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BISKUPOVO USKRSNO PISMO 2016.
Draga braćo i sestre!
Mnogi su kršćanski blagdani vezani uz
prirodu i godišnja doba zapadne civilizacije, te nam i na taj način omogućuju da pomoću prirodnih procesa što lakše i dublje
dohvatimo i prodremo u otajstvo nebeskih
zbilja. To osobito vrijedi za Uskrs koji se
slavi na samom početku proljeća kad se cijela priroda budi od zimskog sna i počinka,
te kad se u cijeloj atmosferi osjeća dah novog života. Stoga proljeće na najbolji način
izražava smisao samog Uskrsa.
Mi u uskrsnom otajstvu slavimo Isusa
Krista spasitelja koji je prošao kroz gorku
muku i smrt, stvarno je umro i pokopan, ali
je treći dan uskrsnuo od mrtvih na novi život. To Isusovo Pashalno otajstvo, njegov
prijelaz iz zemaljskog u nebeski život, daje
smisao svakom našem životu koji je istrošen za Boga i bližnjega, u perspektivi svog
slavnog nastavka i kontinuitet kroz svu vječnost.
Uskrs je zbilja koja stoji pred nama.
Uskrs je cilj kojemu težimo i koji nam je
zajamčen. No, Uskrs nije samo pred nama,
nego i u nama. Nije samo budućnost, nego i
sadašnjost. Ne događa se samo poslije, nego i prije smrti. Na temelju Isusova uskrsnuća, mi već sada živimo kao uskrsnici.
Teško bismo izdržali sve izazove što ih sa
sobom nosi jedan ljudski vijek kad bi sve to
morali živjeti jedino s nadom u nagradu koja će doći nakon smrti. Nama je potrebno
svaki dan osjećati određenu dozu uskrsnulosti kako ne bismo klonuli na putu života.
Zbog toga Uskrs nije samo uskrsnuće
od mrtvih i nije samo život poslije života,
nego je život sada i Uskrs sada. Zato smatramo da godišnje doba proljeće na dobar
način izražava smisao uskrsnuća. U proljeće se ne budi mrtva priroda, nego živa.
Preko zime priroda nije umrla, nego se je
na neki način primirila, povukla u samu sebe, zagledala u sebe. Kao da se povukla na
višemjesečnu duhovnu obnovu da bi onda,
2/2016.

s prvim zrakama proljetnog sunca, zasjala i
pokazala svu svoju ljepotu te duhovne obnove.
Stoga i mi ne možemo čekati svoj
Uskrs tek po svršetku svog životnog zemaljskog hodočašća. On se, naprotiv, mora
vidjeti i osjetiti u svakom našem pokretu
jer smo mi s Kristom već uskrsnuli. «Ako
ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore,
gdje Krist sjedi zdesna Bogu!» (Kol 3,1),
kaže sveti Pavao apostol. «U njemu ste već
suuskrsli» (Kol 2,12), uporno ponavlja isti
Pavao. Očito da ne govori o mrtvima, nego
o živima. Ne govori o nečemu što će se dogoditi, nego o zbilji koja se je već dogodila
i ima stvarne učinke u nama sada.
Vjerujemo da nam je Isus Krist, izdišući na križu, darovao i predao svoga duha.
Njegov duh je život koji ima snagu pobijede nad smrću jer je to božanski duh. Vječni
život nije nagrada za budućnost dobrih
nego je način bivovanja, postojanja i ponašanja već sada. Zato sveti Pavao kaže: «Ne
živim više ja, nego Krist živi u meni» (Gal
2,20).
Mi smo uskrsnuće previše gurnuli od
sebe i smjestili ga daleko od sebe, tek tamo
na sam kraj ove ljudske zemaljske egzistencije, a Uskrs se prije svega tiče nas
živih, a tek potom usnulih u Gospodinu. Mi
trebamo uskrsnuti sada, za života, danas!
U tome nam može pomoći sam smisao
i značenje Pashe. Pasha je prijelaz i prolaz.
Židovska Pasha je bio prolaz Gospodnji
egipatskom zemljom i prijelaz Izabranog
naroda iz ropstva prema Obećanoj zemlji.
Isusova Pasha je njegov prolaz Zemljom i
njegov prijelaz Ocu nebeskom nakon što je
dovršio otajstvo spasenja ljudskog roda.

Što je s našom Pashom? Može li se
prepoznati? Može li ju se vidjeti i doživjeti? Pasha je prolaz, prijelaz, rast, napredak,
rađanje i preporađanje. O tome nam svjedoče svi evanđeoski izvještaji o uskrsnuću
Isusovu koji su prepuni dinamizma, pokreSLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK
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ta, iznenađenja, obrata, čuđenja, nesnalaženja, nerazumijevanja, promišljanja, obraćenja, promjena, pothvata, svjedočenja, navještaja ... sve je to dio uskrsnog misterija.
Kroz sva ta stanja tame i svjetla, žalosti i
radosti, ushita i nevjerice, prolazili su svi
oni koji su s Kristom bili povezani: Marija
Magdalena i ostale žene, apostoli i učenici
u Emausu, kao i svi oni koji će kasnije,
poput svetog Pavla apostola, povjerovati
Isusu Kristu.
Stoga se ni mi ne bojmo uroniti u ovaj
svijet unatoč svih njegovih proturiječja,
svijesni svoga vlastitog stanja i činjenice da
smo toliko puta proturiječje samima sebi.
Uprimo pogled u Krista uskrsnuloga kojeg
je proslavio Otac nebeski, jer je prošao
zemljom čineći svima dobro, a morao je

proći kroz muku i križ, patnju i umiranje; a
i život i smrt bili su mu prožeti ljubavlju
prema Bogu i čovjeku.
Ni mi se nemojmo umoriti činiti dobro.
Nije najvažnije ne pogriješiti, nije presudno
ni ono što drugi o nama misle, govore i
sude. Puno je važnije sebe davati i sebe
ugraditi u ono što živimo, što jesmo i što
vjerujemo. Uskrsnuli Gospodin je s nama.
On prati svaki naš korak i svako naše dobro
djelo prožima svojim svetim Duhom i daje
mu zalog besmrtnosti i vječnosti.
Pronađite u Uskrsnulom Gospodinu
smisao i opravdanje za svaku vašu gestu i
za sve što živite i činite i tada ćete
razumjeti što znači čestitka: Sretan vam i
blagoslovljen Uskrs!
Vaš biskup
 Ivica

******
Poštovani i dragi župnici i redovnici! Šaljem Vam svoje uskrsno pismo. Ne morate ga
čitati vjernicima već, ako vam može u čemu poslužiti, slobodno ga koristite u mjeri u kojoj
želite. Iskoristite dolazak većeg broja vjernika na Uskrs na svetu misu kao pogodnu priliku
da im uputite svoju živu i toplu riječ, a uputite im uskrsnu čestitku i u moje ime.
 Ivica, biskup
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PORUKA SVETOG OCA ZA
50. SVJETSKI DAN SREDSTAVA DRUŠTVENE KOMUNIKACIJE
Komunikacija i milosrđe: plodni susret
Draga braćo i sestre,
Sveta godina milosrđa poziva nas razmišljati o odnosu između komunikacije i
milosrđa. Crkva, ujedinjena s Kristom, živim utjelovljenjem Milosrdnoga Boga, pozvana je živjeti milosrđe kao prepoznatljivo obilježje čitavog svog bića i djelovanja.
Ono što govorimo i kako to govorimo,
svaka riječ i svaki čin morao bi izražavati
Božje suosjećanje, nježnost i opraštanje
prema svima. Ljubav je, po svojoj naravi,
komunikacija; vodi prema otvaranju i dijeljenju a ne odvajanju od drugih. I ako su
naše srce i naši čini nadahnuti ljubavlju,
Božjom ljubavlju, naša će komunikacija
biti nositeljicom Božje snage.
Kao Božja djeca pozvani smo komunicirati sa svima, bez iznimke. Na osobit način, jezik i djelovanje Crkve trebali bi prenositi milosrđe, tako da se dotaknu srca
osoba i podupre ih se na putu prema punini
života, koju je Isus Krist, poslan od Oca,
došao donijeti svima. To znači da mi sami
moramo biti spremni prihvatiti u nama i širiti oko nas toplinu Majke Crkve, kako bi
se Isusa upoznalo i uzljubilo; onu toplinu
koja daje opipljivost riječima vjere i koja u
propovijedanju i svjedočenju pali «iskru»
koja ih oživljava.
Komunikacija ima moć graditi mostove, potpomagati susret i uključivanje, obogaćujući tako društvo. Kako je lijepo kad
osobe pažljivo biraju riječi i geste i tako se
trude izbjeći nerazumijevanja, ozdraviti ranjeno sjećanje i graditi mir i sklad. Riječi
mogu podići mostove među ljudima, obiteljima, društvenim skupinama i narodima. I
to kako u fizičkom tako i u digitalnom okruženju. Zato neka naše riječi i djela budu
takvi da nam pomažu izaći iz začaranih
2/2016.

krugova osuđivanja i osvete, koji i dalje zarobljavaju pojedince i narode i koji dovode
do toga da se ljudi služe porukama mržnje.
Riječ Kristova učenika, naprotiv, trebala bi
nastojati pomoći ljudima rasti u zajedništvu i, čak i u slučajevima kad treba odlučno
osuditi zlo, nikada ne bi smjela prekidati
odnos i komunikaciju.
Želim zato pozvati sve ljude dobre volje da otkriju da milosrđe ima moć ozdraviti prekinute odnose i vratiti mir i sklad obiteljima i zajednicama. Svi znamo na koji
način stare rane i dugotrajne srdžbe mogu
zarobiti osobe i spriječiti komunikaciju i
pomirenje. A to vrijedi također za odnose
među narodima. U svim tim slučajevima
milosrđe može pokrenuti novi način govora i razgovora, kao što je to tako rječito izrazio Shakespeare kada je rekao: «Milosrđu je svojstveno to da nije prisilno. Silazi s
neba na zemlju poput blagotvorne kiše. To
je dvostruki blagoslov: i za onoga koji ga
daje i za onoga koji ga prima» (Mletački
trgovac, Čin IV, Scena I).
Poželjno je i da jezik politike i diplomacije bude nadahnut milosrđem, koje nikada ništa ne smatra izgubljenim. Apeliram
prije svega na one koji imaju odgovornosti
na institucionalnom i političkom polju i u
oblikovanju javnog mnijenja, da uvijek budno paze kako govore o onima koji misle
ili rade drukčije, kao i prema onima koji su
možda pogriješili. Lako je podleći napasti
iskorištavanja takvih situacija za raspirivanje vatre nepovjerenja, straha i mržnje.
Treba, naprotiv, imati hrabrosti da se
usmjeri osobe prema procesima povjerenja.
Upravo ta pozitivna i kreativna smjelost
pruža prava rješenja na drevne sukobe i
mogućnost postizanja trajnog mira: «Blago
milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! [...]
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Blago mirotvorcima: oni će se sinovima
Božjim zvati!» (Mt 5, 7-9).
Kako bih samo želio da naš način komuniciranja, kao i naša služba pastira u
Crkvi, nikada ne odražavaju oholu i trijumfalnu nadmoć nad neprijateljem i ne obezvrjeđuju one koje duh svijeta smatra gubitnicima i otpadom! Milosrđe može pomoći
ublažiti protivštine života i pružiti toplinu
onima koji su upoznali samo hladnoću suda. Neka način naše komunikacije bude takav da nadiđe logiku koja jasno dijeli grešnike od pravednika. Možemo i moramo
osuđivati situacije grijeha – kao što su nasilje, korupcija, izrabljivanje i drugo – ali
ne možemo osuđivati osobe, jer samo Bog
može zaviriti u dubinu njihova srca. Naša
je zadaća opomenuti one koji griješe i prokazati zlo i nepravednost određenih ponašanja, kako bi se oslobodilo žrtve i podiglo
one koji su pali. Ivanovo Evanđelje nas
podsjeća: «istina će vas osloboditi» (Iv 8,
32). Ta istina je, u konačnici, sâm Krist, čije je krotko milosrđe mjerilo za naš način
naviještanja istine i osuđivanja nepravde.
Naša je prvenstvena zadaća podupirati istinu s ljubavlju (usp. Ef 4, 15). Jedino riječi
izgovorene s ljubavlju i praćene krotkošću
i milosrđem mogu dotaknuti naša grešna
srca. Oštre ili moralističke riječi i postupci
dovode u opasnost da dodatno otuđe one
koje želimo privesti obraćenju i slobodi,
jačajući njihov osjećaj odbacivanja i obrane.

prije svega kao dom ili obitelj gdje su vrata
uvijek otvorena i gdje se svi osjećaju prihvaćenima.
Zato je od temeljne važnosti slušati.
Komunicirati znači dijeliti, a dijeljenje zahtijeva slušanje, prihvaćanje. Slušati je nešto
mnogo više od čuti. Čuti se odnosi na primanje informacije; slušati, međutim, upućuje na područje komunikacije i traži blizinu. Slušanje nam omogućuje zauzeti ispravan stav, a ne samo biti pasivni gledatelji,
slušatelji, potrošači. Slušati znači također
biti sposobni dijeliti pitanja i sumnje, prijeći neki put rame uz rame s nekim, osloboditi se svake umišljenosti o svemoći i staviti ponizno svoje sposobnosti i svoje darove
u službu općeg dobra.
Slušati nije nikada lako. Ponekad je
lakše praviti se gluh. Slušati znači posvetiti
pozornost, željeti razumjeti, prosuditi, poštivati tuđu riječ. Slušanje uključuje neku
vrstu mučeništva, žrtvovanja samih sebe u
kojem se obnavlja čin kojeg je učinio Mojsije pred gorućim grmom: izuti sandale na
«svetom tlu» susreta s drugim koji mi govori (usp. Izl 3, 5). Znati slušati je neizmjerna milost, to je dar za koji trebamo
moliti da bismo se zatim naučili provoditi
ga u djelo.

