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U Redu braće propovjednika redovito se ističe
prioritet i važnost apostolata propovijedanja. Taj
apostolat ne smije zanemarivati prijeporna pitanja
sadašnjega svijeta. Suočeni s tom situacijom uvijek smo pred izazovom da snažno i s pouzdanjem
obnovljamo žar za propovijedanjem evanđelja kao
poruke nade. Brojni ljudi žive u tjeskobi u kojoj se
nalazio satnik iz Evanđelja koji moli Isusa Krista:
“Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj,
nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj“ (Mt
8, 8). Propovjednik treba ponajprije biti posrednik
ljudima i svijetu te Riječi iscjeljenja. Svrha propovijedanja je obnavljati druge, probuditi vjeru ili dublje oblikovati život ljudi. Propovjednik treba biti
svjestan da naviješta osobu i događaj Isusa Krista,
utjelovljenog Sina Božjeg. Poznati dominikanski
propovjednik sv. Vinko Fererski poticao je propovjednike: „Neka svatko u vama pronađe oca punog
suosjećanja za svoju djecu.“ Svaki propovjednik
treba biti svjestan tih značajki, da je ponajprije posrednik Riječi te da stoga brižno i sućutno uočava
potrebe onih koji traže riječ istine, svjetla, poticaja, ohrabrenja, osnaženja u konkretnoj situaciji koju
proživljava sam ili u široj zajednici. I Opća skupština Reda, održana 2013. godine u Trogiru, podsjeća da kao “propovjednici milosti trebamo verbo et
exemplo (riječju i primjerom) pokazati kako vjera
preoblikuje ljudski život, obnavlja srce, duh i tijelo
te kako sve društvene stvarnosti svijeta trebaju postati znaci prisutnosti Kraljevstva” (br. 43).
Živimo u svijetu koji je zasićen riječima. Razuzdanost duha (evagatio mentis) za sv. Tomu Akvinskog pokazuje, između ostalog, i pretjerani govor,
brbljavost (verbositas). Riječ nije više povezana sa
stvarnošću koju označuje. Verbositas je za Martina
Heideggera bestemeljnost (Bodenlosigkeit), a francuski ﬁ lozof André Compte-Sponville smatra da

UVODNIK

BITI POSREDNICIMA RIJEČI

označuje kukavičluk koji pokazuje “strah od šutnje,
strah od istine”.
Doista smo obasuti riječima sa svih strana. Ima
i površnih, lakoumnih, nesmotrenih, nepromišljenih, nevažnih riječi, riječi bačenih u zrak. No ipak
pojedine ljudske riječi imaju svoju snagu: obećana i
dana riječ, riječ ljubavi koja obvezuje cijeli život, riječi koje hrabre, potiču, koje povezuje ljude i grade
porušene mostove, ali i riječi koje ranjavaju, ubijaju.
No važna je ljudska riječ. I danas kad su pojedine riječi i pojmovi u svojevrsnoj krizi, izloženi degradaciji i banaliziranju, nejasni, neshvatljivi i kada
se zbog dvosmislenosti izbjegava njihova uporaba!
Govoreći o banaliziranju riječi “ljubav” Joseph Ratzinger (papa Benedikt XVI.) snažno ističe: “Ne
možemo se odreći iskonskih riječi (Bog, ljubav, život, istina itd.) i ne smijemo dopustiti da nam netko jednostavno oduzme te riječi.”1
Važne su riječi koje jedni drugima govorimo.
A što li se tek događa kad Bog govori čovjeku? To
1
Joseph Ratzinger, O vjeri, nadi i ljubavi, Verbum, Split, 2007,
str. 100.
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su iskustvo doživjeli Isusovi suvremenici: “Nikada
nitko nije govorio kao taj čovjek!” (usp. Iv 7, 47). Petar, Zakej, Marija Magdalena bili su potreseni tim
riječima: “Ti imaš riječi života vječnoga!” (Iv 6, 68).
Riječ Božja dira duboko u srce i iscjeljuje. Ona daje
život, od nje čovjek živi.
“Iziđe sijač sijati”, govori nam Evanđelje (Mt 13,
3). Izlazak sijača slika je Isusova izlaska od Oca u
otajstvu Utjelovljenja. Otac šalje Sina, svoju Riječ,
potvrđujući da se neće vratiti bez učinka. Koje li
odvažnosti reći da će riječ ostvariti ono što je započela, unatoč protivljenju i preprekama, unatoč
svim nevoljama i bijedi! Snažna je slika sjemena,
jer sjeme klija, raste, pobjeđuje sve, i u najneznatnijoj stvari pojavljuje se život, pobjeđuje život i život
traje. Riječ Božja je sama Božja snaga.
Evanđelje govori da je sjeme zasijano na svim
vrstama zemlje, bila ona kamenita, s trnjem ili dobro obrađena. I Otac šalje Sina da zasije riječ u
srce svih ljudi, pa bilo to srce trnjem obraslo, tvrdo
kao kamen ili spremno otvoriti vrata svoga života.
Možda ćemo iz iskustva reći da se ne sije tamo gdje
tlo nije prikladno za sjetvu niti tamo gdje jednoga
dana nećemo moći ubrati planirane plodove. No
sijač iz Evanđelja pokazuje neizmjernu širinu i darežljivost. Ne zanemaruje nijedan kutak zemlje u
kojemu posijano sjeme može uroditi plodom. Sjeme budi nadu. Zaboravljajući umor i znoj, sijač sije
s radošću, ispunjen nadom, pogleda uprta u ono
što će mu jednoga dana donijeti usjev i urod.
Kristovo utjelovljenje je kao sjeme bačeno na
našu zemlju. Evanđelje govori da je teško predvidjeti na koga će to sjeme, Krist, pasti. Isus tumači slikovitost svoga izričaja. I poziva iz vlastitog
iskustva da razlučujemo, da razlikujemo jer nismo svi isti. Kad se Isus predaje, kad se daje kao
sjeme za sjetvu, ljudi će ga primiti na različite načine. Neki se ponašaju kao da nikada nije ništa rekao: njegova riječ pada pokraj njih i ne pada im na
pamet da uzmu išta od te riječi. Druge neko vrijeme zahvati zanos, a oda zatežu bi-ne-bi i ostane bez nastavka. Drugi bi opet bili dionici riječi,
htjeli bi je primiti ali to bi ih dovelo u nezgodnu
situaciju sa stavovima njihova okruženja i vladajuće struje, te i oni odustaju. Jer vlada kultura etiketiranja i zastrašivanja!
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U takvoj kulturi zastrašivanja teško je poučavati. Naime, sve više se uočava duboko nepovjerenje prema nekomu koji bi htio poučavati. Uočava
se nepovjerenje u riječi, a nepovjerenje prema riječi drugoga stvara veliku prepreku naviještanju
evanđelja. Kao braća propovjednici, koji proučavaju, slave, naviještaju Riječ i žive od Riječi, pozvani
smo poticati „disciplinu istine“, iznova svraćati pozornost na riječi koje slušamo ili koje upotrebljavamo, promicati ljepotu, čistoću i snagu riječi, da
riječi otkrivaju, tumače, pojašnjavaju a ne da uništavaju, manipuliraju, vrijeđaju, ocrnjuju, kleveću, ponižavaju, siju razdor i mržnju. Ili kako je to
snažno izrekao fr. Rajmund Kupareo OP, čiju stotu
obljetnicu rođenja slavimo ove godine, kad u svojoj
pjesmi “Molitva za povratak riječi” (1973.) ističe da
treba “povratiti u iskonskom ruhu riječi ove svagdašnje naše”, i da “u izrazima riječi budu prozirne
kao voda” te da s riječima koje izgovaramo ožive i
zažive one stvarnosti koje izričemo.
Jezik i riječi mogu biti prijetnja ljudskom dostojanstvu. Manipulacija riječima prijeti štoviše slobodi jer se koristi jezikom slobode. Jezik može biti
prijetnja mišljenju kad se sve svodi na riječi, namjerno izbjegavajući promišljanje stvarnosti. Jezik
može postati i prijetnja društvenim vezama, ali i
zajedničkom životu u redovničkim i župnim zajednicama, i u Crkvi. Jedan od glavnih učinaka opakoga jezičnog manipuliranja je društveno nepovjerenje, štoviše sustavna sumnja u riječ drugoga,
izrugivanje riječi drugoga, ocrnjivanje, omalovažavanje i vrijeđanje drugoga.
Stoga propovjednik treba biti spreman stalno
učiti od drugih, od mladih i starih, od stručnjaka
i neukih ali s velikim iskustvom, učiti od svijeta,
učiti na „novom kontinentu“ interneta, tražiti nova
mjesta gdje može učiti: učiti od onih koji su otpisani u društvu, na koje nitko ne računa, koji su obespravljeni i bez prava glasa, onih koji su na periferijama, ali i na egzistencijalnim periferijama, kako
nas potiče papa Franjo. Treba voljeti one kojima
govorimo, biti prijatelj svima jer kao posrednik Riječi propovjednik očituje svima Božju blizinu i prijateljstvo. Samo onaj tko je iznutra dirnut Riječju
i sućutan pred egzistencijalnom zbiljom ljudi koje
susreće može svojom proživljenom riječju dirnuti
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srca ljudi. Ili kako upozorava sv. Augustin: “Uzalud
propovijeda Božju riječ izvana onaj tko je ne sluša duboko u sebi.”2 I papa Franjo u apostolskoj pobudnici “Radost evanđelja” (br. 150), nadahnjujući
se sv. Tomom Akvinskim, snažno podsjeća na važnost osobnog odnosa s Božjom riječju: “Svaki onaj
tko želi propovijedati, mora najprije biti spreman
dopustiti da ga Riječ duboko dotakne i da se utjelovi u njegovu konkretnom životu. Na taj će se način
propovijed sastojati od one tako snažne i plodne
aktivnosti koja je ‘prenositi drugima ono što je pojedinac kontemplirao’.”
I dok sve više poniremo u kontemplaciju Riječi tijelom postale svima želim blagoslovljen i radostan Božić. Neka nas Riječ duboko prožme kako bismo mogli naviještati evanđelje mira i radosti koja
dolazi iz susreta s Kristom!

Fr. Anto Gavrić, OP
provincijal
***

MOLITVA ZA JUBILEJ 800. OBLJETNICE
REDA PROPOVJEDNIKA
Bože, Oče milosrđa,
koji si slugu svojega Dominika de Guzmána
pozvao
da krene na put vjere
kao putujući hodočasnik i propovjednik milosti,
dok se pripremamo za proslavu jubileja Reda,
molimo te, ulij ponovno u naša srca Duha
uskrsloga Krista,
kako bismo vjerno i radosno naviještali
Evanđelje mira,
po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

PSALAM HRVATSKIH PASTIRA
U SVETOJ NOĆI
Ti koji si ove noći Svojim pogledom rastvorio nebo
I Svojim plačem skupio oko jaslica milijarde anđela,
Noćas pogledom svojim otvori vrata naših koliba
I Svojim očima raspori srca koja Te čekaju:
Da uliješ u njih Svoj blagoslov,
Jer i mi čuvamo vatru na ognjištu hrvatskom,
Poput onih pastira što čuvahu vatru Izraela.
Bjelina Tvojih vlasi punih inja
Sjetit će nas ovaca koje nam izjedoše;
Pljesak Tvojih ručica i tiho Tvoje gukanje
Oživit će pjesme i frule što nam ih zakopaše;
Bosoća Tvojih nogu i studen Tvoga tijela
Izbrisat će tragove šiba što nam ih zadadoše.
Ležaj Tvoj je sijeno jaslica,
A tih još ima u svakoj kući;
Ogrijev Tvoj je dašak živina,
A tih još ima u svakoj staji;
Hrana je Tvoja mlijeko ovaca,
A tih još ima u svakom toru.
Tebe bogati ove noći primiti neće,
Jer si siromah.
Sjeti se izrovanih stijena betlehemske spilje
I ledenih svijeća na njezinu svodu,
Pa se skloni kod nas da čuješ pjesme naše,
Pjesme Tvojih vjernih hrvatskih pastira.
A Tvoji anđeli nek zataknu svuda stjegove naše,
Stjegove pravde koju si donio s neba!
Fr. Rajmund Kupareo, OP
[1937.]

Augustin, Sermo 179,1: “Verbi Dei enim inanis est forinsecus praedicator, qui non est intus auditor.”
2
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IZ REDA

DEVETNICA JUBILEJA REDA –
DOMINIKANSKI LAICI I PROPOVIJEDANJE
Fr. Bruno Cadoré, OP
Učitelj Reda propovjednika

„Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo,
i proricat će vaši sinovi i kćeri,
vaši će starci sanjati sne,
a vaši mladići gledati viđenja.“
(Joel 3:1)

Draga braćo i sestre,

S velikom radošću pišem ovo pismo – na dan
obljetnice potvrde našeg Reda – kada započinjemo
godinu devetnice Jubileja koja je posvećena temi
„Dominikanski laici i propovijedanje“. Ova godina započinje nakon Godine vjere koju je proglasio
papa Benedikt XVI. na Sinodi o novoj evangelizaciji i prenošenju vjere, tijekom koje je proslavljena
i godišnjica početka Drugoga vatikanskog koncila,
a koju je zaključio papa Franjo proglašenjem apostolske pobudnice „Evangelii gaudium – Radost
evanđelja“.
Stoga trebamo usmjeriti svoju pozornost prema dominikanskim laicima u kontekstu u kojem
je Red propovjednika posebno pozvan razmotriti
brojne pozive na obnovu žara u evangelizaciji. Nedavna Opća skupština Reda braće propovjednika
odredila je da kao tema Jubileja bude ovaj jednostavan i radikalan moto „Poslani propovijedati evanđelje!“ Time želi asocirati na one prve dominikanske propovjednike u službi Crkve, potpuno predane evangelizaciji Božje Riječi. Moto je jednostavan,
posebno u tome što usmjerava našu pozornost na
ono što je u središtu služenja koje Crkva očekuje
od Reda: naviještati evanđelje. Moto je radikalan,
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jer nas podsjeća da ponad svih poteškoća na koje
ćemo naići i uz sve nesigurnosti koje u sebi nosimo, moramo biti raspoloženi onom „poslanju“ iz
kojeg proizlazi naš identitet. Danas bi nam, možda
više nego ikad, tema dominikanskih laika trebala
pomoći još jasnije otkriti kako smo svi, članovi Dominikanske obitelji, zajedno poslani omogućavati
komunikaciju između Boga i svijeta naviještajući
evanđelja mira.
„Dominikansko zajedništvo“ poslano propovijedati evanđelje
Naravno, puno toga se promijenilo od tih prvih
početaka Reda. Crkva je, na primjer, nastavila svoje promišljanje glede propovijedanja. Napredovala
je i u svome shvaćanju uloge laika u svjedočenju
i naviještanju evanđelja. Drugi vatikanski koncil
bio je posebno važan trenutak u crkvenoj povijesti
s obzirom na shvaćanje uloge laika. Na isti način
sada se kroz promišljanje i konkretna iskustva razvijaju novi načini na koje laici mogu postati integralni dio redova i kongregacija, novih zajednica
i drevnih tradicija duhovnog života. Sve te napore potiče snažno zajedničko uvjerenje koje je papa
Pavao VI. istaknuo tijekom Drugoga vatikanskog
koncila: Crkva postaje ono što uistinu jest u onoj
mjeri u kojoj samu sebe čini komunikacijom, odnosno, u onoj mjeri u kojoj, naviještajući evanđelje
u svijetu, želi svjedočiti da Bog biblijske objave dolazi, u Isusu Kristu, u susret ljudskome rodu kako
bi s njime ostao u komunikaciji.
Imao sam priliku, prije podosta godina, na Haitiju sudjelovati u rađanju malih crkvenih zajednica unutar župa, koje se nazivalo „bratstvima“. U
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drugim župama nazivalo ih se „Ti Legliz“ (male
Crkve). Oba nas imena sasvim jednostavno podsjećaju kako su se skupovi vjernika u prvoj Crkvi
također nazivali „bratstvima“. Bratstvo, u kojem se
prožima zajedničko iskustvo vjere i cjeloviti rast
svakog pojedinca kao ljudskog bića, bilo je također
i kušnja svjedočenja i poslanja. Na taj je način bratstvo označeno kao pečat čina rađanja Crkve…
Iako je jasno kako su se stvari promijenile od
vremena početaka Reda, ipak smo vrlo često osjetljivi na određene analogije koje nas neminovno
podsjećaju zašto su Diego i Dominik zapalili plamen propovijedanja: promjene u načinu života
Crkve posljedica su promjena u onodobnom feudalnom društvu, pronalazak novih znanja i novih
načina stjecanja znanja, velike promjene u ustroju
društva i gradova. U središtu tih promjena nalazile
su se skupine laika koji su pozivali i Crkvu na djelovanje, da se usudi izići iz čvrsto uređenih struktura koje su postale već toliko rigidne da su prijetile
ugušiti sam dah života (u Crkvi). Ti „siromašni“, ti
„ponizni“ izabrali su određeni radikalan način života koji im je omogućio svojom skromnom prisutnošću autentično naviještati živu riječ kao radosnu
vijest. Intuitivno su spoznali da je radikalizam življen u punoj ljudskosti zbog evanđelja najbolji način tumačenja Božje Riječi i očitovanja prisutnosti
Onoga koji je dolazi spasiti svijet. Nekim je od tih
laičkih skupina papa Inocent III. čak omogućio putujući i prosjački način propovijedanja. Takozvani
„Treći redovi“ prosjačkih redova na svojevrstan su
način nasljednici tih pokreta, koje treba jasno razlikovati od intuicija redovničkog života.
U tom previranju Crkve, koja je tražila kako ponovno otkriti svoju životnu snagu i autentičnost,
izraslo je „sveto propovijedanje Prouilhea“ kada
su se neki laici već na samom početku pridružili Dominikovoj pustolovini. Iščitavajući ponovno
ta vremena prvih početaka, ne mogu se oteti misli kako je u tom trenutku, kada su se prve obraćene sestre stavile pod njegovu zaštitu, a zatim Ermengarda Godoline i njen muž Sancho Gasc (8.
kolovoza 1207.), Dominik zamislio svoj pothvat
po uzoru na skupinu Isusovih sljedbenika, kako
ih opisuje Luka u svome Evanđelju, koji su počeli „obilaziti gradovima i selima propovijedajući i

navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjemu“ (Lk
8,1). Taj kratki odlomak iz Lukina Evanđelja, Lk
8,1-3, koji opisuje Isusa kao propovjednika, nalazi se u samom središtu izvješća 7 do 10 poglavlja,
u svjetlu kojeg se možemo i mi radovati, jer smo i
mi „poslani propovijedati evanđelje“ kao bratstvo.
Nadalje, slijedom „svetoga propovijedanja“ poslani smo kao obitelj propovijedati evanđelje. Pojam
„Dominikanska obitelji“ nije samo način da se
izrazi kako se nekoliko različitih skupina ujedinilo
vođeno jednim ciljem. Isto tako, izražava i način
evangelizacije, a dominikanski laici su podsjetnik
na ovaj uvjet koji je ukorijenjen u evanđelju.
Jedinstvo našemu Redu daje njegovo evangelizacijsko poslanje: laici, sestre i braća Reda članovi
su jedne obitelji čiji je identitet biti poslan propovijedati evanđelje svjedočeći o Bogu koji dolazi u
susret svijetu. Ili još bolje, možemo reći da je „dominikanski“ identitet upravo identitet obitelji –
„zajedništva“ – kojega ustanovljuje organska povezanost između evangelizacije i kontemplacije Istine
koja je živa Riječ sišla na ovaj svijet, a koju pokušavamo razvijati kroz tri oblika: molitvu, studij i
bratstvo, svatko na speciﬁčan način prema svome
staležu života. U već navedenom Lukinom Evanđelju, poslanje dvanaestorice, te zatim druge sedamdeset dvojice, pripada dinamici u kojoj se Isus
otkriva kao Riječ koja ispunjava obećanja i daje život, Riječ koju treba čuti i ostvariti u djelu, Riječ
koja ujedinjuje braću. Preporučujući braću propovjednike, papa Honorije ih je opisao kao potpuno
predane evangelizaciji Božje Riječi. To posvećenje
Riječi, propovijedanjem i kontemplacijom („Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina“, Iv 17,17), čini
naše jedinstvo. U tom je vidu dimenzija jedinstva
Dominikanske obitelji bitna zato što je povezana
s poslanjem propovijedanja Božjeg kraljevstva (u
nastavku Sinove molitve Ocu u Iv 17,28-23, Isus
jasno traži i zaziva da njegovi sljedbenici poslani u
svijet budu jedno).
Red braće propovjednika nema monopol nad
propovijedanjem ili evangelizacijom u Crkvi, ali
čini mi se da njegova „potvrda“ prije gotovo osam
stoljeća naređuje, kao „sveto propovijedanje“, da
služi karizmi propovijedanja u Crkvi. To jest, da
služi ovoj bitnoj dimenziji Crkve prema kojoj je

