
 

 

BISKUPOVA VAZMENA PORUKA 

 

Braćo i sestre! Isusovo uskrsnuće je  

događaj koji bi svakome trebao otvoriti oči 

da razumije kako naš život nadilazi ono što 

vidimo, u čemu se krećemo i što nas najviše 

zaokuplja. Čovjek Isus Krist smrću je i  

uskrsnućem prešao u tu stvarnost, u slavu 

svog Oca. To je stvarnost koja je određena 

za svakoga. Svi ćemo uskrsnuti, ali prema 

Isusovim riječima: jedni, koji su povjerovali 

evanđelju i činili dobro, na uskrsnuće života, 

drugi, koji su činili zlo, na uskrsnuće osude. 

 No, bilo bi pogrešno događaj Vazma – 

Uskrsa svesti samo na poticaj kako treba iz-

bjegavati zlo, a činiti  dobro. Poruka Vazma 

je sveobuhvatna, mnogo šira. Apostol Pavao 

u svojem pismu vjernicima u gradu Korintu 

piše neka traže ono što je gore, neka okrenu 

svoje misli prema stvarima koje su gore, 

«gdje Krist sjedi s desne Ocu», a ne prema 

onima koje su ovdje na zemlji. Nije mu bila 

namjera nagovarati ih na neki otuđeni način 

života koji traži  rješenje u nestvarnosti, «u 

oblacima» kad je već nemoguće ovdje doći 

do zadovoljavajućeg rješenja. Stari je  

prigovor da vjernici gledaju prema oblacima 

a zaboravljaju na potrebe života. Poruka  

Vazma i riječi apostola Pavla  naglašavaju 

potrebu da svaki čovjek temeljito promijeni 

svoj život na način da se suobliči, učini  

sličnim Kristu. Takvo suobličenje Isusu 

Kristu kršćanina vodi i čini ga sposobnim ići 

prema uskrsnuću, uvodi ga u prostore  

vječnosti.  

Takav život ne čini čovjeka nesposob-

nim za zemaljske planove i poslove. Upravo 

suprotno! Živeći životom Isusa Krista i 

evanđelja svaki pojedinac i čitave zajednice 

ispravno znadu prihvatiti svoje poslanje i 

zadaću. Ondje gdje nema toga suobličenja s 

Isusom Kristom, nego se sve gleda samo 

ovozemaljski, događaju se najgora izopače-

nja i zločini koji vode u velike krize i osiro-

mašuju čitave narode. 

Ali vi, braćo, niste od tih. Po krštenju 

ste i po vazmenoj ispovijedi ustali na svjetlo 

novog života. Živite tim životom, pa kad se 

pojavi Krist, vaš Život, tada ćete se i vi s 

njime pojaviti u slavi.  

Da tako bude, čestitajući Uskrs, želi 

vam  

Vaš biskup:  

 Valter, v. r. 

U Krku, na 5. korizmenu nedjelju, 6. trav-

nja 2014. 

 

Broj: 275/2014. Krk, 8. travnja 2014. 

Ovu poruku neka svećenici pročitaju vjernicima na svetkovinu Vazma na svim misama s 

pukom. 

BISKUP: 

 Valter, v. r. 

   

  
   God. 2014. 

 
      broj 3 
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IZJAVA KOMISIJE HBK «IUSTITIA ET PAX»  

O POTREBI TEMELJNIH SUGLASNOSTI I STVARNE SOLIDARNOSTI  

U HRVATSKOJ, EUROPI I SVIJETU 

 

U vrijeme kad se vrtoglavo povećava 

broj naših sugrađana koji ostaju bez posla i 

bez zarađene plaće, kad ugroženost popla-

vama još uvijek mori veliki broj obitelji i 

kad tjeskoba i strah od otpuštanja s posla 

ispunjaju duše mnogih koji rade, ova Komi-

sija želi predočiti javnosti svoj skroman pri-

log hrvatskoj i europskoj raspravi o potrebi 

suglasnosti o temeljnim nacionalnim intere-

sima i stvarne međunarodne solidarnosti. 

1. Javni interes i «strukturne refor-

me». Iz dana u dan čuje se, poglavito iz fi-

nancijskih, ali i političkih krugova u nas i u 

Europi, kako su u Hrvatskoj i brojnim dru-

gim zemljama potrebne «strukturne refor-

me». Ne želimo nijekati potrebu racionalnog 

poslovanja i pravednog korištenja javnog 

novca u zemljama gdje je prethodni, totali-

tarni režim izbrisao brojne bitne kriterije do-

brog gospodarenja i upravljanja. No, jedna-

ko tako ne možemo ne vidjeti da «strukturne 

reforme» pogoduju gotovo isključivo privat-

nim interesima novčara, špekulanata i trgo-

vaca, a štete javnom interesu i navlastito 

pravima zaposlenika. Te se reforme naime 

više ne zahtijevaju samo od bivših komunis-

tičkih država nego i od demokratskih zema-

lja koje su u razdoblju «30 slavnih godina» 

(1950.-1980.) bile uspostavile prilično pra-

vednu ravnotežu u odnosu rada i kapitala. 

«Strukturne reforme» se  svode na «fleksibi-

lizaciju tržišta» i cijene rada – tj. na lakoću 

otpuštanja i smanjivanja plaća – te na trajno 

smanjivanje djelovanja (socijalne) države, a 

sve pod izlikom poduzetničke slobode i pot-

rebe rasta. Te reforme privatne probitke 

pretpostavljaju javnom interesu, i to baš u 

doba kad su lakomi novčari i trgovci uveli 

dobar dio svijeta u krize i recesije, u nezapo-

slenost i dužničko ropstvo. 

2. Dostojanstvo građana i vlast stra-

naka. U Hrvatskoj je danas već više od 

380.000 naših sugrađana koji žele i imaju 

potrebu raditi bez posla, a preko 300.000 

osoba ima blokirane račune. Među nezapos-

lenima je golem broj mladih i obrazovanih, 

koji gube nadu da će u Hrvatskoj moći živje-

ti od svog rada i zasnovati obitelj. U nas, na-

žalost, prevladava uvjerenje da je obrazova-

nje tek «trošak», a ne način dobra i pravedna 

investiranja za budućnost. Kao da se ne želi 

vidjeti da će bez današnjega mladog narašta-

ja naša zemlja samo siromašiti i propadati, a 

potom i opustjeti.  

Prije dva desetljeća, kad se Hrvatska 

bolno pridizala iz ratnih stradanja, njezina 

perspektiva ni blizu nije bila tako sumorna 

kao danas, navlastito ne u usporedbi s  

drugim postkomunističkim državama. Za 

današnje stanje odgovornost snose - istina, u 

različitoj mjeri - sve dosadašnje izvršne i 

zakonodavne vlasti, koje su privatizirale i 

«pretvarale», zaduživale Hrvatsku i «libera-

lizirale» je od njezinih rijetkih bogatstava. 

Hrvatska je danas bolesna i jadna od stalna 

kadroviranja od strane stranačkih stožera jer 

se sa svakom smjenom vlasti svaki put 

smjenjuje stotine ljudi, pa su na odgovorna 

mjesta često dolazile i nevježe i neznalice ali 

i sebični ljudi koji gledaju jedino svoje  

interese. Zato se nije čuditi da neki javni  

zaposlenici «bez ikakve grižnje savjesti»  

bacaju na ulicu tisuće radnika i njihovih  

obitelji a da sami nisu poduzeli ništa da  

reformiraju i unaprijede javne službe i javne 

tvrtke, da obrazuju javne menadžere i zaštite 

javnu upravu i javne tvrtke od dnevne politi-

ke i stranačkih probitaka.  

I nije točno, kako to tvrde neoliberalni 

hrvatski političari, da je svaka država loš 
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gospodarstvenik. Tu tezu opovrgavaju iskus-

tva europskih država u kojima javni sektor 

uspješno posluje na tržištu. Štoviše, u nas 

kao da se ne zna da država i javne zajednice 

moraju biti zaštitnici javnog interesa i općeg 

dobra, a da taj interes i takvo dobro moraju 

imati pravo prvenstva nad privatnim probit-

cima i nad sve «legitimnijom» pohlepom. To 

treba znati, u to vjerovati i na tome raditi! 

3. Socijalna država i radnička prava. 

Hrvatska je, po prvom članku svog Ustava - 

«socijalna država», ali je ona to u praksi sve 

manje, i to ne samo zbog vanjskih pritisaka 

globalizacijskih institucija (MMF, Svjetska 

banka, Svjetska trgovinska organizacija…) 

nego i unutarnjih rasipnika javnih i zajed-

ničkih dobara. Hrvatska je sve manje soci-

jalna i stoga što je državni (u)stroj razgrađen 

u mnoštvo agencija (anglosaksonskog tipa) i 

«nezavisnih» institucija, a što i opet pogodu-

je «umnažanju fotelja», tj. stranačkom kli-

jentelizmu, a ne pravima građana. 

