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nike, koji to mogu, da se pridruže toga dana
proslavi u Zagrebu. U Odbor Zagrebačke
nadbiskupije kooptirani su naši svećenici
mons. Antun Toljanić i preč. dr. Franjo
Velčić, prepozit.
Slavlje 24. lipnja o.g. u njegovom
rodnom Vrbniku počet će u 9.30 sati, kada
će svećenici i vjernici, kao i predstavnici
lokalne samouprave, svečano dočekati i
pozdraviti kardinala Josipa Bozanića, te se u

ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA
procesiji uputiti na zahvalno euharistijsko
slavlje u župnu crkvu.

Kardinalu Josipu Bozaniću od srca čestitamo srebrni biskupski jubilej! Neka ga
Dobri Pastir podrži u pastirskoj službi Božjem narodu! Ad multos annos!
BISKUP:
 Valter, v. r.

Broj: 394/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.

PRESVETO SRCE ISUSOVO – DAN SVEĆENIČKOG POSVEĆENJA
Svetkovina Presvetog Srca Isusova
neka i ove godine bude prigoda za naš
duhovni rast i svećeničko posvećenje. Stoga
pozivam svu braću svećenike i redovnike s
otoka Krka da se u petak 27. lipnja nađemo
kod oo. Trećoredaca na Glavotoku na prijepodnevnoj duhovnoj obnovi sa sljedećim
programom:
– 09.00 sati: Duhovni nagovor drži vlč.
Božidar Volarić;
– 10.00 sati: Prigoda za sakramentalnu
ispovijed;
– 10.45 sati: Euharistijsko klanjanje;
– 11.30 sati: Koncelebrirana sv. misa
koju predvodi o. Biskup;
– 12.30 sati: Zajednički ručak.

Molimo svećenike da ponesu albu i
štolu. Zbog organizacije susreta potrebno
nam je znati broj svećenika i redovnika koji
će sudjelovati na Danu svećeničkog posvećenja. Pretpostavljamo da će svi svećenici i
redovnici koji žive i djeluju na otoku Krku
sudjelovati na ovom Danu. Ukoliko netko
zbog objektivnih razloga neće moći sudjelovati, neka to javi Ordinarijatu najkasnije
do 20. lipnja.
Pozivam dekane sa pastoralnih područja Cresa, Lošinja i Raba da na svetkovinu
Presvetog Srca Isusova i oni organiziraju
prigodni duhovni program i okupljanje svih
svećenika sa spomenutih područja.
BISKUP:

 Valter, v. r.

Broj: 395/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.
SVEĆENIČKO REĐENJE

Naš đakon vlč. Denis Žuškin iz Malog
Lošinja bit će zaređen za svećenika u krčkoj
katedrali na Bezgrješno Srce Marijino, u subotu, 28. lipnja 2014. godine. Zajedno s njim
za svećenika će biti zaređen i fra Bojan
Rizvan, đakon Franjevačke provincije sv.
Jeronima sa sjedištem u Zadru.
4/2014.

Obred svećeničkog ređenja započet će u
19.00 sati. Pozivam svećenike, osobito one s
otoka Krka, ali i sve druge, da potaknu
srednjoškolce i polaznike završnih razreda
osnovne škole, kao i ministrante na sudjelovanje u ovome slavlju.

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK
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Svećenici neka sa sobom ponesu albu.
Oni će se oblačiti u kripti crkve sv. Kvirina,
a biskup u Biskupskom dvoru.

Poslije mise svećenici, redovnici, bogoslovi i novaci pozvani su u Biskupski dvor na
domjenak.

Glavni ceremonijar bit će vlč. Milivoj
Guszak koji će sebi, po potrebi, kooptirati
pomoćnike među bogoslovima ili mlađim
svećenicima.

BISKUP:
 Valter, v. r.

Broj: 396/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.
ISPITI ZA ISPOVJEDNU OVLAST

U smislu kan. 970 i naših dijecezanskih
propisa ove su godine dužni pristupiti ispitu
za ispovjednu ovlast sljedeći svećenici:
Luka Paljević, Marin Dašek i Marin Hendrih.
Međutim, budući da je 26.-28. ožujka
o.g. održan u Lovranu susret permanentne
formacije svećenika zaređenih u zadnjih 10
godina upravo na temu sakramenta pomirenja i budući da su tom prigodom sudionici
polagali ispit na temelju predavanja i knjige
prof. dr. o. Ivana Fučeka DI «Ispovjednik i
pokornik», ove će se godine iznimno taj susret permanentnog obrazovanja uračunati i
kao položeni ispit za ispovjednu ovlast.

Stoga se gore navedeni prezbiteri pozivaju da u ponedjeljak 7. srpnja 2014. u 09.30
sati dođu u Biskupski ordinarijat u Krk da
im potpisani Biskup napismeno produži
ovlast za ispovijedanje na sljedeće tri godine. U tu svrhu neka sa sobom donesu svoj
dokument o ovlasti za ispovijedanje (tzv.
«pagelu»).
U slučaju da nekome od njih u međuvremenu istekne ovlast ispovijedanja, ista se
produžuje do dana produženja ovlasti i upisa
iste u odgovarajući dokument (tzv. «pagelu»).
BISKUP:

 Valter, v. r.

Broj: 397/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.

PRIJAVA I UPIS SVEĆENIČKIH KANDIDATA U BOGOSLOVIJU
Prema novim državnim odredbama, budući studenti pa tako i svećenički kandidati
koji se upisuju na bogosloviju, trebaju se
registrirati na mrežnoj stranici www.postanistudent.hr. Prilikom registracije korisniku će
SMS-om biti dostavljena korisnička oznaka,
lozinka, PIN i TAN. Tu treba unijeti osobne
podatke i podatke o školovanju, završne
ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje
škole i prijaviti željene ispite državne mature
i studijske programe.
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Prijave za Teologiju u Rijeci odnosno
Filozofsko-teološki integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (uz obveznu prijavu na aplikaciji Postani student)
traju od 9. do 13. lipnja 2014. godine (od
9.00 do 15.00 sati). Za prijavu je potrebno
predati popunjen obrazac prijave i uplatnicu
o troškovima motivacijskog postupka.
Motivacijski postupak će se održati u utorak,
17. lipnja 2014. Sve ostale informacije o uvjetima za upis i upute za prijavu mogu se
pronaći na internetskoj stranici Teologije u
Rijeci: www.rijeka.kbf.hr.