7

VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE

karizma propovijedanja ustanovljena, po milosti
Kristova Duha. Ova služba nije ograničena samo
na formu čina propovijedanja ili evangelizacije, već
daleko više, zbog svoga ustrojstva kao obitelji ujedinjene za propovijedanje, Red također podsjeća u
samom okrilju Crkve da evangelizacija pridonosi
ustanovljenju Crkve kao bratstva i zajedništva.
Razgovor i zajedništvo
U svjetlu toga trostrukog prisjećanja – Crkve
kao bratstva, početaka svetog propovijedanja Reda
i jedinstva Dominikanske obitelji – pozivam vas
da svoja razmišljanja nadahnjujete temom za ovu
godinu „Dominikanski laici i propovijedanje“. Sve
što je dosada već rečeno posvješćuje nam da formulacija ove teme otvara šire obzore kako bi bolje
razumjeli na koji je način angažman laika u Dominikanskoj obitelji odlučujući za poslanje propovijedanja Reda.
„Zadaća je laikâ, po vlastitom pozivu, tragati za
Božjim kraljevstvom baveći se vremenitim stvarima i uređujući ih po Božjemu. Oni žive u svijetu,
to jest u svim i u pojedinačnim službama i poslovima svijeta te u uobičajenim uvjetima obiteljskoga i društvenoga života, kojima je njihov život na
neki način protkan. Bog ih ovdje poziva da obnašajući svoju vlastitu dužnost i vođeni evanđeoskim
duhom, tako reći iznutra poput kvasca, pridonose posvećenju svijeta“ (Lumen gentium, 31) Iz te
općenite perspektive, izraz „dominikanski laici“
omogućuje obuhvatiti svu raznolikost muškaraca i žena koji danas žele, milošću svoga krštenja,
sudjelovati u Kristovu poslanju – „živo uprisutniti
Krista među narodima“ (Prolog Pravila iz 1968.) –
stavljajući se u školu sv. Dominika. Svi su oni, kao
laici, pozvani „potruditi se kako bi božansku poruku spasenja upoznali i primili svi ljudi diljem zemlje“ (Dekret o apostolatu laika, 3). Svi su pozvani
tako činiti pridonoseći stvaranju te Dominikanske
„obitelji“ poslane propovijedati evanđelje.
Kao dominikanski laici, „vjerni svom pozivu nastoje usvojiti duh sv. Dominika, crpe čvrstu
vjeru ustrajnim razmatranjem, molitvom i studijem; neka prema svojim sposobnostima pružaju
živo svjedočanstvo te vjere u svakoj prigodi i pred
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onima koji vjeruju, a neka pouče u vjeri one koji ne
posjeduju Kristovo svjetlo. Tako će Red njihovom
pomoću potpunije postizavati svoj cilj. Neka pažljivije promatraju ljudsku bijedu, tjeskobu i težnje
te suosjećaju s njima. Vođeni svjetlom evanđelja i
duhom Crkve neka u zajednici s ljudima dobre volje putem apostolske istine promiču sve što je istinito, pravedno i sveto, i neka nastoje prema svojim
mogućnostima pomoći svim ljudima u njihovim
potrebama, u duhu radosti i iskrene slobode“ (Prolog Pravila trećoredaca svetog Dominika – laičkih
bratstava sv. Dominika iz 1968., preveo A. Fazinić,
Zagreb, 1972, str. 9-10).
Među dominikanskim laicima, članovi laičkih dominikanskih bratstava očito imaju istaknuto mjesto jer slobodno odlučuju angažirati se cijeli
život obećanjem da će na speciﬁčan način sudjelovati u Kristovu poslanju kao članovi Reda. Oni
tako očituju svoju zauzetost za živu Riječ, ne samo
u svome životu krštenika, nego i u zajedničkoj ravnoteži svojih obveza i svoga života koji žele da bude
„propovijedanje“, služeći Bogu u njegovoj komunikaciji sa svijetom. Istovremeno, u životu Reda laička dominikanska bratstva očituju zahtjev propovijedanja Riječi, usmjerujući uvijek to propovijedanje
na izgradnju Kristove Crkve tražeći zajedništvo i
jedinstvo. Dobro znamo da danas trebamo promišljati o raznolikosti u okrilju tih bratstava, tražeći
zajedno kako najbolje prihvatiti, promicati i povezivati tu raznolikost u konkretnom svjedočanstvu
laičkog života koji teži biti propovjednički.
Postoje i drugi načini kako laici mogu pripadati
Dominikanskoj obitelji i sudjelovati u dominikanskom poslanju, bez zavjetovanja u toj formi: laici
suradnici pri Kongregacijama sestara dominikanki
(pri pojedinom samostanu ili pri zasebnoj organizaciji), nasljednici srednjovjekovne „milicije“; Međunarodni pokret dominikanske mladeži, Dominikanski volonteri, članovi Lataste bratstava i pokreti nadahnuti njegovim vizijama Betanije. Svaka
od tih skupina očituje svoju pripadnost i predanje
Dominikanskoj obitelji na svoj poseban način.
Kao i u svakoj obitelji, postoje i prijatelji koji,
bez izričitog opredjeljenja za takvu pripadnost, sudjeluju u poslanju, bilo profesionalnom suradnjom
koju čvrsto ukorjenjuju u duhu sv. Dominika (npr.
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stručnjaci u podučavanju, nakladništvu, komunikacijama) ili zato što su izabrali evangelizaciju
(npr. brojni laici angažirali su se u poslanju propovijedanjem krunice u dominikanskoj tradiciji). Pojam Dominikanske obitelji, dominikanskog zajedništva, omogućuje nam ujediniti sve te dimenzije:
braću svećenike i suradnike, klauzurne i apostolske sestre, svećenička i laička bratstva itd., u ime
evangelizacije, zajedničkog poslanja za Kraljevstvo
Božje, poštujući autonomiju poziva s njihovim posebnostima (usp. Spis iz Bologne).
Raznolikost je važna zbog isticanja osjećaja povezanosti između dominikanskih laika i propovijedanja. Odmah treba istaknuti kako sam pojam
„propovijedanje“ treba koristiti u najširem smislu,
priznavajući speciﬁčnu narav propovijedanja homilije u liturgijskom slavlju, kao što je određeno crkvenim propisima. „Proricat će vaši sinovi i kćeri!“
Evangelizirati Riječ Božju, proglašavati Kraljevstvo
Božje, naviještati evanđelje, propovijedati evanđelje mira, širiti Kristovu prisutnost… Svi ti izričaji
odjekuju iz Joelova proročanstva: svi će prorokovati, svi će govoriti „u ime Božje“! Terminologija
Drugoga vatikanskog koncila jasno izražava speciﬁčnu narav laičkog poziva na evangelizaciju i u
tome se povezuju dominikanski laici s poslanjem
službe propovijedanja Reda. Ta speciﬁčnost je bivalentna. Odnosi se na točno određena i konkretna okruženja u kojima dominikanski laici žive i
svjedoče te u službi evangelizacije dopuštaju Redu
ispunjavati svoje poslanje, „što potpunije ostvariti
svoju svrhu“. Također se dotiče i doprinosa samom
Redu i dominikanskom zajedništvu kao jedan drugi, komplementaran način suradnje na ostvarenju
poslanja Reda. Prve žene obraćenice posvijestile su
Dominiku nužnost da ih zaštiti. A prvi siromašni
valdezi pokazali su da je svjedočanstvo radikalnosti nositelj evanđeoskog svjedočanstva.
Čini mi se kako dominikanski laici mogu, samim svojim životom kao laika, na nekoliko načina
omogućiti potpunije ispunjenje svrhe Reda. Kao i
kod braće i sestara Reda, i propovijedanje dominikanskih laika ukorijenjeno je u njihovu životnom
iskustvu. Upravo zato njihov bogati speciﬁčan
doprinos propovijedanju Reda proizlazi iz iskustva obiteljskog i profesionalnog života, iskustva

roditeljstva, njihova iskustva života u Crkvi, iskustva mladih u suvremenom društvu, posebnog
iskustva krštene osobe koja svjedoči svoju vjeru
među pripadnicima svoje obitelji i prijateljima, s
kojima je svakodnevno i s ljubavlju povezana, a koji
ipak ne dijele istu vjeru i, često, ne pokazuju nikakvu želju za istom vjerom. Laici, štoviše, dobro
poznaju teškoće svjedočenja vjere u svijetu koji ih
promatra s ravnodušnošću, skepticizmom i nevjerom. To se doista razlikuje od načina svjedočenja
redovnika i to treba obogaćivati propovijedanje
Reda kao cjeline. Isto tako, laik u svojim poslovnim, obiteljskim ili društvenim aktivnostima ima
iskustvo koliko su kršćanski zahtjevi za bratstvom
i istinom, prema kojima nastoji pridonijeti preobrazbi svijeta, još jedan način propovijedanja bitno
povezan s njegovim položajem u životu, a koji se
opet povezuje s propovijedanjem „obitelji propovjednika“ u cjelini.
Kroz sva se ta iskustva stječe iskustvo Boga,
njegove prisutnosti, njegove Riječi, njegove Providnosti… Govoriti u „ime Božje“ znači dopustiti da dah Božji nadahnjuje naše ljudske riječi tako
da svjedoče o prisutnosti i „životu u nama“ Onoga
koji je veći od svih nas. Također nam dopušta da
u sebi, u dubini vlastitog iskustva, osjetimo tajanstveni odjek iskustva što ga je sam Bog, u svome
Sinu, htio imati o ljudskoj naravi. Lako je razumjeti da je komplementarnost između propovijedanja
laika i propovijedanja braće i sestara angažiranih
u Dominikanskoj obitelji kao posvećenih osoba
posljedica komplementarnosti iskustva ljudskog
života. Iz te perspektive, važno je istaknuti da je
jedna od zadaća Dominikanske obitelji da se organizira na takav način da ta višestruka iskustva – i
to ne samo konkretna djela evangelizacije – međusobno komuniciraju i poučavaju o Božjoj prisutnosti i providnosti. Čini mi se da prečesto smatramo
kako smo već svi svjesni posebnosti iskustva biti
dominikancem danas u različitim životnim staležima, da znamo kako žive različiti članovi naše
obitelji … U biti, možda prečesto, mislimo da je
moguće graditi našu „obitelj“ prešućujući ono što
je sami temelj propovijedanja, zato što je to temeljno mjesto djelovanja milosti u svakome ponaosob. Kako bismo bili u službi komunikacije između Boga i ljudskog roda, moramo naći vremena i
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pronaći način kako saslušati odjeke mnogih razgovora koje On vodi u ovome svijetu.
Počevši od tih postavki, možemo reći da dominikanski laici obogaćuju način na koji Red iz dana
u dan mora učiti „voljeti svijet“ kojemu smo poslani propovijedati, ne samo pronicljivim, relevantnim
analizama svijeta nego i tako što ćemo se učiniti ranjivima raznim iskustvima svijeta koja stječu razni
članovi Dominikanske obitelji. Štoviše, time će Red
u svojoj raznolikosti naučiti dopuštati da ga obilježe
različita tumačenja Riječi koje proizlaze iz srži tih
iskustava. S Biblijom u jednoj ruci, a s novinama u
drugoj, rado su govorila neka naša starija braća. Zajedničko iskustvo još više obogaćuje taj stav. Svjestan toga Red će u svojoj cjelovitosti uvijek moći sve
više jačati svoje uvjerenje da je jedna od prvih dužnosti naviještanja evanđelja dopustiti svakomu sugovorniku da razazna vlastito mjesto u Kraljevstvu
koje je naviješteno, da otkriju vlastitu odgovornost
koju preuzimaju kada prihvate da su sada i oni poslani. U okrilju Reda, dominikanski laici imaju dužnost podsjećati druge članove na ovu prvu očitu činjenicu: laici u Crkvi nisu ponajprije primatelji propovijedanja, evangelizacije i pastorala, nego doista
ljudi koji su pozvani biti njegovi sudionici.
U zajedništvu, obnoviti žar za evangelizaciju
Crkva je dosta nedavno uvela pojam „duhovne obitelji“, koji posebno odgovora onomu što se
uobičajeno nazivalo „nove zajednice“. Na neki način, ako prihvatimo ovaj anakronizam, možemo
se usuditi reći da je „sveto propovijedanje“ od samih početaka odgovorilo toj deﬁniciji i da je danas
Dominikanska obitelj njegovo ispunjenje. Kao što
se stalno iznova ponavlja, hitno je da Crkva obnovi žar za evangelizacijom, što znači da se i sama
treba istovremeno jačati i rasti snagom i milošću
evangelizacije. U tom je vidu hitno da se inicijativa
evangelizacije ne promatra samo kao plod kleričkih napora u Crkvi, nego više kao plod zajedničke
inicijative kojom Crkva u cjelini pokreće ono što je
bitno za nju, idući odvažno u susret svojim suvremenicima. Na taj način, kako bi postala ono što je
u svojoj biti, Crkvi je potreban angažman svih u
pothvatu darivanja evanđelja svijetu. Kako možemo ne čuti taj hitan poziv našem Redu? Kao „sluga
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karizme propovijedanja“ Red propovjednika ima
dužnost promicati karizmu za evangelizaciju, i pokazati da se radi o samoj naravi Crkve, integriranjem dominikanskih laika u jedinstveno dominikansko zajedništvo. No to znači da u Redu, a možda i u Crkvi, treba hitno uvažavati da se horizonti
evangelizacije više ne mogu deﬁnirati bez čvrste
komunikacije između svih, laika, službenika i osoba posvećenog života, dajući posebnu pozornost
iskustvu i misionarskoj težnji laika.
Nekoliko mi se elemenata čini odlučujućim u
posebnom doprinosu dominikanskih laika toj obnovi žara za evangelizacijom na razini cijele Dominikanske obitelji. Prije svega, uz rizik da kažu nešto banalno, laici nas podsjećaju kako se evanđeoska intuicija poput one koju je imao sv. Dominik
ne može svesti samo na redovnički način života. U
duhovnoj obitelji uvijek postoji rizik da se dopušta uvođenje razlika iz kojih se, implicitno, izvode lažne hijerarhije: posvećene osobe ili neposvećenih, svećenici ili nesvećenici, muškarci ili žene,
mladi ili stari. Potrebna nam je jednostavnost, a i
hrabrost, da se suočimo s napastima te ispravimo
pogreške. Samo ćemo tako moći na najbolji mogući način ostvarivati karizmu propovijedanja u službi Crkve koja je i sama bratstvo. Slušajući dominikanske laike kako govore o svojim radostima, ali i
o teškoćama kroz koje prolaze u svojim crkvenim
angažmanima, prečesto otkrivamo da, iako je općenito potpora laika vrlo poželjna, njihove inicijative, njihova teološka formacija, njihovo teoretsko i
praktično znanje, njihova ljudska iskustva nisu uvijek prihvaćena kako bi trebala biti. Kao da postoji
pristranost koje se mjesto pridaje riječi svakoga ponaosob u crkvenom dijalogu. Inzistiranje na angažmanu dominikanskih laika u propovijedanju znači, u tradiciji Reda, inzistirati na zahtjevnosti studija. Naime, kao što je rečeno na početku, propovijedanje mora naći svoj izvor u ravnoteži između triju
oblika kontemplacije koji su molitva, studij i bratski
život. Naviještanje Riječi, slušanje težnji suvremenog svijeta za istinom, traženje uvođenja najboljih
uvjeta za dijalog s kulturama i novim saznanjima
zahtijeva askezu studija. Red ne smije nikada prestati biti „studentom“ kako bi svjedočanstvo i riječi
vjere pronašle u studiju i poznavanju tradicije Crkve onu jasnoću i objektivnost koje sugovornicima
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otvaraju istinske putove slobode na kojima će razvijati vlastito razumijevanje vjere u Crkvi.
Raznolikost konkretnih situacija u kojima laici
žive također je vrlo veliko bogatstvo za cijelu Dominikansku obitelj. Pomaže nam, naime, da se ne
prepustimo onoj lakoći s kojom bi se ljudske, osobne, obiteljske i društvene stvarnosti mogle prikazivati istoznačno niti da stvaramo „teoretsko“ gledište koje bi moglo postati normativno i reduktivno.
U konkretnom iskustvu nastaju pitanja o bračnom
životu, odgoju djece, profesionalnoj odgovornosti,
nesigurnosti posla, o ekonomskom standardu, političkom ili društvenom angažmanu. U istom se
konkretnom iskustvu doživljava smrt supružnika
ili djeteta, katkada teški trenutci za promjenu profesije, razdoblja prijelaza u mirovinu, poteškoće
koje donosi starost. Budući da su sva ta iskustva, u
njihovu konkretnom životu, u dijalogu s njihovim
predanjem propovijedanju evanđelja, dominikanski laici nude jedinstven doprinos razumijevanju
Riječi Božje u okrilju Dominikanske obitelji.
Inzistiranje Crkve na obnovi evangelizacije često ide zajedno s konstatacijom da „sekularizacija“ predstavlja glavni izazov za naviještanje Kraljevstva. I ovdje treba istaknuti posebnu značajku iskustava koje laici imaju o toj sekularizaciji u
svom profesionalnom, prijateljskom i obiteljskom
okruženju. Koliko puta čujemo braću i sestre laike
kako iskazuju svoju žalost kada se članovi njihovih
obitelji nekako ravnodušno udaljuju od vjere, usamljenost koju osjećaju kad im se čini gotovo nemogućim javno očitovati svoju vjeru u sredinama gdje
žive ili rade, nerazumijevanje s kojim se suočavaju
kada pokušaju pokazati kako nužno nema proturječja između modernog razuma, koji je pretežno
znanstveni i tehnički, i vjerskih uvjerenja i vrednota! Koliko li puta neki iznose, u vrlo različitim
kulturalnim kontekstima, teškoću u pronalaženju
ispravnog stava u aktualnom kontekstu religijskog
pluralizma! Tu dominikanski laici mogu pomoći
cijeloj Dominikanskoj obitelji kreativno razvijati
propovijedanje koje povezuje svjedočanstvo vidljivo u njihovu životu i određenu riječ.
Promatrajući tu komplementarnost, angažman
Dominikanske obitelji u zajedničkom poslanju
evangelizacije mogao bi sebi postaviti nekoliko

prioritetnih ciljeva. Prije svega, jasno je da svako
mjesno „sveto propovijedanje“ treba odrediti te
prioritete, svjesno svoje konkretne zbilje, vlastite
kulture zemlje i njene speciﬁčne crkvene povijesti. No čini mi se da je razmišljanje drugih članova
Dominikanske obitelji s laicima posebno potrebno
danas kada se planira obnova evangelizacije s obiteljima, na području obrazovanja, usmjerena prema mladima. Treba tražiti njihovo iskustvo praktičnoga suvremenog znanja kako bi se bolje deﬁniralo izazove evangelizacijskog susreta sa znanstvenim i tehničkim kulturama, kao i s kulturama
novih društvenih mreža. Svraćajući posebnu pozornost na iskustvo laika možemo naučiti u čemu
sekularizacija remeti običaje priznanja Crkve, ali i
gdje otvara nove putove slobode za evangelizaciju.
U ovo vrijeme poziva na obnovu evangelizacije, čini mi se da je Red propovjednika na poseban
način pozvan integrirati u dinamiku svoga poslanja prioritetnu pozornost promicanju poziva laika
za pronošenje evanđelja svijetom. To bi bio divan
način služenja Crkvi u današnje vrijeme. Posebno
bih istaknuo potrebu razvijanja određenih načina
i sredstava za postizanje toga cilja. Duh u kojem
su razne skupine dominikanskih laika pozvane živjeti mora biti i ostati obilježen radošću, slobodom
i jednostavnošću: u toj nas perspektivi usmjeruju
i dokumenti napisani za dominikanski laikat nakon Koncila. Laička dominikanska bratstva imaju
istaknutu odgovornost u cijelom spektru različitih
skupina laika, zato što nastoje pokazati, u potpuno
laičkom životu, ravnotežu svih dimenzija tradicije
sv. Dominika. Trebamo osigurati da bratstva ponude tu mogućnost života u školi sv. Dominika, i
da se odlučno osiguraju od svake „kontaminacije
redovničkim životom“ te izbjegavaju formalizme
koji bi odveli do skleroze. Zbog svega toga, moramo biti otvoreni nastanku drugih oblika laikata u
Dominikanskoj obitelji, upravo zbog raznolikosti
životnih iskustava koje smo već spominjali. Izazov evangeliziranja mladih zasigurno nas poziva
da promičemo, koliko možemo, one skupine koje
mogu sudjelovati u koordinaciji Međunarodnoga
dominikanskog pokreta mladih, ne kao „pastoralne“ skupine sa skupinama mladih, već kao skupine koje se stvaraju i formiraju da postanu skupine
mladih misionara za mlade (obraćajući posebno
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pozornost na one mlade koji nisu primili vjeru i na
one koji žive u kontekstima udaljenim od duhovnih tradicija). Tijekom ove godine, smatram važnim da drugi članovi Dominikanske obitelji uzmu
vremena saslušati, upoznati i bolje razumjeti laički
poziv unutar poslanja Reda, te na taj način mognu
još više sudjelovati u promicanju toga poziva.
Ako razvijemo tu dinamiku dominikanskog
laikata, to će nas obvezati da promičemo u Crkvi
razmišljanje o aktualnosti laičkog poziva u evangelizaciji koji se odnosi na sve krštene, te također
razmišljanje o doprinosu „laičkih zajedništava“
koje su sastavni dio posebnih duhovnih tradicija
uspostavi mjesnih crkvenih zajednica.
Proricat će vaši sinovi i kćeri… Posvećivanje
jedne godine u devetnici pripreme za Jubilej Reda
temi „dominikanski laici i propovijedanje“ može
nam pomoći da budemo svjesniji izazova da smo

