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PREDSJEDNIK VLADE OREŠKOVIĆ S ČLANOVIMA STALNOG VIJEĆA
HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Tihomir Orešković primio je danas u Banskim dvorima članove Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije: predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons.
Želimira Puljića, potpredsjednika HBK
zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa
Bozanića, đakovačko-osječkog nadbiskupa
mons. Đuru Hranića, porečkog i pulskog
biskupa mons. Dražena Kutlešu te generalnog tajnika HBK mons. Enca Rodinisa.
Sastanku su nazočili prvi potpredsjednik
Vlade Tomislav Karamarko, potpredsjednik Vlade Božo Petrov i ministar pravosuđa
Ante Šprlje. Razgovaralo se o predstojećem
susretu premijera s papom Franjom u
Rimu. Obostrano je istaknuta važnost
postupka kanonizacije blaženog kardinala
Stepinca. Predstavnici HBK izrazili su

uvjerenje da će nedavno formirana mješovita komisija što prije završiti s radom.
Ocijenjeno je kako su odnosi između
države i Katoličke Crkve dobri te je istaknuta dobra suradnja na socijalnom, kulturnom i obrazovnom planu. Posebno je
naglašena važnost zajedničkog zauzimanja
za hrvatski narod u susjednoj Bosni i Hercegovini što će biti jedna od tema na sutrašnjem susretu s papom Franjom.
Zaključno su obje strane izrazile
spremnost da se crkvena i državna komisija
redovito susreću kako bi što učinkovitije
mogle rješavati pitanja od zajedničkog interesa.
Zagreb, 6. travnja 2016.
Tiskovni ured HBK

PRIOPĆENJE S 52. PLENARNOGA ZASJEDANJA
HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE
– ZAGREB, 5. – 7. TRAVNJA 2016. –
Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 52. po redu, održano je
pod predsjedanjem predsjednika HBK
zadarskog nadbiskupa mons. Želimira
Puljića u Zagrebu od 5. do 7. travnja 2016.
Na zasjedanju su uz članove HBK sudjelovali apostolski nuncij u Republici
Hrvatskoj nadbiskup Alessandro D'Errico,
izaslanik Biskupske konferencija Bosne i
Hercegovine vojni ordinarij mons. Tomo
Vukšić, predsjednik Slovenske biskupske
konferencije biskup Novoga Mesta mons.
Andrej Glavan, izaslanik Talijanske
biskupske konferencije biskup Coccordia Pordenonea mons. Giuseppe Pellegrini,
izaslanik Međunarodne biskupske konfe3/2016.

rencije sv. Ćirila i Metoda mons. Ivan
Penzeš i srijemski biskup mons. Đuro
Gašparović.

Na početku zasjedanja predsjednik
HBK posebno je pozdravio novozaređenog
vojnog ordinarija mons. Juru Bogdana koji
je prvi put nazočio plenarnom zasjedanju
HBK. Podsjetio je kako su od prošlogodišnjeg redovitog jesenjeg zasjedanja održana
dva susreta: Izvanredno zasjedanje HBK i
redovito zajedničko zasjedanje HBK i BK
BiH. Uz to u međuvremenu su održani
Teološko-pastoralni tjedan, Peti pastoralnokatehetski kolokvij za svećenike kao i brojni katehetski sastanci i svećeničke rekolekcije koji su, nadahnuti dvjema Sinodama,
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bili posvećeni temi obitelji. Predsjednik
HBK se osvrnuo i na povijesni susret pape
Franje s moskovskim patrijarhom Kirilom
sredinom veljače na Kubi s kojega su dvojica poglavara uputili zajedničku izjavu u
kojoj su na osobit način progovorili o zajedničkim stajalištima o obitelji i stradanju
kršćana na različitim stranama svijeta. Na
kraju je ukratko prikazao sve najvažnije
teme o kojima će biskupi raspravljati na zasjedanju.
Drugog dana zasjedanja biskupima se
pridružio i novoimenovani gospićko senjski
biskup o. Zdenko Križić. Predsjednik HBK
izrazio mu je dobrodošlicu te je istaknuo
kako je njegovo poslanje služiti vjernicima
Gospićko-Senjske biskupije i šire. Otajstvom biskupskog poslanja, naime, biskupi
su povezani na zajedničkom zadatku
naviještanja riječi Božje, dijeljenja svetih
sakramenata i odgajanja naroda Božjega.
Premda nas pred tim poslovima mogu
obuzimati osjećaji straha, Predsjednik HBK
je ohrabrio mons. Križića neka se ne plaši,
jer toliki su koji ga prate svojim molitvama.
U radnom dijelu biskupi su informirani
o susretu članova Stalnoga vijeća HBK s
papom Franjom, državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom i predsjednikom
Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva
kršćana kardinalom Kurtom Kochom početkom ožujka u Rimu. Ponovno je istaknuto kako radno tijelo pod pokroviteljstvom Svete Stolice, a sastavljeno od
predstavnika Katoličke Crkve i Srpske pravoslavne Crkve, neće ulaziti u samu kauzu
bl. Alojzija Stepinca jer je ona privedena
kraju u Kongregaciji za kauze svetaca. I
sam Sveti Otac i kardinal Pietro Parolin,
kao i drugi sugovornici biskupa u Vatikanu
ne dovode uopće u pitanje svetost bl. Alojzija Stepinca. Radi se samo o odgodi koja,
biskupi vjeruju, neće dugo trajati.

kontekstu nove evangelizacije. Kroz pet
poglavlja u dokumentu se između ostaloga
promišlja o katehetskim zadaćama Crkve u
promijenjenim okolnostima. Nadalje nastoji se odgovoriti na pitanje kome je namijenjena župna kateheza i kako zapravo katehizirati te se ističe važnost organizacije i
usklađivanja navještaja i kateheze na svim
crkvenim razinama. Raspravljalo se i o
Pravilniku HBK-a kojim se žele bolje urediti procedure, zadaće i ovlasti pojedinih
tijela unutar HBK.
Biskupi su bili upoznati i s temeljnim
naglascima Cjelovite kurikularne reforme,
objavljene u radnim tekstovima Okvirnoga,
ali i drugih nacionalnih kurikuluma. Na
poseban način su se zanimali za katolički
vjeronauk u školi unutar navedene reforme
sa željom očuvanja njegovih konfesionalnih i katehetskih vlastitosti definiranih
Ugovorima između Republike Hrvatske i
Svete Stolice. Budući da Okvirni nacionalni kurikulum naglašava da promjene
predložene Cjelovitim kurikularnom reformom nisu tek 'kozmetičke prirode', već
početak smislene, sustavne i korjenite
promjene sustava odgoja i obrazovanja,
biskupi pozivaju sve znanstvene i stručne
krugove kao i roditelje učenika te druge
kojima je stalo do doista obnovljene
sadašnjosti i budućnosti Republike Hrvatske da se na primjeren način uključe u
stručnu i javnu raspravu svih predloženih
predmetnih i drugih kurikuluma. Uz to
biskupi su razmotrili i značenje kurikularne
reforme za katoličke škole.
Na zasjedanju su podnesena izvješća
pojedinih Komisija, Vijeća i Odbora. Tako
je biskupima predstavljeno djelovanje Hrvatskoga Caritasa koji je uz svoje brojno
redovite projekte poput Tjedan solidarnosti
i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i
Hercegovini, Nedjelje Caritasa, božićnih
akcija i inih, odigrao iznimno važnu ulogu
u pomaganju izbjeglicama koje su u velikom valu prolazile kroz našu zemlju tijekom protekle jeseni i zime. Caritas se uključio od prvoga dana te i dalje pozorno

Na ovom zasjedanju biskupi su razmotrili nacrt dvaju dokumenata koji su nakon
plodne rasprave i predloženih izmjena poslani na daljnju doradu. Prvi dokument s radnim naslovom Odgoj u vjeri. Kateheza u
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prati razvoj situacije nakon što su zatvorene
granice na izbjegličkoj ruti.
Pastoral mladih ove je godine u znaku
priprave za Svjetski susret mladih u Krakovu koji će se održati od 20. do 31. srpnja
2016. pod geslom «Blago milosrdnima, oni
će zadobiti milosrđe» (Mt 5, 7). Prijave za
susret traju do 30. lipnja, a do sada je već
prijavljeno 2.590 mladih iz Hrvatske.
Osobito uspješnom ocijenjena je Godina posvećenog života koja je bila prožeta
mnogim susretima i događanjima. Biskupi
su podržali sve one inicijative koje su tijekom Godine posvećenog života prepoznate
kao vrijedne i plodonosne te će se s njima
nastaviti i ubuduće.
Glede pastorala obitelji istaknuto je
snažno nastojanje da se aktivnije poradi na
unaprjeđenju priprave za brak na tragu poticaja s dviju nedavnih vatikanskih sinoda o
obitelji. Najavljeni su Drugi nacionalni studijski dani za djelatnike obiteljskog pastorala koji će se održati u osijeku 22. i 23.
travnja 2016. na temu «Očinstvo i majčinstvo – dva lica roditeljskog poslanja». Biskupi su informirani o organizaciji Prvog
hoda za život u Zagrebu, 21. svibnja 2016.
godine. Dobro je što se građani organiziraju i okupljaju, posebice oko vrijednih tema
o ljudskom životu, koji je, nažalost često
izložen ugrozbi od rođenja, pa tijekom rasta i razvoja do samog svršetka. Sve ljude
dobre volje, koji se aktivno zauzimaju za
dostojanstvo, poštivanje i obranu ljudskog
života preporučujemo u molitve.
Drugoga dana zasjedanja članove Stalnoga vijeća HBK: predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića, potpredsjednika HBK zagrebačkog
nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, đakovačko-osječkog nadbiskupa mons. Đuru
Hranića, porečkog i pulskog biskupa mons.
Dražena Kutlešu te generalnog tajnika
HBK mons. Enca Rodinisa, primio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske gosp.
Tihomir Orešković u Banskim dvorima.
3/2016.

Sastanku su nazočili prvi potpredsjednik
Vlade Tomislav Karamarko, potpredsjednik Vlade Božo Petrov i ministar pravosuđa
Ante Šprlje. Razgovaralo se o predstojećem
susretu premijera s papom Franjom u Rimu. Obostrano je istaknuta važnost postupka kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca.
Predstavnici HBK izrazili su uvjerenje da
će nedavno formirana mješovita komisija
što prije završiti s radom. U razgovoru je
ocijenjeno i kako su odnosi između države
i Katoličke Crkve dobri, te istaknuta suradnja na socijalnom, kulturnom i obrazovnom
planu. Posebice je naglašena važnost zajedničkog zauzimanja za hrvatski narod u susjednoj Bosni i Hercegovini što je bila jedna od tema premijerovog susreta s papom
Franjom. Zaključno su obje strane izrazile
spremnost da se crkvena i državna komisija
redovito susreću kako bi što učinkovitije
mogle rješavati pitanja od zajedničkog interesa.
Na zasjedanju su imenovani članovi u
Biskupsku komisiju HBK za odnose s državom: mons. Đuro Hranić, mons. Antun
Škvorčević, mons. Jure Bogdan, mons.
Vjekoslav Huzjak, mons. Mijo Gorski, a
njezin predsjednik je mons. Dražen Kutleša
koji je u tu službu izabran na prošlogodišnjem jesenskom zasjedanju.
Za novog predsjednika Komisije HBK
i BKBiH za hrvatski martirologij izabran je
mons. Jure Bogdan nakon što je papa Franjo prihvatio odreknuće od službe dosadašnjeg predsjednika gospićko-senjskog biskupa u miru mons. Mile Bogovića.
Redoviti godišnji susret članova HBK s
redovničkim provincijalima, članovima
Hrvatske konferencije viših redovničkih
poglavara i poglavarica koji imaju sjedište
na području HBK, održat će se 7. lipnja
2016, a jesensko zasjedanje od 11. do 13.
listopada 2016.
Zagreb, 7. travnja 2016.
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PRIOPĆENJE HBK O POMOĆI U POKRIVANJU TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA
U proteklom razdoblju u nekoliko navrata, na zamolbu Vlade RH, Katolička Crkva odrekla se određenog iznosa želeći dati
svoj doprinos napose u vremenu krize. I
ove godine, na zamolbu Vlade RH, hrvatski
su biskupi odgovorili da su spremni svotom
od 10 milijuna kuna sudjelovati u pokrivanju dijela troškova školskog prijevoza učenika. Budući da se radi o međunarodnom
ugovoru, sama provedba ovog odricanja

zahtijeva određenu proceduru koja je u tijeku.
I ovom gestom, kao i kroz svoje razne
pastoralne, obrazovne i karitativne projekte, Crkva želi pripomoći obiteljima i omogućiti djeci i mladima da imaju što dostupnije školovanje.
Tajništvo HBK