I elektronska pošta, SMS poruke, društvene mreže i interaktivni razgovori više
korisnika putem Interneta (chat) mogu biti
potpuno ljudski oblik komunikacije. Nije
tehnologija ta koja određuje je li komuniNeki misle da je vizija društva ukorikacija autentična ili ne, već ljudsko srce i
jenjenog u milosrđu beznadno idealistična
njegova sposobnost da koristi dobro sredili pretjerano popustljiva. Ali pokušajmo se
stva koja mu stoje na raspolaganju. Drušprisjetiti svojih prvih iskustava odnosa u
tvene mreže mogu olakšati uspostavu odkrilu obitelji. Roditelji su nas više ljubili i
nosa s drugima i promicati dobro društva
cijenili zbog onog što jesmo no zbog naših
ali mogu također dovesti do daljnje polarisposobnosti i postignuća. Roditelji želje
zacije i podjele među osobama i skupinanajbolje za svoju djecu, ali njihova ljubav
ma. Digitalni svijet je trg, mjesto susreta
nije nikada uvjetovana postizanjem tih cigdje možemo jedni druge milovati ili raljeva. Obiteljski dom je mjesto gdje je čovnjavati, voditi korisnu raspravu ili provodijek uvijek dobrodošao (usp. Lk 15, 11-32).
ti moralni linč. Molim da nas ova jubilejŽelim potaknuti sve da promatraju ljudsko
ska godina, življena u milosrđu, «učini otdruštvo ne kao prostor u kojem se stranci
vorenijima za dijalog kako bismo jedni
natječu i pokušavaju se probiti na vrh, već
druge bolje upoznali i razumjeli; neka
42
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ukloni svaki oblik zatvorenosti i prijezira i
odagna svaki oblik nasilja i diskriminacije»
(Misericordiae vultus, 23). Internet nam
pomaže da budemo bolji građani. Pristup
digitalnim mrežama za sobom povlači odgovornost za bližnjega kojeg, istina, ne vidimo ali je stvaran i ima svoje dostojanstvo
koje treba poštivati. Internet se može mudro koristiti za izgrađivanje zdravog društva
otvorena dijeljenju.

odgovornost. Sviđa mi se definirati tu moć
komunikacije kao «bliskost». Susret između komunikacije i milosrđa je plodan u
mjeri u kojoj rađa bliskost koja pokazuje
brigu, tješi, ozdravlja, prati i slavi. U podijeljenom, rascjepkanom i polariziranom
svijetu komunicirati s milosrđem znači pridonijeti dobroj, slobodnoj i solidarnoj bliskosti između Božje djece i braće u čovještvu.

Komunikacija, njezina mjesta i njezina
oruđa pomogli su mnogima da prošire svoje obzore. To je Božji dar i ujedno velika

Iz Vatikana, 24. siječnja 2016.
Franjo

PORUKA ZA DAN ŽIVOTA
VIJEĆA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE ZA ŽIVOT I OBITELJ
Optimizmom, velikodušnošću i zajedništvom do demografske obnove Hrvatske
Sestre i braćo u Kristu, poštovani ljudi dobre volje!
Proslava «Dana života», koja se
prema odluci hrvatskih biskupa slavi prve
nedjelje u veljači, prigoda je za zajedničko
promišljanje o ljepoti dara ljudskoga života
u svim njegovim fazama, njegovoj zaštiti i
promicanju, kao i o različitim prijetnjama i
ugrozama kojima je izložen.
Dan života (7. veljače 2016.) ove je
godine uronjen u Izvanredni jubilej
milosrđa kojim nas je papa Franjo želio
potaknuti na trajno razmatranje otajstva
milosrđa. On u Buli najave Jubileja piše da
je milosrđe «temeljni zakon koji živi u srcu
svake osobe koja iskreno gleda u oči svoje
braće i sestara na putu života» (br. 2). To
milosrđe nužno uključuje i one koje ne
možemo gledati u oči, poput nerođenog
djeteta skrivenog u majčinoj utrobi,
bolesnika na uređajima za održavanje
života ili starije osobe koja više nema
snage držati otvorenima svoje umorne oči.
Nije dovoljno gledati samo tjelesnim
očima! Valja nam se naučiti gledati i
duhovnim očima, proničući sve dublje u
2/2016.

otajstvo Božje milosrdne ljubavi! Mjera
naše ljudskosti se prepoznaje u tome kako
se odnosimo prema onima koji se nalaze na
rubu društva, onima čiji se glas ne čuje. To
se, u ozračju proslave Dana života, odnosi
na djecu koja su na početku i starije osobe
koje su na kraju života. Društvo u kojemu
nema mjesta za djecu i starije «nosi sa
sobom virus smrti» (Papa Franjo). I mi u
Hrvatskoj smo zaraženi tim virusom kad
svojom šutnjom i nedjelovanjem pristajemo uz kulturu smrti i kulturu odbacivanja. I upravo je to ono što, između
ostaloga, snažno doprinosi aktualnoj
demografskoj krizi u Hrvatskoj, na koju su
naši biskupi već upozorili u apelu s 50.
jubilarnog zasjedanja HBK u travnju 2015.
Na tome tragu željeli smo u prigodi
ovogodišnjeg Dana života dodatno
produbiti tu temu i potaknuti sve društvene
čimbenike i širu javnost na konstruktivnu
raspravu i žurno djelovanje. Suočeni smo s
činjenicom da Hrvatskoj prijeti demografski slom, jer unatrag dva i pol desetljeća
u njoj umire više ljudi nego što ih se rađa.
Iz godine u godinu više se ljudi, mahom
mlađih, iseljava nego što ih se useljava.
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Sve je veći udio starijeg stanovništva u
odnosu na mlađe, a to ukazuje na ubrzano
starenje populacije. Nitko od nas nema
pravo reći da ga se to ne tiče, nego bi se u
raspravu o tome prevažnom pitanju trebali
uključiti svi, a osobito oni društveni
čimbenici koji mogu doprinijeti stvaranju
ozračja u kojem će demografska obnova
Hrvatske postati središnjom točkom
političkog,
gospodarskog
i
uopće
društvenoga konsenzusa. Radi se o općem
dobru i pitanju zajedničke budućnosti, koje
kao takvo nadilazi politička, vjerska i
druga opredjeljenja.
Demografska obnova Hrvatske nameće se kao žurna i prioritetna zadaća, kako na polju izrade strategija i politika gospodarskoga i regionalnog razvoja, tako i po
pitanjima izgradnje stabilnoga socijalnoga
okvira koji će uključivati sveobuhvatne i
dugoročne mjere poput pružanja adekvatne
pomoći zaposlenim roditeljima oko skrbi
za djecu, zapošljavanje mladih, stambeno
zbrinjavanje mladih obitelji, prilagođeno
radno vrijeme te stvaranje većih mogućnosti za skrb o starijima, bolesnima i nemoćnima. Ipak, ključni preduvjet demografske obnove stvaranje je optimističnog
ozračja i promjena mentaliteta prema braku, obitelji i djeci, kao važnim društvenim
vrednotama bez čijeg osnaživanja nije moguće ostvariti željeni cilj. Samo to će zaustaviti ili barem usporiti negativne demografske trendove, zatim ih, postupnim i dugoročnim djelovanjem, preokrenuti u pozitivnom smjeru. U tome najveću odgovornost imaju državne institucije i sve razine
vlasti kojima je zadaća stvarati zakonodavni okvir unutar kojega se potiču, razvijaju i
oblikuju društveni procesi. Njima smo mi
kao vjernici, članovi Katoličke Crkve,
spremni dati svoj doprinos, kako u dijalogu
i zajedničkom traženju rješenja sa svim zainteresiranim institucijama i ljudima dobre
volje, tako i u konkretnim inicijativama i
programima osnaživanja braka i obitelji
pružanjem potpore svim onim bračnim parovima koji su spremni biti otvoreni životu,
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ali na različite načine bivaju u tome obeshrabreni i onemogućeni.
Ima razloga za optimizam! Naime, na
temelju raspoloživih pokazatelja uočava se
da hrvatske obitelji žele imati jedno dijete
više. Raskorak između željenog i stvarnog
broja djece može biti i jest polazište demografske obnove Hrvatske. Dodatni znak
nade jesu i provedena istraživanja koja
ukazuju da su učenici srednjih škola i gimnazija u Hrvatskoj sve skloniji zaštiti nerođenog života, a što dokazuju i svojim angažmanom u inicijativama i udrugama za
zaštitu života. Crkva, prepoznajući taj potencijal, želi potaknuti mlade da s pouzdanjem u Božju providnost prihvate odgovornosti bračnog i obiteljskog života, ali
također želi konkretno pomoći kako bi obitelji zaista imale željeni broj djece. U tome
iznimno važnu ulogu imaju svećenici i
osobe posvećenog života. Na tragu smjernica s prošlogodišnje redovne sinode biskupa posvećene temi obitelji potičemo ih
da usvajajući «umijeće praćenja» budu blizu bračnim parovima i obiteljima kao pratnja na njihovu putu: tako da idu uz njih i
slušaju ih u tišini, tako da idu ispred njih
ukazujući na put kojim valja ići i tako da
idu iza njih slijedeći ih, podupirući i ohrabrujući.
Naposljetku, pozivamo sve na odbacivanje negativnog ozračja prožetog pesimizmom, malodušnošću i podjelama i na
stvaranje ozračja optimizma, velikodušnosti i zajedništva. Bez toga se ne može očekivati pomak na planu demografske obnove hrvatskog društva. Vjernicima upućujemo i poziv na usrdnu molitvu da se dogodi obraćenje srdaca, ali i da usvoje novu
svijest odgovornosti i spremnosti na radosno prihvaćanje novoga života i skrb o njemu u svim njegovim fazama i stanjima.
Neka našu molitvu prate djela ljubavi i milosrđa, solidarnosti i spremnosti da pomognemo onima u potrebi, kako bi u našoj
sredini zavladala istinska kultura života.

U tome će nam pomoći prisutnost i
nadahnuće Duha Svetoga i moćni zagovor
SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK
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naše nebeske Majke Marije, one koja nam
je svima postala nezamjenjivi uzor odgovorivši na Božji dar života.
S ovim mislima od srca želimo blagoslovljen Dan života i milosrđem ispunjenu godinu Izvanrednog jubileja milosrđa!

Zagreb, o blagdanu sv. Agate, 5. veljače 2016.
U ime Vijeća Hrvatske biskupske
konferencije za život i obitelj
Msgr. Mate Uzinić, predsjednik

PRIOPĆENJE S XVIII. REDOVNOG GODIŠNJEG ZAJEDNIČKOG ZASJEDANJA
BK BIH I HBK
Članovi Biskupske konferencije Bosne
i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije održali su svoje osamnaesto redovito godišnje zajedničko zasjedanje 26. veljače 2016. u kući susreta «Emaus» u Bijelom Polju (Potoci) pokraj Mostara pod
predsjedanjem nadbiskupa metropolita
vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića,
predsjednika BK BiH, i nadbiskupa zadarskog Želimira Puljića, predsjednika HBK.
U radu zasjedanja sudjelovala su 24 člana
dviju biskupskih konferencija dok su se petorica članova ispričala zbog zdravstvenih
razloga ili priprave za biskupsko ređenje,
27. veljače u Splitu.

Biskupi su izabrali pomoćnog biskupa
vrhbosanskog mons. Peru Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku
inozemnu pastvu, na novi petogodišnji
mandat. Saslušali su njegovo izvješće i izrazili potporu njegovu zauzimanju za što
organiziraniji i učinkovitiji rad hrvatskih
katoličkih župa i misija širom svijeta.

186 hrvatskih katoličkih župa, misija i zajednica, koliko obuhvaća hrvatska inozemna pastva, biskupi su izrazili zahvalnost
svim svećenicima, redovnicima, redovnicama, đakonima i pastoralnim suradnicima
i suradnicama koji skrbe za brojne Hrvate
katolike širom svijeta. Pozivaju i potiču
sve članove svojih biskupijskih zajednica,
koji su iz raznih razloga, otišli iz svoje
domovine, da ostanu vjerni i odani članovi
Katoličke Crkve ne zaboravljajući svoj rodni zavičaj i pripadnost svom hrvatskom
narodu. Zahvaljuju svima koji su, konkretnom pomoću ljudima pogođenim poplavama ili drugim osobama pogođenim neimaštinom, pokazali svoju ljubav prema potrebnima u kraju i zemlji odakle potječu.
Raduje ih što i u hrvatskim katoličkim obiteljima i misijama ima onih koji se odazivaju Božjem pozivu na put svećeništva ili
redovništva te se uključuju u biskupije ili
provincije na čijem teritoriju trenutačno žive. Sa žalošću su primili vijest da se, na
temelju podataka iz inozemne pastve, ne
smanjuje broj onih koji uvjete za svoju egzistenciju traže izvan Republike Hrvatske i
Bosne i Hercegovine i drugih krajeva gdje
Hrvati stoljećima žive. Biskupi su izrazili
potporu za planirane projekte Ravnateljstva: Ljetnu školu hrvatskoga jezika, povijesti i kulture i Formaciju animatora mladih.

