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PORUKA SVETOGA OCA FRANJE ZA XXVIII. SVJETSKI DAN BOLESNIKA
‒ 11. VELJAČE 2020. ‒
»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni
i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28)
Draga braćo i sestre,
1. Riječi koje izgovara Isus: »Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću
vas odmoriti« (Mt 11, 28) pokazuju tajanstveni put milosti koja se objavljuje jednostavnima i daje snagu onima koji su izmoreni i opterećeni. Te riječi izražavaju solidarnost Sina Čovječjega, Isusa Krista sa svima onima koji su nevoljni i trpe. Koliki
samo pate u tijelu i duši! On poziva sve da dođu k Njemu: »Dođite k meni«, i obećava im odmor i okrjepu. »Kada Isus to kaže on ima pred očima ljude koje susreće svakoga dana na putovima Galileje: tolike jednostavne osobe, siromašne, bolesne, grešnike i marginalizirane bremenom zakona i tlačiteljskim društvenim sustavom… Ti su ljudi uvijek hrlili za njim da slušaju njegovu riječ – riječ koja je davala
nadu!« (Angelus, 6. srpnja 2014.).
Na ovaj XXVIII. svjetski dan bolesnika Isus upućuje taj poziv bolesnima, potlačenima i siromašnima koji su svjesni toga da u potpunosti ovise o Bogu i da, stenjući
pod teretom životnih jada, trebaju njegovo ozdravljenje. Onima koji žive u tjeskobi
zbog svojega stanja krhkosti, boli i slabosti, Isus Krist ne nameće zakone nego pruža
svoje milosrđe, odnosno samoga sebe kao onoga koji ima moć ozdraviti i pridići.
Isusov se pogled spušta na ranjenog čovjeka. Njegove oči vide, opažaju jer mu pogled prodire duboko u čovjekovo srce. Taj pogled nije ravnodušan, nego se zaustavlja i prihvaća čitavog čovjeka, svakog čovjeka u njegovu zdravstvenom stanju, ne
odbacujući nikoga, pozivajući svakog pojedinca poziva da uđe u njegov život kako
bi iskusio nježnost.
2. Zašto Isus gaji te osjećaje? Zato što je on sâm postao krhak, iskusio je ljudsku patnju te je i sam primio utjehu od Oca. Naime, samo onaj tko osobno doživi to iskustvo moći će tješiti druge. Postoje razni oblici teških patnji: neizlječive i kronične bolesti, psihičke bolesti, bolesti koje zahtijevaju rehabilitaciju ili palijativnu skrb, razni
oblici invaliditeta, bolesti koje pogađaju djecu ili starije osobe… U takvim situacijama kadikad nedostaje čovjekoljublja i zato, da bi njihovo ozdravljenje bilo cjelovito,
ukazuje se potreba za personaliziranim pristupom bolesnicima povezujući medicinsku skrb s brigom o osobi. U bolesti osoba osjeća da joj je ugrožen ne samo tjelesni
integritet, nego i relacijska, intelektualna, afektivna i duhovna dimenzija njezina života te, stoga, osim terapije i podrške, očekuje njegu i pažnju, riječju – ljubav. K to1/2020.
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me, uz svaku bolesnu osobu je i njezina obitelj koja i sama pati i kojoj je potrebna
podrška i utjeha.
3. Draga braćo i sestre koji ste bolesni, vaša vas bolest na poseban način svrstava
među one koji, »izmoreni i opterećeni«, privlače Isusov pogled i srce. Odatle dopire
svjetlo koje će rasvijetliti trenutke tame, odatle dolazi nada koja će ublažiti nevolju
koja vas je snašla. On vas poziva da dođete k Njemu: »Dođite«. U Njemu ćete naći
snagu da se nosite s brigama i pitanjima koji vas salijeću u toj »mračnoj noći« tijela i
duše. Krist nam nije dao recepte, nego nas svojom patnjom, smrću i uskrsnućem oslobađa od jarma zla.
U tome stanju sigurno vam je potrebno mjesto gdje ćete naći počinka duši svojoj. Crkva želi sve više postajati »gostinjac« dobrog Samarijanca koji je Krist (usp. Lk
10, 34), to jest kuća gdje ćete moći pronaći njegovu milost koja nalazi svoj izraz u
prisnosti, prihvaćanju i utjesi. U toj ćete kući moći susresti osobe izliječene Božjim
milosrđem koje će znati pomoći vam nositi križ i promatrati vlastito trpljenje i patnju kroz novu prizmu. Znat ćete tako izdići svoj pogled onkraj bolesti i primiti novo
svjetlo i snagu za svoje živote.
Važnu ulogu u ovom nastojanju da se pruži odmor i okrjepu našoj bolesnoj braći i sestrama imaju zdravstveni djelatnici: liječnici, medicinske sestre, medicinsko i
administrativno osoblje, pomoćno osoblje te volonteri koji svojim znanjem i stručnošću daju drugima osjetiti prisutnost Krista koji pruža utjehu i preuzima na sebe
brigu za bolesnu osobu vidajući njezine rane. Ali i oni su muškarci i žene s vlastitim
slabostima, pa i bolestima. Za njih na osobit način vrijedi da »nakon što primimo od
Krista okrjepu i utjehu, i mi smo pozvani postati okrjepa i utjeha za braću, u stavu
krotkosti i poniznosti, po uzoru na Učitelja« (Angelus, 6. srpnja 2014.).
4. Dragi zdravstveni djelatnici, svaki dijagnostički, preventivni, terapijski, istraživački
zahvat, sva njega i rehabilitacija uvijek su u službi bolesne osobe pri čemu imenica
»osoba« ima prednost pred pridjevom »bolesna«. U svome radu, stoga, uvijek promičite dostojanstvo i život svake osobe i odbacujte svaki oblik eutanazije, potpomognutog samoubojstva ili zatiranja života, pa i kada je posrijedi terminalna bolest.
Kad se suočite s ograničenjima, pa čak i neuspjehom same medicinske znanosti
u slučaju sve problematičnijih kliničkih slučajeva i nepovoljnih dijagnoza pozvani ste
biti otvoreni transcendentalnoj dimenziji koja vam može pružiti puni smisao vašega
zanimanja. Sjetimo se da je život svet i pripada Bogu; stoga je nepovrediv i čovjek
nema pravo njime raspolagati (usp. Donum vitae, 5; Evangelium vitae, 29-53). Život
treba prihvaćati, štititi, poštivati i služiti mu od njegova početka do njegova svršetka. To zahtijevaju i razum i vjera u Boga tvorca života. U nekim je slučajevima prigovor savjesti za vas nužna odluka kako biste ostali dosljedni tome »da« životu i osobi. U svakom slučaju, vaša profesionalnost, nadahnuta kršćanskom milosrdnošću, bit
će najvrsnije služenje istinskom ljudskom pravu – pravu na život. Kad više ne bude4
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te mogli ponuditi lijek i dalje ćete moći pružati njegu i ozdravljenje gestama i postupcima koji bolesnicima pružaju utjehu i olakšanje.
Nažalost, u nekim ratnim okolnostima i konfliktima meta napada su zdravstveno
osoblje i ustanove koje primaju i pomažu bolesnima. U nekim područjima političke
vlasti pokušavaju manipulirati medicinskom skrbi u svoju korist, ograničavajući na
taj način legitimnu autonomiju medicinske struke. No, zapravo, napadi na one koji
se posvećuju služenju članovima društva koji pate i trpe nikome ne koristi.
5. Na ovaj XXVIII. svjetski dan bolesnika u mislima sam s našom brojnom braćom i
sestrama diljem svijeta koji nemaju mogućnost pristupa medicinskoj skrbi jer grcaju
u siromaštvu. Zato se obraćam zdravstvenim ustanovama i vladama svih zemalja
svijeta da iz ekonomskih razloga ne zapostavljaju socijalnu pravdu. Nadam se da će
se združivanjem načelâ solidarnosti i supsidijarnosti surađivati oko toga da se svima
osigura pristup odgovarajućim lijekovima za čuvanje i vraćanje zdravlja. Od srca zahvaljujem volonterima koji se stavljaju u službu bolesnima, nadoknađujući nerijetko
strukturne nedostatke te odražavajući – svojim djelima nježne ljubavi i bliskosti –
sliku Krista Dobrog Samarijanca.
Blaženoj Djevici Mariji, Zdravlju bolesnih, povjeravam sve one koji nose teret
bolesti, zajedno s njihovim obiteljima, kao i sve zdravstvene djelatnike. Svima od srca jamčim svoju blizinu u molitvi i od srca upućujem apostolski blagoslov.
Iz Vatikana, 3. siječnja 2020. godine, Spomen Presvetoga Imena Isusova.
Franjo

1/2020.
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PORUKA PAPE FRANJE ZA KORIZMU 2020.
Draga braćo i sestre,
Gospodin nam i ove godine daje ovo milosno vrijeme priprave da bismo obnovljena srca proslavili veliko otajstvo Isusove smrti i uskrsnuća, stožer našeg osobnog i zajedničkog kršćanskog života. Tome se otajstvu moramo neprestano vraćati duhom i srcem.
Naime, ono nastavlja rasti u nama u mjeri u kojoj dopustimo da nas zahvati njegova
duhovna snaga i slobodno i velikodušno prionemo uza nj.
1. Pashalni misterij kao temelj obraćenja
Kršćaninova radost izvire iz slušanja i prihvaćanja Radosne vijesti o Isusovoj smrti i uskrsnuću. To je kerygma koja sažima otajstvo ljubavi koja je »tako stvarna, tako istinita,
tako konkretna da nam nudi odnos pun otvorenosti i plodnog dijaloga« (Christus vivit,
117). Tko vjeruje u taj navještaj odbacuje laž da naš život potječe od nas samih. On se
zapravo rađa iz ljubavi Boga Oca, iz njegove želje da daje život u izobilju (usp. Iv 10,
10). Ako, umjesto toga, sluša zavodnički glas “oca laži” (Iv 8, 44) čovjek se izlaže opasnosti da potone u ponor besmisla i doživi pakao ovdje na zemlji, kao što to nažalost
svjedoče mnogi tragični događaji osobnog i kolektivnog ljudskog iskustva.
Na ovu korizmu 2020. godine želim poručiti svim kršćanima ono što sam napisao
mladima u apostolskoj pobudnici Christus vivit: »Upri svoj pogled u raširene ruke raspetoga Krista, pusti da te uvijek iznova spašava. A kada ideš ispovjediti svoje grijehe,
čvrsto vjeruj u njegovo milosrđe koje te oslobađa krivnje. Razmišljaj o njegovoj krvi
prolivenoj s tolikom ljubavlju i dopusti da te ona očisti. Tako ćeš se moći rađati uvijek
iznova« (br. 123). Isusova Pasha nije događaj iz prošlosti: snagom Duha Svetoga trajno
je prisutna i omogućava nam da vidimo i vjerom dotičemo Kristovo tijelo u onima koji
pate.
2. Hitnost obraćenja
Spasonosno je dublje duhom proniknuti pashalni (vazmeni) misterij po kojem nam je
darovano Božje milosrđe. Iskustvo milosrđa moguće je, naime, samo u odnosu “licem u
lice” s raspetim i uskrslim Gospodinom »koji me ljubio i predao samoga sebe za mene«
(Gal 2, 20), u iskrenom, prijateljskom dijalogu. Zato je molitva tako važna u korizmenom
vremenu. Prije no dužnost, molitva je izraz naše potrebe da odgovorimo na Božju ljubav koja nam uvijek prethodi i podupire nas. Naime, dok moli, kršćanin je svjestan da je
ljubljen iako toga nije dostojan. Molitva može poprimiti različite oblike, ali ono što je u
Božjim očima doista važno jest to da ona zađe tako duboko u nas da razbije tvrdoću
našega srca kako bi se sve više obratilo njemu i njegovoj volji.
Dopustimo zato da nas se u ovom milosnom vremenu vodi poput Izraela u pustinji
(usp. Hoš 2, 16) kako bismo konačno mogli čuti glas našeg Zaručnika i dopustili mu i
oraspoložili se da odjekne sve dublje u nama. Što više budemo njegovoj riječi puštali
da nas zahvati to ćemo više moći iskusiti besplatno milosrđe koje nam On pruža. Ne
6
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dopustimo zato da ovo milosno vrijeme milosti protekne uzalud, u umišljenoj iluziji da
smo mi gospodari vremena i putova našega obraćenja njemu.
3. Božja silna volja za dijalogom sa svojom djecom
Činjenicu da nam Gospodin još jednom pruža milosno vrijeme za naše obraćenje nikada ne treba uzimati zdravo za gotovo. Ova nova prilika trebala bi u nama probuditi osjećaj zahvalnosti i trgnuti nas iz naše tromosti. Unatoč, kadikad tragičnoj, prisutnosti zla
u našemu životu kao i u životu Crkve i svijeta, ova prilika da učinimo zaokret izražava
Božju nepokolebljivu volju da ne prekida dijalog spasenja s nama. U raspetome Isusu,
kojega »Bog za nas grijehom učini« (usp. 2 Kor 5, 21), u toj je svojoj spremnosti išao tako daleko da je na svoga Sina svalio svu težinu naših grijeha dotle da je okrenuo »Boga
protiv samoga sebe«, kao što reče papa Benedikt XVI. (enc. Deus caritas est, 12). Bog,
naime, ljubi i svoje neprijatelje (usp. Mt 5, 43-48).
Dijalog koji Bog želi uspostaviti sa svakim čovjekom po pashalnom misteriju svoga
Sina nije poput onoga koji se pripisuje drevnom žitelju Atene koji »ni na što drugo ne
trati vrijeme nego na pripovijedanje i slušanje novosti« (Dj 17, 21). Takav isprazni govor,
nošen praznom i površnom znatiželjom, karakterizira svjetovnost u svim vremenima, a
u našim se danima može, među inim, uvući u sredstva komunikacije kad ih se koristi na
neprimjeren način.
4. Bogatstvo koje treba dijeliti, a ne zadržati za sebe
Staviti pashalni misterij u središte vlastitoga života znači osjetiti samilost prema ranama
raspetoga Krista prisutnima u mnogim nevinim žrtvama ratova, nasrtajâ na život, od
nerođenog djeteta do starijih osoba, u mnogim nevinim žrtvama raznih oblika nasilja,
ekoloških katastrofa, nepravedne raspodjele zemaljskih dobara, trgovine ljudima u svim
njezinim oblicima i neobuzdane želje za profitom, što je oblik idolopoklonstva.
I danas je važno apelirati na muškarce i žene dobre volje da kroz milostinju dijele
vlastita dobra s onima koji su u najvećoj potrebi, kao oblik osobnog sudjelovanja u izgrađivanju boljeg svijeta. Dijeljenje s drugima u ljubavi čini čovjeka čovječnijim, dok se
gomilanjem dobara izlaže opasnosti da postane izopačen i začahuri se u vlastitu sebičnost. Možemo i moramo otići i korak dalje i uzeti u obzir strukturne dimenzije našeg
ekonomskog života. Zato sam u korizmi ove godine, od 26. do 28. ožujka, sazvao u Asizu sastanak mladih ekonomista, poduzetnika i donositelja promjenâ (change-makers) s
ciljem da pridonesu stvaranju ekonomije koja će biti više pravedna i inkluzivna. Kao što
je Učiteljstvo Crkve u više navrata ponovilo politika predstavlja vrsni oblik ljubavi (usp.
Pio XI., Obraćanje članovima Talijanskog katoličkog sveučilišnog saveza [FUCI], 18. prosinca 1927.). Jednako vrijedi i za bavljenje ekonomijom s tim istim evanđeoskim duhom,
a to je duh blaženstava.
Molim Presvetu Mariju da nas zagovara da u predstojećoj korizmi prihvatimo poziv
da se pomirimo s Bogom, da pogled svoga srca upremo u pashalni misterij i u srcu se
opredijelimo za otvoreni i iskreni dijalog s Bogom. Na taj ćemo način moći postati ono
što Krist traži od svojih učenika, a to je sol zemlje i svjetlost svijeta (usp. Mt 5, 13-14).
1/2020.
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Rim, pri Svetom Ivanu Lateranskom, 7. listopada 2019.,
spomen Blažene Djevice Marije od Krunice
Franjo