PRIOPĆENJE SA SJEDNICE VIJEĆA HBK ZA EKUMENIZAM I DIJALOG
Sjednica Vijeća HBK za ekumenizam i
dijalog, pod predsjedanjem predsjednika
toga Vijeća sisačkog biskupa Vlade Košića
održana je u utorak 19. travnja u prostorijama Biskupijskog ordinarijata u Sisku.
Nakon razmatranja održane ovogodišnje
Molitvene osmine za jedinstvo kršćana u
našoj domovini, Vijeće se osvrnulo na aktualno ekumensko i međureligijsko stanje i
aktivnosti u svijetu i u Hrvatskoj. Članovi
Vijeća izražavaju radost zbog povijesnog
susreta pape Franje i moskovskog patrijarha Kirila, držeći ga gestom koja može nadahnjivati i poticati katoličke i pravoslavne
vjernike na našim prostorima da razvijaju
odnose konstruktivnog suživota i suradnje.
Vijeće pozdravlja i održavanje Svetog i Velikog Sabora Pravoslavne Crkve koji je najavljen za lipanj 2016. na Kreti te potiče
sve katolike i kršćane hrvatskoga govornog
područja da mole za uspješan rad i dobre
plodove Sabora. «S obzirom da je za međucrkvene odnose osobito značajna saborska tema 'Odnos Pravoslavne Crkve prema
ostalom kršćanskom svijetu', molimo Duha
Svetoga da ona bude nadahnuta duhom
bratske ljubavi, uzajamnog uvažavanja i
evanđeoske dobrohotnosti, kako bi poraslo
jedinstvo vjere i stupanj prakticiranog zajedništva među Crkvama», ističe se u priopćenju Vijeća.
74

Nadalje, Vijeće potiče sve kršćane u
Hrvatskoj na molitvu da događanja u povodu proslave predstojeće petstote obljetnice
Reformacije 2017. godine pridonesu razumijevanju i zbližavanju između kršćana
Reformacije i reformacijske baštine i kršćana ostalih Crkava, te izražava želju da
ovogodišnje obilježavanje stote obljetnice
od zakonskog priznanja islama u Hrvatskoj,
koji je Hrvatski sabor priznao još 27. travnja 1916. godine i koje svjedoči o tradicionalno dobrim odnosima hrvatske države i
islamske vjerske zajednice, posluži kao nadahnuće u izgradnji kvalitetnog i ravnopravnog odnosa kako muslimana u zemljama s kršćanskom većinom, tako i kršćana u
zemljama s islamskom većinom.
Članovi Vijeća izražavaju suosjećanje i
pozivaju na solidarnost sa svima koji su
zbog netrpeljivosti i nasilja morali napustiti
svoje domove i osuđuje počinjene atentate
kao i svako ubijanje i zlostavljanje, s bilo
koje strane, a osobito ono koje se pokušava
opravdati religijom te izražava uvjerenje da
nasilje ne nastaje zbog «previše religioznosti» nego, upravo suprotno, zbog «premalo religioznosti», budući da nijedna religija ne poziva na ubijanje i nasilje, tako da
oni koji vrše zločine ustvari ne pripadaju
religiji čak i kada sami vjeruju da joj pripadaju, te tako pojave religiofobije i prezira
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religija koji se time obrazlažu drži neutemeljenim i neopravdanim.
Vijeće se raduje što je u povodu boravka tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića u
Hrvatskoj došla do izražaja i ekumenska
dimenzija njegova štovanja. Vijeće podržava i ohrabruje sve koji svojim riječima i
djelima utječu na ozračje u Crkvi i društvu
u promicanju kulture dijaloga i odgovornosti za izgovorenu riječ, osobito u hrvatskim medijima, poštivanja drugih osoba i
njihovih vjerskih, svjetonazorskih, političkih i ostalih uvjerenja i opredjeljenja; poziva na objedinjavanje svih snaga i čimbenika hrvatskog društva oko nadilaženja pod-

jela i izgradnje optimističnog ozračja suradnje radi općeg dobra svih hrvatskih građana. Vijeće upućuje osobito u kontekstu aktualne javne rasprave o «kurikularnoj reformi», na potrebu kvalitetnog i uravnoteženog odgoja i obrazovanja za one vrednote koje će djeci i mladima omogućiti da se,
u duhu ekumenskog i međureligijskog dijaloga i suradnje, osposobe za suživot, suradnju, poštivanje drugoga i njegovih specifičnosti te da se kao takvi razviju u zdrave,
uravnotežene, moralne, socijalizirane i
konstruktivne čimbenike društva, navodi se
u priopćenju Vijeća HBK za ekumenizam i
dijalog.

SASTANAK BISKUPSKE KOMISIJE HBK ZA ODNOSE S DRŽAVOM
S KOMISIJOM ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA VLADE RH
Sastanak Biskupske komisije Hrvatske
biskupske konferencije za odnose s državom (mons. Dražen Kutleša, biskup porečki i pulski i predsjednik Komisije, mons.
Đuro Hranić, nadbiskup đakovačkoosječki, mons. Antun Škvorčević, biskup
požeški, mons. Vjekoslav Huzjak, biskup
bjelovarsko-križevački, mons. Mijo Gorski,
pomoćni biskup zagrebački, mons. Enco
Rodinis, generalni tajnik HBK i tajnik Komisije) i Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske
(gosp. Ante Šprlje, ministar pravosuđa i
predsjednik Komisije, dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave, prof. dr.
sc. Predrag Šustar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, dr. sc. Zlatko Hasanbegović, ministar kulture, mr. Ante Vučić, zamjenik ministrice rada i mirovinskoga sustava i gosp. Zvonko Šakić, pomoćnik ministra financija, gosp. Šime Jerčić, ravnatelj
Ureda Komisije) održan je jučer, 28. travnja 2016., u sjedištu Hrvatske biskupske
konferencije u Zagrebu.
Središnja točka sastanka bilo je stanje
provedbe Ugovora između Svete Stolice i
Republike Hrvatske te su razmotreni neki
3/2016.

prioritetni predmeti kao i metoda rada na
provedbi istih Ugovora.
Polazeći od pojedinih Ugovora, članovi
Komisija zadržali su se na aktualnim
točkama koje se posebno tiču njihove
provedbe. U središtu je osobito bilo prepoznavanje i usklađivanje pravnih sustava
Crkve i Države, kroz prepoznavanje i
definiranje statusa pravnih osoba Katoličke
Crkve.
Članovi Komisija su odlučili, kroz
neposrednu suradnju u pitanjima koja se
tiču međusobnih odnosa, tražiti rješenja
koja će pridonositi zajedničkoj brizi za
čovjeka i društvo u cjelini s posebnim
naglaskom na djelovanju u kulturnom,
odgojnom, društvenom i etičkom polju.
Sastanak je ocijenjen iznimno korisnim
te je izražena nada da će se kako i na ovoj
tako i na drugim razinama i u budućnosti
nastaviti plodna suradnja u traženju općega
dobra.
Zagreb, 29. travnja 2016.
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IMENOVANJA
O. ZDENKO KRIŽIĆ, KARMELIĆANIN,
IMENOVAN GOSPIĆKO-SENJSKIM BISKUPOM
Papa Franjo prihvatio je odreknuće od
službe mons. Mile Bogovića, gospićkosenjskog biskupa, u skladu s odredbom kanona 401 § 1 Zakonika kanonskoga prava,
te je za novog gospićko-senjskog biskupa
imenovao o. Zdenka Križića, karmelićanina, dosadašnjeg rektora Karmelskog međunarodnog zavoda «Teresianum» u Rimu.
O. Zdenko (od Bezgrešnog Srca Marijina) Križić, OCD, krsnim imenom Ivan,
rođen je 2 veljače 1953. u Johovcu, župa
Foča, kod Doboja u Bosni i Hercegovini.
Nakon završene srednje škole, koju je pohađao kod otaca konventualaca u Zagrebu,
nastavlja studij filozofije kod otaca karmelićana u Firenci, a potom studij teologije na
Papinskom teološkom fakultetu «Teresianum» u Rimu. Prve redovničke zavjete položio je 27. srpnja 1970. u Somboru, a doživotne zavjete 16. srpnja 1976. u Zagrebu.
Za svećenika je zaređen 26. lipnja 1977. u
Zagrebu. Nakon završenog teološkog studija nastavlja studij duhovnosti na Papinskom institutu za duhovnost «Teresianum»
u Rimu gdje je 1978. magistrirao na temu:
«Biblijski likovi u djelima svete Terezije
Avilske». Objavio je nekoliko članaka iz
duhovnosti u revijama Posvećeni život i
Bogoslovska smotra. Osim hrvatskog, dob-

ro govori talijanski, a dostatno poznaje i
španjolski jezik.
O. Zdenko je do sada obnašao brojne
službe: prefekt Dječačkog sjemeništa otaca
karmelićana u Zagrebu (1978.-1984.); prvi
savjetnik Komisarijata karmelićana (1984.1990.); prior samostana u RemetamaZagreb (1984.-1990.); vanjski profesor na
Institutu za kršćansku duhovnost u Zagrebu
(1984.-2012.); provincijal Hrvatske karmelske provincije (1990.-1996.); vikar
Provincije (1996.-2002.); prior samostana u
Remetama – Zagreb (1996.-1997.); prior
novoosnovanog samostana u Krku (1997.2002.); magistar novaka (1997.-1999.);
provincijal Hrvatske karmelske provincije
(2002.-2003.); generalni vikar Karmelskog
reda (2003.-2009.); prior samostana u Krku
i provincijalni savjetnik (2011.-2012.); od
2012. obnašao je službu rektora Karmelskoga međunarodnog zavoda «Teresianum» u Rimu. Biskupsko ređenje i preuzimanje službe mons. Križića biti će 25. svibnja 2016. u katedrali u Gospiću, s početkom u 10.30 sati.
Novoimenovanom biskupu o. Zdenku,
koji je svoju službu vršio i u karmelićanskom samostanu u Krku, od srca čestitamo
i želimo puno uspjeha u biskupskoj službi!

VLČ. BOŽE RADOŠ IMENOVAN NA SLUŽBU REKTORA PAPINSKOGA
HRVATSKOG ZAVODA SVETOGA JERONIMA U RIMU
Kongregacija za kler imenovala je,
dekretom od 28. travnja 2016., vlč. Božu
Radoša, svećenika Đakovačko-osječke
nadbiskupije na službu rektora Papinskoga
hrvatskoga zavoda svetoga Jeronima u
Rimu, s mandatom od šest godina počevši
od spomenutoga datuma.
76

Hrvatski biskupi su, u skladu sa statutima Zavoda početkom veljače 2016. godine, nakon što je dotadašnji rektor mons. Jure Bogdan imenovan za vojnoga biskupa u
Hrvatskoj, predložili vlč. Božu Radoša za
novoga rektora. Taj prijedlog je, kao aktualni predsjednik Zajedničkoga Povjerenstva
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hrvatskih biskupa za Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, počekom veljače
2016. godine, spomenutoj Kongregaciji
priopćio mons. Tomo Vukšić, vojni biskup
u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na taj
prijedlog, Kongregacija je danas, 5. svibnja
2016., obavijestila biskupa Vukšića s imenovanju novoga rektora sa zamolbom da
mu uruči dekret imenovanja.
Vlč. Bože Radoš je rođen 5. rujna
1964. u Crvenicama, u Mostarskoduvanjskoj biskupiji. Nekoliko godina kasnije njegova se obitelj preselila u Hrvatsku
pa je Bože, nakon što je završio sjemenišnu
klasičnu gimnaziju u Zagrebu i Đakovu
(1983.), započeo filozofsko-teološki studij
u Đakovu, koji je diplomirao 1990. godine,
te 29. lipnja iste godine bio zaređen za svećenika tadašnje Đakovačko-srijemske biskupije. Nakon toga, jednu godinu je obnašao službu župnoga vikara u Osijeku te
1991. godine započeo postdiplomski studij
duhovne teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu i magistrirao 1994.
godine na temu «Motivacija za Bogu posvećeni život. Biblijski, teološki i psihološki
aspekti». Potom je nastavio specijalizaciju,
ali je 1997. godine bio imenovan na službu
duhovnika u đakovačkoj Bogosloviji, koju
obnaša sve do sada. Uz to, u Nadbiskupiji

obnaša službu asistenta za permanentni duhovni odgoj mladih svećenika, koordinatora za duhovnu formaciju svećenika, a od
2010. je kanonik Đakovačko-osječke nadbiskupije i u više navrata bio je član Prezbiterijalnoga vijeća. Duhovni je asistent đakovačke sekcije Udruženja hrvatskih katoličkih liječnika, član uredništva nadbiskupijskoga časopisa Vjesnik, a od 2013. godine i član Nadzornog odbora za Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima.
Predvodio je brojne duhovne vježbe u
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji i Austriji, a u više navrata organizirao hodočašća u Svetu Zemlju, Italiju,
Grčku, Francusku i Poljsku. Na Bogoslovnom fakultetu u Đakovu predaje: duhovnu
teologiju, duhovnost Novoga Zavjeta, duhovnost Staroga Zavjeta, život i duhovnost
prema svetom Pavlu, uvod u kršćansku
meditaciju, misiologiju i praksu pastoralnoga vodstva. Objavio je u hrvatskim časopisima petnaestak radova u kršćanskoj duhovnosti.
Datum preuzimanja službe novoga rektora bit će naknadno objavljen.
Novoimenovanom rektoru vlč. Boži
Radošu čestitamo i želimo puno uspjeha u
odgovornoj službi koju preuzima!

.

3/2016.
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Broj: 259/2016.