Nakon što su saslušali iscrpno Izvješće
ravnatelja dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. Tomislava Markića o stanju

Saslušavši Izvješće predsjednika pro
tempore Biskupskog povjerenstva za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima mons.

Na dijelu zasjedanja sudjelovao je i
apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi
Pezzuto koji je potaknuo biskupe da nastave jačati suradnju među sestrinskim partikularnim Crkvama utemeljenu na ravnopravnosti i jednakosti dostojanstva svih Crkava, a na uzajamnu korist na putu evangelizacije.

2/2016.
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Tome Vukšića, vojnog biskupa u BiH, o
službenom pohodu Papinskom hrvatskom
zavodu sv. Jeronima u Rimu u siječnju ove
godine, biskupi su izrazili najiskreniju zahvalnost dosadašnjem rektoru mons. Juri
Bogdanu, novom vojnom biskupu u RH, za
sve što je, tijekom svoga dugogodišnjeg
obnašanje službe učinio za spomenuti Zavod i za Crkvu u hrvatskom narodu.
Nakon što su predsjednik Hrvatskoga
Caritasa mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski, i predsjednik Caritasa BiH kardinal Puljić izvijestili o korizmenoj akciji
«Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini
2016.», koja se provodi po deseti put u Republici Hrvatskoj, i o Nedjelji solidarnosti
koja će se, na inicijativu Vijeća za kler BK
BiH, prvi put provesti u BiH u treću korizmenu nedjelju, 28. veljače, biskupi su izrazili zahvalnost svima koji na razne načine podupiru ovu međusobnu povezanost u
Crkvi u istom narodu.
Svjesni činjenice progona kršćana, ali i
mnogih drugih, biskupi su razmišljali o načinima kako na konkretan način pomoći
kršćanima u zemljama Bliskog Istoka.
Predsjednik Vijeća za opće misije
HBK mons. Slobodan Štambuk, u svom
Izvješću biskupima o zajedničkom nastupanju i zastupanju u poslovima za misije,
izrazio je veliko zadovoljstvo zbog zajedničkog djelovanja Nacionalnih uprava u
RH i u BiH posebno ističući zajedničko izdavanje misijskog mjesečnika Radosna vijest i redovite godišnje susrete koji se nai-
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zmjence organiziraju u RH i u BiH za misionare i misionarke tijekom njihova ljetnog odmoru u domovini.
Biskupi su saslušali Izvješće predsjednika Komisije HBK i BK BiH za hrvatski
martirologij mons. Mile Bogovića, biskupa
gospićko-senjskog, koji je prikazao sustavan rad članova Komisije i biskupijskih
povjerenika na sastavljanju popisa žrtava
katolika u totalitarnim sustavima s ciljem
da među njima budu pronađeni svjedoci
vjere za koje bi se pokrenuo proces beatifikacije.
Informirani o tijeku pripreme za izdavanje novoga Kantuala, nakon rasprave,
biskupi su zadužili predsjednike Biskupske
komisije HBK za liturgiju i Vijeća za liturgiju BK BiH da im u što skorije vrijeme
priprave konkretan prijedlog za tiskanje
Kantuala koji bi zajednički izdale ove dvije
biskupske konferencije.
Svi nazočni biskupi, u zajedništvu s
apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini nadbiskupom Luigijem Pezzutom, sudjelovali su, 25. veljače na zajedničkom
misnom slavlju u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. Svečanom euharistijskom slavlju predsjedao je i propovijedao
nadbiskup Želimir Puljić, rodom iz Mostarsko-duvanjske dijeceze, u povodu proslave 25. obljetnice svoje biskupske službe.
Bijelo Polje, 26. veljače 2016.
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PAPA PRIMIO ČLANOVE STALNOGA VIJEĆA HBK
Papa Franjo primio je u četvrtak, 3.
ožujka 2016., u posebnu audijenciju članove Stalnoga vijeća HBK: uzoritoga gospodina kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkoga nadbiskupa, mons. Želimira Puljića,
zadarskoga nadbiskupa i predsjednika
HBK, mons. Đuru Hranića, đakovačkoosječkoga nadbiskupa, i mons. Dražena
Kutlešu, porečko-pulskoga biskupa.

U radu mješovitoga tijela, pod pokroviteljstvom Svete Stolice, predstavnici su
Katoličke Crkve i Srpske Pravoslavne
Crkve. S hrvatske strane članovi mješovitoga tijela su: kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup, mons. Antun Škvorčević, požeški biskup, mons. Ratko Perić,
mostarsko-duvanjski biskup, prof. dr. sc.
Jure Krišto i prof. dr. sc. Mario Jareb.

Članovi Stalnoga vijeća izvjestili su
Svetog Oca o stanju Crkve u Hrvatskoj. Na
susretu s Papom govorilo se između ostaloga i o radnom tijelu koje je inicirao Sveti
Otac, a koje ima zadatak zajednički razmotriti ulogu blaženoga kardinala Alojzija
Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugog
svjetskog rata.

Članovi Stalnoga vijeća imali su odvojene radne susrete s državnim tajnikom
kardinalom Pietrom Parolinom i s predsjednikom Papinskoga vijeća za promicanje
jedinstva kršćana kardinalom Kurtom
Kochom.
Zagreb, 5. ožujka 2016.
Tiskovni ured HBK

2/2016.
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ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA
Krk, 5. veljače 2016.

Broj: 100/2016.
DAN ŽIVOTA 2016. – PORUKA I PROSLAVA
U nedjelju 7. veljače 2016. prema odluci hrvatskih biskupa slavimo Dan života.
U petak, 5. veljače, predsjednik Vijeća
HBK za život i obitelj mons. Mate Uzinić
predstavio je na konferenciji za novinare u
sjedištu HBK u Zagrebu svoju poruku
za ovogodišnji Dan života, s temom: Optimizmom, velikodušnošću i zajedništvom do
demografske obnove Hrvatske (vidi u ovom
broju Službenog vjesnika, str. 43-45).
Svećenike stoga pozivam da prouče
ovu Poruku te da ju na Dan života predstave vjernicima ili im tekst Poruke bude poticaj za pripremu homilije, obrazlažući važnost i potrebu pravilnog zauzimanja za
život. Uz to, u molitvi vjernika, prigodnim
zazivima, neka se moli za poštivanje i do-

stojanstvo ljudskog života, te za optimizam,
velikodušnost i zajedništvo u demografskoj
obnovi Hrvatske.
I ovom prigodom moramo napomenuti
da je naša biskupija u stalnom i poraznom
demografskom opadanju, kako nam to pokazuju i statistike vjerskog života naših
župa. Zato je uistinu neophodno da iskoristimo ovu ali i druge prilike da progovorimo o važnosti zauzimanja za život i promicanja života ali i za zaštitu obitelji, za
promicanje njene nezamjenjive uloge u opstanku i razvoju društva i dostojanstva koje
iz toga proizlazi.
 Ivica, biskup

Krk, 16. veljače 2016.

Broj: 120/2016.

PLENARNI PREDUSKRSNI SVEĆENIČKI SASTANAK
 16. OŽUJKA 2016. 
Kako smo najavili u Službenom
vjesniku Biskupije Krk, br. 1/2016. (dopis
br. 67/2016. od 27. siječnja 2016., str. 24),
ovogodišnji Plenarni preduskrsni svećenički sastanak održat će se u srijedu 16.
ožujka u Biskupskom dvoru u Krku.
Pozivam sve svećenike, redovnike s
boravištem na području biskupije, te naše
bogoslove, s dozvolom mjerodavnih poglavara, na sudjelovanje.
DNEVNI RED:
09.30 sati: u katedrali, u kapeli Presvetoga,
pokorničko bogoslužje sa svetom
ispovijedi. Predvodi: mons. Valter
Župan, biskup u miru;
10.20 sati: odmor uz osvježenje;
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10.45 sati: u dvorani Biskupije predavanje:
Sveta godina milosrđa i sakrament pomirenja (prof. dr. sc.
Anton Tamarut, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb);
11.30 sati: rasprava;
12.15 sati: izvještaji povjerenikâ i obavijesti;
13.00 sati: ručak i završetak sastanka.
Mole se povjerenici koji žele uzeti riječ
da svoje intervente najave biskupu kako bi
se moglo napraviti raspored.
Pozivam sve svećenike da sudjeluju na
čitavom tijeku sastanka.
 Ivica, biskup
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Broj: 134/2016.

BISKUPIJSKO HODOČAŠĆE U GODINI MILOSRĐA
Kao što smo već objavili u Službenom
vjesniku br. 1/2016. pod br. 68/2016. u Godini milosrđa organizirat ćemo Biskupijsko
hodočašće u Zagreb prigodom dolaska tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića u rodnu
mu Hrvatsku.
Tijelo sveca u Zagrebu će boraviti od
13. do 18. travnja i bit će izloženo u župi
svetoga Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi. Na zajedničko biskupijsko hodočašće poći ćemo u subotu, 16. travnja o.g.
Slavit ćemo hodočasničku svetu misu u 11
sati i moliti uz tijelo sv. Leopolda. Poslijepodne, posjetit ćemo i zagrebačku katedralu i grob blaženog Alojzija Stepinca, a na
povratku ćemo se zaustaviti u Karlovcu, u
Nacionalnom svetištu sv. Josipa, zaštitnika
naše Domovine.

Molim župnike da iduće nedjelje (II.
korizmene) obavijeste svoje župljane i započnu sa prijavama koje će trajati do 4.
travnja o.g. Kako bi bili solidarni sa svim
župama naše biskupije, jedinstvena cijena
ovog hodočašća za cijelu biskupiju iznosi
130 kn po osobi. Točno vrijeme polaska iz
svake župe javit ćemo na vrijeme.
Potičem Vas da animirate vjernike za
ovo hodočašće ali da se i kao prezbiterij
odazovemo i zajednički molimo zagovor
sveca za našu biskupiju, svećenstvo, redovništvo kao i nova duhovna svećenička i
redovnička zvanja. Uvjeren sam kako će
ono za sve hodočasnike i sve nas biti izvorom mnogih duhovnih plodova.
 Ivica, biskup

Krk, 25. veljače 2016.

Broj: 149/2016.

MOLITVENA INICIJATIVA «24 SATA ZA GOSPODINA»
Jedna od važnih inicijativa u Svetoj
godini milosrđa je i molitvena inicijativa
«24 sata za Gospodina». Već u buli najave
Jubileja milosrđa Lice milosrđa Sveti Otac
papa Franjo naglašava: «Inicijativa '24 sata
za Gospodina' koja će se slaviti u petak i
subotu prije četvrtog Korizmenog tjedna,
bit će uvedena u svim biskupijama» (br.
17). U svojoj korizmenoj poruci papa Franjo ponovno se vraća na tu inicijativu i kaže: «S pozivom na slušanje Božje riječi i na
sudjelovanje u inicijativi '24 sata za
Gospodina' htio sam istaknuti da na prvome
mjestu treba biti pobožno slušanje Božje
riječi, napose one izrečene po prorocima»
(br. 1).
Potaknuti tom željom i preporukom
pape Franje da se pridružimo inicijativi «24
sata za Gospodina», ovime Vam javljamo
2/2016.

da ćemo i mi odgovoriti toj inicijativi i pridružiti se cijeloj Crkvi koja želi bdijeti i
moliti s Gospodinom.
Inicijativa će se održati u krčkoj katedrali pred četvrtu korizmenu nedjelju, u petak 4. ožujka i subotu 5. ožujka o. g. Tijekom svih ovih 24 sata katedrala će biti otvorena vjernicima za klanjanje i mogućnost
svete ispovijedi. U tom vidu donosimo okvirni raspored, odnosno sate u kojima će
klanjanje biti animirano ili praćeno od strane određenih vjerničkih skupina.
Petak, 04. ožujka 2016.
18.00 pobožnost Križnog puta, nakon
kojega će uslijediti sveta misa
19.30 izlaganje Presvetog Sakramenta
u katedrali. Animiraju župljani
Njivica i vlč. Božidar Volarić
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22.00 Pokorničko bogoslužje (s naglaskom na mlade). Predvodi vlč.
Zlatko Sudac
23.30 Animira «Pokret za život Krčke
biskupije». Slijedi cjelonoćno
klanjanje.
Subota, 05. ožujka 2016.

da organizirano sa skupinom svojih župljana pohode katedralu i uključe se u animiranje klanjanja. Isti poziv vrijedi i za vjerničke udruge i zajednice. Radi koordinacije bilo bi potrebno javiti se koordinatoru ove
inicijative vlč. Božidaru Volariću (mob.
091 / 555 99 66).

7.00 – 8.00 Molitva Jutarnje i Službe
čitanja. Predvode redovnici na
području župe Krk
12.00 Anđeosko pozdravljenje i Molitvena ura
15.00 – 16.00 Krunica i molitvena ura
Božanskog milosrđa. Animiraju
redovnice otoka Krka
17.00 – 18.00 Zajednička ura klanjanja
s molitvom Večernje. Zaključak
s blagoslovom.