***
PORUKA PRIGODOM DANA POSVEĆENOG ŽIVOTA 2020.
Božja riječ – temelj posvećenog života
Poštovane redovnice, redovnici i laici posvećeni u svijetu,
drage sestre i draga braćo u Kristu!
1. Po želji pape Franje ove smo godine prvi put proslavili Nedjelju Božje riječi. U svome
pismu Aperuit illis kojim je ustanovio ovo slavlje, papa kaže: »Posvetiti jednu nedjelju
liturgijske godine Božjoj riječi može omogućiti Crkvi da iznova doživi kako uskrsli Gospodin otvara i za nas riznicu svoje riječi da uzmognemo biti u svijetu navjestitelji toga
nepresušnog bogatstva« (Aperuit illis, 2). Ovaj poziv osobito stoji pred Bogu posvećenim osobama. Pozvani da nasljeduju Gospodina, oni su pozvani najprije hoditi zajedno
s njime, osluškujući njegovu riječ, primajući ovo nepresušno bogatstvo, kako bi ga, životom prihvaćeno, mogli ponuditi i drugima. U temelju mnogih redovničkih zajednica i
ostalih zajednica posvećena života nalazimo Božju riječ, počevši još od svetoga Antuna
opata kojega je pokrenula evanđeoska riječ: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne
samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom« (Mt 16,24). Iščitavanje Božje
riječi potiče svaku zajednicu i svaku Bogu posvećenu osobu da se vrati izvorištu svoga
identiteta i svoje karizme.
2. U svome pismu papa dodaje: »Redovito čitanje Svetoga pisma i slavljenje Euharistije
omogućuju nam da sebe promatramo kao dio jedne cjeline. Kao kršćani jedan smo narod koji putuje kroz povijest, snažen prisutnošću Gospodina u našoj sredini koji nam
govori i hrani nas. Dan posvećen Bibliji ne želi biti 'jednom na godinu', nego jednom za
čitavu godinu, jer nam je prijeko potrebno rasti u dobrom poznavanju i ljubavi prema
Svetom pismu i Uskrslome koji ne prestaje lomiti riječ i kruh u zajednici vjernikâ. Zato
nam je potrebno ući u prisni odnos sa Svetim pismom; u suprotnom naša će srca ostati
hladna, a oči zatvorene, pogođeni, kakvi već jesmo, bezbrojnim oblicima sljepoće« (Aperuit illis, 8). Bez Gospodina usred zajednice nemoguće je graditi duhovno
zajedništvo utemeljeno na njegovu pozivu. Stoga smo svi pozvani na još prisniji odnos
s njegovom riječi. Još je važnije produbiti takav odnos kad je srce obavijeno hladnoćom, kad u zajednici nedostaje komunikacije ili kad se zajednica suočava s poteškoćama koje proizlaze iz nedostatka duhovnih zvanja.
3. Papa Benedikt XVI. u apostolskoj pobudnici Verbum Domini naglasio je da je Božja
riječ u temelju svake autentične kršćanske duhovnosti te je svima preporučio redovitu
8
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praksu molitvenoga čitanja Svetoga pisma (usp. Verbum Domini, 86), a osobito metodu lectio divina koja je »sposobna otvoriti vjerniku blago Riječi Božje, ali također stvoriti susret s Kristom, živom božanskom riječju« (Verbum Domini, 87). Povratak redovitom molitvenom čitanju odlomaka Svetoga pisma može vratiti živost Kristove prisutnosti svakoj zajednici. Ukoliko takva praksa ne postoji, možda bi bilo dobro da pojedine
zajednice skupe hrabrosti i nađu vremena za zajedničko čitanje Božje riječi. Na taj će
način život zajednice moći proći kroz vrednovanje pomoću svetopisamskih tekstova te
naći poticaje i smjerokaze za budućnost. Osim toga, u molitvenom dijelu takvoga božanskoga čitanja Svetoga pisma moći će se Bogu povjeriti sve potrebe zajednice, za što
ponekad nema prilike u ostalim zajedničkim oblicima molitve. Svakom pojedincu ovakvi redoviti susreti s Božjom riječju u molitvenom ozračju, za što ne treba štedjeti vremena, mogu biti prilika da se ponovno susretne s onim Gospodinom koji ga je pozvao
te da tako obnovi svoju odluku i dade još snažniji zamah svome življenju redovničkih
zavjeta ili svoje posvete. Papa stoga jasno kaže da je nasljedovanje čistog, siromašnog i
poslušnog Krista »živa 'egzegeza' Riječi Božje« (Verbum Domini, 83).
4. Ako je Božja riječ u temelju posvećenog života, onda i u okolnostima u kojima se
mnoge zajednice susreću s nedostatkom duhovnih zvanja Božja riječ treba biti put.
Korjenito življenje evanđeoskih savjeta i evanđelja općenito u određenoj zajednici može
snažno progovoriti svima oko nje, pa i privući nekoga da poželi na sličan način nasljedovati Gospodina. To će biti prilika da se ponudi Božja riječ, da se potakne na čitanje i
osluškivanje, pa da svatko poput mladoga Samuela kaže: »Govori, Gospodine, sluga
tvoj sluša« (1Sam 3,9). Kad je Marija na sličan način odgovorila: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« (Lk 1,38), za nju komunikacija s Božjom riječju
nije završila, nego ju je cijeli život trebala pohranjivati i prebirati u svome srcu (usp. Lk
2,19.51). Stoga, učeći iz njezina primjera, valja poticati i sve odgajanike da neumorno
nastave prebirati Božju riječ, tražeći u njoj poticaje, ohrabrenje i putokaz.
Želeći najprije svima vama, Bogu posvećenim osobama, da se neprestano napajate
na riječima Svetoga pisma, želja nam je da vaš život bude živa egzegeza Božje riječi za
sve ljude!
Od srca vam želimo blagoslovljen Dan posvećenog života!
Uoči Nedjelje Božje riječi, 25. siječnja 2020.
Uime Vijeća HBK za ustanove posvećenoga
života i družbe apostolskoga života:

Uime Hrvatske redovničke konferencije:

msgr. Zdenko Križić, predsjednik

s. Ana Marija Antolović, predsjednica
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PORUKA ZA DAN ŽIVOTA 2020.
PREDSJEDNIKA VIJEĆA ZA ŽIVOT I OBITELJ HBK
Usamljenost prevladavati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju
»Nije dobro da čovjek bude sam« Božje su riječi koje čitamo na početku Biblije (Post
2,18). Te riječi predstavljaju podlogu za nastanak prve ljudske zajednice osoba, one između muškarca i žene stvorenih na sliku i priliku Božju. Bog, dakle, ne želi da čovjek
bude sam već da, zrcaleći ljubav savršene zajednice božanskih osoba Oca, Sina i Duha
Svetoga, izgrađuje međuljudske odnose ponajprije u braku i obitelji, a zatim i šire. Čovjek nije samačko biće nego je po svojoj naravi upućen na odnos i zajedništvo s drugima. On u sebi nosi duboko usađenu i trajnu potrebu za primanjem i davanjem ljubavi.
Zato, u okviru ciklusa obiteljskog pastorala posvećenog starijim osobama, međugeneracijskoj solidarnosti te poslanju djedova i baka, a u prigodi Dana života 2020. koji obilježavamo u nedjelju 2. veljače, želimo promišljati o usamljenosti, njezinim uzrocima i
posljedicama te o tome kako je prevladavati.
Usamljenost – bolest suvremenoga društva
Neki znanstvenici tvrde da je usamljenost bolna, zarazna i ubojita bolest. Bolna, jer se u
istom području čovjekova mozga obrađuje tjelesna bol, kao i duševna bol zbog usamljenosti i izoliranosti. Zarazna, jer se poput epidemije širi ne samo među starijim osobama, već i među mladima. Ubojita, jer usamljene osobe češće od ostalih obolijevaju
od raka, srčanog i moždanog udara, depresije i demencije. Usamljenost djeluje na
zdravlje i tijela i duše te je jedan od najčešćih uzroka smrti na Zapadu (usp. Spitzer,
Manfred, Usamljenost. Nepoznata bolest, 2019.).
Katolička Crkva prepoznala je taj problem i u više je navrata na njega upozoravala.
U svom govoru pred Europskim parlamentom u Strassbourgu u studenom 2014. godine i papa Franjo je usamljenost nazvao bolešću, prepoznajući je kao jednu od najraširenijih u Europi. Tu tvrdnju potvrđuju rezultati Europskog socijalnog istraživanja
(www.europeansocialsurvey.org) iz kojih se iščitava da se oko 30 milijuna odraslih Europljana često osjeća usamljeno, da usamljenost zahvaća sve dobne skupine te da su
loše zdravlje, nepovoljne ekonomske okolnosti i življenje u samačkom kućanstvu povezani s višim stopama usamljenosti. U pokušaju suočavanja s tim problemom u Velikoj
Britaniji je primjerice, početkom 2018. osnovano Ministarstvo usamljenih. Na drugom
kraju svijeta, u Japanu, nudi se usluga kojom se usamljenima omogućava »iznajmljivanje obitelji« tako da plaćaju glumce koji glume članove obitelji i prijatelje dnevno ili
tjedno ili za neke prigode kada je usamljenost osobito bolna.
Među uzrocima usamljenosti ističemo rast egoizma i sebičnosti praćenih padom
suosjećanja i solidarnosti čemu, u novije vrijeme, osobito doprinose mediji i društvene
mreže.