„poslani propovijedati evanđelje“ u Dominikanskoj obitelji. To je, u biti, poziv svima da svoju želju
za evangelizacijom još dublje ukorijenimo u otajstvo našega krštenja koje nas usmjeruje na izgrađivanje Crkve u svijetu kao sakramenta spasenja.
Pozivam sve zajednice Reda te sve zajednice i skupine Dominikanske obitelji da tijekom ove godine nađu vremena za produbljivanje ove zamisli. U
tom vidu, pozivam sve da iskoriste korizmeno vrijeme i svakoga tjedna pronađu vremena za zajednički „lectio divina“ nedjeljnih liturgijskih čitanja,
utemeljujući iznova svoje zajedništvo dok slijede
put na kojem Crkva poziva katekumene da se nanovo rode radošću evangeliziranja.
Preveli:
fr. Mirko Irenej Vlk, OP
fr. Anto Gavrić, OP

IRAČKI DOMINIKANAC YOUSIF THOMAS MIRKIS NOVI
NADBISKUP KIRKUKA I KALDEJSKE CRKVE U IRAKU

Sveti otac, papa Franjo, dao je svoj pristanak kanonskom izboru Biskupske sinode Kaldejske crkve
da fra Yousif Thomas Mirkis OP bude pomazan za
pomoćnog biskupa Babilonskog patrijarhata i Kaldejaca te postane nadbiskupom Kirkuka. Biskupsko
ređenje je bilo u Rimu 24. siječnja 2014.
Yousif Thomas Mirkis rođen je u Mossoulu, u
Iraku, 1949. godine. Pohađao je Sjemenište sv. Ivana
u Mosulu, a kasnije je nastavio studij u Francuskoj,
gdje se i pridružio Redu braće propovjednika 1975.,
a zaređen je 1980. godine. Doktorirao je teologiju i
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povijest religija na Sveučilištu u Strassbourgu, a također je postigao i prvostupanjsku diplomu iz etnologije na Sveučilištu u Nanterri.
Suosnivač je katedre ﬁlozoﬁje i teologije na Babel
College (1989.) na kojem predaje i bavi se znanstvenim radom od 1989. do 2001. godine. Potom je godine 2006. osnovao Akademiju humanističkih znanosti u Bagdadu. Član je Društva iračkih novinara,
Udruženja novinara iz zemalja trećeg svijeta sa sjedištem u Berlinu i Međunarodne udruge katoličkog
tiska (UCIP).
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Prvi put je obnašao dužnost starješine u dominikanskoj zajednici u Bagdadu od 1994. do 2000. godine, a u istom periodu je i pisao knjige o kršćanskom odgoju i obrazovanju za iračko Ministarstvo
obrazovanja. Od 1995. godine urednik je časopisa
“Al-Al-Fiker Masihi” (Kršćanska misao) i direktor
nakladničke kuće “Al-Nasira”.

Kirkuk je grad udaljen otprilike 200 km sjeverno
do Bagdada i ima populaciju od oko 10 000 kaldejskih kršćana razdijeljenih u šest župa o kojima pastoralnu skrb vodi šest svećenika.
Dominikanci su u Iraku imali relativno jaku prisutnost, dvije zajednice, jednu u Bagdadu, a drugu u
Mosulu – sve zajedno osmero braće dominikanaca.

U vrijeme izbora po drugi put obnašao je dužnost starješine dominikanske zajednice u Bagdadu.
Govori arapski, armenski, francuski i engleski jezik.

KRŠĆANI NESTAJU U IRAKU
Razgovor s iračkim dominikancem mons. Yousifom Mirkisom, kaldejskim nadbiskupom Kirkuka.

Bojite li se da će kršćanstvo nestati u Iraku?

... zbog koje posebno trpe kršćani?

MONS. MIRKIS: Apsolutno. Upravo nestajemo, kao što su nestali kršćani u Turskoj, Saudijskoj
Arabiji i u Sjevernoj Africi. Pa čak su i u Libanonu
kršćani samo manjina.

MONS. MIRKIS: Kršćani pripadaju poniženom
društvu. No puno su učinili. Pogledajte u Libanonu ili Siriji. Naravno, i ovdje u Iraku. Treba znati da
u Iraku nije postojao nijedan kršćanski geto. Kršćani su bili prisutni u svim društvenim područjima. Oni dokazuju najvišu razinu pismenosti. Prije
2003. godine u Iraku je bilo oko 3 posto kršćanske populacije. Pa ipak, gotovo 40 posto liječnika
bili su kršćani. Isti je odnos bio među inženjerima.
Mislim da to nije neznantno. Inače smo bili brojni
među intelektualcima, piscima i novinarima. Bile
su to obrazovane osobe, otvorene zapadnom svijetu. Kršćani su bili pokretač modernizacije u Iraku

Što će izgubiti Irak ne bude li više kršćana?
MONS. MIRKIS: Destabilizirat će se socijalna ekologija. Svakome su društvu potrebne njegove sastojnice. To se moglo uočiti u Njemačkoj prije
80 godina: tada je cijela jedna skupina bila isključena iz društva. Trenutačno smo u Iraku svjedoci nove
1933. Uostalom, uočavam brojne paralele s Europom
između rata. Kao što je Njemačka iz razdoblja prije 1933. bila nestabilna zbog poraza u Prvome svjetskom ratu, arapski je svijet od 1967. izgubio ravnotežu. U tom razdoblju smo mi drugi Arapi izgubili
Šestodnevni rat protiv Izraela. To je do danas ostala
trauma. Kao što je Prvi svjetski rat prouzročio Drugi
svjetski rat, iz poraza 1967. nastala je sadašnja kriza.

Koji su razlozi toga velikog doprinosa?
MONS. MIRKIS: Ti su razlozi povezani s poviješću. Crkve su tradicionalno vodile brojne školske
ustanove i bolnice. Osim toga, kršćani su uvijek bili
otvorena duha, poligloti i usmjereni prema Zapadu.
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Odatle proizlazi visoka razina edukacije. No očito je
da zbog trajne emigracije gubimo svoju dinamiku.
Egzodus se je ubrzao u posljednjih deset godina?
MONS. MIRKIS: Da. Nije danas lako biti kršćanin u Iraku. Prije 2003. bilo nas je oko 3 posto u
populaciji. Danas nas je možda još 1 posto. Znate, iračka se povijest odvija u ciklusima. Otprilike
svake se desete godine suočavamo s novim problemom koji kao posljedicu ima odlazak vjernika. Rođen sam 1949. godine, godinu dana nakon osnutka
izraelske države. Taj je događaj traumatizirao Bliski Istok. Zatim je ubijen naš irački kralj. Međutim, kršćani su dobro živjeli za vrijeme monarhije. Imali su puno sloboda. Zatim je ubijen i kraljev
ubojica, koji je postao predsjednik. I njegov je ubojica doživio istu sudbinu. Zatim se 1967. dogodio
rat 1967. protiv Izraela, pa rat između Iraka i Irana,
itd. Ne znam jesam li sve spomenuo. Nestabilnost i
emigracija nastale su iz tih događaja.
No dolazak terorista ISIL i mržnja koju iskazuju
prema kršćanima predstavljaju novu situaciju?
MONS. MIRKIS: Zasigurno. No i taj bih događaj smjestio u širu razinu. Konfrontacija između
Zapada i Sovjetskog saveza zamijenjena je kontrastom između zapadnog i islamskog svijeta. To je
rat između modernosti i veličanja prošlosti. Naprimjer, salaﬁsti se već svojim vlastitim imenom pozivaju na pretke iz 7. stoljeća koje žele oponašati.
Biste li onda rekli da je usmjerenje kršćana prema zapadnom svijetu jedan od razloga mržnje
ekstremista?
MONS. MARKIS: Da. To je jedan od izvora mržnje. Međutim, džihadisti ne mrze samo kršćane,
nego i sve oni koji se ne slažu s njihovim pogledom
na svijet.
Na koji način voditi intelektualnu borbu protiv
tog ekstremizma?
MONS. MIRKIS: Dijalog i kultura najbolji su
ustuk. Što je neka zemlja obrazovanija, manje će biti
prijemljiva za fanatizam. Svoje nade polažem u mladi naraštaj. Uvijek sam ih nastojao odgajati. Uostalom, nisam samo tiskao kršćansku reviju za odrasle,
nego i časopis za djecu. U tim smo publikacijama
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uvijek isticali ljubav prema Bogu i bližnjemu te poštivanje drugoga. Među mojim je čitateljima 15 posto bilo muslimana. Iznimno su cijelini ono što smo
radili. Irački narod u sebi nije fanatičan. No i njega
su, kao i islamski svijet općenito, kidnapirali fanatici. I sada se ne može pomaknuti.
Videći da broj sve više opada, hoće li kršćani
imati snage voditi taj dijalog i dati svoj kulturalni doprinos?
MONS. MIRKIS: U dijalogu smo s muslimanskom elitom. Kad se susretnemo u okviru konferencija, kao braća smo. No problem proizlazi iz
činjenice da je i sama iračka elita marginalizirana. Proteklih se godina dogodio svojevrsni masakr
među intelektualcima. Naročito od 2003. godine,
u atentatima je ubijeno više od 180 sveučilišnih
profesora. Velika je većina liječnika napustila zemlju. Mi smo kršćani oslabljeni, ali i muslimanska
elita je oslabljena. A posljedice su vrlo teške.
Jeste li već prihvatili poraz u Iraku?
MONS. MIRKIS: Ne, ali samo nastojim biti realist. Zasigurno, vjera još uvijek nosi nadu. Osobno neću napustiti zemlju. Ali što reći mladim ljudima koji od mene traže da im dadnem razloge
da ostanu ovdje? Tijekom proteklih deset godina
oplakali smo gubitak jednoga biskupa i šest svećenika, kao i otprilike tisuću vjernika koji su izgubili
život u atentatima. Mogu ih razumjeti da odlaze.
Nemaju svi vjeru i nadu.
U čemu bi se mogao sastojati socijalni doprinos
kršćana u aktualnoj situciji u Iraku?
MONS. MIRKIS: Moramo nasljedovati riječi
Isusa Krista i biti sol zemlje. Trenutačno se biskupija Kirkuk, primjerice, priprema za kampanju pomoći sa živežnim namirnicama za muslimane koji
su podrijetlom s područja koje je okupirao ISIL i
koji su našli utočište u Kirkuku. Oni trebaju znati da ih njihova braća kršćani vole. Brojni se moji
vjernici odriču kako bi mogli davati drugima. To je
naša uloga.
Izvor: www.aleteia.org
Preveo:
Fr. Anto Gavrić, OP
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ZASJEDANJE DOMINIKANSKIH EUROPSKIH
PROVINCIJALA

Godišnje zasjedanje europskih provincijala, generalnih vikara i provincijskih vikara (IEOP) održano je od 22. do 26. travnja u Dublinu, u organizaciji
Irske dominikanske provincije. Na zasjedanju je, uz
tridesetak provincijala i vikara, sudjelovao i Učitelj
Reda braće propovjednika Bruno Cadoré te četiri
njegova sociusa iz Generalne kurije Reda u Rimu.
Središnja tema susreta bila je “Intelektualno poslanje dominikanskog reda u Europi”.
Irski dominikanac Liam G. Walsh, umirovljeni profesor teologije Sveučilišta u Fribourgu (Švicarska) nastojao je pokazati kako provincije danas
mogu razviti intelektualno poslanje u Europi. U dominikanskome redu studij se odnosi na sve članove reda i na život cijele provincije. Predavač je pokazao kako se razvijalo dominikansko zakonodavstvo o studiju i studijskim centrima u proteklih 50
godina. Na dominikanskim učilištima studij postaje ministerij, apostolska djelatnost. Dominik je dao
novu distinktivnu formu propovijedanju, a dominikansko poslanje je propovijedanje. Propovijedanje se shvaća kao promišljanje i vodi k zajedništvu.
Ono treba voditi prema zajedništvu vjere i nastoji
sačuvati zajedništvo vjere. Predavač je istaknuo sv.
Tomu Akvinskog kao model teologa koji je studirao
sve znanosti svoga vremena jer je htio biti u dijalogu sa svima. Rasprava koja je uslijedila usredotočila
se na oblike učilišta, centara i instituta koji postoje i djeluju u provincijama i na razini Reda, teškoće
u njihovu održavanju i razvijanju te odnos studija,
učilišta i zajedničkog života.
Na zasjedanju provincijala najčešće se spominjalo odredbe Opće skupštine Reda održane u Trogiru 2013. godine, posebice odredbe koje se odnose
na studij, organizaciju i strukturiranje postojećih
studija i institucija. Tako je socius Učitelja Reda za

intelektualni život fr. Michael Mascari prikazao rad
povjerenstva za intelektualni život na Općoj skupštini u Trogiru, s glavnim područjima te ciljevima
koje su htjeli istaknuti u Aktima Opće skupštine.
Rektor Papinskog sveučilišta Sv. Tome u Rimu
(Angelicum) fr. Konštanc Adam prikazao je značenje toga Sveučilišta za Red i Crkvu te dominikanske
provincije u Europi. Sveučilište ima četiri fakulteta
(teologiju, ﬁlozoﬁju, kanonsko pravo i socijalne znanosti). Uz to, Sveučilištu je aﬁlirano još drugih 16
instituta sa svih strana svijeta, a od toga je najviše
dominikanskih učilišta i instituta (npr. dominikansko učilište u Bologni, Institut sv. Tome Akvinskog
u Kievu, u Ukrajini, dominikansko on-line sveučilište Domuni, itd.).
Učitelj Reda Bruno Cadoré ponovno je posvijestio braći ono što je napisao i rekao deﬁnitorima
na Općoj skupštini u Trogiru, tj. da studij pripada
našem poslanju, studij je dio čina propovijedanja u
poniznom kontempliranju istine. Studij je put koji
nam pomaže razumjeti suvremeni svijet, suvremene sustave misli, shvatiti tradiciju i čitati znakove
vremena. Provincijski studijski centri trebali bi animirati u studiju život cijele provincije. Naši centri i
instituti trebaju nam pomoći vidjeti što je potrebno
današnjem propovjedniku. Propovijedanje je prioritet Reda, a studij je njegov sastavni dio. Tako možemo vidjeti i prepoznati koji doprinos, kao članovi
Reda propovjednika, možemo dati Crkvi.
Fr. Michel Van Aerde, viceprovincijal Južne Belgije, prikazao je rad dominikanskog on-line sveučilišta Domuni koje djeluje već 15 godina. To sveučilište ima 2000 upisanih studenata, iz više od 50 zemalja i s pet kontinenata. Djeluje u četiri jezične sekcije: francuski, španjolski, engleski, arapski. Uskoro
će krenuti s talijanskom sekcijom, a priprema se i
15
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hrvatska sekcija. Sveučilište daje kanonske diplome
i diplome koje priznaje država Francuska. U rujnu
ove godine započinje s radom i doktorska škola. Provincijali su također raspravljali o službi, ulozi i osobi
sociusa Učitelja Reda za apostolski život. Novi socius za Srednju i Istočnu Europu je bivši poljski provincijal fr. Krzysztof Poplawski.
Provincijali su informirani i o održavanju Međunarodnoga studijskog tjedna za braću u formaciji,
koji IEOP redovito podupire, a održava se u Trogiru
i Čiovu. Također su obaviješteni o postupku u tijeku
spajanju triju španjolskih provincija u jednu provinciju (do 2016. godine), kao i o procesu spajanju dviju
provincija u Belgiji u jednu provinciju.
Uz predavanja i rasprave organiziran je i posjet u
Brú na Bóinne, posebice Knowth, s neolitskim nadgrobnim spomenicima iz vremena prije 3000 godina pr. Krista, prije egipatskih piramida. To je najveći megalitski prethistorijski arheološki lokalitet u
Europi. Posjetili smo i Monasterboice, gdje se nalazi

nekoliko monumentalnih križeva iz 10. stoljeća, s
motivima iz Isusova života.
Također smo u Dublinu posjetili monijalne sestre dominikanke sv. Katarine Sijenske te samostan
Irske dominikanske provincije St Saviour u Dublinu, gdje se nalazi provincijsko učilište i kuća studentata sa 16 studenata. Irska dominikanska provincija ima 22 zajednice u Irskoj, zatim u Rimu, Lisabonu, Teheranu (Iran) i provincijski vikarijat u
Trinidadu i Tobagu.
Zanimljivo je bilo vidjeti da se u Irskoj, a pogotovo u dominikanskim samostanima i župa, posebno
časti sv. Martin de Porres. Sljedeći susret europskih
provincijala bit će u pouskrsnome tjednu 2015. godine u svetištu Madonna dell’Arco u Napulju, u organizaciji talijanske provincije sv. Tome Akvinskoga.

Fr. Anto Gavrić, OP

NOVI DOMINIKANSKI BLAŽENIK –
MUČENIK U LOGORU DACHAU
GIUSEPPE GIROTTI

Papa Franjo odobrio je 27. ožujka 2013. godine
da kardinal Angelo Amato, pročelnik Kongregacije za kauze svetaca, proglasi Dekret o mučeništvu
Sluge Božjeg Giuseppea Girottija, svećenika i člana
Reda braće propovjednika.
U subotu 26. travnja 2014. proglašen je blaženim, u rodnome sjevernotalijanskom gradu Albi.
Svečanu misu beatiﬁkacije predvodio je izaslanik
pape Franje, torinski nadbiskup u miru kardinal Severino Poletto. Na svečanosti se također sudjelovali
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biskup Giacomo Lanzetti biskupije Alba s brojnim
domaćim svećenicima i redovnicima, kao i biskupi susjednih biskupija. Na svečanosti je sudjelovao
i Učitelj Reda braće propovjednika Bruno Cadoré,
zajedno s talijanskim dominikanskim provincijalima, brojnom dominikanskom braćom i sestrama, te
članovima dominikanskih laičkih bratstava.
Giuseppe Girotti rođen je u gradu Albi, u sjevernoj Italiji, 19. srpnja 1905. godine. Obitelj budućeg blaženika cijenili su zbog njihove radinosti i
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pobožnosti. Osjetivši svećenički poziv, u trinaestoj
godini života ulazi u Dominikansko sjemenište u
Chieriju, kod Torina. Bio je odličan učenik, vedar
i živahan. Godine 1923. položio je prve zavjete u
„La Quercia“ blizu Viterba, a 3. kolovoza 1930. zaređen je za svećenika u Chieriju.
Potom se posvetio studiju Svetog pisma na Angelicumu u Rimu i Biblijskoj školi (Ecole Biblique)
u Jeruzalemu. Tako mu je mentor bio sluga Božji
Marie-Joseph Lagrange OP, pod čijim je vodstvom
je napisao svoj doktorat „Prolita in Sacra Scrittura” 1934. godine. Nakon toga, posvetio je svoj život poučavanju Svetog pisma studentima na Dominikanskoj teologiji i sjemeništu u Torinu (samostan S. Maria delle Rose). Također je objavio i opsežan komentar mudrosnih knjiga Staroga zavjeta
i Knjige proroka Izaije.
Osim znanstvenog rada, s velikom je predanošću služio među siromašnima i usamljenima, posebno u hospiciju za stare i nemoćne pri samostanu S. Maria delle Rose, u Torinu. Premještajem u
samostan Sv. Dominika u povijesnoj jezgri Torina
prestaje s predavačkim radom. No budući blaženik
nije odustao od proučavanja Svetog pisma na svoju
ruku ni od humanitarnog rada.
„Sve što činim, činim za potrebite“ – rekao je
iskreno jednom, čime je ukazao na svoj stalni rast
u kreposti milosrđa.
Početkom njemačke okupacije, 8. rujna 1943.
godine, Girotti je postao središte velike podzemne
mreže potpore progonjenim Židovima, okupivši
oko sebe hrabre ljude koji su pomagali svima na
koje se režim bio okomio. Budući je blaženik gajio veliki aﬁnitet i simpatije prema Židovima zbog
svoga studija Svetog pisma, posebno nakon godina
provedenih u Jeruzalemu. Kao bibličar nazivao ih
je „nositeljima Riječi Božje“ i, davno prije Drugoga
vatikanskog koncila, „starijom braćom“. Mnoge je
skrivao i pribavljao im lažne dokumente.
Fr. Giuseppe Girotti je uhićen 29. kolovoza
1944. godine nakon što ga je prokazao jedan od
nacističkih špijuna koji su se inﬁltrirali u njegovu
podzemnu mrežu. Iako su njegova braća pokušali
ishoditi oslobođenje, prebačen je iz zatvora u Torinu u San Vittore zatvor u Milanu, a potom u logor

Gries, Bozano. Na kraju je 5. listopada 1944. prebačen u logor Dachau, u Njemačkoj. Kako svjedoči Angelo Dalmasso, svećenik koji je jedno vrijeme
robijao s Girottijem, budući blaženik isticao se svojom velikodušnošću i otvorenošću prema drugim
zatvorenicima. U Dachau je živio u baraci broj 26 s
tisuću drugih zatvorenika, iako je prostor prvotno
bio namijenjen za samo 180 logoraša. Zbog nehumanih uvjeta života, Giuseppe Girotti obolio je te
je premješten u logorsku ambulantu.
Preminuo je na Uskrsnu nedjelju, 1. travnja
1945. godine, u 40. godini života. Njegov odlazak s
ovoga svijeta vjerojatno je bio „potpomognut“ smrtonosnom injekcijom benzina u venu. Kasnije su
suzatočenici na njegov krevet urezali natpis „Ovdje je spavao sveti Guiseppe Girotti“.
Godine 1988. u Torinu je službeno započeo
proces njegove kanonizacije. A 14. veljače 1995.
godine, pedeset godine nakon smrti, budućem je
blaženiku posmrtno dodijeljena medalja i naslov
„Pravednika među narodima“, najveće priznanje
koje Država Izrael dodjeljuje onima koji su spašavali Židove za vrijeme Holokausta. Girottijevo ime
upisano je na službeni popis Pravednika među narodima i njemu u čast posađeno je stablo na Aveniji
Pravednika, Yad Vashem u Jeruzalemu.
Fr. Ludovico Montoli trideset je godina radio
na Girottijevoj kauzi. I druga su braća dominikanci na neki način doprinijeli konačnom ostvarenju
ove kauze, kao i članovi drugih grana Dominikanske obitelji, posebno sestre dominikanke koje su
neprestano molile za njegovu beatiﬁ kaciju.
Na općoj audijenciji prije beatiﬁ kacije, u srijedu 23. travnja 2014., papa Franjo je rekao. “Njegovo
herojsko kršćansko svjedočenje i njegovo mučeništvo neka pobude u mnogima želju da što više prionu uz Isusa i uz evanđelje.”