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK
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Teologiji u Rijeci potrebno je prilikom
motivacijskog ispita dostaviti i krsni list i
preporuku vlastitog Župnika odnosno Ordinarija, a za upis: liječničko uvjerenje,
domovnicu, rodni list, svjedodžbe svih razreda srednje škole, maturalnu svjedodžbu,
potvrde s natjecanja (ako ste ih prijavili u
dodatne bodove) te uplatnicu na iznos od
250,00 kuna, uplaćenih na žiro račun KBF-a
u svrhu upisa u 1. god. studija. Cjelokupna
dokumentacija predaje se u izvorniku (originalu).
Nedavno smo, 11. svibnja o.g., proslavili Nedjelju Dobrog Pastira i Svjetski dan

ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA
molitve za duhovna zvanja. Učinimo sve što
je u našoj moći kako bismo u našim vjerničkim zajednicama neprestano poticali, pa i
pronalazili kandidate za svećeništvo, te ih
svesrdno podržali i pomogli im da se na
vrijeme prijave i hrabro krenu na put svećeničkog zvanja, bilo u malo ili u veliko
sjemenište. Neka Dobri Pastir blagoslovi
svako naše dobro djelo učinjeno u vidu
buđenja novih duhovnih zvanja!

BISKUP:
 Valter, v. r.

Broj: 398/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.
LJETOVANJE BOGOSLOVA

Ovogodišnje ljetovanje bogoslova bit će
od ponedjeljka 28. srpnja do nedjelje 3.
kolovoza u Ćunskom, u Domu za duhovne
susrete «Betanija». Bogoslovi će se okupiti u
u «Betaniji» 28. srpnja u 11 sati prijepodne.
Ljetovanje završava u nedjelju 3. kolovoza
nakon ručka.

Bogoslovi će moći dobiti detaljnije
informacije od vlč. Božidara Volarića koji
će voditi njihovo ovogodišnje ljetovanje.
BISKUP:
 Valter, v. r.

Broj: 399/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.
DUHOVNE VJEŽBE SVEĆENIKA

Duhovne vježbe za svećenike održat će
se u dva turnusa:
Prvi turnus: od utorka 26. kolovoza o
podne do petka 29. kolovoza o podne u
Franjevačkom samostanu na Košljunu.
Drugi turnus: od ponedjeljka 1. rujna o
podne do četvrtka 4. rujna o podne u samostanu oo. Karmelićana u Krku.
Voditelj ovogodišnjih duhovnih vježbi
bit će mons. Jorge Ramos, svećenik Opus
Dei na službi u Zagrebu.
Svećenici koji sudjeluju na duhovnim
vježbama neka budu na mjestu njihova održavanja najkasnije do 11.30 sati određenoga
4/2014.

dana, kako bi se na vrijeme smjestili po
sobama i mogli sudjelovati na zajedničkom
objedu. Isto tako, mole se svećenici da na
vrijeme odluče i međusobno se dogovore na
kojem će turnusu sudjelovati, kako ne bi bilo
poteškoća oko zamjena na službi u župama.
Svoje će sudjelovanje, također na vrijeme,
svećenici prijaviti ovom Ordinarijatu. Ovo je
važno jer je broj sudionika na drugom turnusu ograničen. Mole se svećenici da se za
duhovne vježbe pripremaju duhovno te da
na njih odu i da u njima sudjeluju u sabranosti i tišini.
BISKUP:
 Valter, v. r.
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101

ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA / IZ KATEHETSKOG UREDA

Broj: 400/2014.

Krk, 27. svibnja 2014.
UČESTALE PROVALE

U zadnje su vrijeme dosta učestale
provale u naše crkve. U tim se prigodama
provaljivalo redovito čak i u svetohranište.
Pozivam svećenike i određujem da se
slučajevi provale u župne stanove i crkve –
ne samo župne nego i kapele – odmah telefonski prijave Biskupskom Ordinarijatu u
Krk, kojom će prigodom biskup ili svećenik
službenik Ordinarijata dati upute kako dalje
postupiti. Provalu treba prijaviti i policiji, ali
mi do sada, koliko nam je poznato, nismo
dobili, osim policijskih zapisnika, nikakvih
saznanja o počiniteljima.
Ako je došlo do provale u svetohranište,
treba odmah konzumirati sve posvećene
čestice koje su se nalazile u svetohraništu i
posvetiti nove čestice. Sigurnosni razlozi
sprečavanja idolopoklonstva to zahtijevaju.

Činjenica je da se poslije takvih događaja često crkve zatvaraju da ne dođe do novih
provala. Međutim provaljuje se, ili se to
pokušava učiniti, i u zatvorene crkve.
Nama nisu u potpunosti poznati razlozi
raznih provala, ali je činjenica da se zatvaranjem crkve isključuje svaka mogućnost posjeta crkvi iz pobožnosti. A nije li to možda i
nečija nakana? Zbog toga ne odobravam da
se crkve zatvaraju. Zatvaranje crkve je zadnja odluka koja bi mogla doći u obzir, to nije
prikladno rješenje. Bez biskupove odluke
neka se zato to ne čini. Pastoralno vijeće župe i vjernici neka se senzibiliziraju za ovu
stvar.
BISKUP:
 Valter, v. r.

IZ KATEHETSKOG UREDA
STRUČNO VIJEĆE ODGOJITELJICA U VJERI RIJEČKE METROPOLIJE
Vrijeme i mjesto: 31. svibnja 2014. s
početkom u 8.30, Dječji vrtić Viškovo,
Vozišće 19d, Viškovo. Tema: Stanje u

Katoličkom vjerskom odgoju danas. Predavač: Snježana Horvat, odgojitelj savjetnik.