Na poseban način pozivam i potičem
svećenike i redovnike na otoku Krku da se
odazovu i podupru ovu inicijativu, i da u
njoj aktivno sudjeluju, osobito da budu na
raspolaganje vjernicima za sakrament svete
ispovijedi. Da bi bila zajamčena prisutnost
ispovjednika kroz cijelo vrijeme klanjanja,
molim svećenike i redovnike da se jave našem koordinatoru vlč. Božidaru Volariću
da bi se mogao napraviti cjeloviti raspored
ispovijedanja.

Molitvena inicijativa «24 sata za Gospodina» bit će zaključena svetom misom u
18.00 sati u katedrali, koja se na godišnjicu
smrti prikazuje za pok. biskupa Karmela
Zazinovića.

Ovaj se dopis dostavlja i Dekanskim
uredima Cresa, Lošinja i Raba s nakanom
da se i na tim pastoralnim područjima naše
biskupije organizira molitvena inicijativa
«24 sata za Gospodina» na način kako je
najprikladnije.

O ovoj inicijativi obavijestite vjernike
na svim misama u nedjelju, 28. veljače o. g.
i pozovite ih na sudjelovanje. Osim spomenutih točaka u rasporedu, preostaje još puno vremena i prostora i za ostale molitvene
trenutke, bilo pojedinačne bilo zajedničke.
U tom smislu pozivam župnike otoka Krka

Neka naša nastojanja i ova inicijativa u
jubilarnoj Godini milosrđa donesu što obilnije duhovne plodove!

50

 Ivica, biskup
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Krk, 14. ožujka 2016.

Broj: 194/2016.
VELIKI ILI SVETI TJEDAN
Svečana godišnja proslava Vazmenog
otajstva u Svetom tjednu započinje na
Maslinsku nedjelju.

Gospodnje. Svećenici i redovnici u gradu
Krku pozvani su na Misu Krizme i na
Misu Večere Gospodnje u katedralu.

Na VELIKI ČETVRTAK, 24. ožujka
u 10.00 sati Biskup ordinarij će u katedrali
slaviti svečanu koncelebriranu Misu posvete ulja. Na toj će Misi svećenici obnoviti
svoja svećenička obećanja. Na ovu Euharistiju pozivam sve svećenike, redovnike,
redovnice, klerike i bogoslove. Zahvaljujem svećenicima čijim strpljivim radom
svake 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.

Milostinjom Velikog četvrtka pomažemo djelo ljubavi za potrebne. Već više
godina ovom milostinjom pomažemo župu
Cer u Bosni koju konstantno pratimo u
njezinoj obnovi.

Svećenici na čijim se područjima ove
godine slavi sveta potvrda, neka animiraju
svoje krizmanike i potaknu ih na sudjelovanje na misi Krizme u katedrali.
Katedralni župnik će se pobrinuti za
dostatan broj ispovjednika koji će, prema
običaju, u katedrali ispovijedati od 8.30 do
9.45 sati. Svećenici će u župama upozoriti
vjernike na ovu mogućnost.
Sve svećenike, redovnike, klerike i
bogoslove pozivam u 12.00 sati na objed u
Biskupskom dvoru.
Navečer se u svakoj župi slavi samo
jedna 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

2/2016.

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.
Pozovimo naše vjernike da svojim molitvama i odricanjem pomognu kršćanima
koji su na tim područjima podložni mnogostrukim trpljenjima. Dan Velikog petka
dan je kada na poseban način osjećamo zajedništvo s braćom i sestrama toga kraja.
Skupljene milostinje će se kao i prijašnjih godina redovitim putem poslati na
Ordinarijat koji će ju proslijediti dalje.
Na VELIKU SUBOTU, 26. ožujka vazmeno bdjenje u katedrali započet će u 21
sat a bit će podjela sakramenata kršćanske
inicijacije katekumenima.
Na USKRS, 27. ožujka, biskup će predvoditi svečano misno slavlje u 10.30 sati,
a u 18 sati predslavit će svečanu Večernju
vazmene svetkovine.
 Ivica, biskup
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Krk, 14. ožujka 2016.

Broj: 195/2016.

SEMINAR PERMANENTNOG OBRAZOVANJA
ZA SVEĆENIKE DO 10 GODINA SLUŽBE
Seminar permanentnog obrazovanja za
svećenike do 10 godina službe održat će se
12. i 13. travnja o.g. u Domu pastoralnih
susreta u Lovranu.
Tema ovog susreta je: Sakramenat
pomirenja s naglaskom na oproste i pridržane grijehe.
Susret započinje u utorak, 12. travnja
2016. u 09.30 sati okupljanjem, nakon čega

slijedi predavanje u 10.00 sati, a završava u
srijedu, 13. travnja o.g. večerom.
Seminar permanentnog obrazovanja
organizira Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci, a generalni vikar je već o
ovome obavijestio naše svećenike do 10
godina službe. Stoga ih i ovom prilikom
pozivam na sudjelovanje u cjelovitom
programu Seminara.
 Ivica, biskup

Krk, 14. ožujka 2016.

Broj: 196/2016.

NEDJELJA DOBROG PASTIRA – DAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA
– 17. TRAVNJA 2016. 
Četvrtu vazmenu nedjelju koja je ove
godine 17. travnja 2016. po 53. put obilježavamo kao Dan molitve za duhovna zvanja. U Službenom vjesniku Biskupije Krk
1/2016., str. 13. objavili smo prigodnu poruku pape Franje pod nazivom: Crkva –
majka zvanjâ.

ri dovoljan broj svetih svećenika, redovnika
i redovnica našoj biskupiji i cijeloj Crkvi.
O ljepoti i prevažnoj službi duhovnih pastira progovorimo ponajprije mladima i ohrabrimo ih da se odvaže odazvati se pozivu
na život posvećen Gospodinu.

Pozovimo vjernike svojih župnih zajednica da mole na nakanu da Gospodin poda-

 Ivica, biskup
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Krk, 14. ožujka 2016.

Broj: 197/2016.
SLAVLJE SVETE POTVRDE U ŽUPAMA
LOŠINJSKOG DEKANATA
Slavlje svete Potvrde u župama Lošinjskog dekanata bit će u narednom razdoblju
kako slijedi:
UNIJE: subota, 14. svibnja.
MALI LOŠINJ: nedjelja, 15. svibnja.
VELI LOŠINJ: nedjelja, 29. svibnja.

SV. JAKOV: subota, 11. lipnja.
ĆUNSKI: nedjelja, 12. lipnja.
NEREZINE: nedjelja, 12. lipnja.
SUSAK: nedjelja: 3. srpnja.
 Ivica, biskup

Krk, 14. ožujka 2016.

Broj: 198/2016.

MJESEC SVIBANJ – MJESEC MAJKE MILOSRĐA
U buli proglašenja izvanrednog jubileja
milosrđa Lice milosrđa (br. 24) papa Franjo
posebno nam pred oči stavlja lik Marije
Majke Milosrđa čiji je cijeli život prožet i
oblikovan upravo sudjelovanjem u otajstvu
utjelovljenog milosrđa. Ona je sama, kako
naglašava papa Franjo, «pripremljena Božjom ljubavi da bude Luk Saveza između
Boga i čovjeka».

Ohrabrimo naše župljane, a posebno
obitelji i mlade, da se u što većem broju
okupljaju oko Marije, predaju joj svoje nedomice, probleme, strepnje, malaksalost i
malodušnost te se utječu njezinom zagovoru. Također, neka nam ona bude uzorom
predanja svojeg života u ruke Milosrdnog
Oca koji jedini može našem životu dati puni smisao i ostvarenje.

U mnogim je našim župama upravo
svibanjska marijanska pobožnost ona koja
u najvećoj mjeri okuplja odrasle vjernike i
posebno djecu. U Mariji naš narod prepoznaje svoju zagovornicu, odvjetnicu i majku.
Onu koja nas zagovara pred Isusom i koja
za nas prosi i posreduje milosti.

Ne zaboravimo Majci Milosrđa preporučiti i tolike koji trpe posljedice ratova, izbjeglištva, siromaštva i napuštenosti. Povjerimo njezinoj majčinskoj brizi našu biskupiju, naše obitelji, mlade, cijeli naš narod.

2/2016.

 Ivica, biskup

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK

53

IZ KATEHETSKOG UREDA I POVJERENSTAVA

 KATEHETSKI URED
Krk, 5. ožujka 2016.

Broj: 30/2016.

HODOČAŠĆE DJECE KRČKE BISKUPIJE NA GROB BISKUPA MAHNIĆA 2016.
Hodočašće djece viših razreda osnovne
škole na grob biskupa Mahnića organizirat
će se i ove godine i to u subotu, 9. 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 izvanredne
Jubilejske godine milosrđa, misao vodilja
je «Razmišljajmo i djelujmo - duhovna i
tjelesna djela milosrđa».
Da bismo se što bolje pripremili za ovo
hodočašće donosimo neke važnije informacije i naputke:
1. Hodočašće će započeti u 10.00 sati
okupljanjem djece u Katedrali. Potom će
uslijediti prigodni program nakon koga će
biti sveta misa koju će predvoditi naš biskup mons. Ivica Petanjak. Završetak s ručkom na Kamplinu predviđen je oko 13.00
sati.
2. U obzir dolaze učenici viših razreda
osnovne škole.
3. Organizacija putovanja je u nadležnosti župnih ureda u suradnji sa vjeroučiteljima u školi. Molimo da do 5. travnja javite na Katehetski ured broj hodočasnika
radi organizacije, a pogotovo hrane.
4. U pripremi za ovaj Susret kao i svake godine potaknite djecu da mole molitvu
na sličici s likom biskupa Mahnića.
5. U prigodonom dijelu programa prije
sv. mise trinaest naših župa u kojima se nalaze osmogodišnje škole predstavit će duhovna i tjelesna djela milosrđa: Novalja –
gladne nahraniti; Rab – nepravdu oprostiti;
Baška – žedna napojiti; Vrbnik – siromaha
odjenuti; Dobrinj – putnika primiti; Omi54

šalj – dvoumna savjetovati; Dubašnica –
neuka poučiti; Vrh – grešnika pokarati; Krk
– žalosna i nevoljna utješiti; Punat – nepravdu strpljivo podnositi; Cres – bolesna
pohoditi; Mali Lošinj – za žive i mrtve Boga moliti.
Svaka župa treba odlučiti sama kako će
obraditi djelo milosrđa. Trebalo bi osim na
razmišljanje poticati i na djelovanje jer su
djela milosrđa uglavnom ono što se čini.
Svoju aktivnost dokumentirajte s nekoliko
fotografija i popratite kratkim tekstom ili
kratkim snimljenim prilogom do dvije
minute. Uratke pošaljite do 31. ožujka na
e-mail: dubravka.bunicic@gmail.com.
Za dodatne informacije obratite se gđi.
Dubravki Buničić.
6. 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. Pjesmu na temu djela milosrđa uskoro ćemo postaviti na biskupijsku web stranicu u notnom i zvučnom zapisu. 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 donjem prezbiteriju. Molitvu vjernika molit
će predstavnici župa otoka Lošinja. Čitanje
čita vjeroučitelj iz pastoralnog područja
Rab- Pag.
7. Potrebno je u pripremi uvježbati
himnu biskupu Mahniću i pjesmu o djelima
milosrđa. Himnu već imate od ranije poslanu u mp3 formatu.
Mr. sc. Anton Peranić, predstojnik
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PROLJETNA KATEHETSKA ŠKOLA
Povjerenstvo za Katehetsku proljetnu
školu Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije, u suradnji s
Agencijom za odgoj i obrazovanje, organizira Katehetsku proljetnu školu za vjeroučitelje u osnovnim školama koja će se održati
u Zagrebu, Nadbiskupijski pastoralni insti-

tut, Kaptol 29, od 29. do 30. travnja 2016.
godine.
Zainteresirani se obavezno trebaju prijaviti na adresu www.ettaedu.eu
Mr. sc. Anton Peranić, predstojnik

 POVJERENSTVO ZA PASTORAL MLADIH
Banjol, 6. veljače 2016.

Broj: 06/2016.

PROMJENA DATUMA SUSRETA MLADIH NA RABU
Obavještavam župnike da će susret
mladih na Rabu, predviđen za 5. i 6.
ožujka o.g., biti odgođen za 23. i 24.
travnja o.g. Razlog ove promjene prije
svega je ukidanje trajektne linije Valbiska
– Lopar od ovoga tjedna sve do 18. travnja. Nadalje, taj isti vikend srednje škole
u Hrvatskoj organizirale su odlazak na
skijanje u Sloveniju te još neke aktivnosti, na kojima bi kako sam doznao sudjelovali naši mladi.

programom te Facebook event koji će
moći jedni drugima dijeliti). Osobno planiram mjesec dana prije susreta obići naše srednje škole te i tom prilikom pozvati
mlade. Raduje me što ću se tom prilikom
i sa nekima od Vas vidjeti. Mišljenja sam
da susreti po otocima nisu loše prošli te
da su mladi sa svakoga od susreta (od
Vrha, Banjola preko don Bosca u Cresu)
kućama otišli bogatiji i ohrabreniji u vjeri.