Priredio:
fr. Mirko Irenej Vlk, OP
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USKORO NOVI DOMINIKANSKI BLAŽENIK
PIO ALBERT DEL CORONA (1837.-1912.)

Tijekom audijencije s kardinalom Angelom
Amatom, pročelnikom Kongregacije za proglašenje svetih, 17. rujna 2014., papa Franjo potvrdio je
čudesno ozdravljenje koje se pripisuje Piju Albertu
Del Coroni. Time je učinjen posljednji korak prema beatiﬁkaciji ovog istinskog sluge Božjeg.
Pio Alberto Del Corona rođen je u Livornu
(Italija) 5. srpnja 1837., u obitelji Giuseppea i Estere rođ. Bucalossi kao njihovo četvrto i najmlađe
dijete. U dobi od sedamnaest godina odlučuje se
na redovnički život i odlazi u dominikanski samostan Sv. Marka u Firenci. Slijedeće 1855. godine
polaže svoje prve zavjete, a zaređen je za svećenika u dominikanskoj bazilici sv. Marka u Firenci 5.
veljače 1860.
Godinama je bio prior samostana sv. Marka, a
predavao je u samostanu i biskupijskom sjemeništu ﬁ lozoﬁju i teologiju. Isticao se svojim duhovnim i doktrinarnim kvalitetama te svojim žarom u
kreativnom i uspješnom pastoralnom radu.
Papa Pio IX. primio ga je u audijenciju 8. svibnja 1872., zajedno s njegovom suradnicom Piom
Elenom Bruzzi Bonaguidi te tom prigodom dao
apostolski blagoslov i svoj osobni imprimatur da
osnuje Kongregaciju dominikanskih sestara Duha
Svetoga za odgoj mladih žena i djevojaka. Nekoliko
mjeseci nakon toga Pio Alberto je izabran za priora
svoga samostana Sv. Marka u Firenci.
Dana 3. siječnja 1875. Pio Alberto Del Corona je
u crkvi sv. Apolinarija u Rimu posvećen za biskupa
koadjutora biskupije San Miniato gdje će provesti
slijedeće 32 godine i naslijediti svoga prethodnika na biskupskoj stolici 1897. Bio je obljubljen zbog
svoje ljubaznosti prema svima i svoga predanog
rada u odgoju svećenika i mladih općenito.
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Zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, 1907. godine podnio je ostavku papi Piju X., ali je Papa nije
prihvatio. Umjesto toga, Sveti Otac imenovao je nadbiskupa Pise administratorom biskupije San Miniato,
dok je Del Corona postao naslovni nadbiskup Sardice.
Samo pet dana nakon imenovanja naslovnim
nadbiskupom Sardice, na svetkovinu Velike Gospe
15. kolovoza 1912., u dobi od 75 godina, Pio Alberto Del Corona je podlegao bolesti i preminuo na
glasu svetosti. Pokopan je na ﬁrentinskom groblju
Misericordia, a njegov je grob uskoro postao mjestom hodočašća za mnoge.
Njegovo je tijelo preneseno 12. listopada 1925. u
kriptu samostana njegovih duhovnih kćeri iz Kongregacije dominikanskih sestara Duha Svetoga. Biskupija San Miniato pokrenula je 1942. njegov proces beatiﬁkacije i kanonizacije pri Kongregaciji za
proglašenje svetih.
U veljači 2001., u prisutnosti kardinala Josea Saraive Martinsa, tadašnjega pročelnika Kongregacije
za proglašenje svetih, kao i četvorice biskupa, petnaest svećenika i drugih dostojnika, ostatci pokojnog
biskupa Del Corone kanonski su prepoznati. Potom
je 9. listopada 2013. papa Franjo kanonski potvrdio
njegove junačke kreposti i vrline, a sada i čudesno
iscjeljenje posredovano njegovim zagovorom.
Sestre iz Kongregacije sestara dominikanki
Duha Svetoga neumorno promiču lik i djelo svoga duhovnog oca organizirajući razne programe i
javne događaje uz pomoć fr. Antonija Cocolicchija
OP. Svi angažirani nadaju se da će datum proglašenja Pija Alberta Del Corone biti uskoro određen.
Izvor:
www.op.org
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NOVI SOCIUS UČITELJA REDA ZA NAŠU PROVINCIJU

Učitelj Reda fr. Bruno Cadoré imenovao je fr.
Krzysztofa Poplawskog novim sociusom za dominikanske provincije srednje i istočne Europe (dakle i Hrvatsku dominikansku provinciju). Fr. Krzysztof je član Poljske dominikanske provincije i
na toj je službi naslijedio poljskog dominikanca fr.
Wojciecha Delika.
Fr. Krzysztof je rođen 5. listopada 1964. Nakon
srednje škole studirao je zemljopis. Stupio je u Red
propovjednika i 1989. položio prve zavjete. Za svećenika je zaređen 1993.
Nakon svećeničkog ređenja djelovao je kao duhovnik mladih u Krakovu. Bio je promicatelj zvanja i učitelj postulanata u svojoj Provinciji. Bio je
samostanski prior u Gdanjsku i župnik župe koju
dominikanci vode u tome gradu. Zatim proveo tri

godine u Aziji (Tajvan i Kina). Od 2006. godine, u
dva mandata bio je provincijal Poljske provincije.
Sredinom siječnja 2015. godine posjetit će našu
Proviciju zajedno s Učiteljem Reda.

Malo statističkih podataka iz Reda na dan 31. prosinca 2013.

853 studenta (od toga provincije koje imaju iznad
deset studenata)
80 - Vijetnam
62 - Provincije sv. Josipa u Nigeriji i SAD-u
52 - Indija
49 - Poljska, Kolumbija
46 - Hong Kong, Filipini
44 - Francuska provincija
22 - Viceprovincija sv. Augustina u Zapadnoj
Africi
20 - Provincija sv. Alberta Velikog u SAD-u
19 - Toulouška provincija, Imena Isusova u SAD-u,
Kongo
18 - Španjolska provincija, Kanada, Australija i
Novi Zeland
16 - Irska, Meksiko, Pakistan

14 - Hrvatska
13 - Argentina
11 - Peru, Ekvator
Na kraju 2013. godine bilo je 187 braće u novicijatu,
176 s jednostavnim zavjetima a 74 sa svečanim zavjetima, 90 đakona te 82 zaređena svećenika.
340 braće suradnika (Vijetnam 36, Poljska 31, Španjolska provincija 28, Kanada 27)
37 biskupa (5 iz Francuske provincije, 4 iz Brazilske provincije, 2 Toulouse - Francuska)
Umrlo je 111 braće, a 8 je braće svećenika napustilo Red.
Na kraju 2013. godine Red je brojio 258 samostana
i 314 kuća.
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U prosincu 2013. u samostanu u Splitu fr. Petar
Galić organizirao je prvi susret za one koji se zanimaju za Red.

3. travnja, za priora samostana svete Katarine u
Splitu potvrđen brat Luka Prcela; službu je prihvatio 6. travnja.

Od 9. do 14. prosinca 2013. fr. Stipe Jurič, dekan Teološkog fakulteta Papinskog sveučilišta sv. Tome u
Rimu (Angelicum) održao je novacima u Dubrovniku školu novicijata posvećenu uvodu u Sveto pismo.

12.-14. travnja: kanonski pohod braći u samostanu u Rijeci; 14. 4. u pratnji samostanskog starješine
fr. Josipa Šimića pohodio riječkog nadbiskupa Ivana Devčića i razgovarali o dominikanskoj prisutnosti u Rijeci.

22. prosinca 2013., na četvrtu nedjelju došašća,
pod misom u 11:30 sati u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu provincijal je u službu čitača uveo
sljedeću braću studente: Anto Gavranović, Ante
Kazoti i Lovro Krželj. U službu akolita uvedena
su braća: Domagoj Augustin Polanščak, Mladen
Folnović, Ivan Marija Tomić, Ivan Dominik Iličić,
Ivan Prskalo, Ante Kazoti i Marko Pavlinović.

11. siječnja 2014., u samostanu u Zagrebu u postulaturu primljen Danijel Čančić (V. godina teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe
Isusove u Zagrebu).

11. siječnja 2014. za priora samostana Kraljice
svete krunice u Zagrebu potvrđen je brat Slavko
Slišković; službu je prihvatio 14. siječnja.

27. travnja - 1. svibnja: vizitacija iz Generalne kurije samostanima formacije u Dubrovniku i Zagrebu (Vivian Boland, Michel Mascari i Wojcieh Delik); susret s Vijećem za odgoj i Povjerenstvom za
intelektualni život.

8. svibnja, zagrebački pomoćni biskup mons. Mijo
Gorski zaredio za svećenika brata Dominika Kristijana Gerbica u crkvi Kraljice svete krunice u Zagrebu.

20. svibnja 2014. Marijan Biškup, umirovljeni profesor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu
izabran u počasno zvanje “professor emeritus”.

2.-4. lipnja, vizitacija braće u Studentatu u Zagrebu; 11. lipnja završetak vizitacije i izvješće.
29. siječnja za samostanske vijećnike samostana
Kraljice svete krunice u Zagrebu potvrđena su braća Zvonko Knežević i Kristijan Dragan Raič.

19. ožujka 2014., u samostanu u Zagrebu u postulaturu primljen Matej Trupina (rođ. 1995., Travnik).
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3. lipnja, pod večernjom misom u crkvi Kraljice sv.
krunice, nakon godinu dana kušnje i pripreme, šestoro novaka laičkog dominikanskog bratstva “Bl. Ozane Kotorske” dali su svoja prva obećanja da će živjeti
u skladu s Pravilom laičkih bratstava Sv. Dominika:
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Slađana Ćorluka, Ivana Ćorluka, Mihaela Reljić, Ana
Dagelić, Ivana Blažek-Miksić i Robert Miksić. Učitelj
im je bio fr. Mirko Irenej Vlk.

16. lipnja, Dubrovačka biskupija (biskup Mate Uzinić) i Hrvatska dominikanska provincija (provincijal Anto Gavrić) potpisali su Ugovor o povjeravanju
župe Svetog Križa - Dubrovnik/Gruž Hrvatskoj dominikanskoj provinciji na 25 godina, nakon čega se
automatski produžava na idućih 10 godina. Ugovor
stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. Potpisivanju
Ugovora u Dubrovnik nazočio je i fr. Mihael Mario
Tolj, župnik župe Svetog Križa i starješina samostana Sv. Križa u Gružu.

20. lipnja, u samostanu u Splitu sastalo se Povjerenstvo za pripuštanje kandidata u novicijat u sastavu: bivši prior fr. Nikola Dugandić (Split, predsjednik), učitelj postulanata i sjemeništaraca fr. Petar Galić (Split) i učiteljem novaka fr. Nikola Leopold Noso (Dubrovnik).

23. lipnja 2014., sukladno našim Konstitucijama
(KKN, 251), fr. Dominik Kristijan Gerbic položio je
ispovjednički ispit pred tročlanim povjerenstvom
ispitivača ređenika Hrvatske dominikanske provincije (dr. sc. Marijan Biškup, mr. sc. Mihael Mario Tolj i mr. sc. Srećko Koralija).

2. srpnja, fr. Dominik Kristijan Gerbic dobio ovlasti ispovijedanja i propovijedanja u Zagrebačkoj
nadbiskupiji.

17. kolovoza, braća Mirko Irenej Vlk, Domagoj Augustin Polanščak i Ivan Marija Tomić položili svečane zavjete u crkvi Kraljice svete krunice u Zagrebu.

20. kolovoza, braća Mladen Folnović, Ivan Dominik Iličić, Marko Pavlinović, Josip Cota, Ivan
Prskalo, pod Večernjom, obnovili su jednostavne
zavjete na godinu dana u ruke provincijala brata
Ante Gavrića u crkvi Svetog Križa na Čiovu.

24. kolovoza, braća Domagoj Marija Duvnjak, Reginald Biklić, Gabriel Matej Baćak i Ivan Zrno položili su jednostavne zavjete na tri godine, na završetku novicijata, u samostanskoj crkvi svetog Dominika u Dubrovniku.

28. kolovoza brat Marko Bobaš asigniran iz samostana sv. Dominika u Dubrovniku u samostan sv.
Nikole u Korčuli.

28. kolovoza nakon elektroničkoga glasovanja
provincijskog vijeća, provincijal dao suglasnost
prioru Samostana u Dubrovniku fr. Nikoli Mioču
da potpiše Ugovor između Dominikanskoga samostana sv. Dominika u Dubrovniku i Braniteljske zadruge EKO – ŽUPA o zakupu Samostana sv. Vinka
Fererskog i zemljišta u Čelopecima. Ugovor je sklopljen na 25 godina.

31. kolovoza u crkvi sv. Dominika u Trogiru Luka
Janković, Josip Dolić, Emanuel (Danijel) Čančić,
Marin Golubović, Josip Bernard Knez, Pio (Luka)
Buzov, Karlo Alan Kevo, Dominik Štefulić, Matej
Trupina, Bernard Marija Prelčec i Ivan (Domagoj) Babić obukli su dominikanski habit i započeli
godinu novicijata te pošli u samostan novicijata u
Dubrovniku.

6. rujna, u samostanu Kraljice svete krunice u Zagrebu umro brat Ivan Martinić.

11. rujna, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao fr. Dominika Kristijana Gerbica
župnim vikarom u župi bl. Augustina Kažotića u
Zagrebu - Peščenici.

18. rujna braća Domagoj Marija Duvnjak, Reginald Biklić, Gabriel Matej Baćak i Ivan Zrno po
završetku novicijata i nakon polaganja jednostavnih zavjeta izravno asignirana u samostan Kraljice
svete krunice u Zagrebu.
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24. rujna brat Marko Bobaš postavljen za starješinu u samostanu sv. Nikole u Korčuli.

29. rujna 2014. brat Srećko Koralija imenovan povjerenikom međureligijskog dijaloga za regiju Europa u okviru međunarodne radne skupine za međureligijski dijalog IRD (Interreligious Dialogue) koju
je osnovalo Generalno vijeće i Učitelj Reda fr. Bruno
Cadoré.

6. studenoga, u samostanu bl. Augustina Kažotića
u Zagrebu, provincijal primio u Svećeničko bratstvo sv. Dominika vlč. Antonija Čuturu (župnik u
Cvitoviću i Lađevcu, Slunj) koji je započeo novicijat, a vlč. Marijan Dominik Piskač (župnik u Resniku, Zagreb), nakon novicijata, položio zavjete u
Svećeničkom bratstvu sv. Dominika.

10. listopada brat Ivan Prskalo, student IV. godine
teologije na KBF-u, napustio Red.

13. studenoga, na zagrebačkoj Peščenici osnovano laičko bratstvo sv. Dominika koje nosi ime bl.
Augustina Kažotića; provincijal je primio 34 člana
u novicijat novoosnovanoga bratstva i za učitelja
imenovao brata Dominika Kristijana Gerbica.

11. listopada braća Mirko Irenej Vlk i Domagoj
Augustin Polanščak položili su ispite za đakonsko
ređenje sukladno našim Konstitucijama.

2. prosinca, brat Matijas Farkaš potvrđen za priora samostana sv. Dominika u Dubrovniku, a službu je preuzeo 11. prosinca 2014.

21. listopada, na 46. Plenarnoj skupštini Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (HKVRPP) u Zagrebu fr. Anto Gavrić
ponovno izabran na trogodišnji mandat u Vijeće
HKVRPP-a.

3. prosinca, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, brat Mirko Irenej Vlk
obranio licencijatski rad “Crkva u novoj političkoj
teologiji Johanna Baptista Metza”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Antona Tamaruta.

Na 49. Plenarnom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije, održanom u Zagrebu 21. - 23. listopada, fr. Anto Gavrić imenovan članom Vijeća
HBK za Ustanove posvećenog života i Družbe apostolskog života. U isto je Vijeće iz Dominikanske
obitelji imenovana s. Dolores Matić (Korčula) i Ana
Dagelić (Zagreb) iz dominikanskoga laičkog bratstva mladih bl. Ozana Kotorska.

16. prosinca, nakon položenih ispita pred Papinskom biblijskom komisijom u Rimu (Vatikan) fr.
Srećko Koralija stekao je naslov Sacrae Scripturae
Bachalaureus.

25. listopada zagrebački nadbiskup kardinal Josip
Bozanić u zagrebačkoj katedrali zaredio za đakone
našu braću Mirka Ireneja Vlka i Domagoja Augustina Polanščaka.
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Nakon akcije solidarnosti naše Provincije s dominikanskom braćom i sestrama i progonjenim iračkim kršćanima, u kojoj su sudjelovali svi samostani i župe, uplaćeno je dvanaest tisuća eura. Provincija, samostani i naše misije sudjelovali su i u
pomoći žrtvama od poplava.

VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE

NAJAVE

Druga vizitacija Učitelja Reda brata Brune Cadoréa
našoj Provincijie od 14. do 24. siječnja 2015. Učitelj
započinje vizitaciju u Splitu 17. siječnja navečer, a završava zasjedanjem provincijskog vijeća 23. siječnja
2014. u samostanu Kraljice svete krunice u Zagrebu.
Socius za početnu formaciju brat Vivian Boland i
socius za našu Provinciju brat Krzysztof Popławski
dolaze u Zagreb 14. siječnja 2015.

Međunarodni simpozij prigodom 450. obljetnice
smrti bl. Ozane Kotorske (+ 27. 4. 1565.)
Kotor, 28. travnja 2015.

Subota 2. svibnja 2015.
Hodočašće kruničara i dominikanaca u Mariju
Bistricu

Srijeda, 25. ožujka 2015.
Navještenje Gospodnje – Blagovijest - Zaštitnica
Hrvatske dominikanske provincije

Studijski dan Provincije
Zagreb, Samostan Kraljice sv. krunice, Kontakova 1:

Askezom prema spasenju
I. Asketski život ﬁ lozofa i traganje za smislom
II. Studij kao askeza
III. Napori po ustrajnosti - obitelj, prijateljstvo,
bratstvo i sl.
IV. Pozvani na svetost - nije dovoljno svecima se
diviti, već svecima postajati
V. Mistika i svakodnevica (Meister Eckhart, Ivan
Tauler, Ozana Kotorska, Katarina Sijenska, i dr.)