METROPOLITANSKI SUSRET VJEROUČITELJA
U organizaciji Katehetskog ureda
Gospićko senjske biskupije održat će se
u srijedu 25. lipnja o.g. metropolitanski
susret vjeroučitelja. Susret će se održati u
Udbinskom dekanatu, a o programu će vjeroučitelji biti naknadno obaviješteni.
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Zainteresirani vjeroučitelji neka se jave
do 15. lipnja Katehetskom uredu
radi organizacije. Ovo je 12. po redu susret
ovakve naravi. Nadamo se da će ovaj, kao i
protekli susreti proteći u ugodnom i lijepom
raspoloženju koje će doprinijeti još većem
zbližavanju vjeroučitelja naše Metropolije.

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK
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IZ KATEHETSKOG UREDA

BISKUPIJSKO/ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE
VJEROUČITELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
U drugoj polovici lipnja ili početkom
srpnja održat će se Biskupijsko/županijsko
stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i sred-

njih škola za pastoralno područje Rab-Pag.
Voditelji će biti Dubravka Buničić, prof. i
mr. Anton Peranić.

STRUČNI SKUP ZA VJEROUČITELJE MENTORE, SAVJETNIKE
I VODITELJE ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA RIJEČKE METROPOLIJE
U organizaciji Agencije za odgoj i
obrazovanje i Komisije za polaganje stručnih ispita vjeroučitelja osnovnih i srednjih
škola za područje Riječke metropolije održat
će se 4. srpnja o.g. stručni skup za vjerouči-

telje mentore, savjetnike i voditelje županijskih stručnih vijeća. Susret će se održati u
prostorijama OŠ Nikole Tesle u Rijeci.
Predavači: Tomislav Tomasić, prof., Kristina Zubalj, prof. i mr. sc. Anton Peranić.

KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE
U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnog katehetskog ureda
HBK za vjeroučitelje u srednjim školama
Katehetska će se škola održati u Zagrebu,
Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29,
od 21. do 23. kolovoza 2014. Vjeroučitelji
se trebaju prijaviti na adresu www.ettaedu.eu.

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnog katehetskog ureda
HBK održat će se u Splitu, Nadbiskupsko
sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, od 25.
do 27. kolovoza 2014. Katehetska ljetna
škola za vjeroučitelje osnovnih škola.
Vjeroučitelji se trebaju prijaviti na adresu www.ettaedu.eu.

****
DRŽAVNE ZAVRŠNICE VJERONAUČNIH OLIMPIJADA
U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalnoga katehetskoga ureda
HBK i Glasa Koncila – Maloga Koncila te
državnih povjerenstava, u Šibeniku je od 2.
do 4. travnja o.g. održana završnica Makove
vjeronaučne olimpijade za vjeroučenike
osnovnih škola i srednjih škola.
Geslo natjecanja za osnovne i srednje
škole bilo je: «Katolička crkva i znanost –

4/2014.

doprins i odnosi». Našu biskupiju zastupale
su ekipe iz osnovne škole Frana Petrića iz
Cresa, predvođena vjeroučiteljicom Dubravkom Buničić i srednje škole Ambroza
Haračića iz Malog Lošinja, predvođena s.
Brankom Plenča. Osnovnoškolci su zauzeli
izvrsno peto mjesto (od 17 ekipa), a
srednjoškolci deseto mjesto (od 18 ekipa).
Čestitamo.
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IZ POSTULATURE SL. BOŽJEGA B. ANTUNA MAHNIĆA

VJEROUČITELJICA DUBRAVKA BUNIČIĆ
PROMOVIRANA U ZVANJE VJEROUČITELJA SAVJETNIKA
Pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Sabina Glasovac i ravnatelj
Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović, prof., uručili su 25. travnja 2014.
godine 502 odluke odgojno-obrazovnim
radnicima u predškolskim ustanovama i
osnovnim školama odluke o napredovanju u
zvanje mentora i savjetnika, odnosno odluke

o ponovnom izboru u zvanja mentora i
savjetnika. Među njima je i Dubravka Buničić, prof. vjeroučiteljica u osnovnoj školi
Frana Petrića u Cresu koja je po prvi puta
promovirana u zvanje vjeroučitelja savjetnika. Vjeroučiteljici Dubravki čestitamo i želimo da i nadalje zdušno radi na promociji
vjeronauka u školi.

IZ POSTULATURE SLUGE BOŽJEGA BISKUPA ANTUNA MAHNIĆA
OBJAVLJEN PRVI BROJ GLASNIKA MAHNIĆEVO SLOVO
Nakon što je 14. prosinca 2013. u krčkoj katedrali biskup Valter Župan službeno
otvorio postupak za beatifikaciju sluge Božjega krčkog biskupa Antuna Mahnića (18501920) revnog pastira duša, primjera založenog kršćanskog života, oca Hrvatskog katoličkog pokreta, radnikâ, ribarâ i težakâ, Postulatura za njegovo proglašenje blaženim i
svetim izdala je prvi broj glasila Mahnićevo
slovo.

Uredničko vijeće i suradnike čine:
Saša Ilijić, Zvonimir Badurina Dudić, Jan
Dominik Bogataj (Slovenija), Anton
Bozanić, Krešimir Dajčman, Franjo Velčić,
Irena Žužić i Matea Vidulić. Lektorica glasnika je prof. Marina Čubrić. Glasnik je
osmislio i grafički oblikovao Marin Šantić
(«Vizualne komunikacije»), a prvi broj otisnut je u 4000 primjeraka u tiskari «R-tisak»
Boštjana Rihara u Ljubljani.

Mahnićevo slovo imat će svrhu otkrivati
biskupa Mahnića, velikog i značajnog intelektualca, eruditu, asketu, ali prvenstvo vjernog i svetog pastira do kraja predanog svojoj
službi, koji se hrabro i bezpridržajno borio
na svim područjima za dobro vjernika i protiv nametanja krivih i podlih nauka, poglavito ateizma i liberalizma koji se uvlačio u sve
pore društva pokušavajući zatrovati hrvatsku
mladež.