U sumornoj atmosferi nazadovanja soci-

jale i solidarnosti s najugroženijima i najma-

nje zaštićenima, rijetka svjetlija točka je 

odustajanje Hrvatske vlade od prijedloga 

Zakona o povremenim poslovima, koji je 

trebao regulirati poslove male vrijednosti i 

ograničena trajanja. Željeti je da to odustaja-

nje ne bude tek taktičko i privremeno, nego 

trajno. Europska iskustva pokazuju, naime, 

da takvi poslovi često služe razbijanju trajni-

jih poslova, sprječavaju obrazovanje i nap-

redovanje radnika i povećavaju broj siroma-

šnih među tako zaposlenima. I zato se nije 

čuditi što su slovenski građani referendu-

mom odbili donošenje takvog zakona. 

Mnogo pak više zabrinjava prijedlog 

Zakona o radu, koji u velikoj mjeri snižava 

prava zaposlenika liberalizirajući «tržište 

rada», tj. omogućavajući da se olako otpušta 

radnike, koji na taj način prvi i jedini snose 

rizik tržišnih kretanja ali i lošeg upravljanja 

tvrtkama. Ovaj prijedlog omogućuje značaj-

no povećanje prekovremenog rada i, općeni-

to, ostavlja poslodavateljima da uređuju rad-

no vrijeme zaposlenika kako god žele. Ako 

takve odredbe budu prihvaćene, od njih će 

trpjeti ne samo zaposlenici i njihovo zdrav-

lje, nego i njihove obitelji, koje će još teže 

moći biti zajedno. Takve će odredbe biti  

veoma štetne i za građansku i svaku drugu 

javnu i osobnu zauzetost zaposlenika. Ovaj 

zakonski prijedlog, osim toga, nije zaštitio 

nedjelju kao dan obvezna počinka i  

mogućnosti zajedničkog bivanja obitelji uz 

istovremene građanske i druge slobodne  

djelatnosti i zauzetosti radnih ljudi. 

U ovom prijedlogu Zakona o radu  

pojavljuju se zlosretne «agencije» za priv-

remeno zapošljavanje, kojima se ostavlja 

velika sloboda pravog trgovanja zaposleni-

cima i snižavanja plaća,  što bitno smanjuje 

prava kolektivnih pregovora, ugovoranja i, 

općenito, prava radnika iz tih ugovora. Ali 

ne samo to, taj prijedlog zakona bitno sma-

njuje prava sindikata, što predstavlja veliko 

nazadovanje, kako civilizacijsko tako i ono 

ljudskih prava i radničkih sloboda. Komisija 

podsjeća da je socijalni nauk Katoličke Crk-

ve, počevši s okružnicom Rerum novarum 

pape Lava XIII. još daleke 1891. godine, 

krenuo od potrebe zaštite prava radnika i 

navlastito prava na sindikalno organiziranje, 

pregovaranje i zaštitu njihovih prava, uklju-

čujući i pravo na štrajk. Stoga je neshvatlji-

vo i neprihvatljivo da se danas uloga  

sindikata smanjuje i marginalizira stvarajući 

pritom privid veće uloge radničkih vijeća, 

posebice kod kolektivnih otkaza. Radnička 

vijeća međutim nisu nezavisna od posloda-

vatelja, ona nisu ni strana u kolektivnom 

ugovaranju i pregovorima, ona nemaju pra-

vo na štrajk. Nije dakle ni dobro ni praved-

no, ni sukladno konvencijama Međunarodne 

organizacije rada, kojih je Hrvatska potpis-

nica, da se uz pomoć njih marginaliziraju 

sindikati.   

4. Narodna suglasnost oko bitnih pi-

tanja. Narav i složenost teškoća kroz koje 

prolazi Hrvatska ukazuju da ne će biti mo-

guće izići iz njih bez velikog napora čitavog 

društva ali ni bez prethodne suglasnosti poli-

tičkih snaga oko bitnih problema te oko stra-
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teških nacionalnih interesa. Među ostalima, 

u ove spadaju i radno zakonodavstvo i  

reforma javne i državne uprave; porezna  

politika prema radu i potrošnji te prema  

kapitalu i financijskim transakcijama; i 

energetska politika i borba protiv klimatskih 

promjena, kao i ophođenje s njihovim  

posljedicama; i očuvanje i promicanje preos-

talih javnih i općih dobara – zemlja, vode, 

more, šume – za ovaj i za buduće naraštaje. 

Među  vitalna pitanja spada osobito zaštita 

obitelji i demografska, natalitetna politika 

jer Hrvatska je zaražena «bijelom kugom». 

Hrvatska mora pronaći konsenzus oko 

tih bitnih pitanja; to je njezin biti ili ne biti. 

Bilo bi stoga dobro i pravedno, za građanski 

mir i narodnu volju-živjeti-zajedno, da poli-

tičke snage – i sadašnje i buduće – što prije 

krenu putem suradnje oko ovih bitnih tema i 

pitanja, te da se, umjesto grijeha struktura, 

počnu graditi velike koalicije za dobar život 

svih građana. Pri tom ne treba zazirati ni od 

referenduma. Od katoličkih vjernika, kao i 

od svih ljudi dobre volje, treba očekivati da 

se uključe u ovakve «putove dobra» jer vre-

mena je sve manje u današnjem, silno prom-

jenjivom svijetu, u kojem su se sva kretanja 

ubrzala. 

5. Solidarnost s narodima u nevolji. 

Kad je hrvatski narod prije dva desetljeća 

bio ugrožen u svojoj fizičkoj biti i materijal-

noj osnovici, s njim se solidarizirala hrvats-

ka dijaspora ali smo kao narod doživjeli i 

veliku pomoć brojnih ljudi dobre volje pos-

vuda po svijetu te postupno, i država i me-

đunarodnih organizacija.  

Naša Komisija podsjeća i ističe da je  

naša dužnost – i kršćanska i građanska i 

ljudska – da iskažemo svoju stvarnu solidar-

nost ne samo s potrebnima i sirotima u vlas-

titoj domovini nego i u svijetu, te da u toj 

skrbi počnemo s najbližima. To su ne samo 

Hrvati u Bosni i Hercegovini – koji su kriv-

njom velikosrpskog agresora, ali i odgovor-

nošću nekih politika Republike Hrvatske, 

danas osiromašeni i obespravljeni u vlastitoj 

domovini te još i majorizirani u Federaciji – 

nego i svi građani te nesređene zemlje, koji 

trpe od bezakonja, korupcije, nezaposlenosti 

i nejednakosti. Nepravedni Daytonski «mir» 

– kojim je cinični svijet podijelio Bosnu i 

Hercegovinu i nagradio napadače i genocid, 

a samo zaustavio rat – treba što hitnije izmi-

jeniti i osigurati uvjete obnove države i druš-

tva te poštivanje zakona. Isto tako  potrebno 

je pravno i silom javne vlasti osigurati sva 

ljudska, građanska i nacionalna prava svih 

autohtonih stanovnika Bosne i Hercegovine, 

osobito Hrvata koji su najnezaštićeniji. 

Našu stvarnu solidarnost zaslužuje i je-

dan drugi europski narod koji sveudilj trpi 

od naslijeđa totalitarne i kolonijalne prošlos-

ti, gladomora i genocida, ali i od progona 

svojih duhovnih i intelektualnih elita te od 

korupcije i nasilja korumpirane vlasti. To su 

Ukrajinci, koji danas brane ne samo cjelovi-

tost svoje države nego i «europske vrijed-

nosti slobodnog i pravednog društva doslov-

no do krvi», kako nam u svom pismu nade 

od 24. siječnja poručuje Jurij Andruhovič, 

danas vodeći ukrajinski pisac i pjesnik, ese-

jist i prevoditelj. Zbog novih događaja u Uk-

rajini a na temelju pisma Velikog Nadbisku-

pa kijevsko-galicijskog, poglavara Ukrajin-

ske grkokatoličke Crkve Svjatoslava Ševču-

ka koje je dobila Hrvatska biskupska konfe-

rencija i u kojem se opisuje dramatičnost 

situacije, Komisija poziva sve vjernike u 

Hrvatskoj da mole za mir u Ukrajini.  

Našu solidarnost danas treba i patnički 

sirijski narod, koji već gotovo tri godine kr-

vari u strašnom građanskom ratu, koji je po-

kosio već više od 130.000 žrtava, većim di-

jelom civila, posebice djece. Taj rat prate i 

brojni progoni sirijskih kršćana, kojih je bilo 

u Siriji 10% prije ovoga rata, a koji polako 

nestaju iz te zemlje, u kojoj su prve kršćan-

ske zajednice nicale još tijekom prvih puto-

vanja svetog Pavla u Rim. 