10
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Podaci iz Europskog istraživanja vrednota (https://europeanvaluesstudy.eu/) utvrdili
su postojanje krize solidarnosti i u hrvatskom društvu. Ipak, ohrabrujuće je što su rezultati posljednjeg vala istraživanja pokazali da je u Hrvatskoj došlo do porasta zabrinutosti za životne uvjete starijih te bolesnih i nemoćnih ljudi (usp. Bogoslovska smotra
2/2019). Dodatni bitni uzrok usamljenosti naglasio je još papa Benedikt XVI. kada je za
geslo svoga posjeta Bavarskoj 2006. godine uzeo riječi: »Tko vjeruje nikad nije sam«.
Na tome tragu, uočavajući da se slabljenje vjere i vjerske prakse u nekim društvima odražava na obitelji, ostavljajući ih još usamljenijima usred njihovih teškoća, sinodski su
oci na izvanrednoj biskupskoj sinodi o obitelji 2014. primijetili da je samoća posljedica
odsutnosti Boga u životu osoba i nepostojanosti odnosâ (usp. papa Franjo, Amoris laetitia, 2016., 43).
Prevladavanje usamljenosti
Nije dovoljno samo utvrditi postojanje problema usamljenosti, nego i zajednički nastojati oko iznalaženja načina za njegovo prevladavanje. Prvi korak u prevladavanju toga
rastućeg društvenog problema je prosvjećivanje. Pritom, nakon što spoznamo ozbiljnost situacije trebamo se preispitati znamo li uopće tko se od naših bližnjih osjeća usamljeno, počevši od članova vlastitih obitelji. Nadalje, kao moguća rješenja za prevladavanje usamljenosti, stručnjaci predlažu velikodušnost i pomaganje drugima te zajedničko sudjelovanje u glazbi, pjesmi i plesu, tim čovjeku svojstvenim aktivnostima. Svi ti
postupci koji zbližavaju ljude djeluju protiv usamljenosti. Iz zarobljeništva usamljenosti
moguće se maknuti tako da se posvetimo različitim aktivnostima i hobijima, umjesto da
se pasiviziramo uz različite ekrane koji dodatno otupljuju, umanjuju empatiju, potiču
depresivnost i općenito vode pogoršanju zdravlja. Osobito se preporučuje redoviti boravak u prirodi u kojoj i samoća dobiva drugu dimenziju. Kontakt s prirodom dokazano
je blagotvoran. Povezanost s prirodom, koja nas nadilazi i stvara osjećaj strahopoštovanja, pomaže da se lakše uživimo u potrebe drugih te tako budemo suosjećajni i solidarni. Time se također sprečava usamljenost, kako naša vlastita, tako i ona naših bližnjih (usp Spitzer, Manfred, Usamljenost. Nepoznata bolest, 2019.)
Sve navedeno može se staviti pod zajednički nazivnik ljudske blizine i dostupno je
svakom čovjeku, bez obzira je li vjernik ili nije, a ponajprije se ostvaruje unutar obitelji i
kruga prijatelja. Vjera i duhovnost su, međutim, dokazano važni čimbenici koji štite od
usamljenosti. Krist je svojim učenicima, pa time i svima nama, obećao da nas neće ostaviti kao siročad (usp. Iv 14, 18) snažno poručujući »Ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta« (Mt 28,20). Zato zajedno s papom Franjom možemo reći: »Radost evanđelja ispunja srce i čitav život svakog onog koji susretne Isusa. Oni koji prihvate njegovu ponudu spasenja oslobođeni su od grijeha, žalosti, duhovne praznine i samoće.«
(papa Franjo, Evangelii gaudium, 2013., 1).
Kao vjernici pozvani smo ne samo znati za ozbiljnost problematike usamljenosti
naših bližnjih, nego i ući u njihovu usamljenost i širiti radost evanđelja. Polazeći od autentične kršćanske vjere i ljubavi, molimo za usamljene i pružimo im konkretnu ljudsku
1/2020.
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blizinu prožetu suosjećanjem i solidarnošću. Darujmo im vrijeme, osmijeh, toplu riječ i
potrebnu pomoć, a kad ustreba i rame za plakanje. Tako ćemo i drugima postati poticaj
da se, uvažavajući dostojanstvo svakoga čovjeka, zauzmu oko prevladavanja usamljenosti kako bismo zajedno činili ovaj svijet čovječnijim. U tome nam neće toliko pomoći
znanje koliko prava ljubav, jer »ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je
njegova u nama savršena« (1 Iv 4,12).
U Zagrebu 24. siječnja 2020. na spomendan sv. Franje Saleškog, crkvenog naučitelja,
koji poučava da je kap prave ljubavi dragocjenija od mora znanja.
✠ Mate Uzinić,
dubrovački biskup
i predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj

PORUKA PREDSJEDNIKA ODBORA HBK
ZA PASTORAL DJELATNIKA U ZDRAVSTVU
ZA SVJETSKI DAN BOLESNIKA 2020.
‒ 10. VELJAČE 2020. ‒
Bolest može prerasti u izvrsno sredstvo spasenja i posvećenja
Draga braćo i sestre!
Jedan dan u godini kojim obilježavamo Svjetski dan bolesnika neće ublažiti i umanjiti
boli i patnje bolesnika i patnika, ali će odaslati poruku da društvena zajednica ne zaboravlja one kojima je trenutačno ili trajno potrebna skrb i ljubav drugih osoba.
Smisao je ovog dana i u tome da si mladi i zdravi posvijeste da bolest nije rezervirana samo za neke, nego je sastavni dio otajstva ljudskog života s kojim će se, na ovaj
ili onaj način, svaka osoba susresti.
Bolest, patnja, slabost, starost, prolaznost… jesu različita imena i oblici onoga što
jednim imenom zovemo križ. Preko križa spoznajemo svoje stvarno stanje, upoznajemo
sami sebe, vidimo svoje domete i svoja ograničenja.
I budući da naša bolest nikada nije samo naša, ona neminovno uključuje prvenstveno naše najbliže, ali nadasve i različito bolničko osoblje koje će uložiti svoj trud i
znanje kako bi nam, ako je to u njihovoj moći, povratilo prijašnje zdravlje.
Ako bolest promatramo kršćanskim i vjerničkim okom ona može prerasti u izvrsno
sredstvo spasenja i posvećenja. Strpljiv i zahvalan bolesnik svojim ponašanjem posvećuje sebe i njegova bolesnička postelja postaje najglasnija propovjedaonica evanđelja.
Ako izostane toliko poželjno strpljenje i bolesnik u svojoj bolesti postane previše zahtjevan, on na neki način prisiljava one oko sebe da budu strpljivi s njim i ne uzvrate mu
istom mjerom, te im tako, na pomalo prisilan način, omogućuje da se oni posvete.
12

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK

1/2020.

DOKUMENTI /HBK
Kako god se uzelo, bolest objedinjuje križ patnje i plodove spasenja i poziva nas da
se okrenemo k Isusu Kristu koji je prolazio Zemljom »propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu« (Mt 4,23) kako bi nam podario
sućutno i milosrdno srce koje će se uvijek pitati kako mogu drugome biti više bližnji.
Neka Svjetski dan bolesnika bude i zahvala bolničkom osoblju koje je sav svoj život
stavilo u službu drugoga i svojim trudom i radom vraća radost u srce i osmijeh na ljudska lica.
✠ Ivica Petanjak,
krčki biskup
i predsjednik Odbora HBK
za pastoral djelatnika u zdravstvu

 IZVJEŠTAJI
SJEDNICA VIJEĆA HBK ZA SJEMENIŠTA I DUHOVNA ZVANJA
‒ 28. SIJEČNJA 2020. ‒
Sjednica Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja pod
predsjedanjem predsjednika Vijeća splitsko makarskog nadbiskupa Marina Barišića,
održana je u utorak, 28. siječnja 2020. u prostorijama HBK-a na zagrebačkom Ksaveru.
Na sjednici su uz predsjednika Vijeća sudjelovali članovi don Alehandro Castillo, vlč.
Matija Pavlaković, don Mario Gerić, vlč. Krešimir Čutura, don Jure Bjeliš, don Edvard
Punda, o. Antonio-Mario Čirko, fra Mate Bašić, fra Ivan Režić, vlč. Željko Šimić, vlč. Siniša Dudašek, vlč. Josip Ivešić, o. Robert Rapljenović, s. Ana Begić, a pridružio se i don
Ante Omazić,
Nakon molitve i pozdrava predsjednika Vijeća uslijedilo je predstavljanje novih članova, a potom se osvrnulo na susret animatora za pastoral zvanja koji se održao u Đakovu u rujnu prošle godine. Također, na sjednici je bilo govora i o novom susretu koji
bi se trebao održati u mjesecu rujnu ove godine te je predloženo da domaćin bude
grad Split ili Samobor.
Slijedeća točka bila je osmišljavanje Nedjelje Dobroga Pastira koja će ove godine
biti proslavljena 3. svibnja. Predloženi su motivi za plakat te prigodna knjižica s materijalima za euharistijsko klanjanje i nedjeljno misno slavlje.
Uslijedili su izvještaji rektora sjemeništa i bogoslovija o trenutnom stanju u tim važnim ustanovama u kojima se odgajaju i obrazuju budući kandidati za svete redove.
Rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu vlč. Matija Pavlaković izvijestio je o
nadolazećem Susretu hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu na kojem će sudjelovati i
sudionici Susreta sjemeništaraca iz RH i BiH.
1/2020.
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Nakon rektora zagrebačkog ‘malog’ sjemeništa riječ je uzeo don Jure Bjeliš, rektor
bogoslovije u Splitu, koji je nazočne upoznao s ovogodišnjim Kongresom bogoslova
koji će se održati u Sarajevu od 24. do 26. travnja. Govora je bilo i o izradi nacrta dokumenta ‘Ratio Nationalis’ za naša sjemeništa i bogoslovije.
U nastavku je aktualizirana i tema pastorala ministranata po nad/biskupijama sa
izvještajima nad/biskupijskih povjerenika za taj važan segment pastoralnog djelovanja,
o čemu je izvijestio vlč. Josip Ivešić koji je ujedno predstavio rad i planove Međunarodnog saveza ministranata kojim predsjeda luksemburški nadbiskup kardinal Jean-Cloud
Hollerich.

SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNOG UREDA HBK ZA KATOLIČKE ŠKOLE
I RAVNATELJA KATOLIČKIH ŠKOLA
‒ 29. SIJEČNJA 2020. ‒
Na poziv predstojnika Nacionalnog ureda za katoličke škole, Ivice Žuljevića u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, 29. siječnja 2020. održana je sjednica
Vijeća Nacionalnog ureda HBK za katoličke škole i ravnatelja katoličkih škola. Na sjednici je sudjelovao i požeški biskup dr. Antun Škvorčević, predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje.
Nakon molitve predstojnik Žuljević predstavio je dnevni red sjednice, zahvalio nazočnima za dolazak i zaželio plodonosan rad. Potom je biskup Škvorčević zahvalio
predstojnicima biskupijskih ureda za katoličke škole i ravnateljima za njihovo djelovanje
te naglasio kako je zajedničkim nastojanjem potrebno izgrađivati jedinstveni sustav katoličkih škola u Republici Hrvatskoj, čemu pridonose i susreti poput današnjeg na kojima se raspravlja o pitanjima koja traže usklađivanje sa zakonskim propisima i ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Pozvao je prisutne da na temelju iskustava dostave Nacionalnom uredu prijedloge koji pridonose navedenom cilju.
Uslijedilo je izlaganje dr. Vladimira Dugalića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu o štrajku i pitanju osnivanju sindikata u katoličkim školama. Istaknuo je
kako Crkva s polazišta svoga socijalnog nauka daje pravo radnicima na borbu za pravednu plaću te poznaje štrajk kao krajnje sredstvo u borbi za radnička prava nakon što
se iscrpe sve druge mogućnosti dogovora s poslodavcima, uz određene etičke uvjete
koji trebaju biti ispunjeni. Kada je u pitanju štrajk uvijek treba gledati koliko on donosi
koristi, a koliko štete, rekao je prof. Dugalić te dodao kako katoličke škole zbog svoje
specifičnosti i poslanja, te ugovora između države Hrvatske i Svete Stolice imaju poseban status koji ima značenje i za pitanje štrajka.
U sljedećim točkama dnevnog reda predstojnik Žuljević na temelju dokumenta Odredbe Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama prikazao je zadaću Nacionalnog ureda za katoličke škole, predstavio godišnji plan rada
Ureda te ulogu predstojnika nad/biskupijskih ureda za katoličke škole. Među ostalim
14
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prisutni su upoznati s pojedinostima organiziranja godišnjeg susreta trajne formacije
svih djelatnika katoličkih škola u Šibeniku idućega 24. i 25. travnja 2020. gdje će domaćin biti Šibenska biskupija.
Potom je dr. Jasminka Buljan Culej, koordinatorica Povjerenstva za izradu nastavnog plana i programa katoličkih škola predstavila što je sve do sada učinjeno u izradi
dokumenata Odgojno-obrazovne vrijednosti kao čimbenici identiteta katoličkih škola u
Republici Hrvatskoj i Priručnika za probnu provedbu dopuna odgojno-obrazovnih vrijednosti za nastavne predmete u katoličkim osnovnim školama i gimnazijama koji prate
nacionalni kurikul. Ravnatelji su se složili kako se probna provedba kurikula u njihovim
školama provodi po zacrtanom planu te da nema nekih većih poteškoća. Spomenuti
dokument Odgojno-obrazovne vrijednosti koji su razmatrali hrvatski biskupi na svom
prošlogodišnjem jesenskom plenarnom zasjedanju upućen je stručnjacima s pojedinih
naših teoloških učilišta na recenziju te će u sljedećoj nastavnoj godini biti u redovitoj
upotrebi.
Na kraju sjednice tajnik Ureda Danijel Holeš u kratkim crtama predstavio je nacrt
zajedničkog Statuta katoličkih škola te iznio mogućnost organiziranja sportskih natjecanja katoličkih škola. Sjednica je završila molitvom.

SJEDNICA ODBORA ZA PASTORAL TURISTA
‒ 30. SIJEČNJA 2020. ‒
Odbor HBK za pastoral turista održao je sjednicu u četvrtak, 30. siječnja 2020., pod
predsjedanjem predsjednika Odbora šibenskog biskupa Tomislava Rogića u sjedištu
Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Na sjednici su nazočili članovi Odbora don
Marijan Jelenić, don Zdenko Milić, vlč. Tomislav Korov, vlč. Anđelko Katanec, don Milivoj Guszak i vlč. Luka Lučić.
Na sjednici se raspravljalo o dvjema glavnim temama. Prije svega formuliran je upitnik koji će biti poslan svim nad/biskupijama i redovničkim provincijama s naglaskom
popisivanja sakralne materijalne i nematerijalne baštine koja bi bila zanimljiva hodočasnicima i turistima, a sa željom da posvjedočimo svoju vjeru, tradiciju i kvalitetno predstavimo svoju kulturnu baštinu. Druga tema bila je posvećena organiziranju konferencije
na temu Duhovne ponude u turizmu. Na sjednici se razgovaralo o izboru predavača i
koncepciji konferencije koja će se u svibnju održati u Zagrebu.
U nastavku se razgovaralo o nizu tema vezanih za što bolju prezentaciju naše duhovne baštine svima koji dolaze u posjet našoj zemlji.