Glasnik, uz kratki životopis budućeg
blaženika, donosi izvještaje o pripremama za
početak postupka beatifikacije, kao i dokumente koji su bili potrebni za otvaranje postupka.

Zašto 'Mahnićevo slovo'? Kao pokretač
i inicijator mnogih časopisa kojima je želio
oplemeniti intelekt i duh društva te istaknuti
borac za očuvanje i valoriziranje staroslavenskog jezika, Mahnić i danas svojim likom i svojom aktualnom riječju upućuje
slovo svakom čovjeku.
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Neizostavan dio glasnika su stranice ispunjene duhovnošću onih koji su slugu Božjega poznavali, onih koji mu se dolaze moliti
na grob, koji su doživjeli uslišanje... Glasnik
donosi i kratke izvještaje sa hodočašća na
njegov grob u krčku katedralu kao i u njegovu rodnu župu Štanjel u Sloveniji.
Glasnik će izlaziti prigodno.
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mr. Saša Ilijić, postulator
4/2014.

DIJECEZANSKA KRONIKA I OBAVIJESTI

DIJECEZANSKA KRONIKA I OBAVIJESTI
O. BISKUP JE:
Travanj
09. predvodio plenarni svećenički preduskrsni sastanak;
10. susreo se u Vrbniku s krizmanicima te
njihovim roditeljima i kumovima;
11. posjetio u Trstu preč. mons. Maria
Cosulicha;
12. misio u katedrali prigodom hodočašća
djece viših razreda osnovnih škola na
Mahnićev grob;
13. slavio u katedrali obrede Maslinske nedjelje i navečer sudjelovao na satu euharistijskoga klanjanja;
14. navečer sudjelovao na zaključku svečanog euharistijskog klanjanja;
15. primio u posjet našeg svećenika mons.
Zvonimira Seršića;
17. u katedrali slavio Misu posvete ulja i zadržao svećenike na objedu;
- uvečer slavio Misu Večere Gospodnje;
18. u katedrali slavio obrede muke i smrti
Gospodnje;
19. slavio obrede Vazmenog bdijenja;
20. slavio svečanu misu u katedrali i navečer
pjevanju Večernju Vazma;
21. slavio svetu misu s podjelom sv. potvrde
u Garici i Vrbniku;
22. u katedrali podijelio sveto krštenje Jakovu, 4. djetetu obitelji Branke i Alena
Čeika;
25. u Valunu na blagdan zaštitnika sv.
Marka, predvodio svečanu Večernju i
blagoslovio obnovljenu župnu kuću;

26. u Rabu predsjedao kapitulu za izbor opatice (ponovo je izabrana s. M. Marina
Škunca);
27. predvodio u Rabu procesiju «Križi» i
misio svečanu misu.
Svibanj
01. – 7. bio u New Yorku, posjetio biskupa u
Brooklynu, predvodio svečanu misu u
župi Predragocjene Krvi u Astoriji gdje
se okuplja Hrvatska misija Bl. Ivana
Merza pod vodstvom našeg svećenika
vlč. Vedrana Kirinčića; u nedjelju 4.
svibnja predslavio misu za vjernike
Hrvate u misiji Bl. kardinala Alojzija
Stepinca prigodom preseljenja te misije
iz crkve sv. Ivana Krstitelja u crkvu sv.
Ivana Nepomuka u Guttenbergu.
09. – 11. obavio pastirski pohod sa podjelom
sv. potvrde župa Sv. Jakov i Ćunski;
12. susreo se sa krizmanicima te njihovim
roditeljima i kumovima u Krku;
13 – 15. sudjelovao u Zagrebu na plenarnom
zasjedanju HBK;
18. u katedrali podijelio sakrament sv. potvrde mladima krčke župe;
19. – 22. sudjelovao u Rimu kao delegat
HBK na plenarnom zasjedanju Talijanske biskupske konferencije;
24. otputovao za Birnau (Njemačka) gdje je
u nedjelju 25. u cistercitskoj opatiji predvodio 42. hodočašće hrvatskih vjernika
Gospi u Birnau i podijelio sv. potvrdu
mladim vjernicima hrvatske narodnosti.

SVEĆENICI JUBILARCI
Naši ovogodišnji zlatomisnici VLČ. IVAN
BUIĆ, VLČ. TOMISLAV DEBELIĆ, VLČ. MATE
POLONIJO i VLČ. FRANJO VITEZIĆ zajedničkim euharistijskim slavljem koje će predvoditi naš otac Biskup, u srijedu 9. srpnja u
4/2014.

Svetištu Majke Božje na Gorici kod Baške u
10 sati, proslavit će svoj zlatomisnički jubilej. Očekuje se da će svi svećenici, kojima to
bude moguće, sudjelovati u ovom slavlju.
Jubilarcima čestitamo!
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NA

ANTUNA
13. lipnja, u 18 sati
Biskup će slaviti svetu misu U
SAMOSTANSKOJ CRKVI SV. FRANJE U
NEREZINAMA, nakon čega će biti uobičajena
procesija i blagoslov djece.
BLAGDAN
PADOVANSKOG u petak,

SV.

Franjevačka provincija Svetog Jeronima
u Zadru predala je samostan na korištenje
Biskupiji Krk na 25 godina. Po Biskupovoj
odluci u samostan je uselila Euharistijska
zajednica službenica Srca Isusova i Marijina
koju će kao kontemplativnu zajednicu
Biskup toga dana predstaviti vjernicima.