I ne će biti ni od kakve koristi ako na 

sve ove tragedije i progone iskažemo samo 

našu «duboku zabrinutost», kako nas ovih 

krvavih kijevskih dana u svom kriku upozo-

rava Miroslav Frankovič Marinovič, vice-
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rektor ukrajinskog Katoličkog sveučilišta i 

predsjednik Pen-kluba. Jer ove nevolje i tra-

gedije zahtijevaju od svih – a nadasve od 

hrvatskih predstavnika u međunarodnim or-

ganizacijama, posebice u Europskoj uniji – 

da  poduzmu odlučne i oštre mjere protiv 

korumpiranih i zločinačkih političara koji u 

Bosni i Hercegovini, Ukrajini i Siriji obes-

pravljuju, progone i ubijaju vlastite sugrađa-

ne. Europska unija i demokratske države 

imaju dužnost zalagati se, ne samo riječima 

nego i konkretnim djelima, za pravdu i mir. I 

to hic et nunc – upravo sad u ovim nesretnim 

zemljama jer sutra će biti prekasno. 

U Zagrebu, 5. ožujka 2014.  

Mons. dr. sc. Vlado Košić 

Predsjednik Komisije HBK «Iustitia et pax» 

 

 

 

PRIOPĆENJE SA XVI. REDOVNOG GODIŠNJEG 

ZAJEDNIČKOG ZASJEDANJA BK BIH I HBK 

 

U prostorijama Biskupskog ordinarijata 

u Banjoj Luci, 26. veljače 2014., održano je 

XVI. redovno godišnje zajedničko zasjeda-

nje Biskupske konferencije Bosne i Herce-

govine i Hrvatske biskupske konferencije. 

Na jednodnevnom zasjedanju, kojem su 

predsjedali biskup banjolučki mons. dr. Fra-

njo Komarica, predsjednik BK BiH, i nadbi-

skup zadarski mons. dr. Želimir Puljić, pred-

sjednik HBK, sudjelovali su svi članovi Bis-

kupske konferencije BiH i članovi Hrvatske 

biskupske konferencije, osim mons. Slobo-

dana Štambuka i mons. Nikole Kekića koji 

su se ispričali. 

Na dijelu zasjedanja sudjelovao je i apo-

stolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzu-

to koji je prenio pozdrave Svetog Oca i  

Državnog tajnika kardinala Petra Parolina. 

Podsjetio je, uz to, i na pismo bivšeg Držav-

nog tajnika kardinala Bertonea od prije dvije 

godine (14. siječnja 2012.) u kojem je izra-

žena zabrinutost Svete Stolice glede buduć-

nosti Katoličke Crkve u BiH. 

Nakon izvješća o aktualnom stanju Ka-

toličke Crkve i društva u Bosni i Hercegovi-

ni, izražena je zabrinutost zbog nejednakop-

ravnosti Hrvata s druga dva naroda te istak-

nuta potreba rada na svim razinama da svaki 

narod i svaki čovjek u svakom dijelu Bosne i 

Hercegovine ima jednaka prava. Biskupi 

Hrvatske biskupske konferencije ponovno su 

izrazili bratsku blizinu i potporu svojoj braći 

u biskupstvu u BiH u svim njihovim briga-

ma i strepnjama za budućnost katoličke po-

pulacije, a preko njih svim članovima njiho-

vih biskupijskih zajednica u BiH. Zajednički 

su razmišljali i o pokretanju novi inicijativa 

učinkovitije potpore što bi, između ostalog, 

uključivalo i bolju međusobnu povezanost i 

pomaganje svećenika, župa i dekanata pose-

bno u pograničnim područjima.  

Biskupi su upoznati s raspodjelom 

sredstava prikupljenih tijekom prošlogodiš-

nje akcije koju, pod nazivom «Tjedan soli-

darnosti s Crkvom i ljudima u BiH», provodi 

Hrvatski Caritas u suradnji s Caritasom Bis-

kupske konferencije BiH od 2007. godine. 

Želja biskupa je da ta akcija preraste u trajan 

oblik svjedočenja solidarnosti Crkve i gra-

đana iz Republike Hrvatske s Crkvom i lju-

dima u Bosni i Hercegovini. Također su 

upoznati s tijekom priprema za provođenje 

ovogodišnjeg Tjedna solidarnosti koji želi 

još više potaknuti dijalog između ljudi, crk-

venih i javnih institucija i gospodarskih sub-

jekata u obje zemlje. Biskupi Biskupske 

konferencije BiH ponovno su izrazili zah-

valnost biskupima, a preko njih i svim dob-

ročiniteljima u Republici Hrvatskoj. 

Posebnu pozornost biskupi su i ovaj put 

posvetili hrvatskoj inozemnoj pastvi i traže-

nju najboljeg načina da se, unatoč potrebama 

u vlastitim biskupijama, odgovori na oprav-

dane duhovne potrebe Hrvata katolika širom 
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svijeta. Saslušali su izvješća te dali potrebne 

smjernice Ravnateljstvu dušobrižništva za 

Hrvate u inozemstvu. Zahvalili su ravnatelju 

fra Josipu Bebiću, članu Franjevačke pro-

vincije Presvetog Otkupitelja – Split, za nje-

govo neumorno zauzimanje i suradnju s  

hrvatskom inozemnom pastvom te prihvatili 

njegove razloge radi kojih od ljeta 2014. go-

dine neće moći obavljati ovu službu. Tako-

đer su odlučili da ga na toj službi naslijedi 

svećenik Zagrebačke nadbiskupije vlč. dr. 

Tomislav Markić, ravnatelj Nadbiskupijskog 

pastoralnog instituta u Zagrebu. I ovom pri-

godom biskupi su izrazili zahvalnost broj-

nim svećenicima, redovnicima, redovnicama 

i drugim pastoralnim djelatnicima koji skrbe 

za Hrvate katolike širom svijeta. Na osobit 

način pozvali su sve Hrvate katolike da mole 

za nova svećenička  redovnička zvanja u  

hrvatskim misijama širom svijeta kao i u 

domovinskoj Crkvi kako bi uvijek bilo onih 

koji će u njima snažiti vjeru pradjedova i 

ljubav prema svom hrvatskom rodu i narodu. 

Tijekom razmatranja pojedinih pitanja 

na liturgijskom planu, biskupi su se složili 

da je važno zajedničko usuglašeno i koordi-

nirano djelovanje kada je riječ o unošenju 

hrvatskih blaženika u dva nacionalna kalen-

dara, pojedinim izdanjima vezanim uz litur-

giju o čemu će brigu voditi i davati zajed-

ničke prijedloge predsjednik Biskupske ko-

misije za liturgiju HBK i predsjednik Vijeća 

za liturgiju BK BiH. 

Biskupi su saslušali i izvješće o radu 

Komisije HBK i BK BiH za Hrvatski marti-

rologij. Upoznati su i s prijedlogom metodo-

logije rada na popisu žrtava Drugog svjets-

kog rata i poraća, a dali su i svoje smjernice 

za neke konkretne prijedloge. 

Biskupi su primili na znanje i pisano 

izvješće o aktivnostima Papinskih misijskih 

djela u RH i u BiH koja su poveznica s 90 

hrvatskih misionara i misionarki u 28 zema-

lja svijeta i animatori misijske svijesti među 

vjernicima u Republici Hrvatskoj i u Bosni i 

Hercegovini.  

Banja Luka, 26. veljače 2014.  

 

Tajništvo HBK 

Tajništvo BK BiH
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ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA 

 

Broj: 276/2014. Krk, 8. travnja 2014. 

VELIKI ILI SVETI TJEDAN 

 

Svečana godišnja proslava Vazmenog 

otajstva u Svetom Tjednu započinje na Mas-

linsku nedjelju.  

Na VELIKI ČETVRTAK, 17. travnja u 

10.00 sati Biskup će u katedrali slaviti sve-

čanu koncelebriranu Misu posvete ulja.  

Na toj će Misi svećenici obnoviti svoja sve-

ćenička obećanja. Na ovu Euharistiju pozi-

vam sve svećenike, redovnike, redovnice, 

klerike, bogoslove i sjemeništarce. Zahvalju-

jem svećenicima čijim strpljivim radom sva-

ke godine lijepi broj naših vjernika sudjeluje 

na Misi posvete ulja. Uvjeren sam da će se 

na vaš poziv i ove godine odazvati velik broj 

vjernika.  

Svećenici vrbničkog, lošinjskog i omi-

šaljskog dekanata te župnik Krka, na čijim 

se područjima ove godine slavi sveta potvr-

da, neka animiraju svoje krizmanike i potak-

nu ih na sudjelovanje na misi Krizme u ka-

tedrali. 

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 i bo-

goslove pozivam u 12.00 sati na objed u Bi-

skupskom dvoru. 

Na večer se u svakoj župi slavi samo je-

dna sveta Misa Večere Gospodnje. Neka se 

svi svećenici i redovnici toga pridržavaju i 

koncelebriraju na toj misi. Svećenici koji su 

prije podne slavili s Biskupom Misu posvete 

ulja mogu  slaviti i Misu Večere Gospodnje. 

Svećenici i redovnici u gradu Krku pozvani 

su na Misu Krizme i na Misu Večere Gos-

podnje u katedralu. 

Milostinjom Velikog četvrtka pomažemo 

djelo ljubavi za potrebne.  