Što se tiče novih datuma susreta mladih, 24. travnja na Rabu se slavi svetkovina «Križi» pa će mladi drugoga dana
susreta sudjelovati u procesiji, što će im
vjerujem biti zanimljivo i korisno.

Prijaviti se za susret mogu mladi koji
su primili sakramenta Sv. Potvrde, dakle
osmi razred pa nadalje. Prijave ćemo
primati 10 dana do početka susreta. Za
bilo kakvo pitanje i nejasnoću slobodno
mi se obratite na moj broj mobitela 091
400 48 40 ili putem e – maila.

Dobro znamo da pastoral mladih u
našoj domovini nije na zavidnoj razini pa
je svaki susret sa njima i svako ulaganje u
njih od velikoga značaja. Stoga Vas molim da koliko je moguće više promovirate
ovaj susret. Župe na kojima se radi s
mladima mjesec će dana prije susreta dobiti materijale (plakate, informacije sa

2/2016.

Srdačno Vas u Gospodinu pozdravljam.
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povjerenik za mlade

55

IZ KATEHETSKOG UREDA I POVJERENSTAVA

Banjol, 24. veljače 2016.

Broj: 07/2016.

PRIJAVE ZA SVJETSKI SUSRET MLADIH U KRAKOWU 2016.
Mladi naše biskupije uputit će se na 31.
Svjetski dan mladih u Krakow. Svi koji se
žele prijaviti, to mogu učiniti do 20. travnja
(barem okvirno) 2016. godine. Prijave se
vrše preko župnih ureda. Također, mladi se
mogu informirati preko Facebook profila
''Mladi Krčke biskupije'' te na moj br. mobitela 091 400 48 40.
U prijavi je obavezno navesti: ime i
prezime, datum rođenja, mjesto/župu, broj
mobitela, e-mail te broj osobne iskaznice ili
putovnice te potvrdu o uplati.
Hodočašće će se održati od 25. srpnja
do 1. kolovoza 2016. godine. Prvi dio hodočašća, dane u biskupijama, od 20. do 25.
srpnja mladi će provesti u biskupiji
Katowice (naša biskupija neće sudjelovati
u ovom dijelu). Drugi dio, od 25. srpnja do
1. kolovoza mladi će biti u Krakowu gdje
će sudjelovati s papom Franjom u tjednom
programu pripremljenom za mlade te završnom euharistijskom slavlju.
Na susret se mogu prijaviti mladi od 16
do 30 godina. Maloljetne osobe mogu sudjelovati uz pisanu dozvolu roditelja i punoljetnu pratnju.

Tijekom susreta smještaj će biti organiziran po obiteljima ili u školama i
sportskim dvoranama pa je obavezno ponijeti sa sobom vreću za spavanje.
Cijena hodočašća je 180 eura + 400
kuna u što je uključen prijevoz autobusom,
hodočasnički paket u Krakowu (koji obuhvaća smještaj, prehranu i javni prijevoz) te
putno zdravstveno osiguranje. Plaćanje je
moguće i na rate, od kojih je u prvoj potrebno uplatiti 900 kn, a drugu neka prijavljeni uplate prije zaključenja roka za prijave.
Uplate neka se izvrše preko župnih ureda.
Molio bih Vas da mi na vrijeme javite broj
prijavljenih! Detaljne informacije poslati
ćemo Vam na vrijeme.
Iako znamo da je vrijeme u kojem se
odvija susret mladih, vrijeme turističke sezone u kojoj mnogi mladi rade, potaknite
vaše mlade da se odazovu. Vjeujemo da će
određeni pojedinci ipak imati interesa za
odlazak u Krakow.
Srdačno Vas pozdravljam u Gospodinu!
Vlč. Marin Hendrih,
povjerenik za mlade

 POVJERENSTVO ZA MISIJE
DJELOVANJE MISIJSKOG POVJERENSTVA
Svake godine krajem mjeseca veljače
ili početkom ožujka održava se nacionalna
skupština Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj na čelu sa nacionalnim
ravnateljem, a koju čine svi nad/biskupijski
povjerenici za misije. Tom prilikom svaki
povjerenik podnosi izvještaj o misijskom
djelovanju u prošloj godini, a nacionalni
ravnatelj podnosi izvještaj za Nacionalni
ured. Na temelju svih pristiglih izvješća
56

nacionalni ravnatelj napravi izvještaj prema
mjerodavnoj Kongregaciji.
Početkom mjeseca veljače zamolio
sam župnike prigodnim dopisom da mi
odgovore na nekoliko pitanja kako bi mi
olakšali izradu takvog izvještaja; stoga zahvaljujem onima koji su se odazvali. Obzirom da sam tek nedavno primio ovu službu,
ti odgovori pomogli su mi donekle upoznati
situaciju u našoj Biskupiji. Istodobno uvi-

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK

2/2016.

IZ KATEHETSKOG UREDA I POVJERENSTAVA

dio sam da je potrebna bolja koordinacija i
komunikacija o provedenom misijskom
djelovanju jer posljedično tome godišnji
izvještaj povjerenstva ili nacionalnog ravnatelja mogu biti manjkavi u točnosti i relevantnosti podatka.
Četiri su Papinska misijska djela: Djelo
za širenje vjere, Djelo sv. Djetinjstva, Djelo
sv. Petra i Misijska zajednica. Ovome treba
pridodati i akciju MI-VA za pomoć u nabavi misijskih vozila. U našoj biskupiji
najzastupljenije po djelovanju je prvo jer je
povezano sa Svjetskim danom misija. Ostala su djelomično ili slabo zastupljena te tako više ili manje poznata nama svećenicima, ali i vjernicima. Preporučam se u
zajedničku suradnju u promicanju misijske
svijesti i upoznavanja sa misijskim Djelima. Budite slobodni kontaktirati me i
informirati se o tom pitanju, a ako je potrebno spreman sam posjetiti župe i približiti
pojedinim katehetskim skupinama misijsko
djelovanje.

Ukupno na razini RH prikupljeno
58.600 kom i skupljeno 110.987,95 kn.
 Misijska kumstva: RH – 135, KB – 1
 Hrvatskih misionara i misionarki
ima ukupno 85 u 27 zemalja svijeta.
Iz Krčke biskupije: don Boris Dabo (u
Zambiji), s. Marijana Mrakovčić (u
Albaniji), s. Beatrica Krstačić (u Brazilu)
 Tijekom 2015. u svijetu je ubijeno 22
pastoralnih djelatnika: 13 svećenika, 4
redovnice i 5 laika
Iz Financijskog izvještaja Povjerenstva
za misije Krčke biskupije za 2015. god.:
- Milostinja misijske nedjelje ..... 70.689,57
- Darovi prigodom misijske
nedjelje .................................... 15.457,50
- Darovi kroz godinu ..................... 7.995,00
- Članarina Društva za širenje vjere . 4.600,00
- Djelo sv. Djetinjstva.................... 7.612,15

Donosim ovdje i nekoliko podataka iz
nacionalnog i biskupijskog izvješća za proteklu godinu.

- Djelo sv. Petra .................................200,00

Iz Pastoralnog izvještaja Nacionalne
uprave PMD-a u RH za 2015. god.

- Akcija MI-VA ............................. 2.235,00

 Statistika Radosne vijesti
Republika Hrvatska (RH): primatelja
1.553, primjeraka 2.281;
Krčka biskupija (KB): primatelja – 76;
primjeraka – 93

- Akcije «Malih misionara»
- Mali Lošinj ............................. 9.920,00

 Pošiljatelji maslinovih grančica: KB:
Banjol (1.000 kom), Nerezine (1.200),
Mali Lošinj – vjeroučitelj Marko Karčić i «Mali misionari» (2.000), Rab
(1.000) i Supetarska Draga (1.000);
ukupno 6.200 komada.

Još jednom zahvaljujem svima na svakoj molitvi i pomoći za misije, neka dobri
Bog Otac pogleda i blagoslovi naša nastojanja.
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- Svećenička misijska zajednica .... 2.700,00
- Darovi za don Borisa Daba ....... 15.574,00

Ukupno ..................................... 136.983,22
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Veljača
03. sudjelovao na proslavi 1700. obljetnice
mučeništva sv. Vlaha i 600. obljetnice
od ukidanja ropstva u dubrovačkoj repubilici;
06. sudjelovao na svečanosti zatvaranja
Godine posvećenog života za Krčku biskupiju te predvodio misno slavlje i
propovijedao u katedrali;
09. sudjelovao na Jubileju Kapucina u Vatikanu i koncelebrirao na misi s papom
Franjom u bazilici sv. Petra prigodom
dolaska tijela sv. Leopolda Mandića i
sv. Pia;
10. na Čistu srijedu slavio u katedrali svetu
misu s obredom pepeljenja;
12. slavio svetu misu i propovijedao u
Karmelu u Mariji Bistrici;
- poslijepodne započeo pastirski pohod
župe Risika
13. u pastirskom pohodu župe Risika;
14. završio pastirski pohod župe Risika i
podijelio sakrament svete Potvrde;
15. slavi svetu misu za ovogodišnje katekumene u kripti katedrale;
16. – 21. izvršio pastirski pohod župe Lun i
Novalja;

23. započeo pastirski pohod župe Garica;
26. sudjelovao u Mostaru na zajedničkom
zasjedanju biskupa BK BiH i HBK;
27. sudjelovao na biskupskom ređenju
mons. Jure Bogdana, vojnog biskupa;
28. završio pastirski pohod župe Garica;
29. predvodio svetu misu za katekumene u
kripti katedrale.
Ožujak
04. sudjelovao na znanstvenom simpoziju
o biskupu Srebrniću na Teologiji u
Rijeci;
- navečer prisustvovao započetoj inicijativi «24 sata za Gospodina» u Krčkoj
katedrali te ispovijedao;
05. sudjelovao na misi za pok. biskupa
Karmela Zazinovića u katedrali;
06. predvodio svetu misu i propovijedao
prigodom početka Franjevačkih misija
u župi Rab;
07. – 8. i 13. izvršio pastirski pohod župe
Draga Bašćanska;
14. predvodio svetu misu za katekumene u
kripti katedrale.

MLADI U CRESU OKUPLJENI OKO DON BOSCA
− CRES, 30. SIJEČNJA 2016. −
U subotu, 30. siječnja, u Cresu je održan susret mladih povodom blagdana sv.
Ivana don Bosca na kojem se okupilo stotinjak mladića i djevojaka sa Cresa, Lošinja,
Krka i Raba. U prostorima OŠ Frane Petrića dočekali su ih i pozdravili domaći župnik mons. Mladen Mrakovčić i biskupijski
58

povjerenik za mlade vlč. Marin Hendrih
koji ih je ujedno pozvao na biskupijski susret mladih na Rabu. Potom je Dafne Flego
posvjedočila o snazi vjere i molitve koji su
njoj i njezinoj obitelji pomogli da se oporavi nakon teške prometne nesreće.
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Tema ovogodišnjeg programa bila je
«Don Bosco i Marija Pomoćnica», a uvodno predavanje održao je creski župni vikar
Filip Šabalja. Mladima je poručio da i oni
mogu otkriti smisao svog života kojeg im
je namijenio Bog, kao što je to don Boscu
pokazao u snu – namijenio mu je da se bavi
napuštenom i zapostavljenom djecom. Za
pomoć u tom zahtjevnom zadatku dao mu
je svoju Majku Mariju Pomoćnicu, a ona
nam je i danas na raspolaganju kako bismo
preko nje došli do Isusa, rekao je kapelan
Filip.
Uslijedio je rad u manjim grupama u
kojima su podrobnije razmatrali razne aspekte Marijine ličnosti: njenu poslušnost,
ljubav, vjeru i poniznost.
Nakon zajedničkog ručka i prilike za
sakramenat pomirenja, euharistijsko slavlje
u župnoj crkvi predvodio je krčki biskup
mons. Ivica Petanjak u zajedništvu sa desetak svećenika koji su dopratili mladiće i
djevojke iz svojih župa na creski susret. U
svojoj propovijedi je rekao da je velik dio
svog svećeništva bio vezan za mlade, bilo
kao odgajatelj sjemeništaraca, bogoslova i
postulanata, bilo kao kapelan i župnik, i
uvijek je «držao stranu mladima» jer smatra da su oni «odsjaj, slika i produkt starih,
nose ono što su doživjeli u svojim obiteljima, kako pozitivno tako i negativno». Podsjetio je da iz mnogih nesređenih i problematičnih brakova danas proizlaze radikalni
kršćani te ukazao da «smo danas svjedoci
nove evangelizacije, novog kršćanstva u
kojem se događa drugačiji proces: više ne
dovode stari mlade do Isusa Krista i vjere
nego mladi svojim životom, svojim molitvama i ponašanjem uspijevaju obratiti svoje roditelje. Ta vjera više nije iz tradicije
nego iz uvjerenja, iz opredjeljenja za Isusa.» «Tu treba mladima čestitati. Prvo, oni
koji dolaze iz dobrih, kršćanskih obitelji
neka Bogu zahvale što su imali dobri kršćanski odgoj, a oni koji dolaze iz problematičnih obitelji neka se izdignu iznad pogrešaka, grijeha i promašaja svojih roditelja i
svojih starih. Zašto bi se osjećali krivima za
2/2016.