1/2020.
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SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆE CENTRA ZA PROMICANJE
SOCIJALNOG NAUKA CRKVE HBK
‒ 30. SIJEČNJA 2020. ‒
Upravno vijeće Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije održalo je svoju 3. sjednicu u četvrtak, 30. siječnja 2020., pod predsjedanjem
predsjednika Vijeća đakovačko – osječkog nadbiskupa mons. dr. Đure Hranića u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu.
Pozdravljajući na početku nazočne nadbiskup Hranić je pohvalio sve ono što je učinjeno zahvaljujući Centru u proteklom razdoblju te je prenio zadovoljstvo mnogih što
se nakon imenovanja novoga vodstva Centra tijekom protekle godine osjeća novi zamah na području promicanja socijalnog nauka Crkve.
Potom je pročelnik Centra prof. dr. sc. Stjepan Baloban prikazao što je sve učinjeno
u realizaciji zacrtanog programa Centra. Između ostaloga istaknuo je realizaciju emisija
Blago socijalnog nauka Crkve i Socijalni govor Crkve u programu Hrvatskoga katoličkog
radija, a koje su dostupne i putem drugih platformi Hrvatske katoličke mreže. Prikazao
je i trenutne aktivnosti oko izrade nove mrežne stranice Centra koja će uskoro postati
dostupna javnosti kao i o nekim aktivnostima vezanim za funkcioniranje samoga Centra. U nastavku sjednice dr. Baloban je nazočne upoznao s pripremama za simpozij o
socijalnoj enciklici pape Franje Laudato si koji će se 17. ožujka održati u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Simpozij će biti međunarodnog karaktera jer
će o temama koje problematizira papina enciklika s konkretnim osvrtima na našu hrvatsku i širu globalnu situaciju govoriti relevantni predavači iz Hrvatske i inozemstva.
Na sjednici se raspravljalo i o poduzetim aktivnostima oko organizacije 6. Hrvatskog socijalnog tjedna na temu Demografija – iseljavanje – migracije koji će se, odlukom hrvatskih biskupa, a u organizaciji Centra, održati od 23. do 25. listopada ove godine u Zagrebu. O radu Programskog odbora tjedna izvještaj je podnio njegov predsjednik prof. dr. sc. Gordan Črpić koji je istaknuo da će se uskoro definirati sve teme za
plenarna zasjedanja i panele kao i i njihovi izlagači o kojima se već raspravljalo u četiri
tematska pododbora. Istaknuo je iznimnu važnost i aktualnost teme tjedna, napose
dramatičnu situaciju oko poražavajućih demografskih pokazatelja, a o kojima umnogome ovisi opstanak i budućnost Hrvatske. Ponovno je istaknuta važnost prisutnosti
predstavnika svih hrvatskih (nad)biskupija u radu tjedna kako bi spoznaje i prijedlozi s
toga skupa dospjeli u bazu i ondje urodili plodovima. Predsjednik Organizacijskog odbora tjedna mr. sc. Zvonimir Ancić predstavio je zadaće koje odbor treba ispuniti te su
ujedno razmijenjena iskustva iz tog područja s prošlog Hrvatskog socijalnog tjedna koji
je održan 2011.
Na kraju je bilo govora o nužnosti promocije tjedna kako bi imao što većeg odjeka
i potaknuo daljnje rasprave na svim razinama hrvatskoga društva o tim presudnim pitanjima naše sadašnjosti i budućnosti.
16
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ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA
Broj: 46/2020.

Krk, 24. veljače 2020.
OTPUŠTANJE CENZURE ZBOG POBAČAJA

Tko nešto poduzme radi pobačaja upada, ako dođe do učinka, u izopćenje unaprijed izrečeno (kan. 1398). Prema općim kanonskim normama u izopćenje upadaju one
katoličke osobe koje su svjesno i slobodno, fizički ili moralno, sudjelovale u zločinu
učinkovitog pobačaja.
Redovitom vlašću mogu otpustiti cenzuru: ordinarij (tj. dijecezanski biskup, generalni i biskupski vikar i viši redovnički poglavari) u sakramentu ispovijedi i izvan njega; a
samo u sakramentu ispovijedi svaki biskup i kanonik pokorničar (usp. kann. 1355, § 1;
508, § 1).
Da bi vjernici u našoj biskupiji mogli lakše dobiti otpuštenje cenzure zbog pobačaja
i zatim odrješenje od grijeha, ovime prenosim odluku pape Franje koju je objavio u
apostolskom pismu Misericordia et misera 20. studenog 2016. u br. 12: »podjeljujem
od sada nadalje svim svećenicima, po snazi njihove službe, ovlast da daju odrješenje onima koji nešto poduzmu oko grijeha pobačaja«, a kojom svim svećenicima
koji imaju ovlast za ispovijedanje (jurisdikciju), a nije im prestala, daje ovlaštenje da
vjernike koji su počinili grijeh i kazneno djelo pobačaja odriješe od grijeha i cenzure
izopćenja.
Neka ispovjednici na primjeren način pokornicima predoče ozbiljnost i težinu počinjenog grijeha te im, prema njihovim prilikama, odrede odgovarajuću spasonosnu pokoru.
 Ivica, biskup
Broj: 47/2020.

Krk, 24. veljače 2020.
TEČAJEVI PRIPRAVE ZA BRAK

Tečaj priprave za brak za područje otoka Krka održat će se 2. do 6. ožujka 2020.,
od 18.30 do 20.30 sati u dvorani Biskupskog dvora u Krku. Prijavnicu za tečaj kandidati
trebaju preuzeti s mrežne stranice biskupijakrk.hr i ispunjenu poslati na e-mail Ureda za
obitelj: ured.obitelj@ri.t-com.hr
Za područje otoka Lošinja tečaj će se održati od 2. do 7. ožujka 2020. u vjeronaučnoj dvorani, s početkom u 19 sati.
Za područje otoka Cresa odvijat će se u Cresu od 5. do 8. ožujka.
Za područje otoka Raba tečaj će se održati u Rabu d 8. do 12. ožujka 2020..
Tečaj priprave za brak u Novalji održat će se u pastoralnom centru od 24. do 28 veljače 2020.
 Ivica, biskup
1/2020.
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ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA
Broj: 48/2020.

Krk, 24. veljače 2020.
GODIŠNJICA SMRTI BISKUPA KARMELA ZAZINOVIĆA
— 5. OŽUJKA 2020. —

U četvrtak 5. ožujka spominjemo se 23. godišnjice smrti biskupa Karmela Zazinovića. Sveta misa za pokojnog biskupa Karmela slavit će se toga dana u kripti kompleksa
Krčke katedrale u 18.00 sati. Kanonici i svećenici grada Krka pozvani su koncelebrirati
na ovom misnom slavlju.
 Ivica, biskup

Broj: 49/2020.

Krk, 24. veljače 2020.

OBLJETNICE REĐENJA BISKUPA ORDINARIJA IVICE (22. OŽUJKA)
I BISKUPA U MIRU VALTERA (15. OŽUJKA)
U nedjelju 22. ožujka ove godine navršava se peta obljetnica biskupskog ređenja našega oca biskupa mons. Ivice Petanjka. Toga dana u našim župnim zajednicama, posebno
na sv. Misama, sjetit ćemo se i moliti za našega oca Biskupa i za duhovne potrebe čitave Krčke biskupije.
Obljetnicu ćemo obilježiti dan ranije, u subotu 21. ožujka, prigodnim programom
Biskupija svome biskupu u 16 sati u Krčkoj katedrali. Toga dana će u Krčku katedralu
hodočastiti vjernici Rapskog dekanata u sklopu korizmenih hodočašća na grob sluge
Božjega Antuna Mahnića.
Pozivamo sve svećenike, redovnike i redovnice koji to mogu da prisustvuju svečanosti.
Mole se svećenici da ovu vijest prethodno priopće svim vjernicima na župnim obavijestima, u nedjelju 15. ožujka o. g.
***
Biskup u miru mons. Valter Župan dana 15. ožujka bilježi dvadesetdrugu obljetnicu
svog biskupskog ređenja. Potičemo Vas da ga se na dan obljetnice, u svim misama s
vjernicima, posebnim zazivom u molitvi vjernika spomenete i preporučite ga Gospodinu.
Franjo Velčić, generalni vikar
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Broj: 50/2020.

Krk, 24. veljače 2020.

MILOSTINJA IV. KORIZMENE NEDJELJE I MISE »ZA DUŠE«
― 22. OŽUJKA 2020. ―
Ove godine četvrta korizmena nedjelja pada 22. ožujka. Od milostinje koja se skupi
na misama te nedjelje, kao i kroz tjedan nakon te nedjelje, župnici ili župni
upravitelji dužni su slaviti ili dati slaviti mise »za duše« po dvostrukom misnom
stipendiju.
Usporedi: br. 34/2010. od 26. siječnja 2010. u Službeni vjesnik Biskupije Krk, br.
1/2010., str. 20 i br. 821/2000. od 13. prosinca 2000., u Službeni vjesnik Biskupije Krk br.
6/2000., str. 154 – 155.
 Ivica, biskup

Broj: 51/2020.

Krk, 24. veljače 2020.
SV. MISA ZA POKOJNE BISKUPE, SVEĆENIKE I REDOVNIKE
― 23.

OŽUJKA 2020. ―

U smislu naše dijecezanske odredbe (br. 49/2014. od 20. siječnja 2014., u: Službeni
vjesnik Biskupije Krk, br. 1/2014, str. 17-18), i ove godine potičem župnike da u ponedjeljak poslije četvrte korizmene nedjelje, slave svetu misu na sljedeću nakanu:
― za pokojne svećenike koji su službovali u toj župi (tim župama) i za pokojne
biskupe, svećenike, redovnike i redovnice rodom iz te župe (tih župa).
Stipendij za ovu nakanu uzima se iz milostinje četvrte korizmene nedjelje.
 Ivica, biskup

Broj: 52/2020.

Krk, 24. veljače 2020.
PREDUSKRSNI PLENARNI SVEĆENIČKI SASTANAK
― KRK, 1. TRAVNJA 2020. ―

Ovogodišnji preduskrsni plenarni svećenički sastanak održat će se u srijedu 1. travnja u Biskupskom dvoru u Krku. Predavač će biti red. prof. dr. sc. Josip Grbac.
Pozvani su na sudjelovanje svi svećenici, đakoni, redovnici s boravištem na području Krčke biskupije, te naši bogoslovi, s dozvolom poglavara.

1/2020.
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ODREDBE BISKUPSKOG ORDINARIJATA
Dnevni red
09.30 sati: u katedrali pokorničko bogoslužje sa svetom ispovijedi (predvodi: dr. sc. Josip
Grbac). Za vrijeme ispovijedi bit će izloženo Presveto sa zajedničkim zaključkom klanjanja;
10.30 sati: odmor uz osvježenje;
10.45 sati: u dvorani Biskupije predavanje dr. sc. Josipa Grbca: »Sinodalno djelovanje
Crkve«;
11.45 sati: rasprava;
12.30 sati: obraćanje o. Biskupa, izvještaji povjerenikâ i obavijesti;
13.30 sati: ručak i završetak sastanka.
Mole se svećenici i redovnici da plenarni svećenički sastanak ubilježe u svoje kalendare i rezerviraju ovaj termin kako bi na njemu mogli cjelovito i neizostavno sudjelovati.
 Ivica, biskup
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 POVJERENSTVO ZA PASTORAL MLADIH
Broj: 02/2020.

Krk, 18. veljače 2020.

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE U BETANIJI
‒ 06. – 08. OŽUJKA 2020. ‒
Povjerenstvo za pastoral mladih od 06. – 08. ožujka organizira korizmenu duhovnu
obnovu pod nazivom Kršćanin ‒ čovjek za druge u pastoralnom centru Betanija na
Malom Lošinju. Na obnovi ćemo nastaviti promišljati o djelima milosrđa kao posljedici otajstvene ukorijenjenosti u Krista. Program će uz navještaj Božje riječi te slavlje
sakramenata, sadržavati mnogo svjedočenja i poticaje kako kršćanski živjeti korizmeno vrijeme. Obnova je previđena za mlade od osmog razreda pa sve do dobi od trideset godina. Predvodit će je vlč. Dragutin Goričanec, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Osnivač je i voditelj udruge »Job« koja skrbi za osobe s posebnim potrebama.
Obnova započinje u petak 6. ožujka u 18.00 sati, a završit će u nedjelju 8. ožujka u
13.45 sati.
Mladi otoka Krka, Raba i Paga ići će trajektom u 15.45 sa Valbiske, a na Mergu će
ih čekati organiziran prijevoz do Ćunskog. Na župnika ili župnog suradnika spada da
u suradnji s mladima organiziraju prijevoz do Merga, odnosno do Ćunskoga za mlade
sa Lošinja. Isto se odnosi i za povratak.
Troškovi susreta iznose 220 kn. Župa neka sudjeluje sa 50 % iznosa, odnosno 110
kn, koje neka daju mladima prije susreta, tako da će mladi cjelokupni iznos predati
povjereniku na susretu.
Prijave neka se učine preko župnih ureda na broj telefona 091 400 48 40 ili na
e-mail: mhendrih@gmail.com, a rok za prijave je ponedjeljak 03.ožujka. Broj mjesta je
ograničen!
Obavijest o obnovi osim u župnim obavijestima, prenesite mladima na susretima,
župnom vjeronauku te u školi. Obavijest će također biti i na Facebook i Instagram
stranici Mladi Krčke biskupije.
Srdačno Vas pozdravljam u Gospodinu!
Marin Hendrih, povjerenik za mlade