VELIKI PETAK je za vjernike dan posta 

i nemrsa. Svake godine milostinja današnjeg 

dana ide za pomoć Svetoj Zemlji i Istočnim 

Crkvama – milostinja za sveta mjesta.   

Budimo bliski u molitvi i odricanju u ko-

rist kršćana toga područja, svjesni brojnih i 

mučnih trpljenja koje podnose. Dan Velikog 

petka dan je kada na poseban način osjeća-

mo zajedništvo sa braćom i sestrama toga 

kraja, opterećenih tolikim patnjama.  

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.  

BISKUP: 

 Valter, v. r. 
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Broj: 277/2014. Krk, 8. travnja 2014. 

 

NEDJELJA DOBROG PASTIRA – DAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA 

– 11. SVIBNJA 2014.  

 

Četvrtu vazmenu nedjelju – 11. svibnja 

2014. – 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. 

U Službenom vjesniku Biskupije Krk, br. 

2/2014, str. 48, u rubrici «Dokumenti» doni-

jeli smo Poruku pape Franje za 51. Svjetski 

dan molitve za duhovna zvanja. 

BISKUP: 

 Valter, v. r. 

 

 

 

Broj: 278/2014. Krk, 8. travnja 2014. 

 

MJESEC SVIBANJ 

 

U nedjelju 6. travnja, okupili smo se s  

našim obiteljima na prvom Biskupijskom 

susretu obitelji. Njihov veliki odaziv, aktiv-

no sudjelovanje, svjedočanstva i zajedništvo 

na susretu trebaju nam dati dodatni impuls 

za još intenzivniji i ozbiljniji angažman oko 

obiteljskog pastorala, rada s obiteljskim za-

jednicama i molitve za obitelji. 

Na susretu smo opetovano slušali kako se 

obitelj ne može ostvariti i živjeti zdravim i 

autentičnim obiteljskim životom ukoliko ne 

živi snažnim molitvenim životom. A kome 

da predamo naše obitelji, kome da se one 

utječu i koga da mole za zaštitu i pomoć, 

ako ne Svetu Obitelj?  

Mjesec svibanj koji započinje blagdanom 

sv. Josipa, a zatim je tradicionalno obilježen 

pobožnošću prema našoj Nebeskoj Majci 

Mariji, posvetimo tako molitvi za naše obite-

lji, za zajedništvo u obitelji, njihov rast u 

povjerenju i predanju, otvorenost životu, 

hrabrost i ustrajnost u životnim teškoćama, 

molitvi za njihovu djecu… U tome neka 

nam pomogne i Molitva Svetoj Obitelji koju 

smo da sada molili a koju su vjernici lijepo 

prihvatili i naučili. Preporučam da se ta mo-

litva moli u mjesecu svibnju. 

Na zajedničkim svibanjskim pobožnos-

tima moljenja svete krunice potaknimo obi-

telji da, koliko je god to moguće, ožive obi-

teljsku molitvu. Također, potaknimo sudje-

lovanje djece na svibanjskim pobožnostima. 

Znamo da su oni i njihovo prisustvo često 

najbolji poticaj i njihovim roditeljima na su-

djelovanje.  

Zagovor Majke Marije neka nam pomo-

gne u našim nastojanjima. 
 

BISKUP: 

 Valter, v. r. 
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IZ KATEHETSKOG UREDA 
 

Broj: 35/2014.                                 

Krk, 29. ožujka 2014. 

 

HODOČAŠĆE DJECE KRČKE BISKUPIJE NA GROB BISKUPA MAHNIĆA 2014. 

 

Poštovana/i! 

Hodočašće djece viših razreda osnovne 

škole na grob biskupa Mahnića organizirat 

će se i ove godine i to u subotu, 12. travnja. 

Prema ranijem dogovoru geslo svih susreta 

je: «Svijetli trag biskupa Antuna Mahnića», 

a svake se godine daje određeni naglasak. 

Budući je ova godina u znaku pastorala obi-

telji i Biskupijskog susreta obitelji, misao 

vodilja je «Moja obitelj».  

Da bismo se što bolje pripremili za ovo 

hodočašće donosimo neke važnije informa-

cije i naputke: 

1.  Hodočašće će započeti u 10.00 sati 

okupljanjem djece u Katedrali. Potom će us-

lijediti prigodni program nakon koga će biti 

sveta misa koju će predvoditi o. Biskup. 

Završetak s ručkom na Kamplinu predviđen 

je oko 13.00 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 sa vjeroučite-

ljima u školi. Molimo da do 9. travnja javi-

te na Katehetski ured broj hodočasnika radi 

organizacije, a pogotovo hrane. 

4. U pripremi za ovaj Susret svaki će 

hodočasnik, animiran od vjeroučitelja, izra-

diti bedž (promjera 10 cm) s natpisom «Mo-

ja obitelj» i na njemu napisati imena članova 

svoje obitelji. Bit će lijepo da taj bedž i uk-

rase. Bedž će imati na sebi, a poslije mise će 

ga položiti u košaru za to predviđenu na 

Mahnićevom grobu. Kao i svake godine po-

taknite djecu da mole molitvu na sličici s 

likom biskupa Mahnića. 

5. Pjevanje pjesama u liturgiji, čiji vam 

popis dostavljamo u privitku, predvodit će 

djeca iz župe Krk. Radi boljeg i aktivnijeg 

sudjelovanja djece u liturgiji trebalo bi to s 

njima uvježbati. Kao i prethodnih godina, na 

kraju mise predstavnici župa donijet će na 

grob biskupa Mahnića po jedan cvijet. Svaka 

župa treba odrediti svog predstavnika koji će 

se prema običaju smjestiti na klupice u do-

njem prezbiteriju. Molitvu vjernika molit će 

predstavnici župa otoka Cresa. Čitanje čita 

vjeroučitelj iz pastoralnog  područja Rab - 

Pag. Milostinja koja se sakupi na misi nami-

jenit će se za najpotrebnije obitelji u našoj 

biskupiji. 

6. Hodočasnici će moći u crkvi sv. Kvi-

rina pogledati izložbu radova predškolaca, 

osnovnoškolaca i srednjoškolaca prigodom 

Biskupijskog susreta obitelji. Nekoliko gru-

pa će to učiniti prije mise (Novalja i Lošinj), 

a ostali nakon ručka (počet će Cresani i Rab-

ljani pa ostali). Zgodan trenutak za ostavlja-

nje bedževa na grobu biskupa Mahnića je i 

prije razgledavanja izložbe. 

6. 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.  

Ukoliko bude dodatnih informacija bit 

ćete naknadno obaviješteni.  

 

Mr. sc. Anton Peranić, predstojnik 
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STRUČNO VIJEĆE ODGOJITELJICA U VJERI RIJEČKE METROPOLIJE 

 

Vrijeme i mjesto: 12. travnja 2014.,  

Metropolitanski pastoralni institut, 

Omladinska 14, 51000 Rijeka.  

Tema: Vjera u obitelji.  

Predavač: dr. Natalija Bogović. 

 

 

 

PROLJETNA KATEHETSKA ŠKOLA 

 

Povjerenstvo za Katehetsku proljetnu 

školu Nacionalnog katehetskog ureda Hr-

vatske biskupske konferencije, u suradnji s 

Agencijom za odgoj i obrazovanje, organizi-

ra Katehetsku proljetnu školu za vjeroučite-

lje u osnovnim školama koja će se održati u 

Zagrebu, Nadbiskupijski pastoralni institut, 

Kaptol 29,  od 30. do 31. svibnja 2014. go-

dine. Zainteresirani se obavezno trebaju pri-

javiti na adresu www.ettaedu.eu 
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DIJECEZANSKA KRONIKA I OBAVIJESTI 

 

O. BISKUP JE: 

 

Ožujak 

05. na Čistu srijedu slavio misu s pepelje-

njem; 

06. slavio u katedrali misu na obljetnicu 

smrti biskupa Karmela; 

07. u Baški imao susret s krizmanicima 

Baške i Drage Bašćanske te s rodite-

ljima i kumovima krizmanika; 

09. u Dragi Bašćanskoj slavio svetu misu s 

podjelom krizme;  

  -   u Baški slavio svetu misu s podjelom 

krizme; 

11. primio u posjet o. Jozu Milanovića 

OSB; 

14. primio u posjet vlč. Vedrana Kirinčića, 

našeg svećenika koji djeluje u Astoriji 

(biskupija Brooklyn, USA); 

14. – 16. obavio pastirski pohod župa  

Nerezine i Punta Križa; 

16. započeo pastirski pohod župe Veli  

Lošinj; 

17. i 18. bio u Velom Lošinju; 

20. i 21. otputovao u Rim i sudjelovao na 

Papinskom institutu «Ivan Pavao II.» 

na međunarodnom susretu o pastoralu 

obitelji; 

23. završio pastirski pohod u Velom Loši-

nju sa slavljem svete potvrde; 

23. započeo pastirski pohod župe Mali Lo-

šinj; 

23. – 30. obavio pastirski pohod župe Mali 

Lošinj koji je zaključio sa slavljem 

svete potvrde u nedjelju 30. ožujka. 