PREDUSKRSNI PLENARNI SVEĆENIČKI SASTANAK
Preduskrsno plenarno zasjedanje održano je u srijedu 9. travnja 2014. Započelo je
pokorničkim bogoslužjem u katedrali kojeg
je predvodio vlč. Silvio Španjić. Po svršetku
uvodne meditacije, uslijedila je pojedinačna
ispovijed i potom završni molitveni dio. U
10.45, o. Biskup je prisutne svećenike molitvom uveo u radni sastanak. U uvodnoj riječi
govorio je o naglasku kojeg Crkva danas na
poseban način stavlja na obitelj kao temelj
Crkve i opstanka čovječanstva uopće.
Spomenuvši nedavni sastanak delegata
biskupskih konferencija s područja Europe,
na kojem je i sam prisustvovao, svećenike je
upoznao s činjenicom da je potrebno bolje i
dublje poznavanje pastorala obitelji, te naglasio stvarnost rastavljenih samohranih
majki i očeva. Svećenici nažalost često puta
nisu u stanju kompetentno odgovoriti u pastoralnoj brizi za obitelji. To je bio i predmet
izvanrednog sastanka delegata biskupskih
konferencija Europe, održanog u Rimu.
Po uvodu, riječ je preuzela voditeljica
Ureda za pastoral braka i obitelji, socijalni
pedagog i student integrativne psihoterapije,
gđa. Josetta Blažić. U svojem izlaganju
svećenicima, gđa. Blažić postavila je pitanje
duhovnog stanja naših obitelji, konstatirajući
da je posebna briga Crkve na čelu s rimskim
Prvosvećenikom posvećena upravo obitelji
kao temeljnoj stanici ljudskog društva. Tema
predstojećeg
izvanrednog
zasjedanja
Biskupske sinode u Rimu koja će se održati
od 5. do19. listopada o.g. i one koja ima us106

lijediti 2015. kao redovita, biti će upravo
obitelj.
Vanredna sinoda naslovljena «Pastoralni
izazovi obitelji u kontekstu evangelizacije»
imat će za cilj precizirati ključno pitanje i
prikupiti svjedočanstva i prijedloge biskupa
kako bi se Evanđelje obitelji uvjerljivo naviještalo i živjelo; druga će sinoda (2015.)
imati za cilj pronaći operativne smjernice za
pastoral svake ljudske osobe i obitelji.
Danas se na obzoru pojavljuje problematika koja do prije nekoliko godina nije
bila toliko poznata: širenje zajednica koje ne
ulaze u brak, istospolni oblici zajedništva
kojima je često omogućeno posvajanje djece, jednoroditeljske obitelji, oblici feminizma neprijateljski nastrojenih prema Crkvi,
migracijski problemi i preoblikovanje samog
pojma obitelji, relativistički pluralizam u
shvaćanju braka, utjecaj medija na kulturu
shvaćanja braka i obiteljskog života, misaoni
pravci koji obezvrjeđuju postojanost i vjernost bračnog saveza, širenje pojave surogat
majki, slabljenje ili napuštanje vjere u sakramentalnost braka i ozdraviteljsku moć sakramentalne pokore. Obitelji koje žive u našoj
biskupiji nisu pošteđene takvih stvarnosti,
naglasila je gđa. Blažić.
«Pripremni dokument» kojeg su svećenici dobili, trebao je kapilarnim pristupom
prikupiti određene statističke podatke i doprinijeti pripravi za «Instrumentum laboris»
navedene Izvanredne Biskupske sinode. Rezultati ovog upitnika nisu bili na visini što
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potiče razmišljanje da se svećenici nisu
snašli u pastoralnoj stvarnosti obiteljske
problematike i rada s obiteljima. Utjecaji i
način modernog načina života raskidaju obiteljske veze, a obitelj izlažu lažnim slobodama koje upravo obitelj smatraju svojom
zaprekom. Zbog toga se remeti prirodan
ritam života, kako bi se obiteljski život što
više razrovao, obezvrijedio, lišio osobnosti.
Roditelji su uz sve navedeno dužni izboriti
se za obiteljski život, za svijet i vlastitu djecu, odnosno za Božji svijet. Mnoge obitelji u
tim nastojanjima ne uspijevaju. U skladu s
time, gđa. Blažić je izložila uzorak podataka
koji se tiču socijalne skrbi, u svrhu sagledavanja realnosti koja pogađa obitelji današnjeg vremena. Ured za obitelj koji djeluje u
krčkoj biskupiji pomogao je kroz 5 godina
djelovanja 28 obitelji. Održano je preko 600
sati savjetovanja i psihoterapije.
Ured je organizirao obiteljske nedjelje,
studijsko putovanje u Veronu i Bovolone u
svrhu osposobljavanja i učenja o osnivanju
obiteljskih zajednica pri župama (kao plod
susreta, bio je dolazak o. Renza Bonettija na
jedan od naših svećeničkih susreta, kao i početak redovitog tjednog klanjanja u nekim
župama). Također, savjetovalište za Billingsovu metodu počinje s radom na Krku,
Cresu i Lošinju, a Teen Star u Cresu. Prisustvovali smo VII. kongresu obitelji u Milanu.
Ured podržava razne inicijative vezane za
Zdravstveni odgoj u školama, Referendum
za obitelj, komunikaciju sa Gradom i općinama, organizacije tečaja priprave za brak
kao i edukaciju bračnih parova voditelja,
edukaciju za Teen Star, te organizaciju edukativnih tribina s obiteljskom tematikom.
«Ako su sve te aktivnosti, pa i nedavni
Prvi biskupijski susret obitelji naše biskupije
i cijela njegova priprema doprinijele tome da
se neke obitelji u našoj biskupiji više povežu, obnove svoje saveze, prepoznaju ljepotu
darivanja, puno je učinjeno. No mislim da to
ipak nije dovoljno. Želja nam je doći do
mladih i da se što hitnije u našu biskupiju
implementira Teen Star. Željeli bi doći up4/2014.