1/2020.
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 IZ POVJERENSTVA I UREDA ZA OBITELJ
PRIPREMA TREĆEG BISKUPIJSKOG SUSRETA OBITELJI
‒ MALINSKA – DUBAŠNICA, 19. TRAVNJA 2020. ‒
U Župi Dubašnica održat će se u nedjelju 19. travnja 2020. godine Treći biskupijski susret obitelji. Pripremom ovog susreta uključili smo se u hod cijele naše domovinske
Crkve jer se u ovom razdoblju po svim našim biskupijama organiziraju slični susreti obitelji. Kao što je već više puta u raznim prigodama bilo rečeno, ovaj naš susret obitelji
nastavak je je trogodišnjeg ciklusa pastoralnoga rada s obiteljima koji svoju kulminaciju
ima na Nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji će, na kraju ovog trećeg
trogodišnjeg ciklusa, biti u Ludbregu 2021. godine.
Tema ovog trogodišnjeg ciklusa je Starije osobe, međugeneracijska solidarnost,
poslanje djedova i baka. Da bi se cijele naše župne zajednice pripremile za ovaj važan
susret naših obitelji pozivamo vas da s tim ciljem organizirate tjedna euharistijska klanjanja, redovitu molitvu za obitelj i susrete obitelji na kojima ćete razgovarati i izmjenjivati iskustva na zadanu temu.
Da bi naš Treći biskupijski susret obitelji bio svima na mnogostruku korist i blagoslov, pozivamo vas na suradnju.
Program
Subota 18. travnja 2020.
U 20.00 sati u župnoj crkvi tribina na temu: Poslanje djedova i baka u suvremenom svijetu.
Nedjelja 19. travnja 2020.
09.00 – dolazak hodočasnika i podjela materijala na označenim punktovima (sportska
dvorana OŠ);
09.30 – obiteljski predprogram koji je zamišljen kao svjedočanstva života, isprepleten
molitvom i pjesmom;
10.30 – obratit će nam se gost predavač susreta mons. Nikola Radić s aktualnom temom;
12.00 – sveta misa koju predvodi otac biskup Ivica Petanjak;
13.30 – susret zajedništva na obali Malinske gdje ćemo vanjskim znakom posvjedočiti
svoju vjeru;
14.15 – ručak;
16.00 – otvorenje izložbe dječjih radova i podjela nagrada.
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Da bismo duhovno i organizacijski adekvatno mogli pripremiti svoje župne zajednice i
obitelji za ovaj susret, donosimo i sljedeće smjernice i informacije:
‒ Preporučite vjernicima dnevnu molitvu u obitelji, tjedno klanjanje i susreti na razini župe
‒ U tijeku radnog dijela susreta bit će organiziran i rad s djecom i/ili njihovo čuvanje
‒ Za obitelji koje dolaze iz drugih otoka i dan ranije potrebno je prijaviti ih do 10.
travnja zbog organizacije smještaja, a sve ostale koji dolaze bilo organizirano autobusima, bilo osobnim automobilima potrebno je također prijaviti i to do 15.
travnja.
‒ Mladi i svi ostali koji žele mogu se u ovaj susret uključiti kao volonteri. Prvi njihov sastanak bit će u župi Dubašnici u petak 28. veljače u 19.30 sati.
‒ Letak za vaše župe sa svim potrebnim informacijama dobit ćete prilikom hodočašća Dekanata na grob Antuna Mahnića tijekom korizme.
Za sva ostala pitanja stojimo vam na raspolaganju.
Josetta Blažić
Voditeljica Ureda za obitelj

Anton Valković
Povjerenik za pastoral obitelji

 APOSTOLAT ZA DUHOVNO MAJČINSTVO ŽENA »MARICA STANKOVIĆ«
KORIZMENI SUSRET O SVETKOVINI SV. JOSIPA
― KRK, 19. OŽUJKA 2020. ―
U četvrtak, 19. ožujka, na svetkovinu sv. Josipa, Apostolat za duhovno majčinstvo žena
organizira susret - duhovnu obnovu djevojaka i žena. Započet će nagovorom u dvorani
Biskupije u 16.30 sati, nastaviti se sa zajedničkim klanjanjem pred Presvetim u kripti do
17.45 sati, pa sudjelovanjem na euharistijskom slavlju u 18,00 sati u Katedrali.
Sve djevojke i žene koje su u mogućnosti sudjelovati, pozvane su pridružiti se.
Mirjana Žužić, voditeljica
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IZ KATEHETSKOG UREDA
BISKUPIJSKA ZAVRŠNICA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
U organizaciji Katehetskog ureda Krčke biskupije održat će se 2. ožujka u osnovnoj školi u Puntu biskupijska/županijska završnica Vjeronaučne olimpijade za učenike osnovnih. Pobjednici će zastupati biskupiju na završnom nacionalnom natjecanju.
DUHOVNA OBNOVA ZA ODGOJITELJICE U VJERI
I VJEROUČITELJE LAIKE I ČASNE SESTRE
U organizaciji Katehetskog ureda Krčke biskupije, održat će se od petka 20. ožujka do
nedjelje 22. ožujka o.g. u Svetištu Majke Božje Goričke duhovna obnova za odgojiteljice
u vjeri i vjeroučitelje laike i časne sestre naše Biskupije. Voditelj će biti fra Tomislav Šanko, župnik Sv. Nikole na Krnjevu u Rijeci.
HODOČAŠĆE DJECE NA GROB SLUGE BOŽJEGA BISKUPA ANTUNA MAHNIĆA
U organizaciji Katehetskog ureda Krčke biskupije održat će se 4. travnja o.g. tradicionalno hodočašće djece viših razreda osnovnih škola na grob sluge Božjega biskupa
Antuna Mahnića.
Mr. Anton Peranić, predstojnik

IZ CARITASA BISKUPIJE KRK
NAJAVA:

DUHOVNA OBNOVA ZA ŽUPNE CARITASE U NOVALJI
‒ NOVALJA, 14. OŽUJKA 2020. ‒

Biskupijski Caritas organizira duhovnu obnovu za sve župne Caritase, njihove članove i
volontere dana 14. ožujka u Novalji. Voditelj će biti župnik domaćin vlč. Ranko Papić.
Okupljanje započinje u 10.30, a nakon duhovnog nagovora i mogućnosti za ispovijed
slavit će se sv. misa čime završava prvi dio susreta. Nakon sv. mise slijedi ručak te obilazak zanimljivog lokalnog sadržaja uz neformalno druženje.
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IZVJEŠTAJI:

ODRŽANA RADIONICA ZA VODITELJE ŽUPNIH CARITASA
‒ KRK, 15. VELJAČE 2020. ‒

U organizaciji biskupijskog Caritasa u subotu 15. veljače u dvorani Biskupije Krk održano je predavanje i radionica za voditelje župnih Caritasa na temu Upravljanje kućnim
budžetom i osobnim financijama, sa ciljem da se što kvalitetnije pomogne osobama
koje se za pomoć obrate župnim Caritasima.
Nakon riječi dobrodošlice i pozdrava ravnatelja biskupijskog Caritasa mons. Ivana
Milovčića, predavanje i radionicu su održali bračni par Zrinka i Zlatko Gregov. Mr. sc.
Zrinka Gregov diplomirana je inženjerka agronomije, magistrica biologije i magistrica
ekonomije. Zlatko Gregov je prvostupnik ekonomije s iskustvom u informatici i internet-bankarstvu. Žive i rade u Zagrebu, roditelji su petero djece i zajedno kroz više od
dva desetljeća vode tečajeve priprave za brak.
Na radionici su vrlo iskreno i otvoreno, nadopunjavajući se, objasnili važnost planiranja i upravljanja kućnim budžetom. Vrlo zanimljivo i s puno primjera iz vlastitog života držali su pažnju i probudili velik interes prisutnih slušatelja. Mnogi su zaželjeli da se
ovakva radionica održi ponovo u skorije vrijeme, jer su slušajući ovo predavanje shvatili
da se na njemu stiglo progovoriti tek o malom djelu ove teme. Susret je završio podjelom certifikata prisutnim voditeljima te domjenkom uz neformalno druženje.
Ljiljana Vasilić, voditeljica Caritasa župe Krk

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CARITASA BISKUPIJE KRK
‒ Krk, 19. veljače 2020. ‒
Na početku svake godine članovi Upravnog vijeća biskupijskog Caritasa imaju sjednicu
koja se ove godine održala 19. veljače u prostorijama biskupijskog Caritasa. Članovi su
razmotrili djelovanje Biskupijskog i župnih Caritasa u prethodnoj godini te promišljali o
daljnjem djelovanju.

1/2020.
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IZ POSTULATURE SLUGE BOŽJEGA BISKUPA ANTUNA MAHNIĆA

Broj: 6/2020.

Krk, 13. veljače 2020
KORIZMENA HODOČAŠĆA NA GROB SLUGE BOŽJEGA
‒ Upute Dekanskim uredima u Biskupiji ‒

Približavaju se korizmena hodočašća po dekanatima na grob sluge Božjega u Krčku katedralu. Vezano uz program i svetu misu donosim neke detalje za lakšu realizaciju.
Hodočasnici se okupljaju na trgu Kamplin kod Frankopanskog kaštela. Ondje će biti
pozdrav oca Biskupa, molitva te blagoslov hodočasnika. Zatim se svi upućujemo u procesiji prema katedrali. Hodočasnici tada imaju trenutak osobne molitve uz grob sluge
Božjega, a zatim ćemo započeti pobožnost Križnog puta.
Za sve hodočasničke subote osiguran je dovoljan broj svećenika za sakrament pomirenja. Ispovijedat će se za vrijeme Križnog puta.
Moli se Dekane da za Križni put osiguraju:
1. predvoditelja;
2. čitače, ministrante koji će nositi križ i svijeće;
3. pjevače koji će intonirati već uobičajene pjesme za Križni put tako da svi u katedrali mogu sudjelovati.
Tekst za pobožnost Križnog puta je knjižica Put Križa sa slugom Božjim biskupom
Antunom Mahnićem priređena za ovu svečanu proslavu, a koju su za ovu prigodu napisali svećenici naše biskupije.
Nakon što završi Križni put, započinje sveta misa koju predvodi otac Biskup. Iako je
prvotna zamisao bila da će sve predvoditi dekani ili svećenici dekanata, biskup je svoj
raspored prilagodio ovom posebnom trenutku stoga će predvoditi misno slavlje, a
propovijedat će dekan ili svećenik iz dekanata prema internom dogovoru. Križni put ne
predvodi biskup već dekan ili svećenik iz dekanata.
Za misu je potrebno:
1.
2.

3.

osigurati ministrante za svetu misu;
zbor koji će imati isključivo službu intoniranja pjevanja, što znači, neka se pjeva
pučka misa, pučke korizmene pjesme koje svi poznaju, te svakako himan Presjajna luči kojega ste dobili u Službenom vjesniku (br. 4/2019.)
čitače; čitanja od dana, te molitvu vjernika (koja može biti i od dana, a možete i
vi sastaviti prigodnu molitvu vjernika).

Molim Vas da tjedan dana prije dolaska javite okviran broj hodočasnika.
Nakon svete mise hodočasnici će imati priliku posjetiti prigodnu izložbu u crkvi sv. Kvirina Antun Mahnić - pastir Svjetla.
26
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Za hodočasnike će biti osigurane sanitarije kod ulaza u Ordinarijat i Velike dvorane.
Stojim na raspolaganju za dogovor, eventualna pojašnjenja i prijedloge!
Raspored Korizmenih hodočašća na grob sluge Božjega
Dekanati odn. pastoralna područja hodočastit će na grob sluge Božjega u Krčkoj
katedrali u dogovorenom subotnjem terminu kao slijedi:
29. veljače 2020.: CRESKI I LOŠINJSKI
DEKANAT

15.15 Križni put
16.00 Sveta misa
17.00 Otvaranje spomen-izložbe u
crkvi sv. Kvirina Antun Mah-

nić ‒ pastir Svjetla

7. ožujka 2020.: VRBNIČKI DEKANAT
17.15 Križni put
18.00 Sveta misa
14. ožujka 2020.: KRČKI DEKANAT

21. ožujka 2020.: RAPSKI DEKANAT
10.15 Križni put
11.00 Sveta misa
16.00 Biskupija svome biskupu,
obilježavanje 5. obljetnice biskupstva mons. Ivice Petanjka
OFMCap
28. ožujka 2020.: OMIŠALJSKI
DEKANAT; ŽUPE LUN I NOVALJA
16.15 Križni put
17.00 Sveta misa

18.00 Križni put
18.45 Sveta misa
Saša Ilijić, postulator

Broj: 7/2020.

Krk, 22. veljače 2020.

MAHNIĆEVO SLOVO I
PUT KRIŽA SA SLUGOM BOŽJIM BISKUPOM ANTUNOM MAHNIĆEM
‒ Obavijest župnim uredima u Biskupiji ‒
Velečasni!
Kao što ste sigurno primijetili, od veljače 2020., počeo je ponovno izlaziti Glasnik postulature Mahnićevo slovo. Isti će tijekom cijele godine izlaziti kao prilog Kvarnerskom
vezu.
Uz Mahnićevo slovo za ožujak, Postulatura želi pokloniti svakom čitatelju Kvarnerskog veza knjižicu za pobožnost Križnog puta: Put Križa sa slugom Božjim biskupom
Antunom Mahnićem koji je priređen upravo u prigodi 100. obljetnice rođenja za nebo
sluge Božjega.
1/2020.
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Pojedinačna cijena knjižice Put Križa sa slugom Božji biskupom Antunom Mahnićem iznosi 20 kn, a Mahnićevog slova 2 kn.
Ukoliko želite za svoju župu nabaviti Put Križa te želite da vam Glasnik u odvojenom izdanju od Kvarnerskog veza dolazi na župe, molim vas da me obavijestite i naručite ih putem e-maila.
Isto tako vas molim da u nedjelju 1. ožujka u župnim obavijestima predstavite Glasnik i Put Križa.
Unaprijed hvala!
Saša Ilijić, postulator