nešto što nisu oni učinili jer dijete ne odgovara za postupke svojih roditelja, ali će roditelji odgovarati za postupke svoje djece
ako su ih usmjerili na krivi put. Ne obazirite se na ono što su oni činili i uzmite život
u svoje ruke», poručio je mons. Petanjak.
U nastavku svoje propovijedi ohrabrio
je mlade: «Što god da vam se dogodi u životu – podignite glave, ne dajte se pokolebati. Koliko god da je teško uvijek ima izlaza. Za Boga ne postoji bezizlazno stanje.
I kad mislite da nema izlaza podignite glavu jer onaj koji ide sa Isusom Kristom uvijek će naći izlaz.» Ilustrirao je to evanđeljem koje se čitalo na misi, o Isusu koji
umoran zaspi na lađi, nije ni čuo oluju, a
uspaničeni apostoli ga bude. Isus je učenicima odgovorio: Kako tako malo vjere imate? Zašto ste se pokolebali ako sam ja s
vama u barci? «Ja bih htio da svatko od vas
metne Isusa u barku svog života. Da idete s
Isusom Kristom i da se ne bojite», rekao je
biskup Petanjak. Podsjetio ih je kako je teško djetinjstvo imao don Bosco: potjecao je
iz jako siromašne obitelji, a otac mu je umro kad je imao svega 2 godine. Već kao
dvanaestogodišnjak morao je čistiti štale
kako bi zaradio za život, a usput se i školovao. Usprkos svim tim teškoćama sa 15
godina u svom je mjestu osnovao Društvo
veseljaka. «Pa što je bilo veselo u njegovom životu? Gdje je bio izvor njegove radosti?», zapitao se biskup Petanjak i nastavio: «Sv. Ivan Bosco je shvatio da mu je
život dan kao šansa, kao izazov, da onaj
koji živi i radi s Isusom može izvući maksimum iz najmanjeg što ima. I shvatio je da
se treba radovati životu i tako osmisliti život. Zato uvijek idite uzdignute glave, nemojte se žalostiti kakve god vas nedaće
snašle. Kao u primjeru don Bosca – uvijek
budite Društvo veseljaka!»
Nakon propovijedi bogoslov Saša Malović pred cijelom je zajednicom primio
službu 'ad missio', jedan od stupnjeva pripreme za sakramenat svetog reda, te na taj
način javno obećao da će nastaviti svoju
izobrazbu za službu đakonata i prezbiterata.
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Svoj ovogodišnji susret mladi s kvarnerskih otoka zaključili su zabavnim programom u dvorani osnovne škole, a na kraju
su dobili krunicu koja će ih podsjećati na

druženje s vršnjacima u Cresu, ali i da se u
svim problemima mogu obraćati Majci
Pomoćnici.

SUSRET REDOVNIKA I REDOVNICA KRČKE BISKUPIJE
PRIGODOM ZATVARANJA GODINE POSVEĆENOG ŽIVOTA
− KRK, 6. VELJAČE 2016. −
Zatvaranje Godine posvećenog života
za Krčku biskupiju održalo se 6. veljače
2016. u katedrali u Krku. Tom prigodom su
se redovnici i redovnice biskupije okupili u
16 sati u katedrali na prigodnom predprogramu. Nakon stihova o. Antuna Badurine, u
interpretaciji s. Monike Ikić te uvodnog
pozdrava i molitve Oca Biskupa mons. Ivice Petanjka, slijedila je dramska igra Trajna slika Isusova lika… Svjetlo na prosvjetljenje naroda koju je s. M. Andrea Petravić
pripremila s djecom i mladima iz Punta.
U nastavku, s. Skolastika Pirih, benediktinka, prisutnima je posvjedočila o svojih pedeset i pet godina života posvećenog
Gospodinu u klauzuri samostana sv. Petra u
Cresu istaknuvši da klauzura «ne znači zatvorenost nego pripadnost samo Bogu i otvorenost svijetu, i suradnja u spasenju svijeta». Sestra je također kratko progovorila i
o karizmi svoga reda: «Naše poslanje je
molitva, i da slušamo Riječ Božju, da je
naviještamo, da je u svom životu ostvarujemo.»
Na kraju uvodnog programa, povjerenik za Ustanove posvećenog života, vlč.
Zvonimir Badurina Dudić kratko se osvrnuo na proteklu Godinu zahvalivši svima
koji su omogućili ovo okupljanje u katedrali kao i Ocu Biskupu na podršci.
Slijedila je koncelebrirana sveta Misa
koju je predvodio Otac Biskup.Također je
bio prisutan i biskup emeritus mons. Valter
Župan. U svojoj homiliji Otac Biskup se
osvrnuo na Evanđelje toga dana (Mk 6, 3034) u kojem Isus svoje učenike, nakon što
su se puni oduševljenja vratili sa svog pos60

lanja, šalje u osamu. «Svaki dan slušamo
Riječ Božju i svaki dan možemo izvući bar
jednu misao koja nama može biti orijentir,
putokaz, svjetlo, poruka, za taj dan.»
Evanđelje govori o prvom misionarskom putu odnosno povratku apostola,
učenika koji su se vratili oduševljeni i koji
pričaju Isusu što je sve Bog po njima učinio. Isus, kad ih je slao, rekao im je da ne nose na put ni štapa, ni torbe, ni novca. «Zašto je Isusu bilo toliko stalo da nemaju nikakvih materijalnih sredstava uza se? Zato da
od samog početka shvate da trebaju donijeti
Radosnu vijest, Isusa Krista, a ne sebe; da
propovijedaju Krista, a ne sebe; da Riječ
Božju treba prenijeti onakvu kakva jest. Da
trebaju donijeti golu istinu, da trebaju reći
ljudima ono što trebaju čuti, a ne ono što
žele čuti».
Isus je poslao apostole bez ičega, a
opet su se vratili puni oduševljenja. «Pitamo se kako je moguće bez išta dati tako
puno, ni od čega dati maksimum?» Dva su
uzroka tome. Prvi je u Isusu, a drugi u apostolima; jedan je u Bogu, drugi je u čovjeku. «Isus je imao i ima, i dandanas, povjerenja u čovjeka. Isus Krist se ne boji tu Riječ Božju u kojoj se nalazi spasenje (…),
nešto što je najvažnije za ljudski život, Isus
se ne boji i nije bojao staviti u ruke ljudske.»
Time što je Radosnu vijest povjerio
ljudima, On im je sa svoje strane htio poručiti da vjeruje da su punoljetni, odrasli, odgovorni, zreli. «Isus je svoje povjerenje dao
učenicima i to je uzrok zašto je uspjelo ovo
poslanje.» Drugi uzrok zašto je uspjelo
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poslanje su apostoli, odnosno posvećene
osobe danas. «Isus vjeruje da smo punoljetni, da smo odrasli, da smo odgovorni, da
smo sazreli? (…) Jesmo li takvi kakve nas
vidi Isus Krist? Ili smo još uvijek neka derišta, neki narcisoidi, neki neodgovorni pojedinci…»
Ako nema uspjeha u našem poslanju,
trebamo se pitati zašto ga nema? «Možda
zato što ne znamo oduševljeno govoriti,
svjedočiti, prepričavati ono što je Bog po
nama učinio i što Bog čini.» Isto tako, Otac
Biskup je upozorio na opasnost da svoja
mišljenja, stavove i raspoloženja temeljimo
na onome što svijet o nama misli. «Hoćemo
li cijeli svoj život temeljiti na tome što priča selo?» (…) «Ako ćemo se cijeli život vrtiti sami oko sebe, kako ćemo se posvetiti
ljudima kojima smo poslani?»
Otac Biskup je prisutne podsjetio i na
tri stvari koje je papa Franjo naglasio prilikom otvaranja Godine posvećenog života:
«Neka svaki redovnik i redovnica sa zahvalnošću gleda na svoju prošlost, s nadom
na budućnost, a sa strašću neka živi sadašnjost», te je dodao: «Koliko puta i kad smo
Bogu zahvalili za svoj poziv? Koliko nade
ima u nama da budemo svjetlo, nositelji
nade tome svijetu i svojim redovničkim zajednicama? (…) S kakvom strašću živimo
svoj poziv i svoje poslanje?» Ako nema
strasti i oduševljenja, «kakvim smrknuti licem i melankolijom srca možemo donijeti
Radosnu vijest i oduševiti druge za Isusa
Krista?»
Nastavljajući dalje, Otac Biskup je istaknuo da je Isus začetnik redovničkog života – On je okupio oko sebe muškarce i
žene. Najprije su zajedno živjeli kraljevstvo
Božje, a onda ih je poslao ljudima. Tu je
Otac Biskup naglasio važnost razumijevanja, ljubavi, praštanja, dogovora, kompromisa u redovničkim zajednicama. Jer ako
ima toga «vaše ponašanje, vaš pojavak među ljudima bit će najveća propovijed.»
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Oslanjajući dalje svoju propovijed na
Evanđelje Otac Biskup je prisutnim redovnicima i redovnicama posvijestio i važnost
povlačenja u osamu. «U osami, u samoći,
čovjek može susresti samoga sebe – samo u
samoći. I kad bismo mi bar pola vremena
posvetili Riječi Božjoj koju svaki dan čitamo i slušamo i pitali se: ‘Što ta Riječ Božja
govori meni o meni?’ umjesto onoga što
drugi govore o meni (…) bili bi potpuno
drukčiji kršćani, drukčiji redovnici i redovnice», jer bi nam bilo važno što Bog misli o
meni, a ne što ljudi misle.
Na kraju svoje homilije, zaokružujući
svoj govor o važnosti povlačenja u osamu,
Otac Biskup je ukazao na to kako su i u
osami ljudi pretekli apostole. «To znači i
kad idem u osamu, ne idem bez tih ljudi. I
u toj samoći gdje se trebam susresti sa samim sobom da bih spoznao moju ulogu i
moje poslanje, (…) i ti ljudi idu sa mnom
jer će mi Bog dati kroz molitvu i kroz ramišljanje što trebam tim ljudima reći, kako
se trebam prema tim ljudima postaviti.»
(…) «Jer smo pozvani da budemo poslani.
Jer smo pozvani ne da ugađamo sebi i da se
vrtimo oko sebe nego da Isus Krist bude
središte našega života.» Ako On bude u
središtu onda će biti mjesta za sve ljude,
svakog čovjeka, i za sve potrebe, za sve
stvari, pitanja i probleme ovoga svijeta i
ovoga života.
Na kraju svete Mise Otac Biskup je zahvalio svim redovnicima svećenicima na
redovitom sudjelovanju na liturgijskim
slavljima te što su uvijek na raspolaganju
za podjelu sakramenata napose ispovijedi.
Također je zahvalio sestrama redovnicama
klauzurnima, kao i vanjskima te svim dobročiniteljima, dobrim ljudima koji na bilo
koji način pomažu egzistenciju samostana.
Nakon svete Mise slijedilo je druženje
i domjenak u blagovaoni biskupskog dvora.
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ODRŽANA BISKUPIJSKA VJERONAUČNA OLIMPIJADA
− KRK, 19. VELJAČE 2016. −
Već uhodanim načinom i ove je godine
održano tradicionalno natjecanje iz vjeronauka Vjeronaučna olimpijada učenika osnovnih i srednjih škola. Djeca osnovnoškolskog uzrasta Krčke biskupije, točnije
petih, šestih, sedmih i osmih razreda, pripremala su se učenjem, istraživanjem i molitvom kako bi što bolje upoznala, shvatila i
usvojila građu ovogodišnjeg vjeronaučnog
natjecanja na temu «Brak i obitelj u Božjemu naumu». Ova, oduvijek važna, a osobito u današnje vrijeme nezaobilazna tema
za Crkvu i svijet u kojem živi i djeluje, prati savez braka i instituciju obitelji od samoga Božjega stvaranja, kroz mnoge starozavjetne obitelji i njihove glavne protagoniste,
preko novozavjetnog poimanja braka kojeg
je Isus uzdignuo na razinu sakramenta pa
sve do današnje pravno-sociološkoekleziološke pozicije braka i obitelji u suvremenom svijetu.
Prigodni susret i natjecanje sudionika,
u organizaciji Katehetskog ureda Krčke biskupije te Agencije za odgoj i obrazovanje
i Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje
Primorsko-goranske županije, održani su u
srijedu, 19. veljače u osnovnoj školi «Fran
Krsto Frankopan» u Krku, čiji nas je nastavnik Boris Brnić u ime ravnatelja Serđa
Samblića srdačno pozdravio i primio.
Susretu je prethodilo okupljanje u crkvi
Majke Božje od zdravlja gdje se okupilo 10
ekipa osnovnoškolskog uzrasta te njihovi
mentori, koje je, srdačno i u veselom tonu,
dočekao i pozdravio predstojnik Katehetskog ureda Krčke biskupije vlč. Anton Peranić pozvavši sudionike natjecanja na
kratku molitvu i pjesmu. Podršku i riječ poticaja sudionicima je uputio i krčki biskup
u miru mons. Valter Župan, dugogodišnji
predsjednik Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije, koji je uvijek kad mu se za to pružila prilika, u zgodno i nezgodno vrijeme, isticao važnost i
temeljnu vrijednost braka i obitelji te je su62