ravo do onih obitelji koje su na marginama
društva i Crkve. Očekujemo vašu podršku i
otvorenost za suradnju!» Tim je pozivom,
gđa. Blažić zaključila svoje izlaganje.
Krčki dekan i župnik i povjerenik za pastoral obitelji vlč. Anton Valković nastavio
je na istu temu s analizom onoga što je
ostvareno u pastoralu i što još predstoji za
učiniti. U tom smislu, istaknuo je kako je
svaki početak određenog pastoralnog djelovanja zahtjevan, nepoznat, i kao takav, prilika za učenje. Govoreći o tek održanom
Prvom biskupijskom susretu obitelji, istaknuo je da prisutnost i aktivno sudjelovanje
djece na proteklom susretu. Sudjelovanje u
takvim aktivnostima mladima pomaže da se
bolje ostvaruju u društvu i župnoj zajednici.
Oni su aktivno volontirali i uključili se u
konkretno pastoralno djelovanje. Krčki župnik je nastavio kako je od velike važnosti
konkretno uključivanje obitelji u pastoral
župe. Svjedočanstva bračnih parova bila su
«najsnažniji dio ovog susreta» jer su bračni
parovi iznoseći svoja iskustva otvorili mogućnost bolje komunikacije i evangelizacije.
Još jedna vrijednost Susreta bilo je sudjelovanje i svjedočanstvo kanadskog pisca
Michaela D. O’Briena. Vjernici su time bili
ponukani pročitati njegove knjige koje su
zbir mnogih životnih iskustava.
Zajednički ručak bio je prilika za opušteno i neusiljeno druženje obitelji, izmjenu
iskustava, bolje upoznavanje i stvaranje novog ozračja povezanosti. «Ovakva su događanja prilika za širenje pastoralnih okvira,
kako ne bi ostajali samo na pojedinim tipovima pastorala», istaknuo je vlč. Valković.
Ovaj susret se uklapa u novu trogodišnju strukturu pastorala obitelji koja je
zamišljena ciklusom u kojem bi svake treće
godine bio održan biskupijski susret obitelji
nakon kojeg bi se organiziralo nacionalni
susret obitelji, te studijski dan. Sljedeći nacionalni susret obitelji bit će na Trsatu, 15.
travnja 2015.
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Treba poraditi na redovnom pastoralu
naših obitelji. Važna je molitva, klanjanje
Presvetom, susreti s roditeljima, obiteljima i
odraslim vjernicima. Vlč. Valković je ponovio riječi kanadskog pisca Michaela D. O’
Briena da «renesansa treba započeti u obiteljima», «osoba po osoba, obitelj po obitelj».
Na bračnim susretima treba ponuditi
nove sadržaje s obzirom na različitost situacija u kojima se zaručnici odlučuju na sakrament ženidbe.
O. Biskup je potom svećenike pozvao
da se uključe u razgovor. Mons. Nikola Radić je u svojem interventu naglasak stavio na
sam sakrament ženidbe. Taj sakrament kao
da je ostao zaboravljen. Treba ponovno posvijestiti važnost i svetost sakramenta ženidbe. Drugi moment njegova promišljanja
bio je pravno administrativni vid i rad s
obiteljima. Treća misao bila je da je danas
preveliki naglasak na ideji dvoje djece, što
se protivi govoru o brojnim obiteljima.
Vlč. Anton Tamarut upozorio je na
stvarnost velikog broja rastavljenih. Dao je
poticaj da se češće organiziraju tematski
sastanci koji bi uvelike pomogli boljem
razumijevanju pastoralnih problema u radu s
obiteljima i njihovom djecom.
Generalni vikar mons. Slavko Zec podijelio je svoje dojmove sa susreta obitelji.
Smatra da je O’Brien bio ispit savjesti svima
prisutnima. Postavio je pitanje kako danas
ljude oduševiti za ljepotu sakramenta ženidbe.
Dr. Anton Bozanić, župnik u Omišlju,
posvjedočio je kako je na susretu u Dvorani
najsnažnije bilo svjedočanstvo obitelji, te da
je nedostajalo svjedočanstvo i obitelji s bolesnim djetetom. Istaknuo je krštenje petog
djeteta kao pozitivan čin u smislu promocije
života. Pisac Michael D. O’Brien pozitivan
je primjer svima nama. Ukazao je i na problem velikog broja mladih koji nisu oženjeni.
Mons. Mladen Mrakovčić istaknuo je
kako stanje u našim župama možemo s pozitivnim pristupom i polagano poboljšavati.
108

«Ovakva događanja su dobar poticaj za daljnji rad».
Vlč. Ivica Kordić iznio je statistike koje
ukazuju na stvarnost i kakvoću odnosa ljudi
i obitelji s Crkvom.
Bogoslov Saša Malović postavio je pitanje o radu s marginaliziranim obiteljima i
kako im što bolje pristupiti.
Vlč. Ivan Buić u interventu je izložio
problem rastava te rekao da je povezanost
obitelji s Crkvom temelj braka.
Mons. Depikolozvane, rapski dekan, intervenirao je s problematikom nesavjesnog
ulaska u brak.
Poslije intervenata, o. Biskup je progovorio o biti sakramenta ženidbe kojeg treba
itekako posvijestiti ljudima. «To je temelj i
odgovor na mnoga pitanja o rastavi i ne dolaska ljudi u Crkvi».
Na Zapadu se došlo do zaključka da se
obitelji ne raspadaju zato što Crkva ne bi
vrijedila, nego se Crkva izgubila zato jer se
obitelj rasipa. Naglasio je kako je iz nedjelje
u nedjelju sve manje ljudi prisutno na svetoj
misi. U isto vrijeme ima sve više rastava.
Bračni parovi ne mogu evangelizirati kad su
daleko od Boga. Premisliti treba i Pripravu
na brak. Potrebno je upoznati teologiju Ivana
Pavla II. o spolnosti i braku te je zatim
rastumačiti obiteljima i zajednicama kroz
kateheze ili homilije.
Na plenarnom zasjedanju sudjelovali su
svećenici: Badurina Anđelko, Badurina
Dudić Zvonimir, Barbiš Marinko, Boras
Krunoslav, Bozanić Anton, Brnić Ivan st.,
Brnić Ivan ml., Brozić Frane, Buić Ivan,
Crnović Tomislav, Dabo Bogumil, Dajčman
Krešimir, Dašek Marin, Debelić Ivan,
Debelić Tomislav, Depikolozvane Andrija,
Depikolozvane Anton, Guszak Milivoj,
Hendrih Marin, Ilijić Nikola, Ilijić Saša,
Jurasić Ivan, Justinić Dinko, Katunar Ivan,
Katunar Ivica, Kordić Ivica, Kordić Petar,
Kosić Josip, Krajnović Kristijan, Ljubičić
Drago, Martinčić Vjekoslav, Milovčić Ivan,
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Mrakovčić Božidar, Mrakovčić Mladen, Paljević Luka, Papić Ranko, Peranić Anton,
Polonijo Matej, Radić Nikola, Španjić
Silvio, Tamarut Anton, Toljanić Antun,
Turčić Anton, Turčić Ivan, Valković Anton,
Valković Jerko, Velčić Franjo, Vidas Josip,
Vitezić Franjo, Volarić Božidar, Zec Antun ,
Zec Slavko, Zubović Robert, Žic Mate. Oci
redovnici: o. Danijel Čolo, o. Ervin Ukušić,
o. Anton Badurina, o. Damijan Šešelja,