Knjižica za pobožnost Križnog puta
»PUT KRIŽA SA SLUGOM BOŽJIM BISKUPOM ANTUNOM MAHNIĆEM«
U godini obilježavanja 100. obljetnice rođenja za nebo sluge Božjega biskupa Mahnića,
koja se u Krčkoj biskupiji odvija pod geslom Mahnićeve sintagme Više svjetla, želja je
Postulature da nam tijekom cijele liturgijske godine sluga Božji govori o Svjetlu od
Svjetla, Kristu kojega je za svoga života kao svećenik, odgojitelj, profesor, borac za istinu, otac mladeži, nasljedovao. Kao što je svojim suvremenicima sluga Božji bio svjetlo,
neka to bude i nama.
Ovaj Put Križa priređen je tako da svaka postaja donosi jednu njegovu misao, meditaciju i molitvenu nakanu. Odabrane misli sluge Božjega ponuđene su kao kateheza
za osobni rast u vjeri, ali i mogućnosti da se putem pisane riječi još bolje upoznamo s
Mahnićevim nasljedovanjem Isusa Krista, koji neka pomogne i nama da Ga nasljedujemo.
Tekstove meditacija sastavila su četrnaestorica svećenika Krčke biskupije kojima
posebno zahvaljujem.
Svaka postaja uključuje i zajedničku nakanu. Po tim nakanama ujedinimo se u molitvi da nam obilježavanje 100. obljetnice rođenja za nebo sluge Božjega biskupa Antuna
Mahnića donese milosni blagoslov. Vjerujem da će ovaj prigodni Put Križa ostvariti svoju nakanu i pomoći svakome molitelju: biti svjetlo i donositi više svjetla.
Saša Ilijić, postulator
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KRONIKA KRČKOG BISKUPA
Mons. Ivica Petanjak je:

Prosinac 2019.
11. primio u posjet ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova s područja Krčke biskupije;
14. primio u posjet kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog;
‒ u krčkoj katedrali nazočio svečanom misnom slavlju otvaranja obilježavanja 100.
obljetnice rođenja za nebo sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića;
18. u Biskupskom Domu primio čestitare;
19. u Krku nazočio božićnom koncertu djece OŠ Fran Krsto Frankopan;
20. u Biskupskom dvoru u Krku susreo se s našim bogoslovima;
22. predvodio misno slavlje u Domu za starije i nemoćne »Mali Kartec« u Krku;
24. u Krčkoj katedrali predvodio misu polnoćku;
25. u Krčkoj katedrali predvodio svečanu božićnu misu;
31. u Krčkoj katedrali slavio misu zahvalnicu na kraju građanske godine;

Siječanj 2020.
01. u Krčkoj katedrali predvodio misu svetkovine Bogorodice Marije;
05. U Malom Lošinju podijelio sakrament krštenja Katarini-Riti, sedmom dijetu u obitelji
Mikić, te Luki, sedmom dijete u obitelji Matić;
06. u Krčkoj katedrali predvodio misu Bogojavljenja; nakon mise nazočio blagoslovu Biskupskog dvora te ugostio sedamdesetak članova i članica pjevačkih zborova djece
i mladih, »Kapljica« i »Kapi« iz Krka, koji su sudjelovali u glazbeno-scenskom programu Adventsko svjetlo na otvaranju 100. obljetnice rođenja za nebo sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića, 14. prosinca 2019. u krčkoj katedrali;
12. U Ljubljani predvodio svetu misu i propovijedao u povodu obilježavanja 32. božićnih dâna hrvatskih katolika u Sloveniji;
13. u samostanu sestara Družbe Presvetog Srca Isusova na Drenovi održao predavanje
na temu Radovati se braći i sestrama ‒ svjedočanstvo Poziva;
18. primio u posjet vlč. Antuna Šuljića;
19. U Mundanijama podijelio sakrament krštenja Rafaelu, petom djetetu iz obitelji Puškarić;
25. U Cresu nazočio susretu mladih u prigodi spomendana sv. Ivana don Bosca i predvodio svetu misu i propovijedao;
26. u Zagrebu nazočio sjednici biskupa riječke metropolije;
27. u Zagrebu sudjelovao na Izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije;
28. nazočio otvorenju 60. TPT-a na Šalati;
29. nazočio predavanjima na TPT-u na Šalati;
- poslijepodne u zagrebačkoj Dubravi nazočio sjednici Odbora za izgradnju crkve u
Zrinju;
1/2020.
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Veljača 2020.
01. nazočio susretu redovnika i redovnica Krčke biskupije u prigodi Dâna posvećenog
života, predvodio svetu misu i propovijedao u Krčkoj katedrali te zajedno sa redovnicima i redovnicama molio na grobu sluge Božjega;
02. U Krčkoj katedrali predvodio svetu misu o blagdanu Prikazanja Gospodinovog –
Svijećnice;
10. kao predsjednik Odobra HBK za pastoral djelatnika u zdravstvu uputio poruku za
Svjetski Dan bolesnika 2020;
11. U Slavonskom Brodu predvodio misno slavlje i propovijedao u prigodi zavjetnog
blagdana župe Gospe Lurdske;
14. primio u bratski posjet franjevce kapucine iz riječkog samostana Gospe Lurdske u
prigodi njihova predvođenja misnog slavlja uz 14. u mjesecu – Dana sluge Božjega;
19. u Krku nazočio sjednici upravnog vijeća biskupijskog Caritasa.

 O BAVIJEST
SUSRET PERMANENTNOG OBRAZOVANJA
‒ LOVRAN, 28. I 29. TRAVNJA 2020. ‒
Susret permanentnog obrazovanja za svećenike do 10 godina službe održat će se u
Domu pastoralnih susreta u Lovranu, 28. i 29. travnja o.g. Susret započinje u utorak 28.
travnja u 09.30 sati i završava u srijedu 29. travnja s ručkom.
Tema susreta je Božja Riječ u životu i poslanju Crkve na tragu motu propria pape
Franje »Aperuit illis«, a detaljan program svećenici će dobiti u Lovranu.

 I ZVJEŠTAJI
SUSRET BISKUPA S RAVNATELJIMA ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA
‒ Krk, 11. prosinca 2019. ‒
Susret krčkoga biskupa mons. Ivice Petanjka i predstojnika Katehetskog ureda mr. Antona Peranića s ravnateljicama i ravnateljima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te
odgojnog doma na području Krčke biskupije u kojima se provodi vjerski odgoj i vjeronauk održan je 11. prosinca u Biskupskom domu u Krku. Susret je započeo u Katedrali
molitvom na grobu Sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića. Budući da Krčka biskupija
14. prosinca ove godine započinje proslavu 100. godišnjice smrti biskupa Mahnića i
priprema niz događanja tijekom sljedeće godine, dr. Franjo Velčić upoznao je prisutne s
djelovanjem biskupa Mahnića, posebno s nekim posebnostima i manje poznatim momentima iz njegova života. Biskup Ivica Petanjak iznio je neke misli biskupa Mahnića o
važnosti i vrijednosti učitelja u odgojno-obrazovnom procesu. Predstojnik Katehetskog
30

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK

1/2020.

DIJECEZANSKA KRONIKA I OBAVIJESTI
ureda mr. Peranić kratko je upoznao ravnatelje s aktivnostima u svezi Godine biskupa
Mahnića i Biskupijskog susreta obitelji u kojima će sudjelovati vjeroučitelji i odgojitelji u
vjeri s učenicima i djecom.
Nakon toga uslijedila je zanimljiva i konstruktivna rasprava. Dotaknuti su raznovrsni
problemi i poteškoće, a isto tako i lijepe strane odgojno-obrazovnog rada. Prisutni ravnatelji i ravnateljice obdarili su biskupa prigodnim poklonima i zahvalili zbog još jednog
lijepog susreta na kojem su doživjeli razumijevanje i podršku za svoj zahtjevni i odgovorni rad. Biskup im je na kraju još jednom zahvalio za trud koji ulažu za dobro djece i
mladih i uzvratio prigodnim poklonom. Susret je ugodno završio zajedničkim ručkom.

Anton Peranić
BISKUP IVICA POSJETIO KORISNIKE »MALOG KARTECA«
‒ KRK, 22. PROSINCA 2019. ‒
U nedjelju 22. prosinca biskup Ivica posjetio je korisnike Doma za starije osobe »Mali
Kartec« u Krku. Uz duhovnika doma vlč. Antona Peranića i biskupovog tajnika vlč. Sašu
Ilijića predvodio je misno slavlje te se okupljenima obratio s propovijedi:
»Matej polazi od Abrahama, kao uzor-vjernika svih vremenâ, i prati povijest spasenja koja se neprekidno pretače iz generacije u generaciju i, kad dolazi do samog Isusa
Krista, prekida taj niz koji je išao s jednog muškog potomka na drugog te kaže: »Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se
sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.« (Mt 1, 18). Rodoslovlje koje je do sada slijedilo krvnu liniju i krvnu vezu, koja se nastavlja u Josipu, prekida se time što se kaže da
je Isus sin Marije, koja je začela po Duhu Svetom, a zaručena je s Josipom.
Bog koji se na posebni način vezao s ljudima, počev od Abrahama i njegovog potomstva, ovdje uvodi nešto novo i izabire jedan drugačiji put i način ostvarenja povijesti
spasenja, time što Josip nije Isusov otac po krvi, nego po izboru. Kod Josipa kao da se
ponavlja povijest Abrahamova koji se morao nadati protiv svake nade i vjerovati kad se
ni na trenutak nije znalo kamo to vodi, tako sada Josip mora prekinuti sa svim onim što
je trajalo stoljećima i započeti jedan drugačiji put. Njegova je zaručnica zatrudnjela na
čudesan i njemu neshvatljiv način i on ima sva prava, rekli bi danas, civilna i religiozna,
da je otpusti i štoviše optuži za preljub, a ishod je strašna smrt kamenovanjem, gdje on
mora baciti prvi kamen na nju. Ne čini to iz dva razloga: voli svoju zaručnicu i vjeruje
njezinoj riječi. Voli je i vjeruje joj. Ove dvije riječi trebale bi postati temelj svakog zaručnika i zaručnice, svakog muža i žene, svakog mladića i djevojke. Voli i vjeruje. Ove dvije riječi su riješile sve napetosti, sve nedoumice, sve sumnje. Josip je Mariju volio i vjerovao onome što mu je govorila, a htio se povući iz svega toga zato što nije razumio
gdje bi sada u svemu tome bilo njegovo mjesto, odnosno misleći da u tim Božjim zahvatima nema mjesta i za njega. Htio se povući, ali bez osude svoje zaručnice, bez okrivljavanja, bez klevete. Tek tada Bog intervenira i šalje anđela i kaže Josipu što treba čini1/2020.
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ti. I opet jedna velika pouka za sve nas: neće anđeli i neće Bog rješavati ono što mi moramo, ali će nakon mnogih neprespavanih noći, nakon znoja i truda, ako ostanemo na
visini, ako se ne pretvorimo u klevetnike i ogovaratelje, onda će doći Bog upomoć da
nagradi našu humanost, našu vjernost, našu ljubav. Josip postaje uzor vjernika ne po
krvi i ne po tradiciji: ne po kriteriju: »kršćanin sam jer su svi moji prije mene bili«, nego
po izboru: »vjerujem jer je to moj izbor i moj život i moje uvjerenje«. Bog je izabrao Josipa za ogromnu ulogu u povijesti spasenja, ali je i Josip izabrao Boga i pokazao svoju
spremnost na sve, makar je to za njega značilo okrenuti svoje snove i svoje planove naglavačke. Josipova je veličina i u tome što je on vjerovao na riječ svoje zaručnice. Marija
je vjerovala Bogu, jer joj je došao anđeo i iznio plan Božji, a Josip nije imao te direktne
objave Božje nego je sve išlo preko riječi Marijine.
Koliko mi vjerujemo jedni drugima? Koliko jedan muž i žena vjeruju jedno drugom?
Koliko smo poput Josipa spremni sanjati i imati svoje planove, a onda ih u potpunosti
promijeniti i prilagoditi radi dobra drugih?«
Biskup Ivica susreo se i s ravnateljicom Doma gđom Gordanom Stolfa i osobljem.
BOŽIĆNA SLAVLJA U KRČKOJ KATEDRALI
Misu Polnoćku krčki biskup Ivica Petanjak predslavio je u Krčkoj katedrali u koncelebraciji s desetoricom krčkih svećenika i redovnika.
U propovijedi je poručio:
Riječi proroka Izaije: »Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što
mrkli kraj obitavahu svjetlost jarka osvanu« (Iz 9,1) izrečene su židovskom narodu u
doba njegova Babilonskog sužanjstva, a riječi evanđelista Luke: »Izađe naredba cara
Augusta da se provede popis svega svijeta« (Lk 2,1) potvrđuju da Židovi opet nisu samostalni – sad su pod vlasti rimskog cara.
Izaija narodu koji čami u tmini ropstva nagoviješta svjetlost veliku i jarku. I ta će
svjetlost doći po djetetu koje će biti Knez mira. »Gospodin nad Vojskama« spasit će
svoj narod ne po nebeskoj ili zemaljskoj vojsci i moći, nego po novorođenom djetetu.
Taj narod za kojeg sam Bog kad ga izvodi iz egipatskog ropstva kaže da su narod tvrde
šije i da se neprestano bune i mrmljaju ne slušaju Božje upute doveo se do toga da je
izgubio svoju samostalnost, svoje bogatstvo, svoju zemlju, svoje dostojanstvo.
Što bi trebao Bog učiniti s takvim narodom? Što bi trebao učiniti roditelj kad mu je njegovo dijete uvijek neposlušno, kad ne prima savjeta i opomene, i vječno zapada u
probleme, ovisnost, nasilje? Ima samo dvije mogućnosti: dignuti ruke od njega i prepustiti ga njegovoj sudbini, pa ostao ili propao; ili po stoti put pokušati ponovno, nadajući
se da će jednoć i on svjetlost ugledati
Upravo to čini »milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2,11) kako to kaže danas
sveti Pavao apostol. Milost Božja i ljubav Božja ne da se ničim uništiti, nego kroz cijelu
povijest spasenja ide u potragu za čovjekom. Od onog praskozorja svijeta i prvog grije32
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ha, kad hoda po raju zemaljskom i traži čovjeka i zove ga: »Gdje si?« (post 3,9) i već tada obećava da će poslati Spasitelja svijeta (usp. Post 3,15), pa sve do utjelovljenja i rođenja Sina svoga, Bogočovjeka; Boga koji postaje čovjek. Bog već tada stvara plan, ali
ne plan kolonijalizma, ne plan u kojima će veliki tobože štiti male tako da ih do kraja
učine ovisnima o njima, nego tako da njegov plan spasenja raste zajedno s nama.
Bog se ne želi nametnuti. Ne želi nikoga podjarmiti i nikoga robom svojim učiniti.
Zato se i rađa kao malo dijete – da spasenje i Spasitelj dođu ne kao prisila, nego kao
ponuda, da uistinu budu Emanuel – Bog s nama, Bog među nama i Bog za nas.
Bog dolazi kao novorođeno dijete kako bi bio dio nas, kako bi izrastao iz nas, rastao i
razvijao se zajedno s nama, da bude »kost od naših kosti i meso od našeg mesa« (usp.
Post 2,23). Nama u svemu jednak, osim u grijehu. Evo smisla i evo značenja zašto Bog i
Spasitelj dolaze k nama kao dijete. Po ovom Djetetu, rođenom u Betlehemu, Bog nam
govori svojim jezikom, ali nam govori i našim jezikom. Objavljuje nam svoje planove, ali
na način da ih i mi razumijemo.
Mogli bi reći da je svaki Božji plan dobro promišljen i savršeno zamišljen, a sve
radi toga kako mu mi ne bi smo mogli naći zamjerke i sebe opravdati i izuzeti iz tog
Božjeg plana. Vjerujemo da se Bog odlučio i na ovaj potez da Bog postane čovjekom
unutar Izabranog naroda koji je imao Božju objavu i poznavao Božji Zakon, kako mu nitko od njih ne bi mogao reći: »Taj nam je Spasitelj nametnut! Nije jedan od nas! Došao
je iz drugog naroda!« Ne. Spasitelj dolazi s neba, jer spremni smo sebe upropastiti, ali
nemamo snage sebe iz gliba propasti spasiti. Zato treba doći netko jači od nas, netko s
neba, ali tako da izraste od nas, da bude jedan od nas, da nas razumije u potpunosti.
Dijete Isus koji se noćas rađa, radi nas ljudi i radi našeg spasenja, danas se stavlja u ruke svakoga od nas. Danas mi postajemo njegove jasle, njegova slama, njegovo mjesto
prebivališta. Dijete Isus želi ući pod »krov moj« iako ja toga nisam dostojan i želi zajedno sa mnom izgrađivati dom moga srca, kako bi jednoć shvatio njegove putove i njegove planove koji su uvijek spasonosni i uvijek su za čovjeka, a nikad protiv.
Krčki biskup predvodio je i svečano koncelebrirano misno slavlje svetkovina Božića u Krčkoj katedrali.
U propovijedi je rekao: Ivan nije mogao na jači i upečatljiviji način izraziti sve ono
što Bog jest i što želi nama poručiti nego ovim terminom: Riječ. Bog je riječ. Bog je komunikacija. Bog ne želi ostati nerazumljen. On nam se želi objaviti, otkriti, stupiti s nama u kontakt i zato nam govori. Mi kad hoćemo nekome dati do znanja da nam nije
simpatičan, ili da smo na njega ljuti, jednostavno zašutimo. Uskratimo svoju riječ i prekidamo odnose.
Bog nikada ne uskraćuje svoju riječ. Nikada ne prestaje govoriti, jer kad bi zašutio
svijeta bi nestalo. U jednom trenutku povijesti, kad je Bog smatrao da je došao pravi
čas, Riječ postaje čovjekom. Bog postaje čovjekom. Bogočovjek, Krist Isus, prosvjetljuje
svakog čovjeka koji dolazi na svijet i omogućuje mu da bude ono što nije bio. Što mu
omogućuje? Da bude ono isto što je Bog: svjetlo, život, ljubav, mudrost, vjernost…
1/2020.
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Najveća poruka Božića je upravo mogućnost promjene koja je uistinu moguća.
Ovaj grad i ova biskupija bi se promijenila ovog trenutka kad bi svatko od nas iskreno
sada u sebi rekao: od ovog časa ja se mijenjam, ja se hoću i želim promijeniti. Ja želim
da ona ljubav koja je Boga spustila na zemlju, koja je Boga učinila čovjekom – djetetom,
koja nadahnjuje i vodi i prati svako njegovo djelo, da ta ljubav i taj Duh Božji u meni
zaživi i da prije nego zinem i izreknem riječ, osobito riječ neslaganja ili osude drugoga,
da se upitam: Da se Bog dao voditi takvim osjećajima bili došao k nama, bili se nakon
svega popeo na križ? Čak sam uvjeren da bi gotovo svi rekli da bi se mogli promijeniti,
ali se bojim uopće pitati tko se želi promijeniti? Svi bi htjeli mijenjati drugoga, a drugi
se ne da. Zašto ja? Što meni fali? Pogledaj onoga.
I Bog je toga svjestan. Nitko na svijetu ne razumije čovjeka pojedinca kao što ga
Bog razumije. Otuda Božje strpljenje, otuda njegovi neprestani novi pokušaji, nove mogućnosti, otuda Božja dobrota i praštanje. Zato Bog ne prestaje govoriti. Ništa ga na
ovom svijetu ne može ušutkati, jer znade da u svakom vremenu, u svakom narodu, u
svakoj zajednici, uvijek će se naći netko tko će taj Božji govor ozbiljno prihvatiti. Takvi
ljudi unose više svjetla u ovaj svijet, bez obzira jesu li oni sveci i blaženici, sluge Božje
poput biskupa Mahnića, ili najobičniji ljudi koji uistinu žive od riječi Božje i u sebi utjelovljuju Božje svjetlo, Božji govor, božanski život. Ovo je moja čestitka za Božić: dajte
sve od sebe da budete što sličniji Isus Kristu. Onda ćete moći razumjeti najprije sebe, a
onda i svijet oko sebe.