stavno radio na njihovoj zaštiti i očuvanju.
U svome obraćanju djeci natjecateljima i
njihovim mentorima još je jednom istaknuo
važnost ovogodišnje teme školskoga natjecanja iz vjeronauka te je sudionicima poručio da su oni, bez obzira na postignut rezultat, već na dobitku jer su se učenjem za natjecanje izgrađivali za buduće odgovorne
čuvatelje i promicatelje bračnih i obiteljskih vrijednosti, onakvima kakvima ih je
sam Bog zamislio. Prisutne je također upozorio da živimo u vremenu kada se razni
drugi oblici suživota žele okoristiti nazivom 'brak' i 'obitelj' te je potrebno, uz znanje, biti oslonjen i na Boga, tvorca braka i
obitelji kako bi se sačuvali od današnjeg
raširenog utjecaja krivih slika i krivih poimanja što brak i obitelj jesu.
Nakon uvodnog dijela natjecanja slijedilo je okupljanje u holu škole gdje su natjecatelji dobili upute za nastavak takmičenja, kada se svih 10 prijavljenih osnovnoškolskih ekipa iz Cresa, Dobrinja, Dubašnice, Krka, Malog Lošinja, Novalje, Omišlja,
Raba, Punta i Vrha uputilo sa dodijeljenim
im članovima nadzorne i prosudbene komisije u učionice na rješavanje pismenog testa
u trajanju od 45 minuta.
Nakon prvog kruga natjecanja, ekipe
osnovnih škola Omišlja, Maloga Lošinja,
Novalje, Krka i Cresa zauzele su prvih pet
mjesta na ljestvici privremenog poretka.
Nakon stanke, druženja i okrijepe, uslijedio
je drugi krug natjecanja «Tombola», u kojoj se ekipno rješavao test povezivanja odgovora sa jednim od više postavljenih pitanja. No kako ni to nije pomoglo u sigurnom
«razotkrivanju» pobjednika, ušlo se u završni krug natjecanja pod nazivom «Milijunak» u kojem su članovi najboljih ekipa
odgovarali na pitanja prosudbene komisije.
Pobjeda nije bila jednostavna, jer su se favoriti pokazali doista spremnima. No, u
tom plemenitom nadmetanju u poznavanju
ovogodišnje teme ipak se stvorio i konačni
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poredak između najbolje tri ekipe, pa je tako treće mjesto osvojila ekipa OŠ iz Novalje sa osvojena 75,75 boda, drugo ekipa OŠ
iz Maloga Lošinja sa osvojena 80,25 boda,
dok su prvo mjesto, za jedan ali vrijedan
bod razlike sa zaslužena 81,25 boda, ove
godine osvojili učenici OŠ Omišalj. Četvrto
mjesto osvojila je ekipa iz Krka dok je ekipa iz Cresa peta. Ekipa Dobrinja očuvala je
šesto mjesto dok je sedmo mjesto pripalo
ekipi Punta. Osmo mjesto u završnom krugu natjecanja osvojila je ekipa Raba, a deveto je mjesto ekipa Dubašnice morala prepustiti ekipi Vrha, dok je njima pripalo deseto mjesto.

Natjecanje je završilo podjelom nagrada koje je biskup Ivica Petanjak darovao
natjecateljima i njihovim mentorima, međusobnim čestitanjem i veseljem da ćemo
se dogodine opet svi naći na ovom susretu,
doduše s novom temom, možda i novim
ekipama, ali još uvijek istom srdačnošću,
gostoljubivošću i radošću. Okrjepu za sudionike natjecanja priredile su vrijedne djelatnice školske kuhinje škole domaćina natjecanja, na čemu im od srca hvala.
Marko Karčić

DUHOVNA OBNOVA ZA VJEROUČITELJE
− SVETIŠTE MAJKE BOŽJE GORIČKE, 26. DO 28. VELJAČE 2016. −
Godina milosrđa kao pokretač duhovnog izrastanja
Duhovna obnova za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Krčke biskupije održana
je u svetištu Majke Božje Goričke kraj Baške od 26. do 28. veljače. Duhovnu obnovu
je predvodio rektor svetiša Marinko Barbiš
koji je naglasio kako smo svjesni da smo
osim stručnog usavršavanja potrebiti duhovnog rasta kako bismo one kojima smo
poslani mogli povesti tim putem. Kao i u
svakom poslu, postoji opasnost da se izgubi
žar i upadne u rutinu. Obnova zapravo znači obnoviti milost krštenja koju smo već
dobili. Stoga je potrebno uvijek iznova obnavljati susret s Bogom i samim sobom, jer
je susret stalna dinamika. Tijekom dana
vjeroučitelji su zajedno molili, slušali, razmatrali, razgovarali i šutjeli. Posebo dragocjeni trenuci bili su oni provedeni pred Presvetim i u svetoj misi. Zajednički obroci bili su prilika za druženje i izmjenu iskustava.

2/2016.

U subotu poslijepodne održan je i Županijski stručni skup vjeroučitelja Krčke
biskupije na temu «Godina milosrđa kao
pokretač procesa duhovnog izrastanja» kojeg su organizirali predstojnik Katehetskog
ureda Krčke biskupije, Anton Peranić i voditeljica Županijskog stručnog vijeća vjeroučitelja, Dubravka Buničić. Nakon toga
uslijedio je okrugli stol o djelima milosrđa i
pripremi hodočašća djece Krčke biskupije
na grob sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića. U nedjelju ujutro zajedno smo prošli
kroz sveta vrata ovog drevnog svetiša, moleći za oprost. Duhovna obnova je zaključena svetom misom, a svi sudionici poželjeli su vratiti se na ovo mjesto koje zaista
privlači svojim mirom i ponovno čuti nadahnutu riječ.
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HODOČAŠĆE ŽENA CRESA – LOŠINJA U ZAGREB
− 27. VELJAČE 2016. −
U organizaciji Apostolata za duhovno
majčinstvo žena Krčke biskupije «Marica
Stanković», u subotu, 27. veljače 2016. hodočastile su žene otoka Cresa – Lošinja
službenici Božjoj Marici Stanković u Zagreb. To je hodočašće dogovoreno na duhovnoj obnovi žena cresko – lošinjskog
područja u «Betaniji» u listopadu 2015.
godine. Naime, o godišnjem hodočašću
djevojaka i žena na smrtni dan službenice
Božje, 8. listopada, ovo područje je u nemogućnstio hodočastiti zbog programa u
Zagrebu koji onemogućava pravovremeni
povratak na trajekt. Stoga smo željeli prilagoditi hodočašće upravo ovom području
Biskupije.
Hodočašće je predvodio vlč. Ranko
Papić, župni vikar u Malom Lošinju, a na
Krku se je pratnji pridružio mons. Valter
Župan, krčki biskup u miru, kao i vjeroučiteljica Mirjana Žužić, voditeljica Apostolata, te gđa. Ljiljana Vasilić. Put do Zagreba
protekao je u vedrom raspoloženju uz molitvu i tumačenje smisla duhovnog majčinstva i duhovnosti katoličke žene danas, te
promatranja uzora i naslovnice Apostolata
službenice Božje - s. Marice.

Po dolasku u Zagreb posjetili smo Katedralu, te se pomolili na grobu bl. Alojzija
Stepinca, osobito za naše biskupe i svećenike. Poslije kraćeg slobodnog vremena,
uputili smo se na Mirogoj, te molitvom, uz
cvijeće i svijeću, pohodili grob službenice
Božje. Trenutak je bio dojmljiv, zbog svega
što je ova iznimna žena u našem narodu
propatila radi katoličkog odgojnog angažmana oko mladih. Molili smo usrdno njezin
zagovor da bi žene u našoj Biskupiji shvatile prevažnu ulogu odgoja u vjeri.
Posljednja točka našega hodočašća bila
je u Domu s. Marice na Ksaveru, gdje su
nas dočekale i pogostile njezine Suradnice.
U obiteljskom ozračju Doma, proveli smo
nekoliko sati, a vrhunac je bilo zajedničko
euharistijsko slavlje koje je predvodio, te
poticajnim riječima propovijedao mons.
Valter Župan.
Radosna smo se i ispunjena srca vratili
svojim kućama u želji da i ovo hodočašće
posluži većem zajedništvu djevojaka i žena
okupljenih u Apostolatu duhovnog majčinstva u Krčkoj biskupiji.
Mirjana Žužić

ZNANSTVENI SIMPOZIJ U POVODU 50. OBLJETNICE SMRTI
KRČKOG BISKUPA JOSIPA SREBRNIĆA
− RIJEKA, 4. OŽUJKA 2016. −
U povodu 50. obljetnice smrti krčkog
biskupa Josipa Srebrnića u petak 4. ožujka
na Teologiji u Rijeci održan je znanstveni
simpozij. Organizatori, Teologija u Rijeci i
Krčka biskupija, skupom su htjeli javnost
pobliže upoznati sa svestranim pastoralnim
radom na planu aktiviranja katoličkog laikata, euharistijskoga pastorala i sl. mons.
dr. Srebrnića. Njegov episkopat obilježen
je trima različitim društvenim i političkim
64

okolnostima, i to u teškom vremenu II.
svjetskog rata, te prijeratnom i poslijeratnom razdoblju koja su mahom imala protivan, neprijateljski stav prema biskupu.
Njegova pastoralna zauzetost iz prijeratnog
razdoblja u ratnom je razdoblju prerasla u
neumorne intervente za oslobođenje uhićenih, prognanih i interniranih osoba. Biskupova upornost u obrani vjere i kršćanskih
načela bila je Srebrnićeva konstanta od ko-
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je nije odustajao ni pod koju cijenu, poručili su organizatori.

su prva uhićenja uslijedila dolaskom Nijemaca na Krk 13. studenoga 1943.

Okupljene je na početku pozdravio riječki nadbiskupa i metropolit Ivan Devčić,
kazavši kako je biskup Srebrnić kao Slovenac, povezivao Hrvatsku i Sloveniju. Također, prije 70 godina osnovao je župu Šapjane i bio je hrabar čovjek i pastir u teškim vremenima. Izrazio je zadovoljstvo nastojanjima da se javnost bolje upozna s djelovanjem biskupa Srebrnića na prostoru Riječke metropolije jer je svojevremeno obnašao službu administratora Riječke biskupije. Prigodnu riječ uputio je krčki biskupa
Ivica Petanjak, istaknuvši za svog prethodnika da je bio čovjek koji se borio za čovjeka u vremenima fašizma, borbe fašizma i
komunizma te komunizma - sistemima u
kojima se čovjek borio protiv čovjeka.
Simpozij je otvorio doc. dr. Anton Bozanić
predavanjem o društvenim i crkvenim prilikama u Krčkoj biskupije u vrijeme dolaska i djelovanja biskupa Srebrnića. O djelovanju biskupa Srebrnića kao profesora u
Ljubljani i Gorici govorio je prof. dr. Bogdan Kolar, dok je o suradnji biskupa s bl.
Ivanom Merzom i katoličkim organizacijama govorio prof. dr. Božidar Nagy.

U nastavku je iznio činjenice o Srebrnićevu zauzimanju za svoje sunarodnjake
Slovence na Rabu u talijanskom logoru u
Kamporu, kao i za internirane i ugrožene
Židove. Također, biskup je intervenirao i
tijekom masovnih uhićenja u Puntu 28.
ožujka 1944. kada su Nijemci izveli 'raciju'
tijekom koje su uhitili i odveli 110 Puntara,
kao i 30. listopada iste godine kada je izvedena druga 'racija'. Osim toga, Srebrnić se
zalagao i za obične ljude i razna osobna pitanja, kazao je predavač dodajući i njegove
intevente za izgladnjelo pučanstvo Krka.
Za svoje intervente Srebrnić je primao pismene i usmene zahvale spašenih ljudi, a jedno je posebno istaknuo doc. dr. Velčić.
Bilo je to pismo partizana, vjernika Josipa
Karabaića, Krčanina, koji je redovito dolazio u katedralu i 'kampanal' za velike blagdane, a iz katedrale odlazio među posljednjima jer se uvijek zadržavao kod Srebrnićeva groba uvjeren da mu je on svojim interventima spasio život.

U drugom dijelu simpozija o interventima biskupa tijekom Drugog svjetskog rata
u prilog odvedenih i zatočenih ljudi s područja Krčke biskupije govorio je doc. dr.
Franjo Velčić. Istaknuo je kako se biskup
Srebrnić zauzimao i za uhićene partizane,
te da su samo u godini 1944. poznata 36
imena za čije se oslobođenje Srebrnić zalagao. «Srebrnićeva se metoda sastojala, kako ju je on tumačio dok je bio uhićen i odveden od komunističke OZN-e 1945.,
'taktikom akomodacije' koja se sastojala u
tome što je za većinu uhićenih partizana pisao da nisu nikada bili komunisti, niti simpatizeri komunističke ideje, što je najčešće
bila istina, te da su bili prisiljeni ući pod
prijetnjom smrti u partizanske postrojbe.
To je bila činjenica jer je nova 'narodna
vlast' na to pozivala pod prijetnjom kazne u
slučaju da se ne odazovu.» Dodao je kako
2/2016.