23

VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE

PROVINCIJALOVA KRONIKA

U zimskom semestru akademske godine
2013./14. provincijal predaje na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Hrvatski studiji – Sveučilišta
u Zagrebu: glavni kolegij „Povijest antičke ﬁ lozoﬁje“ (5 sati tjedno), izborni kolegij „Izabrani tekstovi
iz antičke ﬁ lozoﬁje“ (2 sata tjedno, kolegij izvodi s.
Ivana Pavla Novina, OP) i seminar: Aristotel, Nikomahova etika.
U ljetnom semestru predaje: glavni kolegij „Povijest ﬁlozoﬁje srednjeg vijeka“ (5 sati tjedno), izborni kolegij “Uvod u ﬁlozoﬁju sv. Tome Akvinskog”
(2 sata tjedno, kolegij izvodi s. Ivana Pavla Novina,
OP) i seminar: Izabrane teme iz arapske ﬁlozoﬁje.
Na Prvome programu Hrvatskog radija sudjeluje u emisiji “Duhovna misao” u 06.05 ujutro i repriza oko 19.20 sati (te povremeno na Radio Sljemenu
i Radio Mariji).
***
12. studenog 2013. Lužnica (Zaprešić): na susretu
poglavarica sestara milosrdnica održao predavanje
“Poglavarica kao voditeljica zajednice u duhovnom
i apostolskom hodu”.
14. studenog, Trogir, sudjelovao na proslavi Dana
Grada Trogira i svetkovine sv. Ivana Trogirskog,
zaštitnika Grada Trogira. Primio medalju Grada
Trogira koja je dodijeljena Hrvatskoj dominikanskoj provinciji „za izuzetan doprinos u duhovnoj
obnovi kao i očuvanju kulture, kako grada Trogira
tako i Republike Hrvatske“.
15. studenog, posjetio samostan u Splitu, navečer
predvodio misu i propovijedao.
17. studenog, Zagreb-Kolonija, predvodio misu i
propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice, obljetnica strijeljanja Dominika Barača.
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24. studenog, nedjelja, Zagreb-Kolonija, predvodio
misu i propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice.
26. studenog, Zagreb-Kolonija, na tribini „Zagledani u Krista u vjeri, nadi i ljubavi“ prikazao encikliku pape Benedikta XVI. “Deus caritas est”. Još
su sudjelovali s. Valerija Kovač (KBF Zagreb) i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić.
27. studenog - 2. prosinca, HKM Hamburg, Dani
Misije bl. Augustin Kažotić: 1. 12. predvodio misu
i propovijedao.

4. prosinca, Zagreb - zasjedanje Vijeća HKVRPP-a.
5. prosinca, Zagreb-Kolonija, zasjedanje provincijskog vijeća.
6. prosinca, Zagreb-Frankopanska, predvodio
misu i propovijedao prvi dan u trodnevlju za Bezgrešno Začeće.
7. prosinca, Križevci, sudjelovao u dodjeli nagrada
na 5. susretu hrvatskoga duhovnoga književnoga
stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ u Križevcima.
8. prosinca, Zagreb-Kolonija, predvodio misu i
propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice: navečer:
Zagreb-Frankopanska, predvodio misu i propovijedao treći dan u trodnevlju za Bezgrešno Začeće.
9. prosinca, Zagreb, primio gradonačelnika grada Trogira Antu Stipčića; navečer Zagreb-Frankopanska, kod sestara milosrdnica na proslavi Bezgrešnog Začeća.
10. prosinca, Zagreb-Provincijalat, primio kotorskog biskupa mons. Iliju Janjića - proslava 450.
obljetnice smrti bl. Ozane Kotorske u Kotoru 2015.
(susretu je nazočio fr. Marijan Biškup).
15. prosinca, Zagreb-Kolonija, predvodio misu i
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propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice; popodne
sudjelovao na adventskoj duhovnoj obnovi redovnica grada Zagreba kod franjevaca na Kaptolu.
16.-21. prosinca, Zagreb-Kolonija, propovijedao
na misama zornicama u 6.00 sati.
21. prosinca, misa i propovijed u staračkom domu
na Peščenici te ispovijedanje.

6. siječnja, Bogojavljenje, predvodio misu i propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
12. siječnja, predvodio misu i propovijedao u crkvi
Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
14. siječnja, koncelebrirao na misi proslave 90. rođendana fra Bonaventure Dude u Zagrebu (Kaptol).

22. prosinca, Zagreb-Kolonija, predvodio misu
i propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice i braći
studentima podijelio službe čitača i akolite.

17. siječnja, predvodio misu zadušnicu za akademika Zdenka Škrabala i propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu, uz koncelebraciju vlč.
Adalberta Rebića.

23. prosinca, Zagreb-Dubrava, koncelebrirao u
misi ispraćaja fra Stojana Zrno, OFM.

19. siječnja, predvodio misu i propovijedao u crkvi
Kraljice sv. krunice u Zagrebu.

24. prosinca, Zagreb, predvodio misu polnoćku i
propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice.

27. siječnja, predvodio misu i propovijedao kod sestara franjevki u Zagrebu (Držićeva).

26. prosinca, Sv. Stjepan, predvodio misu i propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu.

28. siječnja, Toma Akvinski, sudjelovao na otvaranju Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu i misi
koju je predvodio kardinal Josip Bozanić; u 18.00
u dvorani Međubiskupijskoga sjemeništa na Šalati sudjelovao u predstavljanju knjige: Jan-Heiner
Tück, “Dar prisutnosti. Teologija i pjesništvo euharistije kod Tome Akvinskoga”.

29. prosinca, Sv. Obitelj, predvodio misu i propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
30. prosinca, 1. program Hrvatskog radija, sudjelovao u emisiji “Susret u dijalogu” - Pregled događaja u Crkvi u 2013. godini.
5. siječnja 2014., predvodio misu i propovijedao u
crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu.

29. siječnja, zajedno s priorom zagrebačkog samostana fr. Slavkom Sliškovićem primili beogradskog
nadbiskupa Stanislava Hočevara i kotorskoga biskupa Iliju Janjića.
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30. siječnja, Zagreb, sudjelovao kao član na skupštini Hrvatskoga društva katoličkih novinara.
31. siječnja, Zagreb-Jordanovac, sudjelovao na
premijeri ﬁlma “Sedam dana stvaranja” o fr. Marku Bobašu OP, autora Marka Vrdoljaka.
2. veljače, Svijećnica-Dan posvećenog života, sudjelovao na euharistijskom slavlju koje je u 10.00
sati zagrebačkoj katedrali predvodio mons. Valentin Pozaić, pomoćni zagrebački biskup.
2. - 6. veljače, Dubrovnik: proslava sv. Vlaha (3.2.),
posjet samostanima u Dubrovniku i Gružu, razgovor s dubrovačkim biskupom.
8.-9. veljače, posjet braći u samostanu u Rijeci (fr.
Marijan u bolnici); 9. veljače predvodio dvije mise i
propovijedao u samostanskoj crkvi.
10. veljače, Zenica, sprovod i misa zadušnica za +
Juliju, majku fr. Dominika Kristijana Gerbica.
15. veljače, slavio vjenčanje jedne obitelji i krštenje
njihova sina u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
16. veljače, predvodio misu u 10.00 sati i propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
16.-17. veljače, Klopče, pohodio fr. Peru Juriča.
17.-20. veljače, Sarajevo, vodio duhovne vježbe
svećenicima u Bogosloviji. Sudjelovali su također
kardinal Vinko Puljić i pomoćni nadbiskup mons.
Pero Sudar.
23. veljače, predvodio misu i propovijedao o 70. obljetnici bombardiranja samostana Kraljice sv. krunice.
27.-28. veljače, posjet samostanu u Splitu.
27.-28. veljače, posjet samostanu u Bolu. Razgovor
s konzervatorima.
2. ožujka, predvodio misu i propovijedao u samostanskoj crkvi u Trogiru. Popodne posjetio samostan sv. Križa na Čiovu.
8.-9. ožujka, posjet braći u samostanu u Rijeci; 9.
ožujka predvodio dvije mise i propovijedao u samostanskoj crkvi.
11. ožujka sudjelovao na proslavi Dana KBF - Zagreb, Šalata.
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12. ožujka, Zagreb-Sv. Duh, euharistijsko slavlje i
susret provincijala s novoizabranim provincijalom
franjevaca konventualaca fra Josipom Blaževićem.
13. ožujka, u prostorijama Hrvatske biskupske
konferencije u Zagrebu sudjelovao na međunarodnom znanstvenom skupu “Mučeništvo i mučenički
tragovi kroz hrvatsku prošlost”.
16. ožujka, predvodio dvije mise i propovijedao u
župi u Vugrovcu.
17. ožujka održao predavanja na Zdravstvenom
veleučilištu u Zagrebu: Etičke dileme u palijativnoj
skrbi i duhovni aspekti pacijenta.
20. ožujka, zasjedanje provincijskog vijeća u Zagrebu-Peščenica.
22. ožujka, posjet samostanu u Trogiru.
23. ožujka, predvodio misu i propovijedao u crkvi
Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
25. ožujka, sudjelovao na Studijskom danu Provincije u Zagrebu.
28. ožujka, na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu sudjelovao na Konferenciji o hrvatskoj neoskolastici i održao predavanje “Problem
Boga u misli Hijacinta Boškovića”.
29. ožujka, sudjelovao na susretu redovničkih bogoslova u franjevačkom samostanu u Zagrebu-Dubrava.
30. ožujka, predvodio misu i propovijedao u crkvi
Kraljice sv. krunice u Zagrebu.

3. travnja, susret s ravnateljem Hrvatske inozemne pastve fra Josipom Bebićem.
6. travnja, predvodio misu i propovijedao u crkvi
Kraljice sv. krunice u Zagrebu; popodne sudjelovao
na korizmenoj duhovnoj obnovi za redovnice grada Zagreba u bazilici Srca Isusova.
11. travnja, blagoslovio postaje Križnog puta u crkvi bl. Augustina Kažotića u Zagrebu, predvodio
misu i propovijedao.
12.-14. travnja: kanonski pohod braći u samostanu u Rijeci; 13. 4. Cvjetnica, predvodio slavlje i propovijedao (+ snimljena propovijed na Radio Mariji
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i Duhovna misao na 1. programu Hrvatskog radija); 14. 4. u pratnji samostanskog starješine fr. Josipa Šimića pohodio riječkog nadbiskupa Ivana Devčića i razgovarali o dominikanskoj prisutnosti u
Rijeci; posjetili i braću kapucine.
17. travnja, Veliki četvrtak, predvodio euharistiju
i propovijedao crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu
te oprao noge braći u formaciji.
19. travnja, propovijedao u obredu Velikog petka
koje je u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu predvodio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Alessandro D’Errico.
20. travnja, Uskrs, predvodio misu i propovijedao
crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
22.-26. travnja, sudjelovao na susretu europskih dominikanskih provincijala (IEOP) u Dublinu (Irska).
26.-28. travnja, Dubrovnik - susret Hrvatske katoličke mladeži; 27. 4. na blagdan bl. Ozane Kotorske
predvodio misu i propovijedao u crkvi sv. Dominika, misu je prenosio Prvi program Hrvatskog radija.

26. svibnja, s gospođom Ljiljom Vokić sudjelovao u
emisiji “Susret u dijalogu” na 1. programu Hrvatskog
radija na temu o hrvatskim svecima i blaženicima.
27. svibnja, predvodio misu i propovijedao u Sesvetskim selima u sklopu 13 utoraka sv. Antuna
Padovanskog.
28. svibnja, sudjelovao na predstavljanju triju knjiga (bl. Augustinu Kažotiću, bl. Ozani Kotorskoj i
krunici) u samostanu na Koloniji, zajedno s fr. Marijanom Biškupom i fr. Ljudevitom Jeđudom. Isto
je predstavljanje ponovljeno sutradan 29. 5. u samostanu na Peščenici.
30. svibnja, u 11.00 sati predvodio misu i propovijedao u crkvi i svetištu sv. Križa na Čiovu na Suhi
Petak (petak nakon Uzašašća) i predvodio obred
pranja rana na čudotvornom križu u svetištu. Popodne razgovarao s konzervatorima iz Trogira o
obnovi oltara u crkvi na Čiovu.
30.-31. svibnja, samostan u Trogiru.
2. lipnja, u prostorijama HBK sudjelovao na godišnjem susretu provincijala i hrvatskih biskupa.

2. svibnja, predvodio misu i propovijedao na dominikanskom kruničarskom hodočašću u Mariji
Bistrici.
8. svibnja, sudjelovao u slavlju svećeničkoga ređenja brata Dominika Kristijana Gerbica u crkvi
Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
12. svibnja, u Zagrebu primio pomoćnoga biskupa
Tirane dominikanca fr. George Frendo.
18. svibnja sudjelovao u slavlju mlade mise brata Dominika Kristijana Gerbica u crkvi sv. Ilije u Zenici.
22.-24. svibnja, samostan u Korčuli; 23.5. s fr. Matom Bošnjakom posjetio fr. Veselka Begića na rehabilitaciji u Veloj Luci; 24. 5. slavio misu i propovijedao kod sestara dominikanki u Korčuli za spomendan Prijenosa sv. Dominika.
24. svibnja u 18.00 sati, Marija Pomoćnica, Orebić,
predvodio misu, propovijedao i predvodio procesiju.
25. svibnja, Križevci - župa sv. Ane, predvodio
misu i propovijedao u sklopu Dana hrvatskih svetaca i blaženika - Dan posvećen bl. Ozani Kotorskoj.

2.-4. lipnja, vizitacija braće u Studentatu u Zagrebu.
3. lipnja, pod večernjom misom u crkvi Kraljice sv.
krunice, nakon godinu dana kušnje i pripreme, primio obećanja šestoro novaka laičkog dominikanskog bratstva “Bl. Ozane Kotorske” da će živjeti u
skladu s Pravilom laičkih bratstava Sv. Dominika.
6. lipnja, u Zagrebu primio banjalučkog biskupa
mons Franju Komaricu i razgovarali o obilježavanju dominikanske prisutnosti u novoizrađenoj crkvi u Bosanskoj Dubici.
8. lipnja, predvodio misu i propovijedao crkvi
Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
9. lipnja, sudjelovao u radu Vijeća HKVRPP-a u
Zagrebu.
10.-11. lipnja, posjet samostanu u Splitu, razgovor
s postulantima i priorom.
11. lipnja, navečer, završetak vizitacije braći u Studentatu u Zagrebu.
13. lipnja, u župi sv. Antuna Padovanskog u
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Sesvetskim Selima koncelebrirao u euharistijskom
slavlju koje je predslavio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
14.-16. lipnja, Dubrovnik: 15. 5. (Presveto Trojstvo)
predvodio misu na hrvatskom i propovijedao u crkvi sv. Dominika za Francusku televiziju (France 2);
posjetio samostan u Gružu, držao školu novacima.
16. lipnja, u ime Provincije s dubrovačkim biskupom Matom Uzinićem potpisao Ugovor o povjeravanju župe Svetog Križa - Dubrovnik/Gruž Hrvatskoj dominikanskoj provinciji na 25 godina. Potpisivanju Ugovora u Dubrovnik nazočio je i fr. Mihael Mario Tolj, župnik župe Svetog Križa i starješina
samostana Sv. Križa u Gružu.
19. lipnja, susret s Povjerenstvom za pripuštanje u
novicijat u samostanu u Splitu; susret s dekanom
KBF-a u Splitu dr. sc. Antom Mateljanom.
19.-22. lipnja, samostan u Bolu; u nedjelju 22. 6. u
samostanu u Bolu 50. obljetnica svećeničkog ređenja fr. Vinka Šesnića; 22.6. navečer propovijedao u
samostanskoj crkvi u Splitu.
23.-24. lipnja, samostan sv. Križa u Kölnu: razgovor s njemačkim provincijalom fr. Johannesom
Bunnenbergom, fr. Tihomirom Zovkom i sr. Sarom
Böhmer; 24. 6. razgovor s ekonomom provincije Teutonije; posjet Hrvatskoj katoličkoj misiji u Kölnu.
25. lipnja posjet samostanima u Trogiru i na Čiovu.
26.-28. lipnja, samostan u Bolu: intermedija i provincijsko vijeće.
29. lipnja, sveti Petar i Pavao, predvodio misu i
propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice prigodom
proslave 50. obljetnice svećeničkog ređenja (zlatne
mise) fr. Ljudevita Jeđuda i fr. Reginalda Klapeža.

8. srpnja, Zagreb-Peščenica, ujutro susret s akademskim kiparom Kuzmom Kovačićem iz Splita;
poslije podne Komušina-Kondžilo (BiH): sprovod
(zajedno s fr. Matom Bošnjakom).
10. srpnja, Trogir - Čiovo.
13. srpnja, predvodio misu i propovijedao u župi
sv. Ilije proroka u Lipniku, prigodom godišnjice
posvete crkve.
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20. srpnja, predvodio misu i propovijedao u crkvi
Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
31. srpnja - 2. kolovoza, propovijedao trodnevlje u
svetištu bl. Augustina Kažotića u Trogiru.
3. kolovoza, u nedjelju na blagdan bl. Augustina Kažotića, prije podne propovijedao u župi Uznesenja
BDM u Kaštel Lukšiću i blagoslovio novu ikonu bl.
Augustina Kažotića, rad slikara Josipa Ružića; navečer koncelebrirao na misi u blaženikovu svetištu
u Trogiru te zatim u muzeju grada Trogira otvorio
izložbu o hrvatskim svecima i blaženicima autora
akademskog slikara Matka Antolčića.
4. kolovoza, Trogir: posjet pročelniku Konzervatorskog odjela u Trogiru, predsjedniku Općinskog suda
u Trogiru te gradonačelniku Trogira Anti Stipčiću;
popodne u Splitu posjetio akademskog kipara Kuzmu Kovačića zbog biste fr. Rajmunda Kuparea OP,
posjet splitskom samostanu; navečer slavio misu u
samostanu u Trogiru.
5.-12. kolovoza, samostan u Korčuli: propovijedao
trodnevlje za sv. Dominika (5.-7.8.) i na samu svetkovinu kod sestara dominikanki i u samostanu;
9.8. razgovarao s Časnom Majkom s. Katarinom;
11.8. susret s gradonačelnikom Vinkom Kapelinom o obnovi zvonika samostana sv. Nikole.
12. kolovoza popodne posjetio postulante u samostanu u Trogiru.
14.-15. kolovoza, hodočašće u Komušinu-Kondžilo (BiH): 14.8. misu je predvodio i propovijedao
kardinal Vinko Puljić, a 15.8. pomoćni vrhbosanski biskup Pero Sudar.
17. kolovoza, pod misom u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu primio svečane zavjete trojice braće:
Mirko Irenej Vlk, Domagoj Augustin Polanščak i
Ivan Marija Tomić.
18. kolovoza, koncelebrirao na misi za pok. don
Živka Kustića u crkvi sv. Josipa u Zagrebu (Trešnjevka); misu je predvodio kardinal Josip Bozanić.
20.-22. kolovoza, samostan u Trogiru; 20. 8. pod
Večernjom u samostanu sv. Križa na Čiovu primio
obnovu jednostavnih zavjeta petorice braće.
22. kolovoza popodne posjetio samostan u Splitu i razgovarao s priorom fr. Lukom Prcelom o
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trogirskom samostanu; navečer posjetio braću u
samostanu u Gružu.
23.-24. kolovoza, Dubrovnik; 23. 8. koncelebrirao
na misi za žrtve totalitarnih i autoritarnih režima
koju je u dubrovačkoj katedrali predvodio dubrovački biskup mons. Mate Uzinić; u nedjelju 24.8.
pod misom u crkvi sv. Dominika primio jednostavne zavjete četvorice braće.
25.-30. kolovoza, samostan u Korčuli; 27. 8. posjetio gradonačelnika Vinka Kapelinu i njegove suradnike te razgovarali o početku obnove zvonika
samostana sv. Nikole; 28. 8. posjetio franjevački samostan Gospe od Anđela u Orebiću.
31. kolovoza - 2. rujna, Trogir: 31.8. predvodio
misu i propovijedao u crkvi sv. Dominika za oblačenje jedanaestorice postulanata; 1. 9. s konzervatorima posjetio samostan sv. Križa na Čiovu i dogovorili obnovu glavnog oltara u našoj crkvi.
2.-7. kolovoza, samostan sv. Nikole u Korčuli.

8. rujna, Križevci: u župi sv. Ane propovijedao za
blagdan Male Gospe te održao predavanje: “Aktualizacija života i poruka sv. Marka Križevčanina današnjem hrvatskom društvu”.
9. rujna, predvodio sprovodne obrede fr. Ivana
Martinića OP na zagrebačkom groblju Mirogoj.
11.-14. rujna, samostan u Splitu: Redovnički dani;
11. rujna otvorio izložbu “Hrvatski sveci i blaženici” akademskog slikara Matka Antolčića.
16. rujna, nazočio premijeri dokumentarnog ﬁlma
o Boričevcu “Nikad se nisu vratili” u kinu Europa
u Zagrebu.
19.-20. Zagreb-Dubrava: vodio jubilarne XXX.
Redovničke dane; prvoga dana misu je predvodio
i propovijedao kardinal Josip Bozanić, a drugoga
dana dubrovački biskup mons. Mate Uzinić.
21. rujna, predvodio misu i propovijedao u župi u
Pregradi.
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25.-26. rujna, samostan u Splitu: posjetio sjemeništarce; 26. rujna u 9.00 sudjelovao na samostanskoj
skupštini glede statusa samostana u Trogiru, ﬁ lijalne kuće splitskog samostana.