NA MISI SVETKOVINE SVETE MARIJE BOGORODICE BISKUP MOLIO ZAGOVOR
SLUGE BOŽJEGA BISKUPA MAHNIĆA
‒ KRK, 1. SIJEČNJA 2020. ‒
Na svetkovinu Svete Marije Bogorodice i Dan mira krčki biskup Ivica Petanjak u Krčkoj
je katedrali predvodio svečano koncelebrirano misno slavlje.
U homiliji je poručio:
»Činjenica da je Marija Bogordica, da je začela Sina Božjeg i rodila ga kao čovjeka,
najveći je Marijin naslov i po tome se Marija razlikuje od svih drugih žena na svijetu, jer
je samo njoj dano da rodi Boga kao čovjeka. Mi štujemo i slavimo Mariju upravo kao
majku Božju, majku Kristovu. Nije moguće u ranim kršćanskim vremenima naći neki
Marijin lik, sliku ili ikonu, na kojoj Marija ne bi držala Isusa u naručju. Što je Marija bez
Isusa? Marija uvijek upućuje na Isusa. Uvijek vodi k Isusu.
Marija je svojim pristankom na riječ Božju omogućila da Bog Stvoritelj započne djelo spasenja ljudskog roda time što će Marija začeti i roditi Sina Božjeg kao čovjeka. Iz
toga proizlazi Marijina veličina i njezino štovanje.
Evanđelist Luka kaže da je Marija sve što se događalo s Isusom, pohranjivala i prebirala ih u svom srcu (usp. Lk 2, 16-20).
34
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Predosjećala je da taj Isus nije samo njezin i neće biti samo njezin, a čuvati u svome
srcu uspomenu na nekoga znači biti u dodiru i kontaktu s njim i onda kad ga nema.
Tu se krije i smisao pravog i ispravnog odgoja. Nijedan roditelj i prijatelj ne smije se
postaviti tako da svom djetetu ili prijatelju onemogući da slijedi svoje zvanje i poziv, ali
možemo ostati u trajnom kontaktu time što ćemo misliti na njega, a misliti znači ljubiti,
a ljubiti znači blagoslivljati.
Na taj način prostorno možemo biti neizmjerno daleko, a da nikad nismo napustili
svoj dom i mjesto prebivališta u srcu onih koji nas ne prestaju nositi i o nama razmišljati. Tu je snaga misli i snaga ljubavi. Zato kažemo da mi se neka misao začela u glavi, a
ljubav omogućuje da se ta misao rodi, da se ostvari. Na taj način svaki čovjek, jer je slika Božja, može začeti i može roditi.
U tom duhu se nudi svakome od nas ono što je jednoć bilo ponuđeno Blaženoj
Djevici Mariji: da začne Sina Božjega, da ga rodi i podari svemu svijetu kao Spasitelja.
Svaki onaj koji misli dobro, koji svoje srce ispunja dobrotom i iskreno ljubi, izgrađuje ljepši i bogatiji svijet. Svaki takav može imati Mariju za majku i za uzor, a to je najbolji
način štovanja Marije i najsigurniji put svetosti.«
Na kraju svete mise biskup Ivica predmolio je molitvu na grobu sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića čiju su 100. obljetnicu rođenja za nebo Krčka biskupija i Postulatura sluge Božjega započeli obilježavati 14. prosinca 2019. U sve važne trenutke u životu biskupije pa tako i prigodom početka nove građanske godine 2020. okupljeni puk
molio je na grobu sluge Božjega tražeći njegov zagovor.
Uz pratnju raspjevane Crkve i himan Presjajna luči mons. Petanjak pomolio se riječima: »Isuse Kriste pastiru dobri, Tvoj sluga, naš biskup Antun, luč je koja nas prati i pokazuje nam svojim svetim primjerom put prema Tebi, Vječnome Svjetlu. Po zagovoru
tvoga Ugodnika: blagoslovi našu Krčku biskupiju, obitelji, djecu i mlade, stare, bolesne i
nemoćne, biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, bogoslove. Svima nam podaj vjere
i snagu ustrajnosti da svatko u svome mjestu i radu izgrađuje sveto okruženje ljubavi i
služenja. To molimo Tebe, koji živiš i kraljuješ uvijeke vjekova.
Slugo Božji biskupe Antune, u ovoj nas godini jednog stoljeća tvojega rođenja za
Nebo prati svojim zagovorom. Izmoli nam kod Vječne luči mir u srcima. Odagnaj od
svih nas i naše domovine: rat, ljubomoru, ogovaranja i klevete, netrpeljivosti, korupciju,
rastave brakova i obitelji da budemo ono za što si se ti cijeloga svoga života trudio: jedna sveta zajednica – Crkva!«
Grob sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića u krčkoj katedrali mjesto je hodočašća mnogih ne samo vjernika Krčke biskupije već i gostiju iz ostalih djelova Hrvatske ali i
Mahnićeve rodne Slovenije.
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BISKUP IVICA KRSTIO DVOJE DJECE U MALOM LOŠINJU
‒ 5. SIJEČNJA 2020. ‒
Teško je danas odgojiti djecu, ali nije nemoguće
Krčki biskup Ivica Petanjak krstio je u nedjelju 5. siječnja u župnoj crkvi Rođenja Blažene
Djevice Marije u Malom Lošinju Katarinu-Ritu, sedmo dijete u obitelji Ružice i Ilije Mikić,
te Luku, sedmo dijete u obitelji Antona i Danice Matić.
U propovijedi biskup Petanjak protumačio je nedjeljna čitanja rekavši kako Sirah i
Ivan poručuju da Bog ne želi ostati nedohvatljiv, nego želi biti s nama. Mudri Sirah kaže
da je Bog po svojoj mudrosti udario šator svoj među ljudima tj. Bog je došao među ljude i dijeli njihovu sudbinu.
»Dragi roditelji! Najprije čestitam i jednoj i drugoj obitelji na sedmom djetetu. Ako
želimo ostati u duhu današnjih liturgijskih čitanja onda možemo reći da ste se i vi ovdje
na zemlji dobro ušatorili. Da ste svoj šator udarili i postavili po svojoj djeci i time što ste
ih rodili i donijeli na ovaj svijet. Dolazeći danas na ovu euharistiju i želeći da ova vaša
djeca budu krštena, vi želite da se oni ukorijene u Isusa Krista, u svetu Crkvu Božju i u
ovaj narod.
Morat ćete puno truda i znoja uložiti kako bi se uistinu ukorijenili i kako ih tolike
ponude i zamamnosti svijeta ne bi izbrisale s lica zemlja.
Teško je danas odgojiti djecu, ali nije nemoguće, jer isto evanđelje danas kaže: Onima koji su prihvatili Isusa on im daje moć da postanu djeca Božja. O vjeri ovisi naše
prihvaćanje rođenja Sina Božjega kao čovjeka i kao našeg Spasitelja. Ako vjerujemo
onda primamo moć da postanemo djeca Božja. Tu je važna riječ moć.
Vjera ne daje samo mogućnost ili priliku da postanemo djeca Božja, nego daje
moć, energiju, snagu, vitalnost.
Riječ Božja dolazi na svijet po rođenju djeteta, ali to dijete ima u sebi toliku moć, da
onaj tko njega prihvati zajedno se s njim rađa. Krist se rađa zato da se mi rodimo odozgo, tj. drugačiji. Vi ste rodili ovu djecu, ali se i vi s njima ponovno rađate, ponovno
prolazite put rasta, razvoja, odrastanja. Odgajate njih i odgajate sebe. Vječni putnici,
vječno u iščekivanju, a opet čvrsto ukorijenjeni u Isusu Kristu, zaključio je biskup Petanjak.«
Euharistijsko slavlje animirao je župni zbor pod ravnanjem Brune Vlakančić, a na
orguljama ih je pratio prof. Michael Fidcak, orguljaš iz Njemačke koji rado navraća u
Mali Lošinj.
Na kraju je Marija Mikić, najstarije dijete iz obje obitelji, zahvalila biskupu Petanjku
što je predvodio slavlje krštenja, župniku don Robertu Zuboviću na stalnoj podršci, te
posebno roditeljima.
»Kao najstarije od četrnaestero djece ove dvije obitelji koristim ovu priliku da zahvalim našim roditeljima, Anti i Danici i Iliji i Ružici: hvala vam, hvala vam za život! Hvala
36
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vam na ljubavi, strpljenju, hrabrosti i nesebičnosti koje ste pokazali primivši ne samo
nas, najstariju djecu, nego svakoga od nas; što ste prihvatili odgovornost za Božje darove. Svako dijete je prilika i izazov, prilika za dublje gledanje Božjega lica, za sudjelovanje u Njegovu stvaralačkom djelu, ali i izazov na nebrojenim razinama koje mislim da
ne trebam opisivati. Vrlo sam radosna što sam dio svoje velike obitelji i zahvalna sam
na svemu što mi je dala i što mi još uvijek daje. Znam da ću uvijek imati prijatelje i da
nikada neću biti sama.«
Čestitku obiteljima poslali su i predstavnici gradskih vlasti, gradonačelnica Ana Kučić sa suradnicima, a pročitao ju je župnik Zubović: »Poštovane obitelji Matić i Mikić!
Veliku radost, koju dijelimo sa Vama, osjećamo u ovo blagdansko vrijeme kada vaši
krštenici primaju krst i oblače se u Krista. Neka krštenje vaše djece bude samo početak
njihova života okupanog Božjim blagoslovom i neka ih taj blagoslov koji danas primaju
vodi kroz život i štiti od svakog iskušenja i nevolje.«
Iako je župa Mali Lošinj najveća hrvatska otočna župa, iz godine u godinu opada
broj učenika. Ovakvi su slučajevi i ovakve obitelji svijetla točka koja pruža nadu, rekao je
malološinjski župnik.
»Krštenje svakog djeteta u jednoj župnoj zajednici znak je njezine životnosti ali i
duhovne vitalnosti. Proslava Božića ove godine još je radosnija i uzvišenija upravo zbog
krštenja ove djece. Obitelji Matić i Mikić dolaze s Kosova i iz naše Bosne i Hercegovine.
Mali Lošinj postao je za njih novi dom. Odmah su se uključili u pastoralni život župne
zajednice. Nositelji su obiteljskog pastorala i obiteljske zajednice. Djeca su uključena u
čitače, ministrante, pjevače, orguljaše, mali zbor. Jedan otac je vjeroučitelj i radi u Domu za odgoj djece. Njihov vjernički i skroman život je živo svjedočanstvo kako živjeti
svoju vjeru, kako ljubiti Boga, kako se isplati darovati svoje vrijeme za Crkvu. Mali Lošinj
danas slavi. To je izniman događaj, rekao bih povijesni. Dao Bog da se ovakva krštenja
ponove čim prije«, izjavio je župnik Zubović.
BISKUP IVICA PREDVODIO 32. BOŽIĆNE DANE
HRVATSKIH KATOLIKA U SLOVENIJI
‒ LJUBLJANA, 12. SIJEČNJA 2020. ‒
Na blagdan Krštenja Gospodinova, u nedjelju 12. siječnja, Hrvatska katolička misija u
Ljubljani po 32. put proslavila je svoje »Božićne dane«. Pred mnoštvom okupljenih Hrvata, koji su za ovu prigodu došli i iz raznih krajeva Slovenije, misu je predvodio krčki
biskup Ivica Petanjak.
U koncelebraciji su bili nadbiskup domaćin mons. Stanislav Zore, dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Ljubljani fra Marko Prpa, provincijalni ministar Franjevačke
provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita fra Marko Mrše, fra Ambroz Mušič, gvardijan
samostana na Tromostovju pri kojem se okuplja hrvatska zajednica, generalni vikar
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Krčke biskupije mons. Franjo Velčić, postulator kauze sluge Božjega biskupa Antuna
Mahnića vlč. Saša Ilijić i mnogi drugi svećenici.
U propovijedi je biskup Petanjak naglasak stavio na snagu sakramenta krštenja po
kojemu smo kao djeca Božja poslani u svijet biti Isusovim svjedocima i bližnji jedni drugima. U taj kontekst stavio je i kratki prikaz života sluge Božjega biskupa Mahnića:
»Možda je Božja providnost tako htjela da ove godine dođem ja ovdje k vama u Ljubljanu, i to u godini kad naša Krčka biskupija slavi sto godina rođenja za nebo sluge Božjeg biskupa Antuna Mahnića, koji je rođeni Slovenac. Rodio se 14. rujna 1850. u Kobdilju, župa Štanjel. Kao svećenik i doktor filozofije i teologije postavljen je za krčkog biskupa u Hrvatskoj i postao nezaobilazna figura Hrvatske u prvoj polovici prošlog stoljeća, kao otac Hrvatskog katoličkog pokreta i Katoličke akcije. Njegovi su suvremenici
govorili za njega da im je bio 'svjetlo i luč koja je gorjela i njima pokazivala put u život'.
Sveci su ljudi koji ruše granice među narodima i uklanjaju predrasude koje mi jedni o
drugima stvaramo. A sve to čine na temelju ponašanja i djelovanja Isusa Krista koji je
došao spasiti svakog čovjeka.«
Biskup Petanjak uručio je okupljenoj zajednici sliku s likom sluge Božjega biskupa
Antuna Mahnića te pozvao sve da u prigodi 100. obljetnice njegova rođenja za nebo,
hodočaste na Mahnićev grob u krčku katedralu.
Pjevanje na misnom slavlju uveličao je župni zbor iz Omišlja na otoku Krku, pod
ravnanjem s. Valentine Marinović, a koji je uz tradicionalne božićne pjesme pjevao i napjeve na staroslavenskom jeziku koji se i danas njeguje u nekim župama otoka Krka.
ODRŽAN SUSRET MLADIH POD GESLOM »VIŠE SVJETLA!«
‒ CRES, 25. SIJEČNJA 2020. ‒
U subotu 25. siječnja u župi Cres održan je tradicionalni susret o spomendanu don Ivana Bosca. Ovaj se susret već preko pedeset godina organizira u župi Cres, a ove je godine okupio više od stotinjak mladih sa kvarnerskih otoka Krčke biskupije.
Susret u organizaciji župnika Marijana Kosića, kapelanâ Antona Budinića i Kristijana
Perovića te mladih župe Cres odvijao se pod geslom »Više svjetla«. Naime, župa Cresa
te pastoral mladih Krčke biskupije željeli su se priključiti velikom biskupijskom obilježavanju 100. obljetnice rođenja za nebo sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića koja se
odvija pod ovom Mahnićevom sintagmom.
Susret je započeo pokorničkim bogoslužuje koje je predvodio don Mihovil Korkut
SDB, direktor izdavačke kuće Salesiana i pastoralac mladih.
U propovijedi je biskup Petanjak istaknuo: »Svaki put kad ste nekoga iščupali iz
njegovog problema, vi ste mu upalili svjetlo. Nismo ni svjesni koliko bi svatko od nas
mogao biti svjetlo i paliti svjetlo, uz samo malo dobre volje, bez velikoga truda. Da se
npr. ne naljutiš odmah čim ti nešto nije pravo ili nije po tvome, da se onome koga susretneš samo malo nasmiješ ili uputiš koju lijepu riječ, da onoga tko je možda povučen
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ili snužden samo pitaš kako je. To su male stvari koje ništa ne koštaju jer i lijepa gesta,
smiješak ili susret mogu biti novo svjetlo koje ste upalili u svijetu.«
»Ovogodišnji susret vas mladih ovdje u Cresu odvija se pod geslom »Više svjetla«,
a povezan je sa stogodišnjicom rođenja za nebo sluge Božjeg biskupa Antuna Mahnića.
Oni s kojima je živio govorili su da je njihovo svijetlo, a život mu je od svećeničkog ređenja bio povezan s odgojem bogoslova kao rektora i profesora. Potom je kao krčki biskup i pokretač Katoličke akcije u Sloveniji i u Hrvatskoj bio svjetlo svojom pisanom
riječi, svojim mnogobrojnim akcijama među mladima i obiteljima. Sve to činio je kao
svećenik, kao vjernik, te njegova djela proizlaze iz njegove vjere«, te zaključio: »Sveti
Pavao, sveti Ivan Bosco, biskup Mahnić bili su i ostali sveti jer su unosili svjetlo ondje
gdje su živjeli i u djela koja su poduzeli.«
U poslijepodnevnim satima susret se nastavio u Školskom centru Frane Petrić u
Cresu, gdje su uz don Mihovila susret vodili i mladi salezijanskog pastorala iz Zagreba
te Marin Periš, urednik i voditelj emisije Božanstvena komedija na LaudatoTV.
Don Mihovil je za vrijeme studija teologije na poseban način studirao i upoznao se
s Hrvatskim katoličkim pokretom i začetnikom biskupom Antunom Mahnićem.
Susret je završio radionicama u kojima su mladi mogli podijeliti svoja iskustva sa
susreta te razgovarati o njihovoj ulozi u Crkvi i osobnom rastu u vjeri te na koji način
mogu biti svjetlo i donositi više svjetla.
Prilika je ovo bila da se mladi još više upoznaju s likom i djelom sluge Božjega.
SUSRET REDOVNIKA I REDOVNICA POVODOM BLAGDANA SVIJEĆNICE
‒ KRK, 1. VELJAČE 2020. ‒
U subotu 1. veljače 2020., povodom blagdana Svijećnice – Dana posvećenog života, u
Krku je upriličen susret redovnika i redovnica Krčke biskupije.
Susret je započeo okupljanjem u dvorani Biskupskog dvora u Krku, gdje su okupljene pozdravili povjerenik za ustanove posvećenog života vlč. Zvonimir Badurina Dudić
te krčki biskup mons. Ivica Petanjak. Biskup Ivica izrazio je radost što su se na ovaj 23.
Dan posvećenog života okupili toliki redovnici i redovnice. »Važan je to dan u kojem se
zahvaljuje na postojanju posvećenih osoba koje su znak Božje prisutnosti u ovome svijetu«, rekao je o. Biskup te zaključio s pozivom na trud da redovničke zajednice postanu svojim životom i zajedništvom odraz Kraljevstva nebeskog.
Fra Bernardin Rubinić, franjevac trećoredac na službi u Portu na o. Krku, koji je u 88.
godini života, a prošle je godine svečano proslavio dijamantni jubilej – 65. godišnjicu
svoje svećeničke službe, u kratkom je predavanju predstavio svoj životni put i bogato
iskustvo pastoralnog djelovanja.
Uslijedilo je misno slavlje u krčkoj katedrali koje je u koncelebraciji osamnaestorice
svećenika i redovnika, predvodio biskup Ivica.
1/2020.