Završno izlaganje o značenju biskupa
Srebrnića iz sadašnje perspektive imao je
biskup Petanjak. Temeljio ga je na dva pisma od kojega je prvo tiskano kao brošura
na korizmu 1944. i bilo je upućeno vjernicima i svećenicima Krčke biskupije te pismo upućeno župnim uredima iz 21. veljače
iste godine. U njima vjernicima objašnjava
bit i značenje komunizma, naglašavajući da
se ne bavi politikom niti upućuje na ikoga,
nego samo iznosi načela Katoličke Crkve
držeći se strogo vjere i morala. Za komunizam Srebrnić piše da je najjači pokret novijeg doba koji nije samo pokret, nego potpuno izgrađen nazor o svijetu, ali i potpuno
suprotan od kršćanstva jer označava ne samo otpad od njega, nego otpad od Boga
uopće.
Za razliku od korizmenog pisma, novogodišnje je puno konkretnije jer je Srebrnića u studenom 1944. napao partizanski
«Primorski Vjesnik» jer je u svojoj okružnici napisao 'da je partizansko narodno-
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oslobodilački pokret u rukama KPJ kao
sredstvo da se ostvare ciljevi komunizma i
kod nas, jer da to ne odgovara istini.' Ova
komunistička tvrdnja toliko je povrijedila
Srebrnića i naljutila da više nije mogao šutjeti, nego si je dao oduška i napisao misle li
da je on dijete koje ne razumije činjenice i
da je njihovo pisanje čista uvreda za njega,
kazao je biskup Petanjak. «Zato sada izlazi
dokumentiramo protiv njih nabrajajući njihove zločine po pojedinim zemljama Europe i naših krajeva, spočitavajući im da su
stručnjaci u pronalaženju neprijatelja što im
služi kao alibi za tzv. 'pučke sudove' na kojima se uvijek sudi nekim 'veleizdajnicima'
koji su 'suradnici' ili Talijana ili četnika ili
ustaša ili nekog drugog okupatora ili neprijatelja komunizma.»
Društveno-politička zbilja bila je polazišna točka biskupu Srebrniću da progovori
svojim svećenicima o tri kreposti, rekao je
biskup Petanjak i naveo: svetost života,
izvrsnost izobrazbe i znanje i duh apostolstva. Bio je duboko svjestan uloge i odgovornosti koju ima pred Bogom i ljudima
kao biskup jedne mjesne Crkve. To mu daje dodatnu snagu da 'bobu kaže bob i popu
pop' i da stvari nazove pravim imenom, kazao je krčki biskup. «Samo se tako mogu
razumjeti njegovi stavovi prema komunizmu koji se do danas, kaže on, a ni do danas,
dodajemo mi, nije promijenio. To je bio i
ostao sistem koji je uvijek morao imati neke stvarne ili fiktivne vanjske i unutarnje
neprijatelje s kojima se borio i još uvijek se
bori, te na taj način opravdava i zločin kao
sredstvo da se postigne zacrtani cilj. Srebrnić je dobro shvatio da je taj sistem u svojoj srži zločinački, ali se kao čovjek i kršćanin izdigao iznad njega i neumorno po-

navljao: 'ne smijemo ikoga na svijetu o
svoje ljubavi isključiti. Ni onih ne smijemo
isključiti koji su nam neprijatelji i znamo
da nas mrze ili su nam učinili zlo.'» Srebrnićev život nije bio borba čovjeka protiv
čovjeka, nego borba čovjeka za čovjeka, pa
i za neprijatelja, istaknuo je biskup Petanjak. «Kad bismo mi koji mislimo da živimo u demokratskom društvu usvojili ovo
načelo, Bog zna gdje bi nam bio kraj, a
onako mi se još razračunavamo s nekim
vanjskim i unutarnjim neprijateljima. Ako
se Srebrniću nije bilo teško zauzeti za neprijatelje, lako se može razumjeti zašto se
toliko zauzeo za solidarnost među ljudima
u vrijeme velike ratne gladi pozivajući one
koji imaju, neka daju svome susjedu koji
nema i prije nego te taj gladni zamoli, jer
poštenu čovjeku nije lako oprostiti i moliti
za pomoć. Kakve li snažne poruke kršćanima u Jubilarnoj godini milosrđa.»
U raspravi koja je uslijedila između ostaloga istaknuto je kako nitko prije ni poslije biskupa Srebrnića nije slao toliko dopisa
o nužnosti euharistijskog klanjanja. Također, prigodno izlaganje o biskupu Srebrniću
kao obnovitelju hrvatskog naroda euharistijom pripremio je mons. dr. Juraj Batelja, o
njegovoj ulozi u spašavanju zatočenih u
koncentracijskom logoru Kampor prof.
Ivan Kovačić, o službi apostolskog administratora Riječke biskupije doc. dr. Marko
Medved, a predavanje o odnosima s komunističkom vlašću pripremio je prof. dr. Miroslav Akmadža. Svi radovi bit će objavljeni u Zborniku koji će u drugom dijelu
sadržavati intervente biskupa Srebrnića za
oslobođenje Krčana, najavio je doc. dr.
Franjo Velčić.

U KRČKOJ KATEDRALI ODRŽANA MOLITVENA INICIJATIVA
«24 SATA ZA GOSPODINA»
− 4. I 5. OŽUJKA 2016. −
Već u buli najave Jubileja milosrđa Lice milosrđa Sveti Otac papa Franjo pozvao
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je da se u petak i subotu prije četvrtog Korizmenog tjedna u svim biskupijama orga-
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nizira molitvena inicijativa «24 sata za Gospodina» te da se u njezino središte stavi
pobožno slušanje Božje riječi. Potaknuti
tom željom i preporukom pape Franje i
Krčka se biskupija pridružila ovoj inicijativi i tako se pridružila cijeloj Crkvi u bdijenju i molitvi s Gospodinom.
U petak 4. ožujka i subotu 5. ožujka, tijekom 24 sata, katedrala je tako bila otvorena vjernicima za klanjanje i mogućnost
svete ispovijedi. Klanjanje pred Presvetim
Oltarskim sakramentom animirali su župljani župe Njivice, molitvena zajednica

simpatizera karmelske duhovnosti iz Punta,
Neokatekumeni iz Njivica i Malinske, redovnici, redovnice i svećenici otoka Krka,
te župljani župe Polje. U petak navečer vlč.
Zlatko Sudac predvodio je pokorničko bogoslužje te molitve otklinjanja i predanja za
vjernike koji su se okupili u velikom broju.
U molitvenoj inicijativi sudjelovali su i
krčki biskup mons. Ivica Petanjak te biskup
u miru mons. Valter Župan koji je predvodio i zaključno koncelebrirano euharistijsko
slavlje kojim se ujedno obilježila 19. godišnjica smrti biskupa Karmela Zazinovića.

DUHOVNA OBNOVA ZA VODITELJE, ČLANOVE ODBORA
I VOLONTERE ŽUPNIH CARITASA
− KRK, 5. OŽUJKA 2016. −
U subotu 5. ožujka 80-tak članova
iskazivati onima koji trebaju pomoć. Tada
odbora župnih caritasa i volontera Biskućemo se osjećati ispunjeno, jer sve što nije
pije Krk, predvođeni ravnateljem Caritasa
učinjeno s ljubavlju ostavlja nas prazne.
biskupije, mons. Ivanom Milovčićem,
Nakon završetka uvodnog dijela bila je
okupilo se na jednodnevnu duhovnu
prilika za sv. ispovijed, a u 12 sati započela
obnovu u Svetištu Majke Božje Goričke u
je sv. misa. Budući da su i u Svetištu M. B.
Baški. Obnovu je vodio rektor Svetišta vlč.
Goričke otvorena sveta vrata milosrđa,
Marinko Barbiš.
izmolili smo molitve za dobivanje oprosta i
Program je započeo u 10 sati. Voditelj
prošli kroz vrata Milosrđa.
nas je upoznao s poviješću Svetišta koje je
Svojim prisustvom počastio nas je i
prošle godine obilježilo 600 godišnjicu
otac biskup. Pri zajedničkom ručku u
postojanja.
ugodnom ambijentu Svetišta, obogaćeni
Zatim je uslijedio nagovor na temu
ovim susretom i dobro raspoloženi, imali
služenja i ljubavi, temelj misije i djelosmo prilike razgovarati i razmijeniti
vanja Caritasa. Kroz karitativno djeloiskustva u svom djelovanju. Dogovorene su
vanje darivanja sebe i svojeg vremena,
završne pripreme prije početka korizmene
uvijek iznova trebamo nastojati da to
akcije prikupljanja hrane za potrebne u
činimo s ljubavlju, i na način da dodatno
suradnji s «Trgovinom Krk», u njihovim
ne ranimo onoga koji treba pomoć,
prodavaonicama na području otoka Krka,
Istovremeno, potrebno je pitati se da li to
od 07. do 27. ožujka o.g.
činimo radi priznanja i zahvalnosti.
Otac biskup izrazio je zadovoljstvo što
Prispodoba o milosrdnom Samaritancu
se obnovi odazvao velik broj članova
iz evanđelja uvijek iznova daje snažnu
Caritasa i uputio riječi podrške u daljnjem
sliku i uči nas kako treba pomoći
radu.
unesrećenome. Svi smo pozvani pomagati,
Po završetku obnove sudionici su
ne samo kroz Caritas kao instituciju, nego i
posjetili katedralu u Krku, gdje se odvijala
osobno u svom svakodnevnom životu.
molitvena inicijativa 24 sata za Gospodina.
I dok se Božja ljubav i milosrđe obilno
Marica Braut
izlijeva na nas, i mi smo u prilici tu ljubav
2/2016.
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KORIZMENI SUSRET DJEVOJAKA I ŽENA U KATEDRALI
− KRK, 12. OŽUJKA 2016. −
Apostolat za duhovno majčinstvo žena
Krčke biskupije «Marica Stanković» organizirao je korizmeni susret djevojaka i žena
otoka Krka u Godini milosrđa u Katedrali,
u subotu, 12. ožujka s početkom u 17.00
sati na trgu Kamplin pred Katedralom.
Program je započeo paljenjem svjećica, te
prolaskom kroz Sveta vrata uz pjesmu i
molitvu. Svjećice su žene odložile pred oltarom u Katedrali. Uslijedila je molitva
krunice uz razmatranje pet postaja križnoga
puta u kojima se na poseban način spominju žene: Susret s Majkom, Veronikin ru-

bac, Plač jeruzalemskih žena, Svlačenje
Isusa, te Umiranje na križu uz predavanje
novoga sina Majci. Za razmišljanje nad pojedinim postajama koristile su se misli službenice Božje Marice Stanković, a u nošenju križa i svijeća, te molitvi krunice
izmjenjivale su se djevojke i žene. Program
je završio koncelebriranom svetom misom
koju je predvodio, te se prisutnima u propovijedi obratio vlč. Anton Valković, krčki
župnik.
Mirjana Žužić

IN MEMORIAM
MONS. NEVIO MARTINOLI

U Genovi je na blagdan Katedre sv.
Petra 22. veljače 2016. preminuo svećenik
đenoveške nadbiskupije mons. Nevio Martinoli (Martinolich). Rođen je u Malom Lošinju 12. ožujka 1925. u obitelji malološinjskih pomoraca i kapetana. Njegov otac
Mirto i majka Gaudia Picinich htjeli su da
njihov sin nastavi obiteljsku tradiciju te je
stupio u nižu Nautičku školu, ali nakon što
je s ocem pošao na probnu plovidbu napustio je pomorsko školovanje i odlazi u zadarsko sjemenište slijedeći nutarnji zov
prema svećeništvu. U Zadru završava četiri
godine sjemenišne gimnazije. Zbog ratnih
prilika u Zadru nastavio je tijekom četiri
godine teološki studij u Velom Lošinju
gdje je preseljeno sjemenište i bogoslovija,
u Vili Presvetog Srca Isusova (današnja
bolnica). Poslije Drugoga svjetskog rata
odlazi u posjetu ocu u Genovu i tamo ostaje. U Genovi je 27. ožujka 1948. zaređen za
svećenika. Bio je župnik u župi Sv. Terezije od djeteta Isusa u Albaro, i tamo ostaje
do umirovljenja. U međuvremenu je obavljao brojne druge službe u Đenoveškoj kuriji, ali i u pastoralu. Bio je dugi niz godina
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asistent đenoveškog i ligurskog ogranka
poznate talijanske udruge UNITALSI koja
skrbi za prijevoz bolesnika i invalida u
svjetska Marijanska svetišta. Bio je imenovan monsinjorom, kapelanom Njegove
Svetosti, i što je vrlo rijetko, počasni kapelan Gospine bazilike u Lurdu, kao priznanje za njegovo dugogodišnje organiziranje i
vođenje hodočašća bolesnika iz čitave Italije Gospi Lurdskoj.
Iz ljubavi prema rodnome kraju i njegovim sugrađanima, don Nevio se angažirao u traženju svojih Lošinjana diljem svijeta. Od Lošinja preko Italije, do SAD-a,
Južne Amerike i Južne Afrike, neumorno ih
okupljao i povezivao izdavanjem lista
«Lussino» u kojemu je donosio crtice iz
rodnoga otoka, njegove povijesti i aktualnih zbivanja, te godišnjim kalendarima s
motivima otoka Lošinja. Radi toga je u
ožujku 2013. imenovan počasnim predsjednikom talijanske zajednice Lošinjana koji
borave izvan Lošinja «Comunità di Lussinpiccolo».
Počivao u miru Božjem.
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