5. listopada, sudjelovao u proslavi svetkovine Kraljice sv. krunice u samostanu u Zagrebu; euharistijsko slavlje predvodio je pomoćni biskup zagrebački
mons. Mijo Gorski.

26. rujna, posjetio fr. Maria Marinova u samostanu u Starom Gradu na Hvaru te popodne u Vrboskoj sudjelovao na svečanosti postavljanja spomen
ploče i otkrivanja poprsja fr. Rajmunda Kuparea
prigodom 100. obljetnice njegova rođenja (rad akademskog kipara Kuzme Kovačića iz Splita); misu
zadušnicu predvodio je hvarski biskup mons. Slobodan Štambuk.

8. listopada zasjedanje provincijskog vijeća u samostanu Kraljice sv. krunice u Zagrebu.

28. rujna, u 11.00 predvodio misu i propovijedao u
župi sv. Ivana Nepomuka u Lučkom (Zagreb), prigodom polaganja doživotnih zavjeta sestre Marije
Magdalene Ilić OP; popodne krstio dijete od nećakinje u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu.

4. listopada, predvodio misu i propovijedao u crkvi sv. Jakova u Škofja Loki (Slovenija) prigodom
21. obljetnice HKUD-a Komušina.
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11. listopada, vjenčao bračni par u župnoj crkvi u
Resniku (Zagreb).
12. listopada predvodio misu i propovijedao u
Karmel Brezovici.
17. listopada, Zagreb: Filozofski fakultet DI, na interdisciplinarom i interkonfesionalnom simpoziju
“Religije i nasilje” održao predavanje “Progon knjige u religijama”.
19. listopada, predvodio misu i propovijedao u župnoj crkvi u Resniku (Zagreb).
21. i 22. listopada, u Zagrebu, sudjelovao na 46.
Plenarnoj skupštini Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (HKVRPP) na
kojoj je ponovno izabran na trogodišnji mandat u
Vijeće HKVRPP-a.
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25. listopada, prije podne sudjelovao na misi đakonskog ređenja u zagrebačkoj katedrali: popodne u
Križevcima na znanstvenom skupu “Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća” održao predavanje
“Dominikanski likovi kod hrvatskih književnica”.

3. studenoga, kao član sudjelovao u radu Vijeća za
ustanove posvećenoga života i Družbe apostolskog
života pri HBK-a.
13. studenoga, Zagreb, sudjelovao u radu Vijeća
HKVRPP-a; navečer predvodio misu i propovijedao u crkvi bl. Augustina Kažotića te primio 34
člana u novoosnovano Laičko bratstvo sv. Dominika - bratstvo nosi ime “Bl. Augustin Kažotić”.
16. studenoga, predvodio misu i propovijedao u
crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu prigodom 100.
obljetnice rođenja hrvatskoga pjesnika i književnika fr. Rajmunda Kuparea, OP.
17. studenoga predvodio misu i propovijedao u crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu te primio 3 nova
člana u dominikansko laičko bratstvo mladih “Bl.
Ozana Kotorska”.
19. studenoga, Zagreb: Palače Dverce, nazočio
predstavljanju knjige “Sveta Stolica i Republika
Hrvatska - 20 godina diplomatskih odnosa (1992.2012.)”. Knjigu su predstavili zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin, predsjednik
RH Ivo Josipović, kardinal Josip Bozanić, apostolski nuncij Alessandro D’Errico i veleposlanik RH
pri Svetoj Stolici Filip Vučak.

20. - 22. studenoga vodio duhovnu obnovu u župi
Brestje u Zagrebu sestrama Služavkama Kristovim
te propovijedao u župnoj crkvi na samu svetkovinu
Krista Kralja 23. 11.
(21. studenoga u 12.00 sati u Lužnici slavio misu i
propovijedao na susretu provincijskih i kućnih poglavarica sestara milosrdnica.)
26. studenoga, Zagreb, sudjelovao u promociji CD/
DVD-a novoosnovanoga Redovničkoga band aida.
28.-30. studenoga, sudjelovao na Danima HKM u
Hamburgu.

1.-2. prosinca, vodio duhovnu obnovu mlađim
svećenicima Zagrebačke nadbiskupije u Taboru
(Samobor).
3. prosinca, Zagreb-Jordanovac, sudjelovao u proslavi 200. obljetnice ponovne uspostave Družbe
Isusove; euharistijsko slavlje predvodio je apostolski nuncij u RH Alessandro D’Errico.
5. prosinca, Zagreb, radni susret u vidu priprave
medijske potpore za Jubilarnu godinu Reda.
6. prosinca, Križevci, na 6. susretu hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva “Stjepan Kranjčić” uručio nagrade u žanru monodrama - pokrovitelj triju nagrada je naša Provincija.
7. prosinca, predvodio misu i propovijedao u župi
Resnik (Zagreb).
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HRVATSKO REDOVNIŠTVO DONIRALO MILIJUN
KUNA POMOĆI STRADALIMA U POPLAVAMA

Članovi Vijeća Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica na izvanrednoj
sjednici održanoj 26. svibnja 2014. donijeli su odluku da HKVRPP s milijun kuna pomogne žrtvama poplava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Odlučeno je da se zbog broja stradalih i razmjera posljedica pomoć podijeli u omjeru 1/3 za Hrvatsku,
a 2/3 za Bosnu i Hercegovinu. Prioritet je pomoć u
sanaciji stambenih prostora i povratka u normalnije egzistencijalne uvjete. Nakon prikupljanja podataka o žrtvama poplava preko redovničkih zajednica i obrade podataka u Tajništvu HKVRPP-a
donacija je upućena 1. srpnja 2014. preko Provincija redovničkih zajednica.
Ovom pomoći su, u najvećoj mjeri, obuhvaćena 93 domaćinstva u Bosni i Hercegovini i 20 domaćinstava u Hrvatskoj koja ukupno broje 453
osobe. Određena pomoć upućena je i za sanaciju
tri poplavljena samostana u Bosni i Hercegovini

(samostani Služavki Maloga Isusa u Maglaju i Doboju, samostan Klanjateljica Krvi Kristove u Vidovicama) te Katolički Školski centar u Žepču.
Redovničke zajednice prema svojim mogućnostima pojedinačno već pomažu duhovno i materijalno, a ovaj je zajednički prinos redovništva izraz
solidarnosti svih redovnika sa stradalima u Hrvatskoj, te Bosni i Hercegovini.
Iako je priča o poplavama dijelom izgubila medijski fokus, situacija je za stradale obitelji i dalje vrlo teška o čemu nam svakodnevno svjedoče
mnoge zajednice i stradali s poplavljenih područja.
Pozivamo sve ljude dobre volje da preko Karitasa
pomognu stradalim obiteljima.

Izvor:
www.redovništvo.hr

SUSRET ČLANOVA HRVATSKE BISKUPSKE
KONFERENCIJE S REDOVNIČKIM PROVINCIJALIMA

Redoviti godišnji susret biskupa, članova Hrvatske biskupske konferencije, s redovničkim provincijalima, članovima Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica, koji imaju
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sjedište na području HBK-a održan je 2. lipnja u
Zagrebu, u sjedištu HBK-a, Ksaverska cesta 12a.
Na početku susreta nazočne su pozdravili predsjednik HBK-a zadarski nadbiskup Želimir Puljić i
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predsjednik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica o. Vinko Mamić.
U prvoj točki radnoga dijela susreta biskupi i
redovnički poglavari promišljali su o pastoralnim
smjernicama pape Franje o čemu je uvodno izlaganje održao prof. dr. Marijan Steiner, DI. Papa se
ističe kao poglavar cijele Crkve kojemu je jako stalo do snage, uvjerljivosti, raznolikosti, i uspješnosti
pastorala u čijem je središtu naviještanje Radosne
vijesti, istaknuo je prof. Steiner, sažimajući glavne
naglaske Papinih govora, propovijedi, intervjua i
dokumenata.
Kod Svetoga Oca jasno se nazire određeni crkveni i pastoralni put, čija je okosnica ključna riječ: milosrđe. U viziji pape Franje Crkva treba biti prepoznatljiva kao kuća milosrđa, koja u dijalogu između
slabosti ljudi i Božje strpljivosti pomaže pronaći radosnu vijest velike kršćanske nade. Sveti Otac neumorno preporučuje evangelizaciju svima (počevši
od biskupa i svećenika), koji su pozvani prihvaćati i
služiti, osokoljeni da se ne boje ići prema granicama
i periferijama života, tamo gdje su siromašni, marginalizirani, posljednji. Siromašna Crkva za siromašne - misao je vodilja pape Franje, primijetio je prof.
Steiner, koja usmjerava i određuje u evanđeoskom
smislu opredjeljenje za siromaštvo i služenje siromašnima. Time ona ne pruža samo konkretnu, stalnu i velikodušnu solidarnost, već preuzima djelatnu
brigu također oko potvrđivanja dostojanstva osobe,
postizanja pravde kao i izgrađivanja civilizacije koja
se s punim pravom može nazvati humanom.
Prof. Steiner je upozorio i na najčešće riječi
pape Franje koje se odnose na pastoral kao što su:
briga za siromašne, biti na granicama, radosno naviještanje, misionarska Crkva, milosrđe s nježnošću, otvorenost, prihvaćanje, izlazak... Sažeto rečeno: pokret i dinamizam. Zaključeno je da Sveti
Otac daje vrlo važne poticaje, naznačuje putove,
korigira stavove i hrabro označuje moguće prepreke na putu Crkve prema njenoj preobrazbi i evangelizacijskoj službi u današnjem svijetu.
Kako mnoge biskupije i redovničke zajednice
preko svojih osnovnih i srednjih škola daju važan
doprinos na području odgoja i obrazovanja te se
na tom području susreću s mnogim izazovima, na

zasjedanju se o toj tematici promišljalo na temelju
Odredaba o osnovnim i srednjim katoličkim školama koje je HBK-a odobrila u listopadu 2013. godine. Govoreći o glavnim naglascima toga dokumenta predsjednik Vijeća HBK-a za odgoj i obrazovanje požeški biskup Antun Škvorčević istaknuo je
da je njegovo glavno polazište temeljno demokratsko pravo roditelja, zajamčeno međunarodnim dokumentima i Ustavom Republike Hrvatske, da odgajaju djecu po vlastitoj savjesti i sukladno svojim
vjerskim uvjerenjima, iz čega proizlazi i njihovo zauzimanje da javne i druge škole osiguraju katolički
odgoj njihovoj djeci te da se osnivaju katoličke škole. Posebnost katoličkih škola je u tome što s jedne
strane imaju značajke zajedničke sa svakom drugom školom dok su s druge strane one kršćanske
zajednice koje provode odgojno obrazovni projekt
utemeljen u Kristu i Njegovu Evanđelju. One su i
odgojno obrazovne ustanove i mjesto evangelizacije, apostolata i pastoralnoga djelovanja.
Katoličke škole ostvaruju jedinstveni odgojno
obrazovni projekt čije je osnovno obilježje sinteza
vjere i kulture, znanja i mudrosti te potraga za istinom. Biskup Škvorčević je naglasio važnost stalnoga usavršavanja plana i programa katoličkih škola koji na poseban način treba odražavati njihovu
posebnost kao i potrebu trajne formacije i stručnoga osposobljavanja učitelja jer se kroz njih zrcali
identitet katoličkih škola u kojima oni nisu samo
puki namještenici nego vrše važno crkveno poslanje. U Hrvatskoj trenutno djeluju tri osnovne i 12
srednjih katoličkih škola, a od jeseni bi trebala započeti s radom još jedna katolička osnovna škola.
Na kraju je biskup Škvorčević zaključio da treba još
mnogo učiniti oko osnivanja novih kao i oko proﬁ liranja postojećih katoličkih škola i jasnijega deﬁniranja njihovoga statusa unutar školskoga sustava
te je izrazio zahvalnost biskupima i provincijalima
koji su unatoč brojnim poteškoćama imali hrabrosti upustiti se u osnivanje škola.
Uslijedila je bogata rasprava u kojoj je izražena
radost zbog ovakvoga susreta kao i svijest o zajedničkoj odgovornosti svih ordinarija, biskupa i provincijala, za boljitak i napredak kako Katoličke Crkve tako i cjelokupnoga hrvatskoga društva u kojem je Crkva duboko prisutna.
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U nastavku zasjedanja bilo je govora o dokumentu
koji su biskupi izradili prema uputama Kongregacije
za nauk vjere pod naslovom: Smjernice za postupanje u slučajevima spolnoga zlostavljanja maloljetnika. Smjernice su predviđene kao pomoć crkvenim
poglavarima u traženju istine i pravde, kažnjavanju
počinitelja te liječenju nanesenih rana. One su također izraz brige koju Crkva pokazuje prema žrtvama spolnoga zlostavljanja i prema svakom drugom
obliku nasilja i iskorištavanja. Smjernice su poslane
mjerodavnoj Kongregaciji na odobrenje.
Svoj zajednički susret biskupi i redovnički poglavari iskoristili su i za razmatranje prijedloga

kako u Hrvatskoj obilježiti Godinu posvećenog života koja će po odluci pape Franje biti proslavljena sljedeće godine. Naime, 2015. godine bit će jubilarna 50. obljetnica donošenja Dekreta Drugoga
vatikanskoga sabora o obnovi redovničkoga života
Perfectae caritatis. Između ostaloga odlučeno je da
se održi nacionalni susret redovnika, redovnica i
Bogu posvećenih laika, kao i laika povezanih s redovničkim zajednicama preko svjetovnih redova,
u Mariji Bistrici, 14. ožujka 2015., stoji u priopćenju koje je objavilo Tajništvo Hrvatske biskupske
konferencije. (tuhbk / GK)

MEDALJA GRADA TROGIRA HRVATSKOJ
DOMINIKANSKOJ PROVINCIJI

U četvrtak 14. studenoga Trogirani su svečano
proslavili Dan Grada i svetkovinu sv. Ivana Trogirskog, svoga zaštitnika. U Gradskoj vijećnici, na
svečanoj sjednici Gradskog vijeća kojoj su nazočili
dopredsjednik Sabora Željko Reiner, saborski zastupnik i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, predstavnici Županije, čelnici susjednih gradova i općina te predstavnici prijateljskih gradova
Vukovara, Sinja, Šibenika, Kotora, Praga, Lucere,
Budimpešte, Vaterstettena (kod Münchena), Porto
San Elpidia, uručena su pojedinačne i skupne nagrade i priznanja.

Odlukom gradonačelnika Ante Stipčića medalja grada Trogira dodijeljena je Hrvatskoj dominikanskoj provinciji „za izuzetan doprinos u duhovnoj obnovi kao i očuvanju kulture, kako grada
Trogira tako i Republike Hrvatske“. U obrazloženju je posebice istaknuta proslava svetkovine bl.
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Augustina Kažotića 3. kolovoza u Trogiru i održavanje Opće skupštine Reda propovjednika u Trogiru/Čiovu od 22. srpnja do 8. kolovoza ove godine,
povijesni događaj za hrvatske dominikance i Hrvatsku a dodatan doprinos pomicanju grada Trogira. Medalja je uručena dominikanskom provincijalu ocu Anti Gavriću.
U ime svih dobitnika pojedinačnih i skupnih
nagrada zahvalio je dominikanski provincijal, istaknuvši da se sve nagrade mogu sažeti u prekrasnoj
rečenici sv. Tome Akvinskoga „Ubi amor, ibi oculus – Gdje je ljubav, ondje je i oko.“ Ljubav pokazuje
i potvrđuje oko koje nesebično gleda i uočava potrebe drugih te nesebično daruje svoj život u službi

drugih. Provincijal je također zahvalio gradonačelniku i svima u gradu Trogiru koji su na razne načine pomogli u uspješnom održavanju Opće skupštine Reda propovjednika.
Nakon svečane sjednice Gradskog vijeća uslijedila je procesija gradom. Središnje misno slavlje u
trogirskoj katedrali, uz koncelebraciju petnaestak
svećenika, predvodio je dubrovački biskup mons.
Mate Uzinić. Biskup je u homiliji prikazao aktualne poruke svetog Ivana Trogirskog današnjoj Crkvi
i društvu, uprisutnivši sveca kao uzor sloge i mira.

Ivan Marjanica

MISA ZADUŠNICA ZA STRADALE U BOMBARDIRANJU
SEDAM DESETLJEĆA OD POGIBIJE REDOVNIKA

Svečanim misnim slavljem u crkvi Kraljice sv.
krunice na zagrebačkoj Koloniji obilježena je u nedjelju 23. veljače 2014. obljetnica bombardiranja
dominikanskog samostana. Samostan i gimnazija
bili su pogođeni u savezničkome zračnom napadu
prije točno 70 godina, 22. veljače 1944. godine. U
trenutku bombardiranja u samostanu je bilo 17 redovnika, nekoliko braće suradnika, sjemeništaraca
i radnika te 140 učenika gimnazije, a tijekom napada pod ruševinama smrt je našlo osam redovnika,
dok je deveta žrtva bio namještenik Dominikanske
naklade „Istina“.
Misu povodom tužne obljetnice predslavio
je provincijal Hrvatske dominikanske provincije
Anto Gavrić, a suslavili su provincijal franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda Željko Železnjak,
moderator Nadbiskupskoga duhovnog stola Nedjeljko Pintarić te brojni svećenici dominikanci.

Misnome slavlju nazočio je izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Stipe Zeba, časne sestre dominikanke Kongregacije sv. Anđela Čuvara, dominikanska braća studenti i brojni župljani.
Prior samostana Slavko Slišković naveo je pozdravu imena svih poginulih dominikanaca i istaknuo potrebu stalnog podsjećanja na poginule dominikance koji su izgradili temelje na kojima zagrebački dominikanski samostan danas stoji. „Postoji opasnost da imena pređu u statistiku. Iza svakog od tih imena stoji čitav svijet koji je s njima
rođen, rastao, živio i umro. Zato ne damo da njihov svijet propadne. Kao što je Red u njima umirao, tako oni u Redu žive“, naglasio je Slišković.
U homiliji je provincijal Gavrić, osvrćući se na
evanđeosku poruku, istaknuo da iz Kristova poziva na ljubav prema neprijateljima slijedi originalna
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logika koja se ne povodi pravilima svijeta i nikada
na mržnju ne uzvraća mržnjom, nego molitvom,
ljubavlju i darivanjem. Propovjednik je naglasio da
su dominikanci poginuli 1944. godine radili vođeni ljubavlju prema narodu i posebnom pobožnosti
prema Gospi. Svoje su živote u potpunosti darovali
za vjernike, dominikanski red i Crkvu te tako postali istinski mučenici iz ljubavi.
Posebnu zahvalu provincijal je uputio franjevcima i Zagrebačkoj nadbiskupiji. U teškim trenucima stradanja dominikancima je pomogao tadašnji nadbiskup bl. Alojzije Stepinac, koji je posjetio
samostanske ruševine i ranjenike, a predvodio je i
sprovodne obrede za pokojne. Pomoć dominikancima pružili su i franjevci s Kaptola ponudivši im
svoj samostan u Samoboru.
„Danas mi zahvaljujemo braći koja su svoj život
uložila u temelje ovoga samostana, ove župe i ovoga
dijela Zagreba. Zahvaljujući im, molimo da nas oni
prate svojim molitvama kod nebeskoga Oca, da ono
što su oni započeli braća danas znaju nasljedovati,
nastavljati i širiti na novi način“, zaključio je Gavrić.

Prigodom 70. obljetnice bombardiranja samostana napravljen je pretisak lista „Gospina krunica“ iz 1944. godine, u kojem se nalaze opisani životi poginulih i svjedočanstva očevidaca.
Ana Dagelić
Preuzeto iz:
Glas Koncila 53 (2. ožujka 2014), br. 9 (2071), str. 25
***
O spomenu obljetnice bombardiranja dominikanskog samostana govorio je akademik Franjo Šanjek, OP: Radio Sljeme - emisija “Susreti na gori” nedjelja, 23. 2. 2014. - urednica Vesna Jurić Rukavina
***
Dominik propovjednik milosti – utorak 25. 2.
2014. u 10:30
Urednica i voditeljica Ana Buljat
Razgovor s očevicima događaja.