 

Travanj 

03. primio u posjet bračni par Michaela i 

Sheilu O'Briena i zadržao ih na ručku; 

03. – 5. u okviru predprograma Prvog bis-

kupijskog susreta obitelji u Krku sud-

jelovao: 

3. travnja u gradskoj vijećnici na tribi-

ni «O kulturi ljudskog srca»,  

4. travnja u katedrali na obiteljskom 

programu «Pod okriljem neba» te 

5. travnja u katedrali na prigodnom 

nagovoru Michaela O'Briena i euharis-

tijskom klanjanju; 

06. sudjelovao u srednjoškolskom centru 

na programu Biskupijskog susreta  

obitelji, te predvodio svečanu koncele-

briranu misu na otvorenom, sudjelovao 

na zajedničkom ručku sa svim sudioni-

cima i nakon toga, na otvorenju izlož-

be dječjih radova i dodjeljivanju nag-

rada. 

. 
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SVEĆENICI 

 

Apostolska Nuncijatura u Hrvatskoj obavijestila nas je dana 27. veljače 2014. godine da je 

Sveti Otac Franjo dana 13. veljače 2014. ubrojio među svoje Kapelane svećenika naše bisku-

pije MONS. ANTUNA TOLJANIĆA.  

Biskup je, u prisustvu djelatnika Biskupskog ordinarijata, dana 6. ožujka 2014., imenova-

nom Monsinjoru uručio povelju imenovanja i čestitao mu. 

 

 

 

Dobili smo dopis od Apostolske Nuncijature br. 727/2014. od 13. ožujka 2014. kojim nas 

obavještava da je Državno tajništvo izbrisalo iz Papinskog godišnjaka titulu kapelana Njegove 

Svetosti za svećenika ANTONA BARBIŠA na njegovu molbu. 

 

 

 

 

DUHOVNA OBNOVA ZA VJEROUČITELJE  

I ODGOJITELJE U VJERI BISKUPIJE KRK 

 

U Domu za duhovne susrete «Betanija» 

u Ćunskom na otoku Lošinju održana je od 

28. do 30. ožujka 2014. korizmena duhovna 

obnova za petnaestak vjeroučitelja i odgaja-

teljica u vjeri s područja Biskupije Krk. 

Taj tradicionalni duhovni susret vjerou-

čitelja održan je u organizaciji vlč. Antona 

Peranića, predstojnika Katehetskog ureda, a 

pod vodstvom dr. Milana Šimunovića, kate-

hetičara i pastoralnog teologa, svećenika Ri-

ječke nadbiskupije. Nadahnuti mislima iz 

pobudnice pape Franje Radost evanđelja i 

Markovim evanđeljem, vjeroučitelji su raz-

matrali na temu «Kriza - šansa za vjeru».  

Ohrabreni Isusovim primjerom koji se 

također nakon prvog oduševljenja okoline 

vrlo brzo suočio s odbacivanjem i nerazumi-

jevanjem, vjeroučitelji su u molitvi i medita-

ciji pokušali detektirati u sebi «sive zone» i 

trenutke u kojima su možda željeli odustati i 

«baciti koplje u šaš». Voditelj je istaknuo 

kako sve probleme treba shvatiti kao izazov 

koji treba pretvoriti u projekt. Važno je ne 

dopustiti da nas obuzme apatija i želja za 

odustajanjem jer možemo biti sigurni da Isus 

s nama prolazi kroz krizu odbijanja. 

U subotu 29. ožujka sudionici su imali 

kratak susret s krčkim biskupom mons.  

Valterom Županom. Obnova je završila ned-

jeljnom misom te zajedničkim ručkom. 
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PRVI BISKUPIJSKI SUSRET OBITELJI 

– KRK, 3. – 6. TRAVNJA 2014. – 

 

U Krku, 6. travnja 2014., održan je prvi Biskupijski susret obitelji. Ovim   

susretom uključili smo se u hod cijele naše domovinske Crkve jer se u ovom razdoblju po 

svim našim biskupijama organiziraju slični susreti obitelji. Ovaj naš susret obitelji dio je tro-

godišnjeg ciklusa pastoralnog rada s obiteljima koji će svoju kulminaciju imati na drugom 

Nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji na Trsatu, 19. travnja 2015. godine. Središ-

njem događaju Biskupijskog susreta obitelji u nedjelju 6. travnja, prethodio je sadržajem  

bogat i raznovrstan trodnevni predprogram. Gost predavač cjelokupnog programa bio je  

kanadski pisac i slikar Michael O'Brien sa suprugom Sheilom, koji je hrvatskoj javnosti već 

od prije poznat po popularnim književnim ostvarenjima kao što su: Posljednja vremena, Pom-

rčina sunca, Otok svijeta i dr.  

 

 

I. TRODNEVNI PREDPROGRAM BISKUPIJSKOG SUSRETA OBITELJI 

 

Četvrtak, 3. travnja 2014.:  

tribina «O kulturi ljudskog srca» 

Druženjem s kanadskim piscem i slika-

rom Michaelom O'Brienom u prepunoj  

velikoj vijećnici Grada Krka, u četvrtak 3. 

travnja u večernjim satima, započeo je trod-

nevni predprogram Biskupijskog susreta 

obitelji. Tribina pod naslovom  «O kulturi 

ljudskog srca - o umjetnosti, odgoju i zna-

kovima vremena» organizirana je u suradnji 

Biskupije Krk, župe Krk i Centra za kulturu 

Grada Krka. Gosta predavača kao i mnogob-

rojne prisutne pozdravila je u ime organiza-

tora gđa Maja Parentić, ravnateljica Centra 

za kulturu Grada Krka. Tijek tribine moderi-

rao je g. Mate Krajina, novinar i esejist te 

publicist «Trećeg dana», izdavačke kuće u 

čijoj je nakladi tiskano više knjiga spomenu-

tog autora. 

Michael O'Brien, koji je upravo u Krku 

proslavio svoj 66. rođendan, istaknuo je  

kako se uvijek rado odaziva pozivima iz  

Hrvatske, jer upravo Hrvatsku doživljava 

kao svoj «duhovni dom». Opisao je težak i 

dugotrajni put svoje afirmacije kao književ-

nika i umjetnika. Iako je od mladih dana  

jasno osjećao poziv da se u potpunosti pos-

veti književnosti i slikarstvu, a u tome je 

imao i potpunu podršku svoje supruge, dugi 

niz godina doživljavao je samo neuspjeh i  

odbijanje. Dok je njegovo slikarstvo i bilo 

donekle prihvaćeno, prvi roman koji je napi-

sao, a koji je danas međunarodno poznat i 

hvaljen, Posljednja vremena, čekao je punih 

20 godina da ga netko prihvati i objavi. Tih 

20 godina tišine, nerazumijevanja i  

odbijanja, Michael O'Brien naziva godinama 

sazrijevanja i pročišćavanja svojih motivaci-

ja i ambicija. Unatoč kasnijem međunarod-

nom uspjehu i dalje se susreće s neprihvaća-

njem pa tako u Kanadi još uvijek nije  

objavljeno nijedno njegovo djelo, a njegovi 

eseji često bivaju odbijani kao kontroverzni. 

Nadovezujući se na svoj primjer, rekao je 

kako je ključno to da ljudi prepoznaju svoj 

poziv, svoju misiju u svijetu, te budu ustrajni 

u odluci da stvaraju, ne dajući se obeshrabri-

ti ni od vanjskih teškoća - nerazumijevanja 

drugih – ali ni od unutarnjih teškoća –  

sumnje da ono što rade nije važno niti vrije-

dno. Kasnije će se, u odgovaranju na pitanja, 

vratiti na ovu tematiku te reći kako je svaki 

čin stvaranja čin ljubavi koji može biti  

prihvaćen i odbijen. I onda kada umjetnik 

biva odbijan, ne smije gubiti svoju srčanost, 

ustrajnost, vjeru da za njega ima mjesta.  

Također, ne smije dopustiti da upadne u 

zamku komercijalizacije svoje umjetnosti i 

kompromitiranja svoga stvaralaštva jer takvi 

postupci imaju dalekosežne negativne pos-

ljedice. Kultura ulazi u srce i ako je istinita, 
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ona čuva čovjekovu ljudskost. O'Brien je 

zatim objasnio i pojam kulture, pogotovo 

kulture jednog naroda. Ističe kako kulturu ne 

čine samo umjetnička ostvarenja, već sve 

ono čime se jedan narod izražava, što  

zastupa, brani, za što se žrtvuje… Kultura je 

nosilac mudrosti naroda, one prave povijesti 

(priče) jednog naroda koja se prenosi  

generacijama i koja nas definira. «Ona ne 

dolazi od vladina novca, već iz nutrine, srca 

i duša kreativnih ljudi (mislioca, umjetnika) 

koji stvaraju nešto lijepo i to daju svijetu». 