o. Vlado Rožić, o. Marko Vrgoč, o. Anto
Garić, o. Josip M. Vrdoljak, o. Rafael
Lukarić. Bogoslovi: Franko Markulić, Filip
Šabalja, Anton Budinić, Josip Karabaić i
Saša Malović.
Plenarno zasjedanje je završilo zajedničkim objedom u prostorima biskupskog
dvora.
Mlivoj Guszak, tajnik

BLAGOSLOV ŽUPNE KUĆE U VALUNU
Dana 25. travnja 2014. mons. Valter
Župan uputio se u mjesto Valun na otoku
Cresu. U novo-obnovljenoj župnoj kući sastao se s predstavnicima grada Cresa na čelu
s gradonačelnikom gosp. Kristijanom Jurjakom.
U 16 sati u crkvi sv. Marije predmolio je
svečanu pjevanu Večernju i prisutnima
progovorio o potrebi uzdržavanja župnih
objekata. Svećenici i mještani porijeklom iz
Valuna nesebično su pomagali obnovu
župne crkve. Obnova župne kuće trajala je
ukupno četiri godine uz mnoge žrtve i napore. Župna kuća «Palac» bit će mjesto za
odmor i ljetovanje gostiju. Time će ta kuća

postati samoodrživa i kao takva, biti primjer
za uzdržavanje ostalih crkvenih objekata. Po
svršetku pjevane večernje, mons. Župan je
uveo u molitvu za blagoslov župnih prostora. Nakon naviještene Božje riječi, uputio je
još nekoliko riječi okupljenim vjernicima.
Potom su se u procesiji prisutni mještani i
svećenici iz crkve sv. Marije uputili u župnu
kuću gdje je o. Biskup izmolio blagoslovne
molitve, te poškropio zidove župne kuće
blagoslovljenom vodom.
Uslijedilo je zajedničko druženje i
razgledavanje novo uređenih prostora.
Mlivoj Guszak, tajnik

IZBORNI KAPITUL OPATICE U RABU
Izborni kapitul opatice benediktinskog
samostana sv. Andrije ap. u Rabu održan je
u subotu, 26. travnja u popodnevnim satima.
Kapitulu je predsjedao mjesni biskup mons.
Valter Župan. Nazočan je bio kao tajnik
Kapitula asistent Federacije samostana
benediktinskih koludrica u Hrvatskoj o. Jozo
Milanović, OSB. Nakon zaziva Duha Svetoga, o. Milanović je pročitao 64. poglavlje
Pravila sv. o. Benedikta i objašnjenje tog
poglavlja. Zatim se pristupilo glasovanju i u
1. krugu je potrebnu dvotrećinsku većinu
4/2014.

dobila s. M. Marina Škunca, koja je na upit
Predsjedatelja prihvaća li službu opatice odgovorila potvrdno i Predsjedatelj ju je proglasio izabranom opaticom. Slijedilo je uručivanje znakova: opatičkog križa, pečata, ključa i opatičkog prstena. Zatim su sve redovnice novo izabranoj opatici izrazile poslušnost. Poslije kapitula u samostanskoj crkvi,
Biskup je slavio sv. Misu uz sudjelovanje
svih redovnica.
Mlivoj Guszak, tajnik
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MLADI KRČKE BISKUPIJE NA NACIONALNOM
SUSRETU MLADIH U DUBROVNIKU
Na dubrovačkoj tvrđavi Lovrijenac na
kamenu je upisano: «Non bene pro toto libertas venditur auro», što na hrvatskom znači «Sloboda se ne prodaje ni za sve zlato».
Slobodu koju nam je Krist darovao i na koju
nas poziva, uistinu se ne prodaje. Slobodu
koja nam je darovana trebamo vrednovati i
braniti, jer bez nje smo ništa. Gubimo vezu s
Kristom i sa životom na koji nas je pozvao,
a zbog kojega je on trpio i umro.
Trideset i pet tisuća mladih Hrvata iz
Hrvatske i dijaspore okupilo se 26. i 27.
travnja u Dubrovniku slaviti tu darovanu
nam slobodu i primiti poruku da ne budemo
robovi današnjice kada smo već slobodni. U
tom velikom broju našlo se i nas 190-ak
mladih iz krčke biskupije. U pet autobusa,
uz svećenike koji su nas pratili, krenuli smo
iz skoro svih župa naše biskupije: Novalje,
Luna, Banjola, Mundanija, Kampora, Raba,
Dubašnice, Vrha, Krka, Punta, Linardića,
Rasopasna, Polja, Vrbnika, Cresa, Valuna,
Nerezina, Ćunskog, Malog Lošinja,Velog
Lošinja i Ilovika.
Krenuli smo u petak, 25. travnja u večernjim satima kako bi stigli razgledati Dubrovnik u koji smo stigli u subotu u ranim jutarnjim satima.
Mons. Mate Uzinić, biskup dubrovački,
rekao je «Dubrovačka biskupija vam otvara
svoje srce, a Dubrovnik svoje zidine», i uistinu je bilo tako. Ljudi su nas dočekali uz
veselje i neizostavne osmijehe. Dubrovački
ugostitelji su nam stupili u susret i snizili
cijene u restoranima za mlade hodočasnike.
Pravoslavna, židovska i islamska zajednica
otvorile su vrata svojih hramova i domova
mladima, ne praveći vjerske razlike. Pri svakom upitu za informaciju, naišli smo na osmijeh i strpljivost. Kiša koja je neprestano
padala od ranog jutra nije nam pokvarila raspoloženje. Mokrih nogu, naoružani kabanicama ili kišobranima nastavili smo svoj put
110