Krk, 23. travnja 2016.
MJESEC SVIBANJ U GODINI MILOSRĐA

Pred nama je mjesec svibanj, tradicionalno posvećen Blaženoj Djevici Mariji,
tako da je u narodu poznat i po nazivu
«Marijin svibanj».
Po našim je župama običaj da se Marijinom svibnju u pastoralnim nastojanjima
dadne posebno mjesto i značenje. To se
osobito vidi po organiziranju i sudjelovanju
na svibanjskim pobožnostima. Preko molitve sv. krunice i Lauretanskih litanija župna
se zajednica okuplja oko Marije, Isusove i
naše majke, i to bez obzira na dobne skupine: od male djece, školske djece, adolescenata, mladih i odraslih, pa sve do zrele i
starije dobi. Upravo je dirljivo u nekim župama vidjeti taj zanos i radost okupljanja i
molitve cijele vjerničke zajednice, svih dobi i staleža, poput složne obitelji oko Isusa i
Marije!
Poduprimo zato i ove godine takve molitvene inicijative i pobožnosti. Neka u našim župama odjekuje Marijanska molitva i
pjesma u mjesecu svibnju. Nemojmo se
umoriti pozivati, poticati i podsjećati naše
vjernike na milosnu prigodu svibnja, da naime preko Marije izmolimo potrebne milosti od njezina božanskog Sina. Zajedničke nakane neka nam budu: za potrebe bis-

kupije i župe, za naše obitelji i za duhovna
zvanja (što izražavamo i posebnom molitvom «O sveta majko Božja»).
Sjetimo se pritom da je ovogodišnji
Marijin svibanj utkan u Jubilarnu svetu
Godinu milosrđa. Sveti Otac papa Franjo je
u buli Lice milosrđa (br. 24), kojom je proglasio Jubilej milosrđa, htio naglasiti ulogu
Blažene Djevice Marije, Majke milosrđa:
«Neka slatkoća njezinog lika bdije nad nama ovu Svetu godinu, kako bi svi mogli
ponovno otkriti radost Božje nježnosti.
Nitko poput Marije nije probio duboku tajnu utjelovljenja. Cijeli je njezin život bio
načinjen prema uzoru prisutnosti utjelovljenog milosrđa. Majka Raspetog i Uskrslog ušla je u svetište božanskog milosrđa
jer je intimno sudjelovala u otajstvu njegove ljubavi. […] U svom je srcu čuvala božansko milosrđe u savršenom skladu sa
svojim Sinom Isusom. Njezina himna slave, koju je pjevala na pragu Elizabetinog
doma, bila je posvećena Božjem milosrđu
koje se širi od «od koljena do koljena» (Lk
1,50)». Toga postajemo svjesni svaki put
kad izričemo molitvu «Zdravo Kraljice,
Majko milosrđa».
 Ivica, biskup

Broj: 260/2016.

Krk, 23. travnja 2016.
PROSLAVA SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA
— 12. SVIBNJA 2016. —

Ove godine spomendan sv. Leopolda
Bogdana Mandića dolazi u četvrtak, 12.
svibnja.
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Još su nam svježe i žive uspomene na
Biskupijsko hodočašće povodom boravka
njegovog neraspadnutog svetog tijela u
našoj domovini. Oko 1.150 hodočasnika
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iz naše biskupije uputilo se u subotu,
16. travnja o.g. u Zagreb, Dubravu, gdje je
bilo izloženo njegovo tijelo na štovanje
vjernicima. Tamo smo slavili Euharistiju, a
svakom je hodočasniku bilo omogućeno da
pristupi sarkofagu, dotakne ga, iskaže osobno štovanje i pomoli se pred svetim likom
Leopolda Bogdana Mandića, kojega je papa Franjo – zajedno sa sv. patrom Pijom iz
Pietrelcine – proglasio zaštitnikom ove
Godine milosrđa. Prema svjedočanstvima
sudionika, bio je to posebno lijep i milosni
dan za mnoge pojedince, obitelji i skupine
vjernika koji su mogli doživjeti osobitu
atmosferu u prisutnosti sveca, kao i povjerenje u Božje milosrđe i uslišanje svojih
zaufanih molitava, a imali su ujedno priliku
i saznati nešto više o životu i djelovanju sv.
Leopolda.

Zbog svega toga preporučujem svećenicima da ove godine s posebnom pažnjom
i osjetljivošću proslave spomendan sv.
Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja,
u svojoj župi. Bilo bi naime potrebno
da u svetoj misi na razini župe zahvale
Gospodinu Bogu za tu mogućnost da smo
se kao biskupija mogli okupiti oko svetog
Leopolda kao zaštitnika ove godine milosrđa. Također će biti korisno podsjetiti vjernike da s ovim hodočašćem ne završava
Godina milosrđa nego da je potrebno nastaviti «ubirati plodove» ove svete godine,
nadasve kroz češće pristupanje sakramentu
pomirenja, kao i kroz vršenje duhovnih i
tjelesnih djela milosrđa, na što nas neumorno podsjeća i potiče i sâm papa Franjo.
 Ivica, biskup

Broj: 298/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.
SJEDNICA PREZBITERSKOG VIJEĆA I DEKANÂ
– KRK, 30. SVIBNJA 2016. –

Obavještavam sve članove Prezbiterskog vijeća Biskupije Krk i sve dekane da
će se u ponedjeljak 30. svibnja 2016. s početkom u 9.30 sati, u prostoru Biskupije u
Krku, održati zajednička sjednica.

Pozivam sve da prilagode svoje obaveze kako bi mogli sudjelovati. Dnevni red
sastanka šaljemo uskoro.
 Ivica, biskup

Broj: 261/2016.

Krk, 23. travnja 2016.
MJESEC LIPANJ U GODINI MILOSRĐA

Mjesec lipanj po tradiciji je posvećen
Presvetom Srcu Isusovu, i u našoj biskupiji
se toj činjenici poklanjala velika pažnja, tako da nije bilo župe u kojoj se nije samo
svečano proslavljala svetkovina u čast
Presv. Srca Isusova, nego bi se cijeli mjesec održava pobožnost Božanskom Srcu,
molila Zlatna krunica i litanije Presv. Srca
Isusova.
3/2016.

U Godini milosrđa imamo još više razloga da pastoralno vrednujemo mjesec lipanj kao prigodu da časteći i promičući pobožnost Presv. Srcu Isusovu senzibiliziramo i sebe i vjernike na potrebu blagog i
poniznog srca koje je u uskoj svezi s milosrđem. Naime, i u latinskom izričaju (misericordia) i u hrvatskom (milosrđe) etiološki
je uklopljena riječ «srce», pa bismo u ne-
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kom slobodnom prijevodu milosrđe mogli
razumijeti u smislu iskazivanja «milog srca» prema potrebnima, jadnima i bijednima
(miseri). Ipak, ne zaboravljamo pritom da
je izvor ljudskog milosrđa isključivo u
onom beskrajnom, božanskom milosrđu
koje izvire iz božanskog Srca Isusovoga. I
eto nam razloga da se u mjesecu lipnju utječemo Presvetom Srcu Isusovom, da bi
naime naše srce učinio po srcu svome: milosrdnome, dobrome, suosjećajnom, spremnom na oproštenje i pomirenje!
Bilo bi zato dobro i korisno da ove godine u lipanjskim pobožnostima dadnemo
prednost molitvi Krunice Božanskog milosrđa. Ona možda nije još toliko raširena ni
prakticirana po našim župama, ali je ova
Godina milosrđa upravo dobra prigoda da
je uvedemo i, ako je potrebno, poučimo

vjernike o načinu molitve Krunice božanskog milosrđa. Uz krunicu se dobro mogu
uklopiti i Litanije (zazivi) Božanskog milosrđa. Na taj ćemo način odgovoriti pozivu
pape Franje koji nas u buli Lice milosrđa
(br. 25) potiče: «U ovoj Jubilarnoj godini
dopustimo Bogu da nas iznenadi. Nikada se
ne umara od otvaranja vrata svojeg srca i
ponavlja da nas voli i želi dijeliti svoju ljubav s nama. Crkva osjeća žurnu potrebu da
objavljuje Božje milosrđe. […] Iz srca
Trojstva, iz dubine Božjeg otajstva, izvire
velika rijeka milosrđa i bez prestanka poplavljuje. Ona je izvor koji neće nikada presušiti, bez obzira koliko mu ljudi pristupilo.
Uvijek joj može pristupiti netko potrebit,
jer Božje milosrđe nema kraja.»
 Ivica, biskup

Broj: 299/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.

PRESVETO SRCE ISUSOVO – DAN SVEĆENIČKOG POSVEĆENJA
– 3. LIPNJA 2016. –
Svetkovina Presvetog Srca Isusova neka i ove godine bude prigoda za naš duhovni rast i svećeničko posvećenje, tim više što smo u samom središtu Godine milosrđa.
Braću svećenike i redovnike s otoka
Krka pozivam da se u petak 3. lipnja o.g.
nađemo kod oo. Trećoredaca na Glavotoku
na prijepodnevnoj duhovnoj obnovi sa sljedećim programom:
– 09.00 sati: prof. dr. Anton Štrukelj
održat će nagovor na temu Božje
milosrđe – ključ za razumijevanje
papinstva Ivana Pavla II.;
– 10.00 sati: Prigoda za sakramentalnu
ispovijed;
– 10.45 sati: Euharistijsko klanjanje;
– 11.30 sati: Koncelebrirana sv. misa
koju predvodi o. Biskup;
– 12.30 sati: Zajednički ručak.
80

Molimo svećenike da ponesu albu i
štolu. Zbog organizacije susreta potrebno
nam je znati broj svećenika i redovnika koji
će sudjelovati na Danu svećeničkog posvećenja. Pretpostavljamo da će svi svećenici i
redovnici koji žive i djeluju na otoku Krku
sudjelovati na ovom Danu. Ukoliko netko
zbog objektivnih razloga neće moći sudjelovati, neka to javi Ordinarijatu najkasnije
do 31. svibnja.
Pozivam dekane s pastoralnih područja
Cresa, Lošinja i Raba da na svetkovinu
Presvetog Srca Isusova organiziraju prigodni duhovni program i okupljanje svih svećenika sa spomenutih područja.
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Broj: 300/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.
SVETKOVINA SVETOG KVIRINA
– KRK, 4. LIPNJA 2016. –

Svetkovina svetog Kvirina, biskupa i
mučenika, zaštitnika naše biskupije, slavi
se u subotu, 4. lipnja 2016.
Svečano euharistijsko slavlje u krčkoj
katedrali na svetkovinu svetog Kvirina u 19
sati predvodit će mons. dr. Jure Bogdan,
vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj, uz
sudjelovanje biskupa Riječke crkvene pokrajine.
Svećenici će se za koncelebraciju pripremiti u kripti crkve sv. Kvirina, a biskupi
će se oblačiti u biskupskoj kapeli i atriju
Biskupskog dvora.

Molim naše bogoslove da s dozvolom
svojih sjemenišnih poglavara sudjeluju u
ovoj euharistiji i preuzmu uloge koje će im
biskupov tajnik i katedralni ceremonijar
vlč. Saša Ilijić odrediti.
Župnici otoka Krka neka pozovu svoje
vjernike da dođu u katedralu i sudjeluju na
ovoj svečanoj euharistiji u čast našem zaštitniku svetom Kvirinu.
Nakon euharistijskog slavlja biskupi,
svećenici, redovnici i bogoslovi pozvani su
u Biskupski dvor na domjenak.
 Ivica, biskup

Broj: 301/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.
SUSRET MLAĐIH SVEĆENIKA S BISKUPOM
– KRK, 8. LIPNJA 2016. –

Pozivam sve svećenike do 15 godina
svećeničke službe (ako netko ima koji
mjesec ili godinu više a želi sudjelovati dobrodošao je) na zajednički susret u srijedu
8. lipnja 2016., s početkom u 10 sati,

u prostorijama Biskupije u Krku.
Molim vas da planirate svoje obaveze
tako da se možete odazvati i svakako doći
na ovaj susret.
 Ivica, biskup

Broj: 302/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.
ISPITI ZA ISPOVJEDNU OVLAST
– KRK, 8. LIPNJA 2016. –

U smislu kan. 970 i naših dijecezanskih
propisa ove su godine dužni pristupiti ispitu
za ispovjednu ovlast sljedeći svećenici:
Saša Ilijić, Vedran Kirinčić, Ivan Debelić,
3/2016.

Božidar Volarić, Kristijan Krajnović, Silvio
Španjić, Josip Vidas, Franko Markulić i
Filip Šabalja.

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK

81

ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA

Međutim, budući da je 12. i 13. travnja
o.g. održan u Lovranu susret permanentne
formacije svećenika zaređenih u zadnjih 10
godina upravo na temu «Sakrament pomirenja s naglaskom na oproste i pridržane
grijehe», s primjerima iz prakse, ove će godine iznimno taj susret permanentnog
obrazovanja zamijeniti ispit za ispovjednu
ovlast.

će se toga dana održati u Krku, donesu sa
sobom svoj dokument o ovlasti za ispovijedanje (tzv. «pagelu») kako bih im napismeno produžio ovlast za ispovijedanje.
U slučaju da nekome od njih u međuvremenu istekne ovlast ispovijedanja, ista se
produžuje do dana produženja ovlasti i upisa iste u odgovarajući dokument (tzv. «pagelu»).

Stoga se gore navedeni prezbiteri pozivaju da u srijedu 8. lipnja 2016., prigodom
mog susreta s mlađim svećenicima koji

 Ivica, biskup

Broj: 303/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.