Istaknuo je kako je upravo zbog toga cilj  

totalitarističkih režima bio kontrolirati  

kulturu, jer se kontrolom kulture, kontrolira i 

narod. I danas se na modernom zapadu,  

naglašava predavač, iako suptilnije nego li u 

totalitarizmu koji smo iskusili, neumorno 

pokušava utjecati na kulturu, komercijalizi-

rati je, učiniti je umjetnom, potrošačkom i 

udaljiti je od istine. Čovjek, tako i narod, 

imaju u sebi sve što je potrebno da se  

ostvare, da budu ono što jesu (na što nas je 

pozivao bl. papa Ivan Pavao II.) ali je  

potrebno imati vjere u sebe, Božju provid-

nost i poziv koji je u nama. 

Michael O'Brien je do sada izdao 23  

pisana djela, od čega su 10 romani, a ostalo 

eseji i predavanja. Većina romana je takoz-

vanog apokaliptičnog karaktera što proizlazi 

iz njegove potrebe da preispituje današnje 

vrijeme, stavove koji pokreću čovjeka,  

stanje u kojem se društvo i Crkva nalaze te 

onaj konačni kriterij koji nam daje evanđelje 

koje nas poziva na budnost: «Ukoliko su ovo 

posljednja vremena, jesmo li dovoljno  

budni?» Ipak, najdraži od svih njegovih  

romana, Michaelu O'Brienu je roman Otok 

svijeta čija je radnja smještena na prostoru 

Hrvatske i Bosne i Hercegovine a inspirirana 

događajima na Golom otoku ali i ostalim 

političkim previranjima koja su obilježila 

hrvatski narod od Drugog svjetskog pa do 

Domovinskog rata. Tim je romanom pribli-

žio Hrvatsku svijetu te predstavio drukčiji 

pogled na nju. O'Brien kaže kako se, uspr-

kos trogodišnjim pripremama za pisanje 

ovog romana, dugo osjećao nedoraslim i  

nedovoljno upućenim da ga napiše. I iako je 

bio na korak od odustajanja, Božja provid-

nost pobrinula se da to ne učini te da zgotovi 

roman koji sada smatra svojim najvećim i 

najdražim uspjehom. Za Hrvatsku, koja je 

imala i najviše sluha za objavljivanje i prije-

vod njegovih djela, smatra da ima izgrađen i 

očuvan identitet i mnogo za ponuditi i nauči-

ti dezorijentiran i kulturno osiromašen za-

pad.  

Michael O'Brien, koji je i sam otac 6-

ero djece, govorio je i o očinstvu koje, kao i 

majčinstvo, ima nenadomjestivu ulogu u od-

goju djece i kvaliteti obitelji i društva. To 

očinstvo, poglavito duhovno očinstvo koje 

nadilazi samo roditeljstvo te se odnosi i na 

svećenike i neoženjene, kao uprisutnjenje 

slike Boga Oca i sustvaralaštvo, jest danas u 

dubokoj krizi i potrebno ga je učiti i u njemu 

sazrijevati poglavito kroz intenzivan molit-

veni život. 

Odgovarajući na pitanja prisutnih, 

O'Brien je progovorio i o svojim daljnjim 

planovima, među ostalim i o nastavku  

Posljednjih vremena na kojem radi. 

 

Petak 4. lipnja 2014.:  

Obiteljski program «Pod okriljem 

neba» u krčkoj katedrali 

Sadržaj druge večeri predprograma  

Biskupijskog susreta obitelji odvijao se u 

krčkoj katedrali. Zbor djece «Kapljice», zbor 

mladih «Kap» te po prvi put okupljen zbor 

roditelja, svi iz župe Krk, pripremili su, pod 

vodstvom vjeroučiteljica Mirjane Žužić i 

Vesne Avsec, prigodni glazbeno scenski  

nastup pod nazivom «Pod okriljem neba». 

Kroz svoj nastup oni su zapravo uprizorili 

priču za djecu Mali anđeo pisca Michaela 

O'Briena, gosta predavača ovog susreta  

obitelji. Scenski prikaz bio je prožet i  

mnogim pjesmama koje su izveli spomenuti 

zborovi ali i svjedočenjem Michaela 

O'Briena. Mali anđeo priča je o neobičnom 

anđelu čuvaru - Nehemiji, najmanjem anđe-

lu na nebu koji nema krila, a koji će postati 

anđeo čuvar najmanjega dječaka na svijetu. 
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Pisac je izrazio radost što je svoju priču  

vidio ovako oživljenu.  

U svom obraćanju mnogobrojnim okup-

ljenim vjernicima Michael O’Brien ispričao 

je dva zbiljska događaja iz vlastita života. 

Kroz te priče posvjedočio je svoju vjeru u 

Boga koji nije dalek, nezainteresiran za  

čovjeka i njegovu svakidašnjicu već mu je 

naprotiv blizak, brine se za njega, štiti ga, 

djelotvoran je u njegovu životu konkretnim 

interventima i sve okreće na dobro onima 

koji kroz život idu s povjerenjem i preda-

njem. «Mi patnju u potpunosti ne razumije-

mo, ali, i naša najveća tuga postat će nam u 

raju jasna. Bog za nas želi plodan život i 

spasenje. Ako prihvaćamo i najveću patnju, 

Bog će je izvesti na dobro. Anđeli nam u 

tome pomaži i štite nas», zaključio je  

Michael O’Brien. 

Krčki župnik vlč. Anton Valković  

zahvalio je svima koji su uložili trud u  

ostvarenje ove večeri, posebno roditeljima 

koji su pratili svoju djecu ali i sami sudjelo-

vali u nastupu. «Odaziv i želja roditelja da 

sudjeluju najveći je uspjeh i radost ovog sus-

reta», rekao je vlč. Valković. 

Na kraju se prisutnima obratio i krčki 

biskup mons. Valter Župan rekavši kako je 

ovaj prvi biskupijski susret obitelji prevažan 

događaj za krčku biskupiju. Ohrabrio je  

roditelje u njihovoj želji da i sami budu  

akteri i nosioci ovakvih događanja. 

 

Subota 5. travnja 2014.:  

nagovor g. Michaela O'Briena i  

Euharistijsko klanjanje 

Treći dan vjernici su se ponovno okupili 

u krčkoj katedrali – ovoga puta na molitve-

nom susretu – klanjanju Isusu u Presvetom 

oltarskom sakramentu koje je predvodio 

krčki župnik vlč. Anton Valković. 

Klanjanju je prethodio nagovor gosp. 

Michaela O'Briena. Podsjetivši na riječi  

pape Ivana Pavla II. da je budućnost čovje-

čanstva u rukama obitelji naglasio je važnost 

autentičnog i istinitog života obitelji uteme-

ljenog na ljubavi. Na pitanje 'Što je ljubav?' 

rekao je: «Osjećaje koje povezujemo s poj-

mom ljubav, posebno u mladenačkoj dobi, 

tek su vrata u pravu ljubav, luka iz koje se 

istiskujemo u ocean ljubavi u kojem nas 

očekuju razne oluje, ljepote, iznenađenja… 

Muškarac i žena pozvani su od Boga zajed-

no krenuti na putovanje kroz koje bivaju 

promijenjeni: jedno drugo uče voljeti, bivaju 

podučavani od svoje djece, otkrivaju svoja 

ograničenja, slabosti, rastu u povjerenju. 

Tom Božjem pozivu mogu odgovoriti samo 

ako su ljudi molitve». Michael O'Brien iznio 

je primjer molitve u svojoj obitelji. Od  

samih zaruka, on i njegova supruga ustrajni 

su u zajedničkoj molitvi, a posebno ih je, 

usprkos svih izazova i poteškoća koji se pri 

tom nameću, obogatila zajednička molitva 

sa njihovom djecom. Molitelj ne nalazi  

uvijek utjehu u molitvi ali je važno ne  

odustajati usprkos svim izazovima i svojim 

slabostima i ograničenjima. «U molitvi Isusu 

dajemo ono malo što imamo, a on to  

preobražava i umnažava», kaže O'Brien. 

«Često se pred životnim teškoćama osjetimo 

mali i prestrašeni, važno je tada, poput  

malog djeteta, otrčati Isusu i moliti ga»,  

nastavlja. «Kroz život idemo izloženi raznim 

opasnostima, ali i svoj ljubavi i milosti koju 

nam Bog želi dati. Ne bježimo, ne sakrivaj-

mo se, već vjerujmo da je Bog s nama i da 

nas voli. Ključ rasta u ljubavi je rast u povje-

renju.»  

 

Irena Žužić
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II. BISKUPIJSKI SUSRET OBITELJI 

 

Biskupijski susret obitelji, 6. travnja, 

započeo je programom u dvorani Srednje 

Škole u Krku. Okupljene je u program uveo 

zbor mladih «Snagom Duha» iz Omišlja pje-

smama Ovo je dan i Zdravo Kraljice Mira. 