po Dubrovniku, prisustvovali bogatom programu i razgledali još bogatiju povijest te se u
konačnici uputili prema luci Gruž na vrhunac susreta – misno slavlje.
Svečanu svetu misu predvodio je dubrovački biskup mons. Mate Uzinić uz koncelebraciju apostolskog nuncija, 15 biskupa i
500 svećenika. Sveta misa obilovala je pjesmom mladih, koja se nastavila i nakon nje,
iskrenom i nadahnjujućom propovijedi i najavom susreta u Vukovaru 2017. godine.
Nakon mise, napustili smo Dubrovnik i
krenuli prema župama dubrovačke biskupije
u kojima smo bili smješteni. Domaćini u župama: Trsteno, Ošlje, Nova Mokošica, Kliševo dočekali su nas radosno i s nestrpljenjem i potrudili se da se osjećamo kao kod
kuće.
U nedjelju 27. travnja, nakon svete mise
na kojoj su sudjelovali svi mladi te župljani,
zaputili smo se, neki na obiteljski ručak,
drugi svojim kućama a treći u razgledavanje.
Mladi iz Novalje i Luna koji su bili smješteni u župi Trsteno pošli su u posjet Arboretumu Trsteno, najstarijem na svijetu. Osvrnuvši se na susret ostaju nam samo prekrasne uspomene.
Na ovakvim i sličnim susretima, uvijek
me iznova iznenadi količina Božje ljubavi
prema nama. Toliko nas voli da se trideset i
pet tisuća hodočasnika i svjedoka njegove
ljubavi odjedanput našlo na istome mjestu
da tu ljubav posvjedoči. Bilo je prekrasno
pogledati u svako od tih lica i u njemu vidjeti lice Uskrslog Krista. Osjećaj je predivan
kada vidiš da naša mala Hrvatska odiše mladima koji slijede Krista i njegove riječi, žive
njegov put i shvaćaju vrijednost njegove
muke bez koje ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
Završila bih riječima mons. Uzinića:
«Svojom mladošću, vedrinom, unatoč obla-
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cima i kiši, strpljivošću, molitvom, pjesmom, pokazali ste da Crkva, ovaj narod i
ova zemlja imaju budućnost. Neka uskrsnuli
Gospodin, koji nas je na slobodu pozvao,

ohrabri svaki vaš korak, da smjelo idete ususret životu koji je pred vama.»
Paola Samaržija

POSJET BISKUPA MONS. VALTERA ŽUPANA
HRVATSKIM MISIJAMA U ASTORIJI I NEW JERSEY-U
Ovogodišnja proslava bl. Ivana Merza
bila je posebno vesela. Unatoč mnogim svibanjskim obavezama, posjetio nas je naš biskup mons. Valter Župan u pratnji svog tajnika vlč. Milivoja Guszaka. Nakon dočeka
na aerodromu uputili smo se prema maloj
hrvatskoj misiji koja svoje središte ima u
američkoj župi Predragocjene Krvi u Astoriji, NY.
Pripreme su bile u punom jeku. Folkloraši su utvrđivali zadnje finese, kostimi su se
peglali, djeca učila recitacije, domaćice pekle pogače... Svi smo se potrudili da naša
draga domovina bude korak bliže, da naša
zajednica postane poput otoka na Jadranu
svojim jedinstvenim položajem i karakterističnošću.
3. svibnja, na sam dan proslave našeg
zaštitnika bl. Ivana Merza, rano ujutro, krenuli smo prema Brooklynu. Tamo nas je u
biskupskoj rezidenciji srdačno dočekao domaći biskup mons. Nicholas DiMarzio.
Uz pravi američki doručak razgovarali
smo o našim biskupijama, o problemima ali
i radostima svakodnevnog pastoralnog rada.
Misno slavlje u čast bl. Ivana Merza započelo je svečanom procesijom i riječima
pozdrava voditelja misije vlč. Vedrana Kirinčića.
Otac Biskup je u svojoj pozdravnoj riječi posebno naglasio potrebu opraštanja kao
preduvjet za zajedništvo s Bogom i braćom.
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Tijekom svečanosti naša je kandidatica za
sakrament potvrde, Gabriela Begonja pomazana uljem krizme. Iza pričesti poput tridesetak je djece pred svima otpjevalo himan
bl. Ivanu Merzu: «Hvala ti orle».
Obogaćeni Euharistijom, nastavili smo
naše slavlje u zgradi župne škole prigodnim
programom, večerom i zabavom. Djeca su
priredila i prekrasnu predstavu. Svoju prigodnu riječ uputila nam je i konzulica gđe.
Marina Rogina.
Nakon programa nastavljeno je druženje
uz svečarski stol koji pripremile naše domaćice i naši ugostitelji iz svojih njujorških restorana.
Obnovljeni u duhu, duši i tijelu, mnogi
su pokazali i svoje plesne sposobnosti.
Slijedećeg dana o. Biskup je pohodio
obližnju hrvatsku misiju u New Jersey-u
koja je po prvi puta imala misu u svome
novome središtu, u župnoj crkvi sv. Ivana
Nepomuka. Tamo je vlč. Giordano Belanić
uz punu crkvu vjernika pozdravio biskupa
Valtera Župana te izrazio veselje što se kao
zajednica nalaze na novom početku.
U manje od godinu dana, posjetili su nas
zagrebački kardinal Josip Bozanić i naš
krčki biskup Valter Župan. Naše se hrvatske
misije nadaju da će i u buduće uživati
potporu i ohrabrenje hrvatskih biskupa.
Možemo im samo reći: hvala, i dođite nam
opet!
vlč. Vedran Kirinčić
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