PRIJAVA I UPIS SVEĆENIČKIH KANDIDATA U BOGOSLOVIJU
Budući studenti pa tako i svećenički
kandidati koji se upisuju na bogosloviju,
trebaju se registrirati na mrežnoj stranici
www.postani-student.hr. Prilikom registracije korisniku će SMS-om biti dostavljena
korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN. Tu
treba unijeti osobne podatke i podatke o
školovanju, prijaviti željene ispite državne
mature i studijske programe.
Prijave za Teologiju u Rijeci odnosno
Filozofsko-teološki integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (uz obveznu prijavu na aplikaciji Postani student)
predaju se ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka i to od
20. do 27. lipnja 2016. godine. Obrazac
prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici Teologije u Rijeci. Na žiro račun KBF-a
HR7323600001101358687 (poziv na broj
6000, svrha: «upis u 1. god. studija Teologije u Rijeci») treba uplatiti 150 kuna za
troškove upisa.
Provjera posebnih sposobnosti za upis
programa bit će 30. lipnja u 9.00 sati u
zgradi Fakulteta.
Prilikom te provjere Teologiji u Rijeci
potrebno je dostaviti i krsni list, preporuku
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vlastitog Župnika odnosno Ordinarija te
potvrdu o uplati 150,00 kuna. Prilikom upisa potrebno je donijeti: liječničko uvjerenje, domovnicu, rodni list, svjedodžbe svih
razreda srednje škole, maturalnu svjedodžbu, potvrde s natjecanja (ako ste ih prijavili
u dodatne bodove), četiri fotografije (dvije
6x4 cm i dvije 3,5x3,5 cm) te potvrdu o
prebivalištu i boravištu. Cjelokupna dokumentacija predaje se u izvorniku.
Sve ostale informacije o uvjetima za
upis i upute za prijavu mogu se pronaći na
mrežnoj stranici: www.rijeka.kbf.hr.
Preporučuje se župnicima da usko surađuju s Povjerenstvom za duhovna zvanja
i da u svojim vjerničkim zajednicama promoviraju ovaj prevažan pastoralni rad,
stvaraju molitveno i svako drugo raspoloženje prema Božjem pozivu, te da ohrabre
mlade da se odvaže na svećenički poziv.
Posljednjih godina imamo sve manje prijavljenih svećeničkih kandidata. Ta nas činjenica mora zamisliti i potaknuti da učinimo sve što je u našoj moći, sa žarkom
molitvom Gospodinu da nam pomogne, te
se mladi ljudi odvaže za duhovno zvanje i
stave se u njegovu službu!
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Broj: 304/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.
LJETOVANJE BOGOSLOVA

Ovogodišnje ljetovanje bogoslova održat će se od srijede 13. srpnja do nedjelje
17. srpnja. Mjesto održavanja kao i sve
druge informacije na vrijeme će svećeničkim kandidatima dostaviti voditelj ovogodišnjeg ljetovanja vlč. Ranko Papić, povjerenik za pastoral duhovnih zvanja.

Na ljetovanje su pozvani i mladići koji
polaze srednju školu i stariji, a gaje zanimanje za duhovni rast, druženje i molitvu.
 Ivica, biskup

Broj: 305/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.
DUHOVNE VJEŽBE SVEĆENIKA

Duhovne vježbe za svećenike održat će
se u dva turnusa:
Prvi turnus: od utorka 23. kolovoza o
podne do petka 26. kolovoza o podne u
Franjevačkom samostanu na Košljunu.
Drugi turnus: od ponedjeljka 29. kolovoza o podne do četvrtka 1. rujna o podne u
samostanu oo. Karmelićana u Krku.
Voditelj ovogodišnjih duhovnih vježbi
bit će dr. fra Darko Tepert OFM, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i
Metoda i profesor Svetog pisma na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu.

Svećenici koji sudjeluju na duhovnim
vježbama neka budu na mjestu njihova
održavanja najkasnije do 11.30 sati određenoga dana, kako bi se na vrijeme smjestili
po sobama i mogli sudjelovati na zajedničkom objedu. Isto tako, mole se svećenici da
na vrijeme odluče i međusobno se dogovore na kojem će turnusu sudjelovati, kako ne
bi bilo poteškoća oko zamjena na službi u
župama. Svoje će sudjelovanje, također na
vrijeme, a najkasnije do 15. kolovoza, svećenici prijaviti ovom Ordinarijatu. To je
potrebno i zato što je broj sudionika na
drugom turnusu ograničen.
 Ivica, biskup

Broj: 306/2016.

Krk, 17. svibnja 2016.

SEMINARI METROPOLITANSKOG INSTITUTA U RIJECI
ZA VJERNIKE LAIKE
Metropolitanski pastoralni institut u
Rijeci i za sljedeću nastavnu godinu
(2016./2017.) planira održavanje jednogodišnjih i dvogodišnjih seminara za laike zainteresirane za osobnu vjersku izgradnju u
teološkom i duhovnom smislu. Upisi će biti u mjesecu rujnu. Seminari su sljedeći:
3/2016.

Tečaj novinarstva - Odgoj za medije
Tečaj ima za cilj naučiti polaznike osnovama novinarstva te ih potaknuti na razumijevanje i korištenje medija, posebno
interneta, u svrhu evangelizacije. Naučit će
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prenijeti poruku evanđelja u novinarskoj
formi - za tiskane medije, internet i radio.
Na taj način moći će djelovati kao dopisnici iz svojih župa za medije svojih
(nad)biskupija, (mjesečnik, internet, radio
emisije), ali i biti pomoć župniku pri prezentaciji i medijskoj promidžbi važnih događaja u župi te pokretanju župnih listića,
web stranica, medijskoj prezentaciji važnih
događaja u župi.
Dvogodišnji seminar za teološku
kulturu laika
Seminar sadrži dvogodišnji program
nastave obrazovanja za sve one osobe koje
su otvorene osobnoj i intelektualnoj izgradnji u znanstvenom, vjerskom, teološkofilozofskom i kulturnom smislu. Redoviti
polaznici TKL-a dobivaju temeljno i sadržajno teološko obrazovanje važno za ispravno svjedočenje Isusove poruke u svijetu. Usavršavaju se u poznavanju i prihvaćanju kršćanskih načela koja su temelj jasnog promišljanja i razlučivanja o društvenoj stvarnosti.
Jednogodišnji teološko-katehetski
seminar za odgajateljice u vjeri
Seminar je predviđen za one odgojiteljice koje već rade u predškolskim ustanovama, a žele, prema potrebama vrtića te u
dogovoru sa roditeljima i ravnateljima,
provoditi vjerski odgoj u svojim predškolskim ustanovama. Za provođenje vjerskog
odgoja nužno je imati Potvrdnicu našeg
Seminara koja se postiže uspješnim polo-
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ženim ispitima, uspješno napisanom pripremom te uspješnom izvedbom određene
tematske jedinice u predškolskoj ustanovi/vježbaonici. Potvdnica je jedan od preduvjeta za dobivanje mandata za provođenje vjerskog odgoja.
Dvogodišnji Teološko - katehetski
seminar za župne animatore i pastoralne suradnike
Teološko-katehetski seminar za pastoralne suradnike i župne animatore jest seminar za one koji već tu ulogu vrše na području svojih župa, kao i za one koji se tek
pripremaju prihvatiti određeni angažman i
odgovornost, a sve u dogovoru sa župnikom. U ovom smislu program se također
odnosi na vijećnike u župnim pastoralnim i
ekonomskim vijećima, na čitače, akolite,
izvanredne djelitelje pričesti, suradnike u
radu s kandidatima za Prvu Pričest ili Svetu
Potvrdu ili kojom drugom dobnom ili interesnom skupinom te vjernike laike s drugim zaduženjima u crkvenim službama.
Metropolitanski pastoralni institut tiskao je i promidžbene materijale – plakate i
letke s prijavnicom – koji će biti poslani po
župama. Ponudite letke i animirajte na sudjelovanje sve one vjernike laike za koje
smatrate da se mogu bolje i kvalitetnije uključiti u pastoralni rad župe, ali i svima koji
su zainteresirani za osobni duhovni rast i
dublje upoznavanje vjerskog nauka.
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 Ivica, biskup

3/2016.

IZ KATEHETSKOG UREDA I POVJERENSTAVA

 KATEHETSKI URED
METROPOLITANSKI SUSRET VJEROUČITELJA
U organizaciji Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije, na području kastavskog
i opatijskog dekanata, održat će se u subotu
25. lipnja o. g. metropolitanski susret vjeroučitelja.
Sadržaj izleta temeljit će se na upoznavanju duhovno-povijesne baštine župa:
Viškovo, Volosko, Kastav i Veprinac. Susret će započeti zajedničkim okupljanjem
ispred župne crkve Sv. Mateja u Viškovu u
10.00 sati.

Zainteresirani vjeroučitelji neka se
jave do 8. lipnja Katehetskom uredu radi organizacije.
Ovo je 14. po redu susret ovakve naravi. Nadamo se da će ovaj, kao i protekli susreti proteći u ugodnom i lijepom raspoloženju koje će doprinjeti još većem zbližavanju vjeroučitelja naše Metropolije.
Mr. Anton Peranić, predstojnik

KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE
U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnog katehetskog ureda
HBK održat će se Katehetska ljetna škola
za vjeroučitelje u srednjim školama koja
će se održati u Zagrebu, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29, od 22. do 23.
kolovoza 2016. Vjeroučitelji se trebaju prijaviti na adresu www.ettaedu.eu.

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnog katehetskog ureda
HBK održat će se u Splitu (Nadbiskupsko
sjemenište, Zrinsko - frankopanska 19)
od 25. do 26. kolovoza 2016. Katehetska
ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih
škola. Vjeroučitelji se trebaju prijaviti na
adresu www.ettaedu.eu.
Mr. Anton Peranić, predstojnik

 POVJERENSTVO ZA PASTORAL DUHOVNIH ZVANJA
BISKUPIJSKI SUSRET MINISTRANATA 2016.
Povjerenstvo za pastoral duhovnih
zvanja najavljuje biskupijski susret ministranata koji će se održati u subotu, 11. lipnja 2016. godine.
Pozvani su svi ministranti i ministrantice bez obzira na dob. Za susret su predviđene igre, kviz, ručak i Misa. Na župe spa3/2016.

da organizacija prijevoza. Svaka župa neka
osigura pratitelja za svoju grupu ministranata. Povjerenstvo će naknadnim dopisom
obavijestiti župne urede o svim detaljima
susreta. U slučaju lošeg vremena biskupijski susret ministranata biti će odgođen.
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KRONIKA KRČKOG BISKUPA
Ožujak
15. sudjelovao na preduskrsnom svećeničkom sastanaku u Krku;
17. u Krku nazočio promociji knjige mons.
Jurja Batelje: Ravellijeva zavjera laži –
bl. Alojzije Stepinac;
19. slavio svetu misu i propovijedao u Svećeničkom domu u Krku u povodu svetkovine sv. Josipa;
20. na Cvjetnicu, predvodio procesiju i svetu misu u krčkoj katedrali;
24. na Veliki Četvrtak, predvodio sv. misu
posvete ulja i misu Večere Gospodnje;
25. na Veliki Petak, predvodio obrede Muke Gospodnje u katedrali;
26. na Veliku Subotu, predvodio vazmeno
bdijenje u krčkoj katedrali;
27. na Uskrs, predvodio svečanu sv. misu u
katedrali;
31. predslavio svetu misu o 100. rođendanu
o. Danijela Mihatova.
Travanj
01. susreo se s krizmanicima, roditejima i
kumovima župe Krk;
02. primio u posjet fra Ivana Matića OFM i
njegove suradnike;
03. slavio svetu misu i podjelio sakrament
sv. Potvrde u Krku;
— navečer sudjelovao u Zagrebu na festivalu duhovne glazbe «Uskrs fest
2016.»
04. u Gospiću sudjelovao na sastanku biskupa Riječke metropolije;
— navečer slavio svetu misu i propovijedao o svetkovini Navještenja, dan Gospićko – senjske biskupije;
05. - 7. sudjelovao na zasjedanju Hrvatske
biskupske konferencije;
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07. - 10. bio u Pastirskom pohodu župi Baška;
09. slavio svetu misu prigodom Hodočašća
djece na grob sluge Božjega biskupa
Antuna Mahnića u krčkoj katedrali;
10. slavio svetu misu i podjelio sv. Potvrdu
u župi Baška;
12. u Lovranu nazočio drugom danu Permanentnog obrazovanja za svećenike
do 10 godina svećeništva;
13. - 17. bio u Pastirskom pohodu župi
Vrbnik;
16. predvodio biskupijsko hodočašće sv.
Leopoldu Bogdanu Mandiću u Zagreb;
17. slavio svetu misu i podjelio sv. Potvrdu
u župi Vrbnik;
23. u Rabu sudjelovao na Biskupijskom susretu mladih;
24. u Rabu slavio svetu misu o zavjetnom
blagdanu «Križi»
26. - 9. svibnja bio u Pastirskom pohodu
iseljenicima s područja Krčke biskupije
u SAD-u;
30. slavio svetu misu i blagoslovio oltar bl.
Alojzija Stepinca u župi Fairview (NJ);
— navečer u New Yorku nazočio svečanoj
večeri obilježavanja 25. obljetnice Kluba Otok Krk;
Svibanj
01. slavio svetu misu i podjelio sv. Potvrdu
u Hrvatskoj katoličkoj misiji Manhattan u New Yorku;
08. Slavio svetu misu i blagoslovio kip bl.
Ivana Merza u Astoriji (NY) prigodom
45. obljetnice Hrvatske katoličke misije
bl. Ivana Merza;
14. susreo se s krizmanicima, roditeljima i
kumovima u župi Mali Lošinj;
15. slavio svetu misu i podjelio sv. Potvrdu
u župi Mali Lošinj.
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SVEĆENICI
VLČ. DINKO DEŽELIĆ ove godine slavi 50.
obljetnicu svećeništva. Vlč. Dinku od srca
čestitamo ovaj zlatomisnički jubilej, zahvaljujemo mu na predanosti u svećeničkoj
službi i molimo Gospodina da ga obilno
blagoslovi!