DAN PROVINCIJE - STUDIJSKI DAN

Na svetkovinu Blagovijesti, 25. ožujka, Hrvatska dominikanska provincija Navještenja Blažene
Djevice Marije tradicionalno slavi Dan provincije.
Već drugu godinu za redom na ovaj veliki dan za
sve hrvatske dominikance u samostanu Kraljice sv.
krunice održan je i Studijski dan Provincije, koji je
organizirao regens studija fr. Srećko Koralija. Studijski dan ujedinjuje u sebi dominikanske ideale
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kontemplacije, molitve i studija kako bi podsjetio cijelu Provinciju na one zajedničke temelje koji
čine dominikanski identitet speciﬁčnim.
Fr. Srećko Koralija, opisao je Studijski dan kao
dio svojevrsne intelektualne geneze – odrastanja
i ispunjavanja punog potencijala Hrvatske dominikanske provincije. Ove je godine program Studijskog dana predvidio predavanja o ‘duhovnoj
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ekonomiji’ tjelesnih i duhovnih djela milosrđa, o
naravi i utjecaju Riječi i ‘riječi’, te o interdisciplinarnosti umijeća propovijedanja uz popratni rad u
skupinama. Dominikanac nikada ne prestaje učiti
i tražiti nova znanja u svojoj potrazi za Istinom,
a potom usvajajući ta nova znanja dopušta da ga i
oblikuju kako bi uvijek rastao u mudrosti i umješnosti u svome poslanju.
Prvi predavač je bio fr. Richard Finn OP, gost iz
Engleske dominikanske provincije, koji u svojoj domovini trenutačno obavlja službu učitelja u Cambridgeu, ali je također član dominikanskog Las Casas Instituta koji se bavi pitanjima etike, politike i
društvene pravde u sastavu Blackfriars College-a
(Oxford), a predaje i na Regent’s Park Collegeu, u
okviru Centra za kršćanstvo i kulturu (Oxford), te
vrši savjetodavnu funkciju pri Oxfordskom Centru
za etično ponašanje prema životinjama. Studirao
je na Cambridgeu i Oxfordu, te postigao bakalauerat iz engleskog jezika i doktorat iz teologije. Na
osnovi svoje doktorske teze napisao je knjigu “Milodari u kasnom Rimskom Carstvu: kršćanski poticaji i praksa (313.-450. po Kr.)”, izdanu 2006. godine. Prije nekoliko godina izdao je još jednu knjigu “Asketizam u grčko-rimskom svijetu”.
Tema njegovog predavanja bila je „Propovijedati velikodušnost“ u kojem je iznio neke revolucionarne ‘nove stare’ koncepte duhovne ekonomije tjelesnih i duhovnih djela milosrđa iz izgubljenih i zaboravljenih propovijedi sv. Augustina, koje
se nedavno nanovo otkrivene. Ukratko, Augustin
tvrdi kako iskreno i nesebično vršenje tjelesnih i
duhovnih djela milosrđa Bog nagrađuje izljevima
svoje milosti i plodovima Duha Svetoga, poput karizme propovijedanja, koji potom još više umnažaju djela milosrđa. Dakle, riječ je božanskoj ekonomiji u kojoj dobivaš više što više sam daješ bez primisli zadržati išta za sebe. Ova Augustinova pouka
posebno je aktualna u ovo korizmeno vrijeme.
Nakon stanke, govornicu je preuzeo fra Ivan
Ivanda OFM, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM, rodom iz Zaljute pokraj
Tomislavgrada. Dodiplomski ﬁ lozofsko-teološki
studij završio je u Sarajevu i Fuldi (Njemačka). Na
sveučilištu Gregoriana u Rimu postigao je doktorat iz fundamentalne teologije. Od 2001. do 2005.

godine je predavao na Katehetskom institutu KBFa u Zagrebu. Član je uredništva međunarodnoga
teološkog časopisa “Communio”. Kontinuirano se
bavi pisanjem i prevođenjem. Autor je knjige “Pričaj mi o Bogu”’, koju je 2008. godine izdala Kršćanska sadašnjost. Živi i radi u župi sv. Stjepana na Čerinu (Čitluk, Bili).
Fra Ivanda održao je svoje predavanje na temu
„Egzistencijalna vrijednost riječi“. Naglasak ovog
predavanja bio je na vrijednosti riječi, njenoj težini
i značenju u različitim situacijama života. Od svih
Božjih stvorenja samo čovjek ima sposobnost govora, odnosno, izricanja riječi. Po ovome čovječanstvo je slično Bogu čija je stvoriteljska Riječ temelj
svega svijeta. No, koriste li ljudska bića svoje riječi
na način dostojan Boga? Predavač je u svome razlaganju otišao mnogo dublje od najočitijih zloupotreba riječi poput npr. psovke ili laži nego je ukazao
i na onu neopipljivu moć ljudskih riječi kojom jedni na druge utječemo, bilo negativno ili pozitivno.
Ovo je posebno važno u usko povezanim zajednicama, kao što je obitelj ili samostan, gdje nesmotrena riječ može zarezati dublje od noža.
Posljednje predavanje Studijskog dana, u popodnevnim satima, bilo je više dramsko-književni susret koji je vodio poznati hrvatski književnik
i dramski pisac Miro Gavran. Djela su mu prevedena na 35 jezika i izdana u preko 150 izdanja kod
nas i u inozemstvu. Na osnovi njegovih dramskih
tekstova do danas je održano otprilike 200 kazališnih premijera širom svijeta, koje je vidjelo više
od dva milijuna ljudi. Trenutačno je jedini živući
dramski pisac u Europi kojemu je posvećen kazališni festival izvan zemlje rođenja, pod nazivom
GAVRANFEST.
Predavač je pod temom „Književnost i kazalište“ podijelio svoja iskustva iz rada u kazalištu i
svoje iskustvo pri pisanju svoje trilogije biblijskih
romana (Judita, Krstitelj i Poncije Pilat) kojim je
pokušao približiti biblijske likove i kontekst suvremenom čitatelju. S obzirom na temu Studijskog dana gosp. Gavran je povukao paralelu između glumačke vještine i propovijedanja govoreći o
jednoj temeljnoj zajedničkoj karakteristici glumca
i propovjednika, kako obojica moraju pronaći poveznicu između svoga vlastitog životnog iskustva
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i sadržaja kojeg predstavljaju svojim slušateljima,
odnosno, znati govoriti ‘iz srca’. U tom smislu bi
dobar propovjednik, poput dobrog glumca, trebao
biti istovremeno ‘sportaš i intelektualac’ – sposoban izraziti ﬁzičku strast i prodrijeti u samu srž
poruke koju iznosi kako bi ju mogao kvalitetno
prenijeti drugima.
Ruku pod ruku s predavanjima je također išao
i rad u skupinama gdje su sudionici imali priliku
iznijeti svoje stavove i mišljenja o svemu što su čuli
tijekom predavanja, te pripremiti pitanja za predavače koja su imali priliku postaviti poslije. Po
razgovorima tijekom predaha mogli se zaključiti
kako je rasprava tijekom rada u skupinama itekako bila gorljiva. Na kraju Studijskog dana uslijedio
je Okrugli stol gdje su svi prisutni bili pozvani na
otvorenu raspravu i postavljanje pitanja o svemu
što ih zanima, a sto nisu imali prilike izreći ili pitati ranije u danu.
Regens studija fr. Srecćko Koralija moderirao je
Okruglim stolom na samom kraju Studijskog dana.
Raspravljalo se o problemu nutarnje kontradikcije
kada propovjednik govori o nečemu što nije potpuno u skladu s njegovim nutarnjim uvjerenjima. Fra
Ivan Ivanda zaključio je kako u smjeru rješavanja
ovog problema naglasak treba staviti na usklađenost propovjednika i njegove nutrine s Logosom.
Usklađivanjem s Logosom propovjednik dopušta
Bogu progovarati kroz njega čime se uklanja svaki nutarnji konﬂikt. Ovo je pak dovelo do daljnje
rasprave o opasnosti pretjeranog oslanjanja na inspiraciju Duha Svetoga što bi dovelo do zanemarivanja nužne pripreme za propovijed. Fr. Richard
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Finn je naglasio kako propovjednik mora uvažavati razinu inteligencije, obrazovanja i kulturni kontekst svoga slušateljstva. Propovijedi trebaju biti
informativne, formativne, ali i sa određenim elementom slavljenja – uvijek u cilju produbljivanja i
dijeljenja već poznatih vjerskih istina na nove načine. Obzirom na sličnost između propovijedanja
i teatra, više je sudionika naglasilo potrebu da se
uvaži antropološka vrijednost ljudskih civilizacijskih i kulturnih tekovina, ali kritički i komparativno, bez osuđivanja. Propovjednik je u svom propovijedanju na neki način uvijek razapet između sebe
i Boga.
Iako je Studijski dan okončao s Okruglim stolom, proslava Dana provincije se nastavila svečanim liturgijskim slavljem, a potom i večerom. Svetu misu je predvodio i propovijedao o. Vinko Mamić OCD, provincijal Hrvatske karmelske provincije Svetog Oca Josipa i predsjednik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica,
a također su u bratskoj solidarnosti koncelebrirali i provincijali drugih redovničkih zajednica, sva
prisutna braća dominikanci i članovi svećeničkog
bratstva sv. Dominika. Sa slavlja nisu izostali ni
članovi drugih ogranaka Dominikanske obitelji:
sestre dominikanke Kongregacije sv. Anđela Čuvara i članovi laičkih bratstava sv. Dominika. Čak su
i dominikanski novaci zajedno sa svojim učiteljem,
fra Nikolom Leopoldom Nosom, doputovali iz Dubrovnika sudjelovati na Studijskom danu i proslavi
Dana provincije.
fr. Mirko Vlk, OP

U dominikanskom samostanu Kraljice sv. krunice u Zagrebu, 26. studenoga, održana je tribina pod
naslovom „Zagledani u Krista u vjeri, nadi i ljubavi“.
Povodom završetka Godine vjere, koju je proglasio papa u miru Benedikt XVI., o vjeri, nadi i ljubavi
govorili su s. Valerija Kovač, članica Družbe sestara
franjevki od Bezgrješne i viša asistentica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta i brat
Anto Gavrić, provincijal Hrvatske dominikanske
provincije. Voditelj tribine bio je brat Anto Bobaš,
župnik dominikanske župe Kraljice sv. krunice.
Uvodno predavanje, pod naslovom „Okružnice papâ Benedikta XVI. i Franje uz godinu vjere“,
održao je brat Franjo Šanjek, dominikanac i član
HAZU-a. Rekao je da vjera nije isključivo intelektualni pristanak, već čin osobnog i slobodnog pouzdanja u Boga, pri čemu je istaknuta misao Benedikta XVI., pape u miru, da je Bog pokazao svoje
lice i tako postao blizak čovjeku. Na temelju susreta s Bogom u vjeri, nadi i ljubavi, čovjek zadobiva
moć da preobrazi sebe i svijet te tako bude istinski
navjestitelj Kraljevstva Božjeg.
Provincijal Anto Gavrić održao je predavanje
pod naslovom „Ljubav iz susreta u susret“. S osvrtom na encikliku Deus caritas est pape emeritusa
Benedikta XVI., predavač je govorio o značenju i
vrijednosti susreta Boga i čovjeka. Spasiteljsko poslanje Isusa Krista otvorilo je put Boga prema čovjeku i čovjeka prema Bogu te tako ponudilo novi i
slobodni smjer ljudskoga života u cjelini.
Jesmo li spremni susresti se s Kristom? Susret
s Gospodinom zahtijeva zauzetost razuma i transcendiranje samoga sebe u ljubavi prema drugome
i to prvenstveno i u najvećoj mjeri prema Bogu.

IZ ŽIVOTA BRAĆE
I ZAJEDNICA

ZAGLEDANI U KRISTA U VJERI, NADI I LJUBAVI

Ekstatična dimenzija ljubavi otvara jednu osobu
prema drugoj osobi i prema cjelokupnom stvorenju. Ljubavni susret s Bogom ima izvor u molitvenom životu koji je uvjet da Božje svjetlo bude prepoznatljivo kao ponuda spasenja, a ne kao nametljivi i odbojni prozelitizam.
O enciklici pape Benedikta XVI. „Spe salvi“ govorila je dr. Kovač. Naglasila je da se kroz čitavu
encikliku provlači poruka da nada mijenja i preobražava naš sadašnji život. Papa Benedikt XVI. ne
govori o nadi kao subjektivnom osjećaju, nego je
utemeljuje u stvarnom iskustvu susreta s Bogom i
povezuje je s vjerom, koja je bît nade, i po kojoj je
već sada u nama prisutna ona prava stvarnost života čijoj se punini nadamo, kazala je predavačica.
Potom je predstavila papinu kritiku znanstveno i
političko utemeljene nade, kojoj u svojoj enciklici
posvećuje dosta prostora, a koja je s izvancrkvenoga područja doživjela najviše kritika.
Rekla je kako Papa ne odbacuje napredak kao
takav, ali kritizira njegovu opasnu pretenziju za
određivanjem sveukupne stvarnosti i ističe njegovu dvoznačnost, ako nije praćen etičkim razvojem.
Također ne niječe moć razuma i slobode, ali jednako upozorava na njihovu ambivalentnu sposobnost
za činjenje dobra i činjenje zla. Objašnjavajući da
čovjeka ne otkupljuje znanost, nego ljubav ostvarena u Isusu Kristu, Benedikt XVI. povezuje sve
tri teologalne kreposti, po kojima imamo iskustvo
Božjeg milosnog dara spasenja.
Zanimljiv je i „praktični“ dio enciklike, u kojem se Benedikt XVI. osvrće na mjesta vježbanja
nade, a koje su zapravo prilike u kojima nada pokazuje svoju preobrazujuću snagu: molitva, rad, trpljenje, posljednji sud, istaknula je s. Valerija i zaključila: „Stil kojim je enciklika pisana je tipično
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Ratzingerovski, lagan i privlačan, ali praćenje tijeka
argumentacije zahtijeva određen napor u čitanju.
No, za onoga tko se s njome suoči ova je enciklika bogata riznica papinih razmišljanja, kako nadu
učiniti relevantnom za čovjekov osobni život kao i
za izgradnju svijeta u sadašnjosti i budućnosti“.
Željko Tanjić održao je predavanje pod naslovom „Svjetlo vjere“, a što je prijevod enciklike Lumen ﬁdei papâ Benedikta XVI. i Franje. U svijetu
različitih vrijednosti i ponuda čovjek je prepušten
„prosvjetljenjima“ koja zatamnjuju istinu o njegovom izvoru, njegovoj sadašnjosti i cilju njegovog
života. Riječ je o opasnosti podvrgavanja ljudske
slobode pogubnim ideologijama i idolima svijeta, a

koje hrabro, ustrajno i suvereno razobličuje svjetlo
vjere u Isusa Krista, Spasitelja i Otkupitelja svijeta.
Svjetlo vjere pokazuje put istine koji traži zauzetost i poniznost zdravog razuma, ali i hrabrost
da se ide „protiv struje“. Snagu i smisao apostolskog svjedočenja svjetla vjere kršćani pronalaze u
Isusu Kristu koji je živi znak ljubavi Boga prema
čovjeku. Osoba Isusa Krista najbolji je razlog da ne
budemo malodušni, već da ispunjeni spasonosnom
nadom putujemo prema eshatološkom ostvarenju
naših očekivanja.

fr. Domagoj Augustin Polanščak, OP

MISIJSKI I EVANGELIZACIJSKI VIKEND U SUBOTICI

Povodom završetka Godine vjere, a uz obilježavanje 1700. obljetnice Milanskoga edikta, od 22. do
24. studenog 2013. godine u župi Svetog Jurja u Subotici (Srbija), pod sloganom „U znaku križa pobjeđujemo“, održan je misijsko-evangelizacijski vikend.
Misije je predvodio brat Petar Galić uz asistenciju dominikanskih studenata: Marka Pavlinovića i
Ante Kazotija. Prihvativši poziv subotičkog župnika vlč. Ištvana Palatinusa, dominikanci su u petak
22. studenog u jutarnjim satima krenuli na put prema Subotici. Nakon šestosatne vožnje stigli su na
ciljano odredište – u grad Suboticu, grad Hrvata,
Mađara i Srba, gdje su ih s osmijehom na licu srdačno dočekale i ugostile sestre dominikanke, zajedno s gospodinom župnikom.
Nakon okrijepe uz čuveni vojvođanski „ﬁš paprikaš“, molitvom i razmatranjem Bunjevačkoga
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križnog puta, započeli su misijsko-evangelizacijski vikend. Uz molitveni dio i euharistijska slavlja,
program je uključivao predavanja, tribine i radionice s naglaskom na temu sedam svetih sakramenata. Vikend je zaključen misnim slavljem koje je
u nedjelju na svetkovinu Krista Kralja predvodio
brat Petar Galić.
Nakon otpjevanog Te Deuma, uslijedilo je postavljanje misijskoga križa na zid crkve koji je prethodno blagoslovljen. Zahvalni Bogu i svim dobrim
ljudima koji su ih srdačno ugostili i primili, obogaćeni novim iskustvom te radosna srca, dominikanci su krenuli prema Zagrebu, noseći u srcu lijepe
trenutke koje su im tamošnji vjernici darovali.

fr. Marko Pavlinović, OP
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NADBISKUP IZ BEOGRADA I BISKUP IZ KOTORA
POSJETILI ZAJEDNICU U ZAGREBU

Biskup kotorski mons. Ilija Janjić i nadbiskup
beogradski mons. Stanislav Hočevar 29. siječnja
2014. godine posjetili su samostan Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
U pratnji beogradskog nadbiskupa bili su generalni vikar nadbiskupije fra Leopold Rohmes i kancelar dr. Milutin Novaković. Kotorski biskup je s
provincijalom Antom Gavrićem i bratom Marijanom Biškupom, provincijskim promicateljem kanonizacije i štovanja naših svetaca, razgovarao o
proglašenju 2015. godinom bl. Ozane Kotorske te
nastavku rada na procesu njezine kanonizacije.

nadbiskupije u Beogradu i drugim povijesnim temama koje bi se mogle u zajedničkoj suradnji obraditi i javnosti prezentirati. Nakon radnog dijela susreta uslijedio je zajednički bratski objed u samostanskoj blagovaonici.

Mons. Hočevar i suradnici su s priorom Slavkom Sliškovićem razgovarali o povijesnim okolnostima sklapanja konkordata između Kraljevine Srbije i Svete Stolice 1914. godine, godišnjice početka
Prvog svjetskog rata, obljetnice ponovne uspostave

PEPELNICA UMJETNIKA S TEMOM
„UMJETNOST U KRIZI?!“

U organizaciji Hrvatske dominikanske provincije i Zagrebačkog kazališta mladih u srijedu 5.
ožujka održana je XIV. Pepelnica umjetnika s temom „Umjetnost u krizi?!“
Pozdravljajući okupljene na toj tradicionalnoj javnoj tribini, koja je drugi puta u nizu održana u Zagrebačkom kazalištu mladih, ravnateljica

ZKM-a Dubravka Vrgoč istaknula je kako je kazalište pravo mjesto za propitkivanje o ovim temama, tj. dijalog o temama pronašao je pravi prostor.
Uvodeći u temu, voditelj Frano Prcela, OP, istaknuo je kako teme o kojima se razgovara na Pepelnicama umjetnika nisu nešto sporedno ili fakultativno, već su „uistinu nešto što se tiče svih nas, bili
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mi više ili manje talentirani, imali više ili manje
darova“. Stoga je Pepelnica umjetnika projekt koji
želi svake godine na isti dan u isto vrijeme promišljati teme i ponuditi platformu za dijalog između
teologije i umjetnosti. U svemu tome do izražaja
dolazi aktualnost, ali ne u smislu pomodarstva,
nego uistinu pitanja ili tema.

pretenciozno, poput „što je život“. Ne znam, živim
ga, rekao je, te nastavio „umjetnost mi se čini da je
to ono čemu se danas divim, ne ono što je pitanje
mode ili trendova, nego je umjetnost ono čemu se
nakon dvadeset godina vraćam“. Za Medvešeka je
umjetnost pitanje susreta, „bliskost u kojoj premošćujemo sve nepoznanice našega života“.

Sugovornici glumac i redatelj Rene Medvešek,
pisac Zdravko Zima i povjesničar umjetnosti Ive
Šimat Banov tijekom tribine su odgovorili na niz
pitanja voditelja, a na kraju se ostvario i dijalog s
posjetiteljima.

U raspravi se dotaknulo i pitanje uspostavljanja
vrijednosti, na što je Medvešek upitao „tko nameće trendove, koliko je kritika spremna da stvari procjenjuje na primjeren način. Zapanjuje me koliko za
presudne stvari po pitanju umjetnosti kritičari koji
su regrutirani od najprisutnijih medija zapravo nisu
kvaliﬁcirani, ne primjećuju razine komunikacija“.