Moderator programa bio je bračni par 

Walter i Sonja Salković iz Cresa. Na samom 

početku Susreta prisutnima se svojom pastir-

skom riječi obratio mons. Valter Župan koji 

je svima zaželio dobrodošlicu te radost i  

zahvalnost obiteljima što su došle na susret. 

«Vaša je prisutnost ohrabrenje svima nazoč-

nima za stvaranje zajedništva u krčkoj  

biskupiji. Primite izraze moje radosti kojom 

vam izražavam dobrodošlicu i želim da ovaj 

dan bude na ohrabrenje i obogaćenje. Dobro 

došli, dobro se imali i lijepo se osjećali u 

ovome zajedništvu!» 

Sjećajući se još živo susreta u Zagrebu 

sa Svetim Ocem, te susreta u Zadru, bračni 

par  Salković uveo je u razmišljanje o povi-

jesti susreta obitelji u Hrvatskoj. Nakon 

kratkog uvoda, bračni par Mrakovčić po-

svjedočio je svoj obiteljski život kroz istin-

sko iskustvo bračnih susreta u Opatiji na ko-

je ih je pozvao vlč. Antun Zec: «Izljev Božje 

ljubavi u naš život pomogao nam je nadvla-

dati kušnje. Naš odnos postao je bliskiji i 

zreliji. Zbližili smo se s mnogim bračnim 

parovima s kojima smo podijelili naše obi-

teljske brige i teškoće». 

Gosp. Silvio Jurešić sa svojom supru-

gom Gabrijelom ima petero djece. Oni  

pripadaju zajednici bračnih susreta. «Naš put 

je put mnogih početaka. Nada koju nosimo u 

srcu ne da nam  posustati. Trebamo se okre-

nuti prema Svijetlu i biti mala svjetiljka koja 

gori i svjedoči vjeru, ufanje i ljubav. Za naš 
brak, zajednica je bila poziv na obraćenje. 

Gubili smo se u patnjama i nerazumijevanju. 

Bračni susret nas je ohrabrio i pozvao nas da 

se ne bojimo. Naš život je poprimao malo po 

malo svoj novi oblik u radosnom darivanju i 

nošenju svakodnevnih križeva. Donijeli smo 

odluku ljubavi koja nas vodi do slobode i 

života u punini, a to je da svjedočimo Božju 

blizinu i ljubav.»  

Slijedila je potom molitva «Oče naš» za 

sve bračne parove koji prolaze krizu, kako bi 

pronašli novi početak. 

Nakon toga, bračni par Anton i Danica 

Matić, vođen psalmom 133. i stihom «Gle, 

kako je dobro i kako je milo kao braća zaje-

dno živjeti» ispričao je svoje svjedočanstvo. 

Oni imaju 4 djece i uključeni su u obiteljsku 

zajednicu. Odgojeni u vjeri, trudili su se živ-

jeti i sačuvati vjeru. U obiteljskoj zajednici 

su mogli bolje uvidjeti kako su u nekim situ-

acijama još uvijek nedovoljno sazreli. Obi-

teljska zajednica im je pomogla rasti u vjeri i 

polagano se mijenjati. Radionice na temu 

«Teologija tijela» pomogle su im posvijestiti 

tijelo kao hram Duha Svetoga i to pretočiti u 

bračni život.  

Zatim su Ivana i Dario Jedretić, roditelji 

četvero djece posvjedočili svoj zajednički 

život. «Dolazimo iz obitelji u kojima se mo-

lilo i poštivalo blagdane. To je temelj našeg 

bračnog života. Pomažu nam duhovne ob-

nove, hodočašća i susreti na kojima smo na-

učili bolje živjeti jedno za drugo. Naučili 

smo da vrijeme koje zajedno provodimo bu-

de blagoslovljeno, naučili smo slušati srcem 

jedno drugo. Vjerujemo da će, dok tako bu-

demo činili u našem domu, vladati radost i 

blagoslov. Uključeni smo u obiteljsku zaje-

dnicu i aktivan vjerski život u župi. Bog 

Otac i Majka Marija vode nas u životu.» 

Uslijedila je molitva «Oče naš» za sve 

kršćanske obitelji da radosno prenose vjeru 

svojoj djeci. 

Vlč. Marin Dašek, župni vikar Dubašni-

ce, govorio je o zajednici Neokatekumena u 

kojoj se i sam odgajao i pripremao na sveće-

nički put. «Bog je taj koji daruje neizmjerno. 

On me spašava od mojih grijeha, mojih sla-

bosti i pokazuje mi pravi put.» Vlč. Dašek je 

potom iznio povijest i karizmu Neokateku-

menskog Puta. Nakon uvoda vlč. Dašeka, 

posvjedočio je bračni par Slavica i Petar 
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Milčetić koji su u braku 25 godina. Oni su 

htjeli imati djece, no nisu uspjeli. «Obuzela 

nas je tuga i depresija», ali preko Božje rije-

či u Euharistiji, uspjeli su približiti se Bogu i 

prihvatiti svoj život. 

Obitelj Šima i Jadranke Paparić iz Raba 

poručili su da bračni par, ukoliko nema oz-

biljnih medicinskih zapreka, treba imati ba-

rem troje djece. Članovi su «Pokreta za ži-

vot» koji se trudi podizati svijest ljudi da se i 

u javnom životu valja zalagati za promicanje 

života od naravnog početka do naravnog 

svršetka. «Pokret je nešto važno i vrijedno i 

potiče me na promociju života», završio je 

gosp. Paparić, predsjednik Rapskog ograna-

ka «Pokreta za život». Supruga Jadranka je 

iznijela svoje iskustvo podijelivši vlastiti put 

duhovnog odrastanja. Sveta ispovijed joj je 

pomogla da svoje srce otvori životu. Propo-

vijed o. Biskupa o Samarijanki u Malom Lo-

šinju 2012. godine, obratila je njen život. 

Uslijedila je molitva za bračne parove koji 

ne mogu imati djece. 

Svjedočanstva su bila neposredna, au-

tentična i vrlo uvjerljiva. 

Nakon svjedočanstava obitelji, gost  

predavač, Michael D. O’ Brien održao je 

predavanje koje je temeljio na apostolskoj 

konstituciji pape Ivana Pavla II. Familiaris 

Consortio. S pozdravom na početku 'Hvaljen 

Isus i Marija', započeo je svoje izlaganje. 

«Svi pričamo jednim Kristovim jezikom. Mi 

smo u Kristu jedna obitelj. Moderna obitelj 

trpi mnoge nutarnje i vanjske napade. Mož-

da kao nikad dosad svjedoci smo mnogih 

napada na obitelj. Tijekom pontifikata Ivana 

Pavla II., Crkva je izdala puno smjernica za 

obitelj. Od kada smo se 1975. godine oženi-

li, u potpunosti smo se predali Bogu i životu. 

Stalno smo molili da Bog bude sukreator 

naše ljudskosti. Kao rezultat toga imamo  

šestero djece. Troje nam je nažalost umrlo, 

inače bismo imali devetero djece. U životnoj 

trci, lako je udaljiti se od tajanstvene stvar-

nosti braka. Enciklika Familiaris Consortio 
kaže da budućnost čovječanstva proizlazi iz 

obitelji. Ne misli se pritom samo na biološki 

proces, već na puno dublju stvarnost. Bog 

nas zove na sveti poziv, da na svijet donosi-

mo nove duše. To je velika odgovornost. 

Bog koji dobro poznaje naše slabosti, računa 

na nas kao roditelje, i poziva nas da  

njegujemo obiteljski život. Ljubav nije  

uvijek slatka, nije uvijek lagana. Tko stvarno 

duboko voli, shvaća da je ljubav žrtva iz  

koje raste potpuno predanje za druge. Za 

mene to znači umirati svojoj sebičnosti,  

kako bi moja supruga i djeca mogli živjeti». 
Zatim je pročitan dio 18. broja Enciklike. 

Potom je kanadski pisac nastavio:  

«Kako sudjelovati u toj ljubavi? Zar ne znači 

to svaki dan biti pred izazovom najmanjih 

svakodnevnih stvari? Zamislite mijenjanje 

pelena šestero djece, ili kada se djeca i  

njihova majka razbole. Nije bilo ugodno, no 

naučio sam kroz takve male stvari jezik  

ljubavi. Ljubav nije filozofija, nešto apstrak-

tno. Ljubav ima tijelo, suze, smijeh, šale, 

priče, ona često znade zaprepastiti. Put prave 

ljubavi pomaže nam da se dignemo kad  

padnemo i da praštamo. U obitelji se učimo 

o svojim slabostima, učimo praštati i davati 

bezuvjetan oprost. Ljubav ponekad košta 

vrlo mnogo, do davanja vlastitog života. No 

obitelj nam pruža mogućnost života s  

Kristom, pruža nam život u misteriju Presve-

tog Trojstva. Zajednica ljubavi u obitelji ima 

Trojstveni karakter». Uslijedilo je čitanje 21. 

broj enciklike Familiaris Consortio.  

Gospodin O’ Brien je nastavio: «Gdje 

da pronađemo snage za taj zahtjev od Boga? 