VLČ. PROF. DR. SC. ANTON TAMARUT, redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran je
18. ožujka, a potvrđen 19. travnja o. g. u
znanstveno – nastavno zvanje i na radno
mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. Vlč. Antonu i ovim putem čestitamo!

ODRŽAN PREDUSKRSNI PLENARNI SVEĆENIČKI SASTANAK
— KRK, 16. OŽUJKA 2016. —

U srijedu 16. ožujka održan je preduskrsni plenarni sastanak svećenika i redovnika Krčke biskupije. Na susretu su sudjelovali krčki biskup mons. Ivica Petanjak i
krčki biskup u miru mons. Valter Župan,
svećenici: Anđelko Badurina, Zvonimir
Badurina Dudić, Marinko Barbiš, Krunoslav Boras, Anton Bozanić, Ivan Brnić, Ivan
Brnić st., Frane Brozić, Ivan Buić, Tomislav Crnović, Bogumil Dabo, Krešimir Dajčman, Marin Dašek, Ivan Debelić, Tomislav Debelić, Andrija Depikolozvane, Anton
Depikolozvane, Dinko Deželić, Milivoj
Guszak, Marin Hendrih, Nikola Ilijić, Saša
Ilijić, Dinko Justinić, Ivan Katunar, Ivica
Katunar, Ivica Kordić, Petar Kordić, Josip
Kosić, Marijan Kosić, Kristijan Krajnović,
Renato Kučić, Drago Ljubičić, Franko
Markulić, Vjekoslav Martinčić, Ivan Milovčić, Božidar Mrakovčić, Mladen Mrakovčić, Luka Paljević, Ranko Papić, Matej
Polonijo, Nikola Radić, Zvonimir Seršić,
Filip Šabalja, Anton Tamarut, Antun Toljanić, Anton Turčić, Ivan Turčić, Anton
Valković, Franjo Velčić, Franjo Vitezić,
Božidar Volarić, Antun Zec, Slavko Zec,
Mate Žic, Denis Žuškin; redovnici: fra
Tomisliv Čurić TOR, fra Diego Deklić
OFM, fra Anto Garić TOR, fra Ivan Gavran OFM, Nikola Gregov TOR, fra Rafael
Lukarić TOR, o. Dominik Magdalenić
OCD, fra Damjan Šešelja TOR, fra Josip
Vrdoljak TOR, fra Joso Živković TOR, te
3/2016.

bogoslovi: Anton Budinić, Josip Karabaić i
Andrija Živković.
Susret je započeo u kapeli Srca Isusova
u katedrali gdje je pokorničko bogoslužje
predvodio mons. Valter Župan.
Nakon mogućnosti za sv. ispovijed sastanak se nastavio u dvorani Biskupije. Biskup Ivica predvodio je molitvu a zatim se
svećenicima obratio s nekoliko prigodnih
riječi. Istaknuo je kako je predavanje koje
će uslijediti itekako aktualno jer je upravo
sakrament pomirenja jedan od ključnih
elemenata Jubilarne godine milosrđa koju
već nekoliko mjeseci živimo. Naglasio je
koliko je plodonosna veća raspoloživost
svećenika za sakrament ispovijedi jer je time zamjetan i porast vjernika koji pristupaju tom sakramentu. Također je spomenuo
sudjelovanje mnoštva u otvaranju svetih
vrata ali i napomenuo kako Godina milosrđa ne smije biti samo kratka etapa u životu
Crkve već je potrebno da ostavi trajnija
obilježja. Zbog toga je potaknuo organiziranje pučkih misija po župama, animiranje
vjernika na hodočašće u Zagreb koje se
planira održati 16. travnja kao i na moguće
višednevno rujansko hodočašću Krčke biskupije i td. Izrazio je i zadovoljstvo što se
prilikom svojih vizitacija susreo s lijepim
brojem vjernika čak i onih koji su iseljeni
iz svojih rodnih župa ali pokazuju želju ostati povezani sa tim župama sudjelujući na
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duhovnim obnovama, slavljima i u drugim
prilikama. Zbog toga je potrebno da župnici prepoznaju prigode koje će na poseban
način okupiti župljane pa i one iseljene i
probuditi im vjeru i povezanost.
Uslijedilo je predavanje prof. dr. sc.
Antona Tamaruta na temu Sveta godina milosrđa i sakrament pomirenja. Prof. Tamarut istaknuo je kako je cilj ove Godine milosrđa da čovjek jasnije uoči Božje milosrđe u vlastitom životu, njegovu ljubav i nježnost a onda i sam raste u tom milosrđu i
toj nježnosti. I sam prolazak kroz Sveta
vrata milosrđa označuje ulazak u dubinu
Očeva milosrđa koje svih prihvaća i svima
ide ususret; tim prolaskom mi, svjesni da
smo djeca Božja, napuštamo svoje strahove
i, jer smo dionici otajstva ljubavi, njihovo
mjesto zauzimaju kreativnost i radost. Papa
Franjo je otvorio Godinu milosrđa vođen
željom obnove Crkve u smislu da ona bude
Crkvom siromaha, kuća milosrđa, otvorena
za svakoga i posebno usmjerena na one koji su ranjeni i to u vidu ne samo da riječima
naviješta Božje milosrđe već ga živi i svjedoči konkretnom djelotvornom ljubavlju,
Caritasom. Jer milosrđe je upravo takva
konkretna ljubav koja izvire iz dubine bića
i satkana je od nježnosti i praštanja, i ima
sve karakteristike majčinske ljubavi koja
pretječe potrebe svoga djeteta, saginje se
nad njima i bezuvjetno se dariva.
Isus sam i u potpunosti jest milosrđe.
On nas oslobađa od naše duhovne invalidnosti i čini nas sposobnima komunicirati s
Bogom i cijelim stvorenim svijetom. On je
neumoran u praštanju i milosrđu i nas same
osposobljava za praštanje i milosrđe.
Vlast da svezuje i odrješuje i da vodi
čovjeka u zajedništvo s Bogom Isus je dao i
Crkvi. Da bi bolje razumjeli sakrament
pomirenja moramo shvatiti da grijeh nije
samo pogreška već poremećaj odnosa s
Bogom, samim sobom i svima i svime što
nas okružuje pa tako nije dovoljno ni da kajanje bude samo žaljenje nego aktivno preuzimanje odgovornosti i nastojanje da živimo i rastemo u životu po Duhu. Sakra88

ment pomirenja povezuje nas s Bogom,
ponovno unosi sklad u naš odnos s drugima, pobjeđuje podijeljenost u nama samima… Svatko tko živi po Duhu prepoznaje
se po sposobnosti da povezuje, okuplja,
privlači i donosi sklad. No Onaj tko radi
prvi korak jest uvijek Bog koji nas poziva i
ljubi dok se mi odazivamo prepuštajući se
njegovom zagrljaju. U sakramentu pomirenja mi se, verbalizirajući grijeh, distanciramo od njega kao od stvarnosti koja nam
po biti ne pripada, sami preuzimamo ulogu
tužitelja i priznajemo svoje grijehe. Svećenik nas pritom suočava s Božjom zapovijedi i riječi i usmjerava na spasenje koje se
po milosrđu Božjem ostvaruje. Tako u središtu sakramenta pomirenja nije grijeh nego milost, Božje lice koje tražimo i koje se
proslavlja.
U raspravi koja je uslijedila još se više
pojasnila važna uloga penitenta u sakramentu ispovijedi, uloga svećenika kao onoga koji poučava i savjetuje, važnost ispovijedi iz pobožnosti ali i djela koja učinjena
iz milosrđa i ljubavi i izvan ispovijedi iscjeljuju osobu ranjenu grijehom, o faktorima koji često kod vjernika danas blokiraju
izricanje grijeha i sl.
Nakon rasprave kratko su se okupljenima obratili vlč. Božidar Volarić, povjerenik za misije, vlč. Marin Hendrih, povjerenik za mlade te vlč. Anton Valković, povjerenik za brak i obitelj.
Vlč. Božidar Volarić pozvao je svećenike da razvijaju svijest o pomoći misijskim područjima te i sami, prema svojim
mogućnostima, daju svoj doprinos, kako
materijalnom pomoći tako i slaveći misu na
tu nakanu. Upoznao je sve sa novostima u
misijskom djelovanju vlč. Borisa Daba, našeg svećenika koji u Zambiji već osniva 5.
misijsku postaju.
Vlč. Marin Hendrih iznio je informacije o predstojećem biskupijskom susretu
mladih koji će biti 23. i 24. travnja o.g. u
Rabu te svjetskom susretu mladih u
Krakowu.
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Vlč. Anton Valković najavio je održavanje Studijskih dana s temom Očinstvo i
majčinstvo – dva lica roditeljskog poslanja,
22. i 23. travnja o.g. u Osijeku. Najavio je i
kako se sljedeći Biskupijski susret obitelji
planira za 2. travnja 2017. u Malom Loši-

nju. Progovorio je i o TeenStar programu i
važnosti da on zaživi u župnim zajednicama.
Zajedničkom molitvom zaključen je
radni dio sastanka.

PROSLAVLJEN 100. ROĐENDAN FRA DANIJELA MIHATOVA TOR
— KRK, 31. OŽUJKA 2016. —

Svečano euharistijsko slavlje upriličeno u četvrtak, 31. ožujka, u samostanskoj
crkvi sv. Franje Asiškog u Krku kod franjevaca trećoredaca, okupilo je lijepi broj
redovnika, svećenika i vjernika laika koji
su, predvođeni krčkim biskupom mons.
Ivicom Petanjkom i biskupom u miru
mons. Valterom Županom došli proslaviti
100. rođendan fra Danijela Mihatova.
Misnom slavlju predsjedao je biskup
mons. Ivica Petanjak, a propovijedao je
mons. Valter Župan. Uz slavljenika fra
Danijela, koncelebrirali su i provincijal fra
Niko Barun, provincijski vikar fra Zvonimir Brusač, samostanski vikar fra Vlado
Rožić, tridesetak subraće iz Provincije te
više svećenika i redovnika s područja Krčke biskupije. U slavlju su sudjelovala i fra
Danijelova braća Tonko Mihatov iz Kalifornije i Šime Mihatov iz Zagreba sa suprugom Marijom.
Mons. Valter Župan u homiliji je rekao
kako je nemoguće razumjeti redovnički život povezan sa zavjetima siromaštva, poslušnosti i čistoće osim u svjetlu Isusova života. Isus se iz ljubavi prema čovjeku odrekao svega, ogolio i osiromašio je sebe do
krajnjih granica te živio poslušnost Ocu do
najgore i najsramotnije smrti na križu. Isus
nam je htio pokazati da je vrijednost neba
tolika da se radi nje isplati sve žrtvovati i
svega se odreći, a to nam svojim životom
svjedoče i redovnici. Jer onaj tko za ovoga
zemaljskoga života shvati da je Bog najveće dobro te tako i živi, u nebu uživa blaženi
3/2016.