SLUŽBENI VJESNIK BISKUPIJE KRK

39

DIJECEZANSKA KRONIKA I OBAVIJESTI
U homiliji je Biskup istaknuo:
»Teško je biti iskren prema samom sebi i teško je biti iskren prema prijatelju i onome kome želiš dobro, jer nikad ne znaš hoće li on tvoju riječ doživjeti kao prijateljsku ili
kao napad na sebe. Famozna bratska opomena, koja u sebi nema ništa zla prema drugome, znak je ljubavi i zajedništva koje bi moralo zauzimati središnje mjesto kako u našim redovničkim zajednicama, tako i u obiteljima i u cijeloj kršćanskoj zajednici. Papa
Franjo kaže da je bratska opomena uzajamna usluga koju možemo i moramo činiti jedni prema drugima.
Također, pozvani smo ići u svijet. Moramo izaći iz naših zaštićenih prostora i krenuti
ususret drugima i drugačijima, s ciljem da im donesemo Kristovo evanđelje. Svijet će se
na sve moguće načine odupirati, ali mi ne smijemo izgubiti iz vida da je svijet Božji. To
je svijet kojeg Bog ljubi i želi spasiti. Isus ne dozvoljava da se mi od tog svijeta distanciramo, bez obzira u kakvu ćemo oluju upasti. Dvoje je sigurno: oluja se ne može izbjeći,
ali u toj oluji mi nismo sami. S nama je Isus Krist kojemu uvijek treba dati mjesta na
svojoj barci i prihvatiti ga takvog kakav se nama daje. Znati da je s nama i onda kad
spava, i onda kad mislimo da nas ne čuje.
Isus traži od nas vjeru. Vjera ide dalje naprijed i onda kad se uopće ne vidi kako bi
se moglo ići i kako će se to dovršiti. U vjeri unaprijed dobivamo ono čemu se nadamo.
Vjera daje sigurnost i snagu da se ide naprijed i da se izdrži unatoč svih mogućih oluja.
Mnoge naše redovničke zajednice danas se u najmanju ruku osjećaju kao one u kojima
je Isus zaspao i kao da ne mari što se nalazimo u olujama ili što ćemo nakon više stoljeća možda potpuno nestati. Unatoč toga samo je jedno važno: je li Isus Krist u našim
zajednicama, pa makar i spava? Sve dok on spava u našim zajednicama mi smo sigurni,
jer ga treba samo malo prodrmati, probuditi i on će odmah djelovati.
Mi smo u pogibelji i na rubu ponora ako Isusa više nema među nama. Ako smo se
umislili da svemu drugome trebamo dati više prostora i da se moramo angažirati na
svim mogući poljima, a to nas doslovno izjeda i pucamo po šavovima, jer nas nema i jer
ne stižemo napraviti ono što se od nas očekuje, a u svemu tome Isus je u našem životu
tek na sporednom mjestu. Samo ako nam Isus Krist bude na prvom mjestu, možemo s
nadom i sigurnošću gledat u budućnost.«
Na kraju misnog slavlja, o. Biskup je, s prisutnim svećenicima i redovnicima, predvodio molitvu na grobu sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića.

Izdaje:

BISKUPSKI ORDINARIJAT KRK, Biskupa Antuna Mahnića 18, HR-51500 KRK
tel. 051/221-018; fax. 051/221-483; e-mail: ordinarijat@biskupijakrk.hr

Uredila:

Irena Žužić

Odgovara: mons. dr. Franjo Velčić, generalni vikar
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