Sami taj zahtjev ne možemo ispuniti. Zato je 

Bog ustanovio sakrament braka. U toj odgo-

vornosti nismo sami. Isus kaže: Pođite sa 

mnom u svijet (…) nikada niste sami i napu-

šteni. I kada se osjetite sami, kad mislite da 

je sve izgubljeno, kada osjećate da su vas 

svijet i slabosti prevladali, nije kraj. U  

svakom se trenutku brak može ponovno ro-

diti. Gospodin je srce svakog braka i Njemu 

se djetinjim srcem trebamo obratiti. Djeca 

smo Božja u Isusu Kristu. Bog nas  

neizmjerno voli. Naše su oči često slijepe i 

lako popuštamo u kušnjama. Tada trebamo 

otrčati Isusu i živjeti posvećeno. Naša snaga 
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u braku bila je svakodnevna sveta Misa.  

Većinu svog braka molili smo zajednički 

svetu krunicu. Moja supruga i ja, sada kada 

smo sami, molimo više nego ikada. Molimo 

za naše unuke, za svu djecu, za sve obitelji 

koje osjećamo kao vlastite. Svaka duša koja 

pati, to sam ja. Kao stranac želim reći da je 

srce i duša jedne nacije vjera njenih građana. 

Uspjeli ste se oduprijeti totalitarističkim ide-

jama koje razaraju brak. Na tom ispitu je 

moj narod pao. Većina zapadne civilizacije 

nije položila taj ispit. Sudjelovali smo i 

promicali kulturu smrti o kojoj je puno go-

vorio papa Ivan Pavao II. Politika ne može 

spasiti čovječanstvo. Vjerovati da kroz poli-

tiku možemo spasiti čovječanstvo teška je 

hereza. Renesansa treba započeti u obitelji. 

Osoba po osoba, obitelj po obitelj, do stup-

nja da posvetite svoje srce i život Životu 

preko molitve. Sveta Nazaretska Obitelj nas 

gleda kao jedinstvene osobe i obitelji, svaku 

zasebno.  

U maloj rečenici nalazi se ključ cijele 

enciklike Familiaris Consortio: «budi ono 

što jesi, postani ono što jesi.» Osjećam veli-

ku radost vidjeti mlade obitelji koje nama na 

Zapadu daju pouzdanje i bude nadu. Moja 

obitelj se mijenja jer ste vi «ono što jeste». 

Zato vam duboko zahvaljujem.» Tim je rije-

čima gospodin Michael zaključio predava-

nje. 

Nakon predavanja, zbor «Snagom  

Duha» otpjevao je pjesme Samo Tvoja  

ljubav Bože i Zahvali. 

Po svršetku programa u srednjoškolskoj 

dvorani, «živa rijeka» vjernika krčke bisku-

pije uputila se impozantnom povorkom kroz 

grad  prema Kamplinu na zajedničko euhari-

stijsko slavlje. Uz Biskupa je koncelebriralo 

30 svećenika. Misnom slavlju su asistirala 

petorica naših bogoslova te ministranti.  

Katedralni zbor, pojačan djecom, mladima i 

roditeljima, pjesmom je i sviranjem animi-

rao liturgiju prigodom ovoga povijesnog  

događaja za našu biskupiju.  

Biskupovu homiliju u nastavku u cije-

losti prenosim: 

«Braćo i sestre, za dvadesetak dana bit 

će proglašen svetim Ivan Pavao II. Jednog 

ga je dana netko upitao po čemu bi želio biti 

najviše spominjan, odgovorio je da ako bi 

već trebao biti spominjan, da bi želio biti 

znan kao 'papa obitelji', obiteljski papa. Od 

samog početka papinske službe, kada je na 

trgu svetog Petra uzviknuo i pozvao sve lju-

de, i one na vlasti i ljude iz kulture i znanos-

ti: 'Otvorite vrata Kristu, ne bojte se, širom 

mu otvorite vrata', on je na sasvim poseban 

način nastojao da se obitelji otvore Isusu 

Kristu. I trudio se pokazati u svojim propo-

vijedima i govorima onaj divni plan koji je 

Bog od početka imao za muškarca i ženu, o 

njihovoj plodnoj ljubavi, ženidbi i obitelji. 

Ivan Pavao II., govoreći o Božjem planu za 

obitelji, otkrio je svim ljudima dostojanstvo 

ljudske osobe i rekao da čovjek sebe potpu-

no nalazi i ostvaruje tek onda kada se iskre-

no daruje. Kada se čovjek otima od Boga, 

postaje sve nesposobniji biti sličan Bogu, 

zatvara se u svoj egoizam i postaje nesretan 

te unesrećuje i onoga komu se približava, 

najčešće zato da ga iskoristi. Otuda dolazi 

nepovjerenje u obitelj, a to je prvi razlog 

krize u koje upadaju obitelji, kako je to napi-

sao 1981. sam Ivan Pavao II. Profesorica 

Ludmila Grygiel kaže: 'Moglo bi se tome 

nadodati da je nepovjerenje, nepoznavanje i 

neznanje obitelji sa strane crkvenih pastira 

uzrok manjkavoj ili nikakvoj brizi i radu za 

obitelji' . 

Drage obitelji, braćo i sestre, želim vas 

ohrabriti u vašem pozivu. Budite uvjereni da 

vam je Bog po sakramentu ženidbe dao dar, 

milost i sposobnost koja vam daje nevjeroja-

tnu moć. S tom milosnom moću dokazujete 

da je ženidba zajedništvo života i ljubavi. 

Ako to postane iskustvo koje svakog dana 

živite, onda će ne samo vaša djeca i oni koji 

žive s vama nego čitav vaš ambijent osjetiti 

ljepotu, privlačnost i toplinu takvog načina 

života. Iz svog iskustva govorim jer pozna-

jem obitelji koje vrlo radosno, iako ne bez 

kušnji, žive svoje zajedništvo koje druge 

privlači i čini ih radosnima. Živeći tako, 

drage obitelji, idete na sam početak, u  
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zemaljski raj gdje se srećete i upoznajete s 

prvotnim Božjim planom o obitelji i ljubavi i 

jasno svjedočite da se vaše obiteljsko zajed-

ništvo ne može miješati ni uspoređivati sa 

nekim drugim tipovima zajednica koje se 

zasnivaju na vrlo krhkoj afektivnosti. Potre-

ba takvog svjedočenja je danas vrlo važna. 

Moramo priznati da je sigurno najveća 

manjkavost naših kršćanskih ženidbi u tome 

da se ne poznaje i ne priznaje uloga koju 

Bog ima u bračnom i obiteljskom životu. 

Kao što je u srednjoškolskom centru  

naglasio Michael D. O’ Brien, Bog nam je 

nažalost veliki stranac. Pozivam svećenike 

da sami najprije prouče teologiju Ivana Pav-

la II. o braku, obitelji i spolnosti i da ju onda 

u obiteljskim zajednicama ili pojedinim obi-

teljima učine dostupnom, tumače i naviješta-

ju. A za vas, dragi supružnici, molim da vam 

Bog otvori oči srca da upoznate koja se  

prekomjerna veličina, moć i snaga nalaze u 

pozivu koji vam je Bog povjerio pozivajući 

vas na ženidbu. Potičem vas na hrabrost  

koju daje vjera. Čuli smo danas: 'Ja ću otvo-

riti vaše grobove, narode moj, izvesti vas iz 

vaših grobova. Upoznat ćete da sam ja  

Gospodin kada otvorim vaše grobove i kada 

vas dignem iz vaših grobova. I još Isusovo 

uvjeravanje Marti: Nisam li ti rekao, budeš li 
vjerovala vidjet ćeš Božju slavu. Božja slava 

može i raspadajućeg mrtvaca dignuti iz gro-

ba na vječni život'. Obitelji Krčke biskupije, 

braćo, sestre, djeco, mladi, imajmo povjere-

nja u Boga, surađujmo s njime i dozvolimo 

mu da na nama pokaže svoju silnu moć i ve-

ličanstvena djela. Amen!» 

Na koncu svečanog Misnog slavlja, svi 

smo izmolili Molitvu za obitelj. Bračni par 

Salković zahvalio je nazočnima na prisustvu 

i organizaciji te pozdravio uvažene goste iz 

Kanade, bračni par O’ Brien i o. Biskupa. 

Poslije središnjeg čina obiteljskog susreta, 

za sve je sudionike priređen zajednički ru-

čak.  

Prema prethodnim prijavama biskupij-

skom Uredu za obitelj u Krku, na susretu se 

okupilo između 900 i 1000 sudionika.  

U 15.00 sati o. Biskup je u crkvi sv. 

Kvirina, uz moderatora mr. Antona Peranića 

i uz brojno prisustvo djece, roditelja i sudio-

nika susreta, otvorio izložbu radova  

djece s naših kvarnerskih otoka na temu  

obitelji. Najbolji radovi nagrađeni su prigo-

dnim nagradama.  

Milivoj Guszak, tajnik
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