život zajedništva s Bogom. Redovnički život posvještava nam i uprisutnjuje tu ljepotu i stvarnost neba. No Bog ne nagrađuje
osobe posvećene njemu samo nakon smrti,
već ih i za ovog života nagrađuje utjehom,
mirom i radošću koja privlači. Fra Danijelu
biskup Valter zahvalio je za sve što je učinio i još uvijek čini za Krk, kao duhovnik i
ispovjednik te okupljajući biblijsku zajednicu i duhovno vodeći molitvenu zajednicu
«Isus Uskrsli».
Na kraju misnog slavlja biskup Ivica
još je jednom čestitao slavljeniku te mu u
ime Krčke biskupije darovao misnicu. Uslijedile su još mnoge čestitke.
Najprije je pročitan «apostolski blagoslov pape Franje fra Danijelu Mihatovu, franjevcu trećoredcu» u prigodi njegova 100.
rođendana. U njemu ga Papa «povjerava
zagovoru i zaštiti Presvete Bogorodice Marije, Gospe Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta». Zatim je pročitana čestitka fra Nicholasa Polichnowskog, generalnog ministra
franjevaca trećoredaca. U njoj mu on zahvaljuje za osamdeset i tri godine života u
Trećem samostanskom redu sv. Franje i za
sedamdeset i šest godina svećeničkog služenja. U nastavku čestitke poručuje: «Vi
ste iskusili povijest koju smo mi mogli samo čitati i proučavati. U Djelima apostolskim (2,17) možemo pročitati: ‘Vaši će
mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati’. Neka Vas Duh Sveti vodi i pomogne
Vam u ostvarenju snova i u molitvi za Vašu
hrvatsku Provinciju i Red.»
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Provincijal fra Niko Barun je u svom
govoru prikazao životni put i djelovanje fra
Danijela te mu čestitao stoti rođendan uime
braće, bogoslova i postulanata Provincije,
zahvalio mu za sve dobro koje je učinio za
svoju Provinciju, Crkvu i svoj hrvatski narod. «Vi ste», rekao je, «uvijeki bili skroman čovjek, fratar koji voli svoju zajednicu, svećenik dobrog srca, odgovoran, strpljiv, jednostavan, pobožan, čovjek dijaloga,
rado viđen u društvu, biblijski čovjek» te
nastavio: «Kao stogodišnjak vi ste još aktivni, niste se predali… Tako pokazujete
mladima kako se živi, radi… kako imati
mladenački duh. Svi smo ponosni na vas,
na vaš život. Neka Vas prati Božji blagoslov i zagovor našega svetog oca Franje.
Živjeli mi s Vama još mnogo ljeta!»
Svoju mu je poruku i čestitku uputio i
fra Jure Šarčević, OFMCap, predsjednik
Hrvatske konferencije viših redovničkih
poglavara i poglavarica. U njoj je podsjetio
na prve svećeničke korake fra Danijela u
Herceg Novom, rodnome mjestu svetog
Leopolda Bogdana Mandića te zahvalio fra
Danijelu za sve što je dao «svojoj Provinciji, hrvatskom redovništvu, Crkvi u Hrvata i
čitavoj domovini Hrvatskoj».
Zatim su mu čestitali predstavnici molitvene zajednice «Krist uskrsli» i biblijske
skupine koje on i danas duhovno animira.
Na kraju je u ime Samostana u Krku, prenesena čestitka fra Antuna Badurine, gvardijana, koji nije mogao biti nazočan zbog
bolesti. Povelju Papinog apostolskog blagoslova fra Danijelu je u ime samostanske
zajednice predao fra Joso Živković koji se
u odsutnosti gvardijana založio za pripremu
ovoga slavlja.
U riječi na kraju slavlja fra Danijel je
najprije zahvalio nebeskom Ocu a zatim
svim sudionicima slavlja, posebno krčkom
biskupu Ivici Petanjku i mons. Valteru Županu, biskupu u miru, za njihovu pažnju i
sudjelovanje na slavlju, brojnoj braći iz
Provincije, svećenicima Krčke biskupije te
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svima koji su mu u ovom slavlju čestitali i
koji su pomogli u pripremi ovog slavlja. Istaknuo je kako je važno izvršavati sve svoje obaveze ali je ipak najsvetija od svih vrijednosti posvetiti svakog dana vrijeme molitvi, provesti vrijeme s Gospodinom, Njemu povjeriti život i uvijek na Njega računati jer o Njemu i Njegovoj dobroti sve nam
ovisi.
Slavlje u crkvi završilo se pjesmom
«Tebe Boga hvalimo», himnom «Lijepa
naša» i svečanim vazmenim blagoslovom
biskupa predsjedatelja.
Nakon euharistijskog slavlja bio je za
sve nazočne domjenak u atriju samostana.
Mnogobrojni vjernici htjeli su osobno čestitati fra Danijelu, stisnuti mu ruku, zatražiti blagoslov i zahvaliti Bogu za sve što preko o. Danijela čini za njih.
U samostanu je za uzvanike pripremljen i svečani objed na kojemu se u zdravicama i zahvalnim riječima moglo još bolje
približiti bogat i plodonosan život fra Danijela Mihatova. Preneseni su također čestitka i pozdravi kardinala Josipa Bozanića,
zagrebačkog nadbiskupa.
***
Fra Danijel Mihatov rođen je 31. ožujka 1916. u Poljani na otoku Ugljanu, u župi
Preko (Zadarska nadbiskupija). U Provinciju franjevaca trećoredaca glagoljaša stupio
je 1927. g., a u novicijat ušao 1932. Prve je
redovničke zavjete položio 1933. u Krku a
svečane 1937. u Zagrebu. Za svećenika je
zaređen 1940 u zagrebačkoj prvostolnici.
Dušobrižnički rad započeo je u Herceg Novom gdje je bio i vjeroučitelj u dvije osnovne škole. Bio je misionar među hrvatskim iseljenicima u Njemačkoj (1969-1976).
Obavljao je službu provincijala (19761980). Bio je gvardijan samostana u Herceg Novom, Krku, Zagrebu, Glavotoku i
Ogulinu. Od 1993. do danas živi i djeluje u
Samostanu sv. Franje u Krku.
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DRŽAVNE ZAVRŠNICE VJERONAUČNIH OLIMPIJADA
— OPATIJA, 6.- 8. TRAVNJA 2016. —

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalnoga katehetskoga ureda HBK i Glasa Koncila – Maloga Koncila
te državnih povjerenstava, u Opatiji je od 6.
do 8. travnja o.g. održana završnica Makove
vjeronaučne olimpijade za vjeroučenike osnovnih i srednjih škola.

Našu biskupiju zastupale su ekipe iz
osnovne škole Omišalj iz Omišlja, predvođena vjeroučiteljicom Katarinom Čakarun i
srednje škole Ambroza Haračića iz Malog
Lošinja, predvođena s. Brankom Plenča.
Osnovnoškolci su zauzeli deveto mjesto (od
17 ekipa), a srednjoškolci šesto mjesto (od
14 ekipa). Čestitamo!

HODOČAŠĆE DJECE KRČKE BISKUPIJE NA GROB BISKUPA MAHNIĆA
«Što Isus nam govori u godini milosti, kroz djela milosrđa mi ćemo otkriti!»
— KRK, 9. TRAVNJA 2016. —

Hodočašće djece Krčke biskupije na
grob biskupa Mahnića održano je po četrnaesti put u subotu 9. travnja. Katehetski
ured organizirao je i ove godine hodočašće
vjeroučenika viših razreda osnovnih škola
koji su došli u Krčku katedralu pomoliti se
i tražiti zagovor Sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića. Geslo ovih susreta je «Svijetli trag biskupa Mahnića», a ovogodišnja
tema bila su djela milosrđa.
Okupljenu djecu i vjeroučitelje pozdravila je Mirjana Žužić, vjeroučiteljica iz
Krka. Misno slavlje predvodio je krčki biskup Ivica Petanjak u koncelebraciji s braćom svećenicima, a pjevanje je predvodio
zbor djece župe Krk «Kapljice». Biskup je
pozdravio prisutne i pozvao da svoje želje i
molitve predamo u Božje ruke jer on ima
za nas svoj plan i jedini zna što je za nas
najbolje. U propovijedi okupljenima obratio se vlč. Saša Ilijić. Na djeci razumljiv i
blizak način, progovorio je o djelima milosrđa: ona su zadatak koji nam Isus povjerava jer mi danas predstavljamo njegovo tijelo, njegove ruke i noge. Danas se djeci i
mladima nude neki drugi putovi koji vode
do uspjeha, popularnosti, prihvaćenosti.
Svjesni smo da takvo zadovoljstvo traje vr3/2016.

lo kratko. Po djelima milosrđa Isus nam
nudi «popularnost» koja traje puno dulje i
čini nas sretnima. Vlč. Saša pozvao je djecu da im djela milosrđa budu 'šalabahter'
koji će ih podjećati da je činiti dobro put na
koji ih Isus poziva. Na završetku mise uslijedila je procesija u kojoj su vjeroučenici,
predstavnici župa, položili cvijeće na grob
biskupa Mahnića i pomolili se za njegov
zagovor. Procesiju je pratila popularna pjesma Antune, biskupe, hvala ti.
Nakon svete mise uslijedio je program
na temu Godine milosrđa koji su pripremili
vjeroučenici iz župa naše biskupije. Svatko
od njih predstavio je jedno djelo milosrđa,
onako kako su oni zamislili da se može ostvariti. Ideja je bilo raznih: kroz fotografiju,
video zapis, pjesmu i živu riječ, vjeroučenici su približili jedni drugima ova djela
koja mogu postati vrlo konkretna u našem
svakidašnjem životu. Sve su to posložili i
režirali vjeroučiteljice i vjeroučenici iz
Cresa. Ovom prigodom, sudionici su imali
priliku naučiti pjesmu Djela milosrđa zbora
«Kapljice». Susret je zaključen okrjepom i
druženjem na Kamplinu.
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BISKUPIJSKO/ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE
VJEROUČITELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
— KRK, 13. TRAVNJA 2016. —

U Krku je 13. travnja 2016. održano
Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja
Krčke biskupije. Povod za ovo okupljanje
bilo je predstavljanje Prijedloga kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk te sudjelovanje u stručnoj raspravi. Prijedlog je predstavio Tomislav Tomasić, viši

savjetnik za vjeronauk u Agenciji za odgoj
i obrazovanje. Nakon izlaganja uslijedila je
rasprava tijekom koje su vjeroučitelji iznijeli svoja zapažanja, pitanja i prijedloge. Na
skupu je sudjelovalo 18 vjeroučitelja, a u
jednom dijelu bio je prisutan i naš o. biskup
Ivica.

HODOČAŠĆE KRČKE BISKUPIJE U GODINI MILOSRĐA
— ZAGREB, 16. TRAVNJA 2016. —

Vjernici iz Krčke biskupije u velikom
su broju hodočastili u Zagreb kako bi počastili tijelo hrvatskoga sveca Leopolda Bogdana Mandića koje je, 74 godine nakon
smrti, konačno u Domovini.
Sveti Leopold – uzor svetosti milosrđa
«Svetu misu koju ćemo zajedno slaviti
danas prikazat ću za sve Vas, kao i za sve
Vaše koje ste ostavili u svojim domovima.
Za sve one kojima je naša molitva potrebna. Za cijelu našu biskupiju. Potičem i Vas
da se u svojim molitvama sjetite i nas svojih biskupa, svećenika, redovnika i redovnica, naših bogoslova i svih onih koji su
Vam se preporučili u molitve. Otvorimo se
poticajima Duha da se i po ovom susretu
naša srca ispune Očevom milošću, a mi
Njegova posinjena djeca, po zagovoru sv.
Leopolda Bogdana Mandića postanemo
Milosrdni kao Otac.»
Napisao je to u poruci hodočasnicima
iz svoje biskupije krčki biskup Ivica Petanjak, a pročitana je u autobusima kojima su
vjernici putovali prema Zagrebu. Na početku biskup Ivica kaže da je ugodno iznenađen velikim odazivom na hodočašće: «Kad
smo počeli razmišljati o tome da pođemo
na ovo hodočašće, rezervirali smo devet
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autobusa. Danas na ovaj put krećemo sa 22
autobusa, a u njima nas preko tisuću hodočasnika. Ima i onih koji su se na ovo hodočašće odlučili poći u vlastitoj organizaciji. I
njih i sve vas srdačno pozdravljam riječima
kojima je i sveti Leopold pozdravljao svoje
penitente: Mir i dobro!»
Milosna prigoda koju se ne smije
propustiti
U nastavku krčki biskup objašnjava
zbog čega je važno ovo hodočašće: «Prije
svega, zato što se pridružujemo želji pape
Franje koji je u Godini milosrđa na poseban način potaknuo vjernike da hodočaste.
U buli Jubileja Lice milosrđa, Papa govori
o hodočašću kao jednoj od odlika jubilejskih godina, jer je ono ‘slika’, ‘ikona životnoga hoda’ svakoga čovjeka koji je homo
viator. Hodočašće kao poticaj na obraćenje
koje je stvarni cilj i onda kada su izvanjski
cilj Sveta vrata, kako u Rimu, tako i drugdje. Nije stoga potrebno odlaziti u Rim već
nam milosne prigode dolaze ususret, nude
nam se, postaju nam bliske i lako dostižne.
Zbog toga smo odlučili ne propustiti ovu
iznimnu prigodu i organizirati biskupijsko
hodočašće u Zagreb.»
Sv. Leopold Bogdan Mandić je većinu
svog redovničkog života proveo u Italiji, u
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Padovi. Žarko se želio vratiti u svoju Domovinu te ovdje vršiti službu no to mu se
nije ostvarilo, pa je zaželio da bar njegovi
posmrtni ostaci budu pokopani u rodnoj
grudi. Ni ta mu želja nije ispunjena jer je
pokopan u Italiji, ali ove jubilejske godine,
čak 74 godina nakon svečeve smrti, relikvije sv. Leopolda po prvi put došle su Domovinu i od 13. do 18. travnja izložene su u
Zagrebu, u župi posvećenoj njemu u čast.
U subotu, 16. travnja sv. Leopoldu hodočastili su i vjernici Krčke biskupije i tako
se priključili desecima tisuća poštivatelja
tog hrvatskog sveca koji su iz svih krajeva
Domovine i iz inozemstva doputovali do
zagrebačke Dubrave i satima strpljivo čekali ne bi li na trenutak dotaknuli sarkofag
u kojem je izloženo malo tijelo velikog
sveca.
Katolički mediji objavili su da je na
euharistijskom slavlju koje je u župnoj crkvi Sv. Leopolda Bogdana Mandića predvodio krčki biskup Ivica Petanjak sudjelovalo
oko deset tisuća vjernika. To znači da se uz
nešto više od tisuću otočana tu našlo i mnoštvo hodočasnika iz drugih krajeva koji su
ispunili ne samo crkvu i prostor ispred nje
nego i okolne ulice. Osim Krčke, hodočašće je organizirala i Gospićko-senjska biskupija, ali je pristiglo i više autobusa iz Istre, Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine, kao i s rodne grude sv. Leopolda,
Boke Kotorske, te nekih katoličkih misija
iz Zapadne Europe. Sve ih je u na početku
svete mise pozdravio predvoditelj slavlja,
krčki biskup mons. Petanjak, a uz njega su
koncelebrirali apostolski administrator Gospićko-senjske biskupije biskup Mile Bogović, provincijal Hrvatske kapucinske
provincije fra Jure Šarčević i provincijal
Venetske kapucinske provincije fra Roberto Genuin, te još 160 svećenika.
Ovih dana svjedoci smo velikih djela
Uvodeći u euharistijsko slavlje biskup
Petanjak naglasio kako «samo Bog po svojim svecima i po svojim ugodnicima može
3/2016.

vidjeti ona djela kojima smo svjedoci ovih
dana od kad je sveti Leopold došao u Hrvatsku. Slobodno možemo uskliknuti ‘ovo
je dan što ga učini Gospodin’ za sve koji su
došli i dolaze ovih dana u ovaj grad da proslave ovog čovjeka koji je cijeli svoj život
želio živjeti u Hrvatskoj. Ovdje smo kao
braća i sestre da produbimo svoju vjeru».
U nastavku službe riječi misna čitanja
pročitali su Tatjana Hudec i Šime Paparić,
psalam je otpjevao bogoslov Anton Budinić, a evanđelje vlč. Kristijan Zeba. Molitvu vjernika čitali su Antonela Deželić i
Roko Salković, a euharistijsko slavlje pjevanjem je uveličao župni zbor župe sv. Mihaela arkanđela iz Vrha, pod ravnanjem
Nikice Frlete i orguljskom pratnjom Sabine
Depikolozvane.
U homiliji je biskup Petanjak naglasio
kako je sveti Leopod sav svoj život utrošio
opraštajući grijehe u ime Božje i izmirujući
ljude s Bogom i s drugima i sa samim sobom, prošao je zemljom sijući i sadeći Božje milosrđe.
«Sveta je godina milosrđa i mnogi su
ovu godinu doživjeli kao milosnu godinu
oslobođenja, jer su došli do spoznaje da
ima za njih nade, šanse i mogućnosti, da se
i oni spase, da i njima bude oprošteno, da
se i njima milosrđe iskaže. I to je točno.
Božje je milosrđe neizmjerno i uvijek je na
djelu. Ali milosrđe je nastupilo ili nastupa
nakon nečega što je bilo grešno, krivo, naopako življeno. Što je moglo trajati godinama ili cijeli život. Možda je netko živio u
stanju grijeha ili je cijeli život drugome činio nepravdu i drugome od života stvorio
pakao, a sad očekuje da mu Bog iskaže milosrđe. Milosrđe je čisti dar, bez truna naših
zasluga. Što mislite koliko je neku drugu
osobu moj ili tvoj život i ponašanje stajao
muka, živaca i zdravlja psihičkog i fizičkog, a ja ili ti očekujemo da nam Bog bude
milosrdan, kao da se ništa nije dogodilo»,
rekao je biskup Petanjak i zapitao se: «Kolika je cijena milosrđa?!»
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Kolika je cijena milosrđa?
«Znate li vi koliko je svetog Leopolda
koštalo milosrđe koje je on pola stoljeća
svoga svećeništva svakodnevno dijelio?»,
nastavio je propovjednik. «Toliko je stotina
tisuća svećenika u svijetu i svatko od nas
svaki dan ispovijeda jer nam je to služba,
pa ljudi ne kažu da smo milosrdni. Ne nosimo tu titulu iako vršimo istu službu kao
sveti Leopold.»
Podsjetio je kako je sveti Leopold imao
sve preduvjete da bude nemilosrdan jer je
njemu ispovijedaonica i služba ispovijedanja bila nametnuta pod poslušnost. «On je
htio biti propovijednik, a bio je ispovijednik. Htio je biti viđen i u javnosti, a sav je
život proveo zatvoren u tajnosti. Htio je
živjeti u svojoj domovini, a proveo sav život u tuđini. Htio je raditi na jedinstvu kršćana i pomirivanju naroda, a sav je život
proveo u tome da čovjek koji je grijehom u
sebi rastrgan pronađe jedinstvo sa samim
sobom. I da idemo nabrajati dalje: ni jedna
mu se želja nije ispunila. Zar nije imao sve
preduvjete da bude nemilosrdan i da mrzi
sve oko sebe?», upitao je biskup Petanjak.
«Usprkos svemu tome taj je čovjek
uzor svetosti milosrđa», rekao je biskup i
objasnio zbog čega je tako: «On je cijeli život činio pokoru i za one koje je ispovijedao i u sebi pomirivao nepomirljivo, a svima drugima iskazivao neizmjerno milosrđe. Milosrđe drugima može iskazivati samo
onaj, tko sebe može držati u pokornosti i
pod kontrolom. Osim toga sveti Leopold je
shvatio bit iz kojeg je izvirao sav Isusov život i ponašanje na zemlji, a to je volja Božja. Isus ništa nije učinio, a da se nije pitao
je li to što čini, živi i govori, je li to volja
Božja. Sav je Isusov život savršena poslušnost volji Božjoj».
Sveti je Leopold vjerovao da poslušnost koju je on kao redovnik i svećenik dao
Bogu i ljudima, vrijede više od sve njegove
volje, želja, nadanja. On je želio jedan oblik života, poglavari su mu namijenili potpuno drugačiji, i on je sve prihvaćao poput
94

Isusa u Getsemanskom vrtu: «Oče neka me
mimoiđe ova čaša križa, ali ne moja nego
tvoja volja neka bude».
Isusovo načelo poslušnosti volji Očevoj temelj svakog oblika svetosti
Propovjednik je naglasio da se danas u
hrvatskom jeziku rijetko nailazi na riječ
«poslušnost». Tko još danas uvažava dobronamjerno mišljenje drugoga? «Tko je
spreman poslušati kad mu sto osoba kaže
ovo je za tvoje dobro, a on hoće i živi potpuno drukčije?»
«Okrenimo se oko sebe i pogledajmo
ovu masu svijeta iz svih krajeva Hrvatske
koju je okupio jedan mali rastom redovnik i
svećenik, ponizan i malen, koji je cijeli život radio na sebi i sebe dovodio u red, kako
bi drugima mogao posredovati neizmjerno
Božje milosrđe, svjestan da je Isusovo načelo poslušnosti volji Očevoj temelj svakog
oblika svetosti. Ne možemo slaviti sv. Leopolda, ne možemo ubirati plodove Svete
godine milosrđa a da pritom ne slijedimo
vječna načela evanđelja i primjer Isusove
poslušnosti. Isus Krist jedini je Put, Istina i
Život kojeg je Otac nebeski poslao ovom
svijetu. Sveti Leopold je tim Putem išao, tu
Istinu svjedočio i taj Život živio. Drugoga
puta nema.», zaključio je biskup Petanjak
svoju propovijed.
Nakon popričesne molitve krčki biskup
je uz svečevo tijelo izmolio zagovornu molitvu. U znak zahvalnosti, domaći vjernici
su mu darovali reljef na kojem je prikazan
sv. Leopold kao ispovjednik.
Tijekom cijelog dana, pa tako i za vrijeme euharistijskog slavlja, uz sarkofag s
tijelom sv. Leopolda izmjenjivali su se
mladi u hrvatskim narodnim nošnjama, a
red su domaćim volonterima-redarima pomogli održavati volonteri humanitarne organizacije Zeleni križ iz Padove. Red je
trebalo strpljivo održavati jer je mnoštvo
vjernika željelo obići sarkofag s tijelom sv.
Leopolda, a za to su imali prilku od završetka euharistijskog slavlja kojeg je pred-
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vodio biskup Petanjak, pa sve do početka
sljedećeg, u ranim popodnevnim satima,
koje je predvodio fra Krunoslav Kocijan za
velik broj članova Franjevačkog svjetovnog
reda iz cijele Hrvatske.
I dok su nove tisuće vjernika častile tijelo sv. Leopolda, hodočasnici iz Krče biskupije okupili su se oko sarkofaga budućeg
hrvatskog sveca čiju kanonizaciju svi iščekuju. Druga postaja hodočašća bila je zagrebačka katedrala i grob blaženog Alojzija
Stepinca. Hodočasnike je ispred katedrale
dočekao dr. Juraj Batelja, postulator kauze
za proglašenje svetim bl. Stepinca, te im
ukratko predstavio katedralu i bl. Alojzija.
Nakon što je biskup Petanjak predmolio
litanije bl. Alojzija Stepinca, dok je katedralom odjekivala skladna pjesma otočana,

svi su imali priliku pohoditi Stepinčev
grob.
Vraćajući se iz Zagreba prema svojoj
biskupiji, hodočasnici su još zastali u Karlovcu, u Nacionalnom svetištu svetog Josipa gdje ih je dočekao rektor Svetišta mons.
Antun Sente. Nakon što su predvođeni biskupom Ivicom izmolili litanije sv. Josipa,
hodočasnici su nastavili svoje putovanje.
Dodatnu neplaniranu postaju imali su
putnici jednog od lošinjskih autobusa koji
se zbog kvara morao zaustaviti oko Ravne
Gore, no solidarno su ih primili hodočasnici iz ostalih autobusa te su svi sretni i zadovoljni stigli svojim kućama.
Walter Salković

BISKUPIJSKI SUSRET MLADIH ODRŽAN U RABU
— RAB, 23. I 24. TRAVNJA 2016. —

Biskupijski susret mladih Krčke biskupije održan je 23. i 24. travnja u organizaciji mladih sa otoka Raba. Tema ovogodišnjeg susreta bila je «Mediji i Crkva».
Biskupijski susret mladih u Rabu okupio je oko 250 iz svih krajeva naše biskupije. Na početku nas je dočekala okrijepa a
zatim je započeo jutarnji program. Susret
su svojim dolaskom uzveličali mladi iz
Doma molitve iz Slavonskog Broda koji su
program započeli pjesmom i molitvom. U
kratkom uvodu sa par prigodnih riječi mladima su se obratili rapski dekan vlč. Anton
Depikolozvane, povjerenik za mlade vlč.
Marin Hendrih te dogradonačelnik Raba g.
Denis Deželjin. Uslijedilo je predavanje i
intervju s vlč. Jerkom Valkovićem koji je
mladima govorio o ulozi medija, o mogućnostima koje oni donose ali i o «snovima»
koje oblikuju u konzumerističkom društvu.
Posebno je istaknuo važnost susreta «licem
u lice» kao autentičnog mjesta i načina
čovjekova rasta i njegova sazrijevanja.
3/2016.

Nakon predavanja uslijedio je rad po skupinama. Mlade se htjelo potaknuti da promišljaju načine na koji oni najviše komuniciraju i kakva se zajedništva na taj način
oblikuju.
Uslijedila je pauza za ručak od 14 do
16 sati kada je Srednja škola Markantuna
de Dominisa priredila ručak. Preostalo vrijeme mladi su iskoristili za ugodne šetnje
gradskom jezgrom. Unatoč lošoj vremenskoj prognozi, vrijeme je poslužilo i mladi
su se našli zajedno u obližnjem parku u
popodnevnim satima kada je započeo središnji dio susreta – svečana procesija s križem mladih do Rapske ex-katedrale.
Pokorničko bogoslužje predvodio je
vlč. Marin Hendrih koji je rječnikom mladih posvijestio u čemu najčešće griješimo i
kako uz pomoć milosti Božje čovjek u životu može rasti i donositi dobre životne
plodove.
Nakon toga započelo je euharistijsko
klanjanje koje je predvodio vlč. Ranko Pa-
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pić koji je meditativnim riječima dotaknuo
srca mnogih. Klanjanje je pjesmom i glazbom popratio zbor mladih Banjola i Raba
dok su za to vrijeme mnogi iskoristili priliku i očistili svoju nutrinu u sakramentu
Svete ispovjedi.
U 18 sati Svetu Misu sa zborom svećenika slavio je naš biskup Ivica Petanjak
uvijek pun istinske Kristove radosti. U
propovijedi je naglasio: «I kao što ste danas
sa Kristom i kao što danas imate ideale i ciljeve, uđite u skoroj budućnosti u svoje
brakove sa visokim idealima i uložite sav
trud da zadržite kroz cijeli život tu razinu
oduševljenja za Kristom.» Spomenuo je i
anegdotu kako mu je jedan već stariji svećenik rekao : «Još me uvjek drži mladomisnički žar i polet, jedino mi noge ne služe
kao nekada.», što bi značilo da unatoč slaboći tijela, duhom trebamo uvijek sa žarom
slaviti Krista Uskrslog. Svoju propovijed
zaključio je riječima : «Ako ste počeli gubiti tlo pod nogama zato jer se previše okrećete oko sebe, uperite svoj pogled u Isusa
Krista jer je on jedina Istina koja nas ne vara i s kojom ćemo se jednom zauvijek sresti.» Svetu Misu su animirali mladi otoka
Cresa.

Večernji sati bili su ispunjeni vatrenim
slavljenjem Gospodina pjesmom i plesom
na duhovnom koncertu mladih iz Doma
molitve. Nakon desetak pjesama uslijedila
su dva dirljiva svjedočanstva Davida i Mihaele koji su iskreno posvjedočili o tome
kakav je njihov život bio prije i nakon susreta s Kristom. Koncert je završio zahvalama i molitvom a osjećala se radost Božje
prisutnosti.
Idućeg jutra mladi su sudjelovali u zavjetnoj rapskoj procesiji «Križi» i tako se
pridružili stotinama ljudi koji su hodočastili
prema Rapskoj ex-katedrali. Misno slavlje
predvodio je naš biskup s pozivom na zauzeto življenje i aktivno svjedočenje vjere ,
potičući osobito mlade da znaju istinskim
vrijednostima oblikovati svoj život.
Toga dana domaćini su organizirali
druženje uz igre, koje je nakon zajedničkog
ručka potrajalo do popodneva kada je došlo
vrijeme za polazak. Radost koju rađa iskustvo zajedništva svima će zasigurno još dugo ostati u sjećanju.
M.R.

SUSRET OBITELJI NA TRSATU
— 7. SVIBNJA 2016. —
U organizaciji Ureda za obitelj Riječke
nadbiskupije, u okviru Trsatskih Marijinih
dana, u Svetištu Majke Božje Trsatske u
subotu 7. svibnja održan je Metropolijski
susret obitelji pod geslom: «Radost ljubavi».
Osim što je susret bio prigoda za bolje
povezivanje između supružnika i djece te
njihovo učvršćivanje u vjeri, okupljeni su
se prisjetili prve godišnjice Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji,
održanog 19. travnja 2015. na Trsatu. Toga
su se u pozdravnim govorima osobito spo96

menuli nadbiskup Devčić i voditelj Ureda
za obitelj Riječke nadbiskupije mons. Ivan
Nikolić. Dojmljivo predavanje na temu
«Obitelj i milosrđe» održao je isusovac p.
Josip Sremić, naglasivši da u obitelji valja
međusobno praštati i prihvaćati se, odnosno
izgrađivati svijest o tome. Kako bi doživjeli
Božje milosrđe, trebamo svoje srce kroz
obiteljski život otvarati Bogu, ponajprije
skroz sakrament pomirenja, istaknuo je p.
Sremić.
Nakon predavanja uslijedio je Okrugli
stol o prenošenju vjere u obitelji, u čemu su
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s vlastitim svjedočanstvima i iskustvima
sudjelovali riječki supružnici Srdoč i Mlinarević. I dok su Srdoči istaknuli primjer
njihovih roditelja u živom prenošenju vjere
na njih svojim primjerom, a što oni sada
nastoje isto činiti prema svoje dvoje djece,
supružnicima Mlinarević za njihov brak i
odgoj četvero djece od presudnog je značaja iskustvo življenja u Zajednici Cenacolo,

gdje su kao bivši ovisnici upoznali Boga i
jedno drugo.
Pri završetku prvog dijela susreta, održanog u Pastoralnom centru, uslijedilo je
pokorničko bogoslužje koje je predvodio
mons. Valter Župan, krčki biskup u miru, a
potom i sveta ispovijed te na kraju svečano
misno slavlje s procesijom koje je predvodio nadbiskup Devčić.

PROSLAVA 45. GODIŠNJICE HRVATSKE KATOLIČKE MISIJE
U ASTORIJI, NEW YORK
Iako prohladan, 8, svibnja 2016. godine Hrvatima koji se okupljaju pri župi Most
Precious Blood bio je dan ispunjen toplinom i radošću jer i danas, nakon 45 godina
postojanja, Hrvatska zajednica živi i okuplja se oko Mise na hrvatskom jeziku u Astoriji, dijelu New Yorka u kojem oduvijek
živi veliki broj hrvatskih doseljenika.
Vjernici koji se danas okupljaju oko
Hrvatske katoličke misije, koja sada već
deset godina nosi ime blaženog Ivana Merza, zajedno s voditeljem Misije vlč. Vedranom Kiriničićem, pripremali su proslavu
gotovo godinu dana i taj se trud zaista mogao i primijetiti, od najsitnijih detalja poput
prigodnih magneta, pa do brončanog kipa
blaženog Ivana Merza akademskog kipara
Petra Dolića koji će budno čuvati ovu Zajednicu.
Proslava je, kako to dolikuje, započela
procesijom i svečanom svetom Misom. Za
oltarom, Misu su zajedno s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom služili bivši voditelji Misije: vlč. Anton Zec, vlč. Robert Zubović i vlč. Giordano Belanich, ali i župnik
susjedne hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda
na Manhattanu fra Nikola Pašalić te župnik
župe Most Precious Blood vlč. William Krlis. Naravno, sve pod budnim okom sadašnjeg voditelja Misije vlč. Vedrana Kirinčića. Tijekom Mise, petorici krizmanika biskup Ivica Petanjak podijelio je sakrament
3/2016.

Svete Potvrde. Misa je završila otkrivanjem
kipa blaženog Ivana Merza koji će trajno
krasiti okupljalište hrvatskih vjernika u Astoriji, donju crkvu župe Most Precious
Blood. Najmlađi članovi Zajednice otpjevali su himnu Put k suncu blaženom Ivanu
Merzu.
Prisutni su na izlazu iz Crkve dobili i
jubilarno izdanje Hrvatskog korijena, magazina Hrvatske katoličke misije koji već
15 godina redovito prati zbivanja u toj maloj, ali vrijednoj zajednici. U Korijenu
mnogi su pronašli sebe, ali i povijest Misije
koju su početkom sedamdesetih osnovali
vlč. Andrea Niccoli, svećenik u crkvi Most
Precious Blood te fra Petar Runje, prvi svećenik koji je u Župu došao kao svećenik za
Hrvate.
Slavlje je nastavljeno u dvorani Astoria
World Manor na kojem su prisustvovali i
ostali svećenici župe Most Precious Blood,
časne sestre iz Župe Sv. Ćirila i Metoda te
generalna konzulica Republike Hrvatske u
New Yorku, Spomenka Cek. Više od tri
stotine uzvanika sa zanimanjem je pratilo
prigodni program kojim se obilježilo i naglasilo hrvatsko nasljeđe kroz ples folklornih
skupina «Hrvatska Ruža» i «Ružica», Kluba Otoka Krka te pjesmama i recitacijama.
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IN MEMORIAM
U 106. GODINI ŽIVOTA PREMINUO FRA BERARD ANTE BARČIĆ
Fra Berard Ante Barčić, najstariji član
Franjevačke provincije sv. Jeronima u
Dalmaciji i Istri, te najstariji franjevac na
svijetu preminuo je okrijepljen svetim sakramentima u utorak 3. svibnja, u ranim jutarnjim satima, u pulskoj Općoj bolnici; u
106. godini života, 91. godini redovništva i
83. godini svećeništva.
Fra Berard Ante Barčić rođen je u selu
Kampor na otoku Rabu 22. rujna 1910. godine, od oca Ante Barčića i majke Matije, r.
Staničić. Na krštenju je dobio ime Ante.
Majka Matija rodila je sedmero djece i umrla trudna od upale pluća 1923. godine.
Bog joj je podario radost da iz obitelji ima
dvije redovnice, Mariju i Mandicu, te jednog svećenika, Antu, fra Berarda. Nakon
toga se otac Ante oženio s Marijom, r. Ribarić g. 1923. i s njom je imao tri sina i jednu kćer.
Fra Berard je pučku školu završio u
Rabu 1921. godine, a nižu državnu klasičnu
gimnaziju 1925. u Senju. Dječačka želja da
postane franjevac uslišana je u rujnu 1925.
godine kada je krenuo prema Dubrovniku i
na svoj rođendan, 22. rujna, obukao franjevački habit te dobio redovničko ime Berard, po prvom franjevačkom mučeniku.
Dana 27. kolovoza 1927. započeo je u Dubrovniku godinu novicijata, a 29. kolovoza
1928. položio prve redovničke zavjete.
Teološki studij pohađao je u Splitu. Za
svećenika je zaređen 23. rujna 1933. godine. Poslije svećeničkog ređenja odlazi na
studij prirodnih znanosti u Zagreb gdje je
diplomirao 1938. godine. Iste godine radi
kao profesor na Badiji gdje je njegova provincija imala nižu klasičnu gimnaziju s
pravom javnosti. U međuvremenu je položio profesorski ispit pod naslovom «Biljnogeografski odnosi Otoka Badije», u veljači 1944. u Zagrebu. Nakon II. svjetskog
rata u Pazinu je otvorena biskupska klasič98

na gimnazija gdje je predavao prirodne
znanosti od 1945.-1951. Bio je u Pazinskom sjemeništu kada je bl. Miroslav Bulešić podnio mučeništvo u Lanišću i sudjelovao je u prihvatu teško ranjenog mons. Jakoba Ukmara koji je pretučen u Lanišću.
Vrlo je rado govorio o suživotu i suradnji s
bl. Miroslavom Bulešićem kojemu se cijelog života molio za zagovor.
Na provincijskom kapitulu u srpnju
1952. fra Berard je izabran za provincijala
franjevačke provincije sv. Jeronima. Tu je
službu obnašao devet godina. U prve tri
godine službe u Zadru predavao je njemački jezik na biskupskoj klasičnoj gimnaziji.
Po završetku provincijalne službe ponovno
dolazi u Pazin i djeluje kao profesor u klasičnoj gimnaziji u Pazinu. U lipnju 1963.
na Generalnom kapitulu Franjevačkog reda
u Asizu izabran je za generalnog definitora
za slavenske franjevačke provincije. Tu
službu obavljao je u Rimu četiri godine
(1963.-1967). Po povratku iz Rima fra Berard je premješten u Split gdje predaje na
franjevačkoj gimnaziji sedam godina. Godine 1974. premješten je u Zadar i imenovan magistrom franjevačkih novaka. Tu
službu obavljao je dvije godine. U franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog u
Puli fra Berard je došao 1978. godine gdje
je proveo 38 godina obavljajući razne službe. Dok ga je zdravlje služilo aktivno je
pomagao je u župnom pastoralu, posebno u
radu s Neokatekumenskom zajednicom koja je najprije djelovala u Puli.
Fra Berard je u svom izrazito plodnom
spisateljskom djelovanju, osim mnoštva radova i članaka znanstvenog, teološkog, povijesnog i informativnog karaktera, napisao
i 13 knjiga, od kojih treba istaknuti: S Pavlom VI. u Kristovoj Domovini, Ratna sjećanja jednog franjevca, Poratna sjećanja jednog franjevca, Franjo Asiški zrcalo Evan-

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK

3/2016.

IN MEMORIAM

đelja, Mysterium tremendum (Euharistija i
ispovijed), Biljnogeografski odnosi otoka
Badije, Flora i vegetacija otočića Košljuna
i druge. Uz to je surađivao u sljedećim revijama: Priroda, Istarska Danica, Obnovljeni život, Crkva u svijetu, Brat Franjo,
Vjesnik Đakovačke nadbiskupije, Acta botanica croatica i časopisu Marulić.
Fra Berard je sve donedavno vodio
kroniku samostana i župe, karitativno je
pomagao najsiromašnije, primao i ispovijedao vjernike, koncelebrirao gotovo svakodnevno u crkvi, a za hladnijeg vremena
slavio je euharistiju u svojoj sobi. Redovito
je čitao dnevni tisak, Hrvatsko slovo, mjesečnik Priroda i katolički tisak, pratio društvena događanja, s braćom molio i sudjelovao na svim zajedničkim susretima i molitvama, zahvalan Bogu za svaki novi dan.
Mnoge pozivnice za svoja brojna slavlja
tipkao je sam na pisaćem stroju na kojem
svakog Božića i Uskrsa osobno tipkao čestitke provincijalu, biskupima i provincijalkama više družbi. S braćom i sestrama u
samostanu je živio jednostavnim životom,
strpljivo podnoseći svoje tegobe prikazujući ih za život svoje voljene provincijske zajednice.
Među brojnim proslavama organiziranim njemu u čast svakako treba istaknuti
onu održanu 22. rujna 2013. kada je o. Berard Barčić proslavio dva izvanredna jubileja: 80. obljetnicu svećeništva i 103. rođendan; tom prigodom misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić; kao i slavlje 22. rujna 2015.
godine kad je proslavio 90. obljetnicu od
oblačenja franjevačkog odijela i života u
Franjevačkom redu.
Nekoliko dana prije svoje smrti, nakon
naglog pogoršanja zdravstvenog stanja,
primljen je u Opću bolnicu Pula gdje je i
preminuo u ranim jutarnjim satima 3. svibnja, na blagdan sv. Filipa i Jakova.
Euharistijsko slavlje i ispraćaj bili su u
četvrtak u 17 sati u samostanskoj crkvi Sv.
Antuna u Puli. Misu i sprovodne obrede
3/2016.

predvodio je u petak 6. svibnja u 13 sati u
Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu mons. Valter Župan, krčki biskup u
miru.
U svojoj homiliji biskup Župan spomenuo je kako je vjerojatno dar Providnosti
da upravo on, koji je učenik fra Berarda još
iz gimnazijskih dana, danas zbog opravdane odsutnosti krčkog biskupa Ivice Petanjka, predvodi to slavlje. Zatim je istaknuo
vlastitosti kršćanskih sprovodnih slavlja, te
naglasio da tamo gdje staje razumsko shvaćanje života naših voljenih – pred smrću,
započinje vjera u Kristovo uskrsnuće. Propovjednik je spomenuo da ako ne bismo
vjerovali u Kristovu pobjedu nad smrću,
ovo naše slavlje bilo bi najobičnija lakrdija,
te istaknuo kako je «ovaj sprovod svjedočanstvo naše vjere u tu činjenicu koju je
Bog toliko htio potvrditi da bude izvan
svake sumnje, jer na njoj leži i stoji istina o
mojem i svačijem životu.» Istaknuvši preporuku obrednih uputa da se na sprovodnim slavljima izbjegava govoriti o zaslugama pokojnika jer ipak samo Bogu pripada konačan sud o svakom životu, ipak je
istaknuo kako svatko tko je poznavao fra
Berarda može posvjedočiti da je bio čovjek
koji je potpuno, a ne polovično, živio kao
vjernik, svećenik, osvjedočeni sljedbenik
sv. Franje, te da je ostavljao uvijek dojam
odmjerena i staložena čovjeka poput pravog gospodina, i ponašanjem i ophođenjem
i razgovorom. «Bio je osoba koja je ulijevala želju da je se nasljeduje i poštuje. Jednom riječju bio je proziran za Boga», istaknuo je biskup Valter te spomenuo zanimljivost koju mu je jednom prilikom izrekao
pokojni biskup Karmelo Zazinović, koji nije bio slatkorječiv i od kojega se to nije čulo ni za koga drugog, da kad bi bio u mogućnosti odmah bi oca Barčića predložio i
preporučio za službu biskupa. Prepoznavši
takvu ljudsku, kršćansku i redovničku kvalitetu osobnosti fra Berarda, biskup je, zaključivši svoju homiliju, zaželio da Gospodin pokojniku udijeli zajedništvo u svojoj
slavi.
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