Na pitanje „Kakav život u Hrvatskoj danas vodi
umjetnost, odnosno kako danas žive umjetnici“
Zima je podsjetio na velikoga hrvatskog pisca Antuna Gustava Matoša, koji je bio i prvi profesionalni pisac. Promatrajući njegov život u oskudici
može se zaključiti da se život onih koji rade poput
Matoša nije promijenio. S njim se složio i Šimat Banov, koji je rekao „umjetnost u Hrvatskoj je danas
sirotinjska, ali počiva na ljudima“. Pojasnio je da u
Hrvatskoj vrijede samo ljudi, samo njihov entuzijazam, želja, volja, ljubav, to drži, a sve drugo je nepoticajno. Upozorio je na prečesto izgovaranje riječi umjetnost, jer se pod tim pojmom mnogo toga
podrazumijeva. No, ona prava umjetnost „ne može
biti u krizi, mi smo u krizi“. Medvešek je dodao
da je uistinu kriza puno niže, „među nama koji se
umjetnošću bavimo“. Osvrnuvši se na samo pitanje
krize umjetnosti, Medvešek je istaknuo da ukoliko
je u pitanju ekonomska kriza, umjetnost je u krizi.
No, upozorio je da umjetnik ne živi samo o kruhu,
već mu je potreban i susret.
Odgovarajući na pitanje što je za njega osobno umjetnost, Zima je ustvrdio da je to pitanje
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Na pitanje o ulozi umjetnosti u vrijeme krize,
Šimat Banov istaknuo je da umjetnost ne može rješavati probleme, ona je nemoćna. No, ipak u umjetnosti vidi perspektivu „u Hrvatskoj vidim da su tu
puno bolji ljudi, nego politika“.
Govoreći pak o moći umjetnosti, Zima je rekao
kako umjetnost služi kao „mogućnost da dođemo
do punine, do stanja ljudskog bića što se ne svodi
samo na neko naše biološko funkcioniranje“. U tom
smislu umjetnost se ne može ničim drugim kompenzirati. Zato imamo umjetnike koji to čine i drugo ne mogu, jer je to naprosto njihova sudbina, njihova vokacija od koje oni jednostavno ne mogu odustati neovisno od nekakvih društvenih pravila. To je
nešto što se ne može kompenzirati, rekao je Zima.
U završnom dijelu dotaknulo se i pitanje kršćanske teologije koja može odgovoriti na pitanje
što je umjetnost.
(IKA)
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KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA BRAĆE
STUDENATA

Odlazak u južnije krajeve Lijepe naše obradovao nas je od samog početka putovanja na korizmenu duhovnu obnovu. Sama pomisao da ćemo
biti u jednom mirnom okružju mora, maslina, kamena i vinovih loza obećavala nam je dobar, kvalitetan i blagoslovljen plod ove korizmene duhovne
obnove koju je od 16. do 18. ožujka 2014. vodio brat
Damir Šokić za braću studente.
Došavši u Split iz nemira metropole, okrijepili
smo se sunčevim zrakama na Rivi susrevši se sa svojim dragim prijateljima i znancima. Potom smo ušli
u katamaran i na bonaci plavoga Jadrana stigli u Bol.
Budući da smo se tamo smjestili, slavili smo sv. misu,
a nakon toga i okrijepili plodovima mora. U 20:30
sati započeli smo duhovnu obnovu Zazivom Duha
Svetoga, molitvom Časoslova i kratkim smjernicama
brata Damira Šokića za ovu duhovnu obnovu.
Sljedećega dana, u subotu, započeli smo Jutarnjom molitvom i sv. misom, a potom nastavili s prvim nagovorom u 10 sati. Brat Damir nam je napomenuo da je ovo vrijeme milosno i vrijeme spasa,
korizmeno vrijeme u kojem intenzivnije promišljamo o sebi i zajedništvu. Pokušao nam je posvijestiti da nas zajednica oživljuje na poseban način,
iako smo svi različiti: po dobi, po razmišljanjima,
po karakteru i mentalitetu; ipak jedni druge držimo. Dajući primjer svoje vlastite formacije za vrijeme studentata, brat Damir nas je potaknuo da razmislimo zašto je svatko od nas došao u Red i kolika
je naša želja za redovničkim životom, a najvažnije
je dati sve od sebe. Kako bismo mogli ostvariti svoj
ideal, koji je neraskidivo povezan s Bogom, potrebna je otvorenost Bogu poput sv. Josipa, koji je idealan primjer čovjeka vjere. Gledajući njega možemo
se svi zapitati: „Kakav sam ja vjernik?“. Posebno

je istaknuo zajedništvo s Bogom kao izvor svakog
smisla našega života vjere.
Jedan prekrasan slijed ovih duhovnih vježbi jest
i taj da smo se, nakon duhovnoga nagovora, tjelesne
okrijepe (ručka), prisjetili i monaške dimenzije našega Reda radeći u masliniku i samostanskom vrtu .
Nakon „labora“, došlo je na red i „ora“, drugi nagovor u kojem nam je brat Damir prikazao život
sv. Dominika kroz prizmu dviju zapovijedi ljubavi.
Dominik je bio čovjek duha, vjere i molitve. On je
iz ljubavi prema Bogu i ljudima činio velike stvari.
Toliko je bio zaokupljen molitvom i kontemplacijom, a potom i aktivnim radom da je često znao
zaspati za ručkom. Ipak, njegova veličina je u skromnosti koja je nužna u našem načinu života. Prije
počinka izmolili smo Večernju i kasnije Povečerje
uz pjesmu „Salve Regina“.
Formalno smo duhovnu obnovu priveli kraju, u
nedjelju 16. ožujka, Jutarnjom molitvom i kratkim
zaključkom brata Damira uz poticaje i ohrabrenja.
Nakon slavlja pjevane sv. mise s narodom, uživali
smo u slobodnom vremenu uz još neke zajedničke
točke od kojih je jedna bila i zajednička večernja
rekreacija na kojoj smo mogli komentirati i izraziti
svoje doživljaje ovih duhovnih vježbi.
U ponedjeljak smo rano ujutro krenuli natrag
za Split gdje smo posjetili subraću u splitskom samostanu na „Pazaru“, dok konačno nismo krenuli
natrag kući, u Kontakovu 1, u Zagreb.

fr. Dario Pavlinović, OP
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KORIZMA NA PEŠČENICI

Dominikanski samostan bl. Augustina Kažotića
na zagrebačkoj Peščenici, od srijede 5. ožujka (Pepelnice) do srijede 16. travnja domaćin je, već osmu
godinu zaredom, niza od sedam korizmenih tribina
srijedom. Zajednička tema ovogodišnjih korizmenih tribina je „Dominikanski laici i propovijedanje“.

Završno predavanje korizmenih tribina na Peščenici završava u srijedu 16. travnja sedmom tribinom s temom „Propovijedati u duhu dominikanske tradicije: pomoći vidjeti svijet kako ga Bog
vidi“. Predavač zadnje tribine je mr. sc. Marko Bijelić, župnik župe bl. Augustina Kažotića.

Prvo korizmeno predavanje održano je na temu
„Riječ na granici“. Predavač je bio gosp. Tihomir
Dujmović, ugledni novinar, kolumnist i televizijski
voditelj.

Koordinator tribine „Korizma na Peščenici“ je
brat Zvonko Džankić.

Drugo predavanje održao je prof. dr. sc. Božo
Lujić, izvanredni profesor na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Održao je predavanje na temu
„Crkva između Božje riječi i teologije“.
U srijedu 19. ožujka održana je korizmena tribina na temu „Evangelizacija i internetski portali“,
o kojoj je govorio gosp. Zdravko Gavran, profesor,
prevoditelj i književni kritičar.
Na četvrtoj korizmenoj tribini u srijedu 26.
ožujka, o temi „Između soﬁstike i ’neuspjeha’ modernih propovjednika“, govorio je prof. dr. sc. Alojz
Ćubelić, izvanredni profesor na Katedri za ﬁ lozoﬁju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.
U srijedu 2. travnja, na petoj korizmenoj tribini, o temi „Papa Franjo kao propovjednik: u čemu
je njegova novost i tolika privlačnost za medije?“,
govorio je prof. dr. sc. Tonči Matulić, redoviti profesor i dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.
„Žena kao propovjednik: propovijedati i naviještati Božju riječ – isključiva povlastica muškoga
roda?“, tema je šeste korizmene tribine. Predavačica
je gđa Silvija Migles, viša asistentica na Katedri socijalnog nauka Crkve KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.
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PROSLAVLJEN DAN HKM HAMBURG

Na prvu nedjelju Došašća 1. prosinca 2013. Hrvatska katolička misija u Hamburgu proslavila je
svoj dan – 44. u nizu. Svečano euharistijsko slavlje
predvodio je provincijal Hrvatske dominikanske
provincije Anto Gavrić.
U koncelebraciji su bila braća: Mirko Jagnjić,
voditelj HKM Hamburg, Anto Bobaš, Marko Bobaš i Matijas Farkaš. Provincijal je na početku propovijedi pozvao sve prisutne na odvažan hod s Kristom koji je svjetlo na čovjekovu životnom putu.
Krist je zasvijetlio u ljudima u trenutku krštenja,
što simbolizira krsna svijeća.
Zato na početku Došašća valja razmisliti o životu i ispraviti ono što nije dobro, kazao je propovjednik i dodao: „Nismo stvoreni za tamu, nego za
svjetlo. Stoga, hodimo u Kristovoj svjetlosti, svjetlosti života… Ako nema Krista u našem životu,
neće biti ni svjetla…
Bog se brine za nas kao što se brinuo za bl. Augustina Kažotića koji nije mogao ni sanjati kojim
će ga putem Bog odvesti: od Trogira do Pariza,
Rima, Zagreba i Lucere. Dopustimo da nam Bog
zasvijetli u životu, da nas on vodi svojim putem...“
Nakon misnoga slavlja uslijedilo je „narodno veselje“ uz nastup male i velike folklorne skupine HKD
„Napredak“ iz Hamburga.

Danu HKM Hamburg prethodila je trodnevna
duhovna priprema koju je u crkvi sv. Olafa predvodio brat Anto Bobaš. Od 2000. do 2003. brat Anto
je pastoralno djelovao u Misiji.
Trodnevlje je predvodio, u zajedništvu sa svojom braćom, bratom Markom Bobašom, dominikancem iz samostana sv. Dominika u Dubrovniku
i gospodinom Jadrankom Bobašom koji je gitarom
i glasom činio glazbenu podršku. Na svojstven i dinamičan način brat Anto je svaki dan okupljenim
vjernicima upućivao prigodnu propovijed komunicirajući Božju riječ i trenutke ljudske zbilje, i sve to
povezao sa životom bl. Augustina Kažotića, zaštitnika HKM Hamburg.
Kroz sva tri dana, nakon molitvenih slavlja slijedio je kulturno-glazbeni program. Prvog dana
Mješoviti pjevački zbor „Ave Maria“ održao je
koncert pod ravnanjem s. Jasne Matić, a drugoga
predstavljena je monograﬁje „Veličina skromnoga. Umjetničko stvaralaštvo p. Marka Bobaša O.P.“
Monograﬁju je predstavio brat Frano Prcela, urednik monograﬁje. Trećeg dana održan je koncert
kršćanske rock grupe „Glasnici nade“ čiji su članovi braća Anto Bobaš i gosp. Jadranko Bobaš.

brat Matijas Farkaš, OP
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VIS „DOMINIK“ U HRVATSKOJ KATOLIČKOJ
MISIJI U PARIZU

U Hrvatskoj katoličkoj misiji u Parizu od 17. do
19. siječnja 2014. dominikanci su srdačno ugostili članove Vokalno instrumentalnoga sastava „Dominik“ iz Splita.
VIS Dominik je krenuo kombijem, kasno uvečer 16. siječnja. Kao uvijek kad se ide na dalek put,
spavalo se i vozilo na smjene, „letjele“ su čokolade,
sendviči, sokovi, tražio se keks više… dok nismo
konačno stigli u Rue de Bagnolet u Parizu. Nakon
večere i upoznavanja s našim domaćinima, pošli
smo prošetati Pariškim ulicama. Razgledavali smo
izloge u Champs Élysées, došli do Seine i „udrili
selﬁe za Tinu“ s Eiﬀelovim tornjem u pozadini i po
povratku u misiju, napravili plan za sutrašnje razgledavanje. Opéra de Paris, Louvre, Notre-Dame,
Sacré-Coeur, Parc des Princes i noćno penjanje na
toranj samo su dio naše Pariške pustolovine. Ali
trebalo se odmoriti za sutrašnju svetu misu i zabavu te se pripremiti za povratak kući.
Misno slavlje u nedjelju 19. siječnja u hrvatskoj
crkvi svetog Ćirila i Metoda predvodio je naš o.
Jozo Čirko, dominikanac i voditelj VIS-a „Dominik“ u koncelebraciji s voditeljem misije, o. Tomislavom Kraljevićem i o. Zvonkom Džankićem, dominikancem na studijskom putovanju.
Predvoditelj misnoga slavlja, o. Jozo u propovijedi je između ostaloga kazao kako lik Božjeg
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jaganjca predstavljaju dvije snažne i žive slike. Prva
je ona o nježnosti i ljubavi, a druga o patniku i žrtvi. No, postoji i treća, konačna slika „Jaganjca“ o
kojoj izvještava Knjiga Otkrivenja, a to je slika slave i pobjede, zaključio je propovjednik.
Liturgijsko slavlje smo popratili pjesmom. Nakon misnoga slavlja u dvorani misije, nastavljeno
je druženje – „piknik“ uz pjesmu i okrjepu. U dvosatnom programu smo izvodili poznate pjesame
iz bogatog hrvatskog glazbenoga repertoara. Bilo
nam je iznimno drago što su članovi župne zajednice zapjevali i zaplesali s nama, pa čak i oni stariji.
Dapače, oni su bili pravo iznenađenje i osvježenje,
neumorno su plesali do posljednjega takta.
Nakon pakiranja svojih stvari i opreme, zahvalili smo našim domaćinima na gostoprimstvu, sestri Željki na toploj riječi (i hrani) i župljanima na
srdačnoj dobrodošlici te krenuli ponovno na put
kući, s lijepim uspomenama, toplinom u srcu i poklonima u torbi.
Uz voditelja p. Jozu u Parizu su bili: Karlo Dotur (solo gitara), Ante Petričić (ritam gitara), Damir Vujević (bas gitara), Ante Balarin (klavijature),
Ivan Trpimir Lozić (ritam i vocal), i vokali: Tihana
Petra Čotić, Mirna Matković i Petra Milas.
Tihana Petra Čotić
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APOSTOLSKI NUNCIJ PREDVODIO OBREDE VELIKOG
PETKA KOD ZAGREBAČKIH DOMINIKANACA

Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons.
Alessandro d’Errico predvodio je 18. travnja 2014.
obrede Velikoga petka u samostanskoj i župnoj crkvi Kraljice sv. krunice u Zagrebu, uz sudjelovanje savjetnika Apostolske nuncijature mons. JeanFrançoisa Lantheaumea, prevoditelja iz nuncijature isusovca o. Ivice Hadaša, provincijala Hrvatske
dominikanske provincije o. Ante Gavrića te cijele
dominikanske samostanske zajednice Kraljice sv.
krunice. Izvješće o Isusovoj muci i smrti pjevao je
župni zbor „Bl. Augustin Kažotić“, uz pomoć dominikanskih bogoslova i trajnoga đakona prof.
Ratka Podvorca.
Prigodnu propovijed izrekao je dominikanski
provincijal povezavši događaje Velikoga petka s
ključnim naglascima Apostolske pobudnice „Radost Evanđelja“ pape Franje. Muka podsjeća na neizmjernu žrtvu sebedarja koju je Isus Krist prinio iz
ljubavi za sve ljude. Kršćanin, koji je iskusio taj dar
ljubavi i praštanja, pozvan je pronositi svijetom tu
Božju ljubav, biti radosni glasnici milosrđa i nade.
Papa poziva: „Iziđimo, iziđimo i pružimo svima život Isusa Krista“, braći koja „žive bez snage, svjetla i utjehe prijateljstva s Isusom Kristom, bez vjerničke zajednice koja ih prihvaća, bez smisla i cilja
u životu.“ Obred klanjanja i ljubljenja križa, dodir
Gospodinovih rana, treba „probuditi sveti nemir“
koji razbija unaprijed formirana očekivanja i rutinu
svakodnevice. Primanja svete pričesti na ovaj dan
treba posvijestiti kako nismo pojedinci nego zajednica na istome putu, s istim polazištem i istim ciljem. I ne smijemo dopustiti da nam se ukrade zajedništvo, zaključio je dominikanski provincijal.

Pri završetku obreda Velikoga petka apostolski nuncij obratio se okupljenima i zahvalio svima, posebice župniku, što su svojim trudom u liturgijskim pripremama ili prisutnošću učinili njegov posjet samostanskoj i župnoj zajednici uistinu
posebnim događajem. U svome obraćanju, mons.
Alessandro d’Errico je također podijelio svoje misli o Papinoj poruci kako ju je provincijal prikazao
u prigodnoj propovijedi. Tako je nuncij posebno
naglasio potrebu kontemplacije, povratku na ideal
kršćanske jednostavnosti u svakodnevnom životu,
suživljavanje sa siromašnima i bližnjima, izlazak u
susret drugima kako bi rasli u zajedništvu i uistinu
postali instrumentima nove evangelizacije. Također je podsjetio na san pape Franje, koji prikazuje
u apostolskoj pobudnici, o Crkvi koja je prožeta i
animirana Duhom nove evangelizacije, koja evanđelje ne zatvara poput buteljirane boce vina nego
se otvara, izlazi, stalno je na putu, Crkva susretanja koja želi da i drugi osjete i dožive ljepotu Radosne vijesti.
Po završetku obreda, apostolski nuncij pridružio se samostanskoj zajednici Kraljice sv. krunice
na zajedničkoj večeri u samostanskoj blagovaonici.
Na oproštaju je posebno izrazio svoju radost i nadu
zbog prisutne dominikanske braće studenata u formaciji za svećenike u kojima vidi budućnost Crkve
kakvu je zamislio papa Franjo.

Fr. Mirko Irenej Vlk, OP
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FR. ANTO BOBAŠ ODRŽAO PREDAVANJE
GLAZBENICIMA UOČI USKRS FESTA 2014.

“Kada je glazba u pitanju, nemojte nikada zaboraviti: sve pjesme koje ste napisali nisu vaše pjesme, nego su one pjesme nekoga drugoga. Bog vam
je podario taj dar, iskoristite ga navješćujući kao
što je Ivan Krstitelj naviještao: u ime Onoga koji će
doći! U vašem poslu sve se mora vrtiti oko Isusa!”,
poručio je fr. Anto Bobaš glazbenicima.
Pripremajući se za 35. festival hrvatske duhovne glazbe “Uskrs fest”, koji se održao na Duhove 8.
lipnja 2014. u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, dan uoči festivala izvođači su imali
prilike poslušati predavanje dominikanca fr. Ante
Bobaša s naslovnom temom “Pastoral glazbe”. Predavanje je održano u Maloj dvorani dječačkog sjemeništa na Šalati.
Fr. Anto Bobaš, dominikanac i župnik župe
Kraljice svete krunice na zagrebačkoj Koloniji, poznat je u svijetu duhovne glazbe ponajviše zahvaljujući dugotrajnom glazbenom angažmanom u
svome bendu Glasnici nade, koji su 1990. godine
osnovali njegov brat Jadranko i on. I danas, nakon
više od dvadeset godina posvećenih glazbi, dvojica
braće sviraju i pjevaju, skladaju nove pjesme, trudeći se da svaka bude originalna i prepoznatljiva.
Originalnost njihovog pristupa glazbi održala se
do danas ne samo zato što sviraju Christian Rock,
speciﬁčan oblik duhovne glazbe, nego i zato što su,
kako ističe fr. Anto, uvijek svjesni da nastupaju u
ime Nekoga, pisano velikim početnim slovom, u
ime Isusa Krista.
Svoje predavanje okupljenim izvođačima, koji
će večeras obogatiti hrvatsku duhovnu scenu s
petnaest novih pjesama, fr. Anto je započeo prisjećanjem na 1982. godinu, kada je zajedno sa svojim bratom došao u Zagreb kako bi poslušao veliki rock koncert koji se tada održavao u Domu
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sportova. Htjeli su uživo vidjeti sve one izvođače
na čijoj su glazbi odrasli, čekali su satima ispred
Doma sportova samo da bi ušli među prvima, zauzeli dobra mjesta i, ako im se posreći, možda uhvatili trzalicu ili neki drugi rekvizit nekog od svojih
glazbenih uzora.
Zanos koji je mladi Anto Bobaš tada osjećao prema rock glazbi, koja, kako kaže u njemu jednostavno
živi i budi kreativnost i polet, nije splasnuo do danas. Međutim, tijekom svoga duhovnog izrastanja,
uslijed odluke da stupi u dominikanski red i postane svećenik, sve se češće pojavljivalo jedno pitanje:
zašto svi ti veliki glazbenici čiju glazbu toliko voli,
uvijek moraju pjevati o nekim svjetovnim stvarima,
zašto ne bi postojao bend koji će, uz glasne zvukove
električne gitare i bubnjeva pjevati o Isusu?
“Zašto trčati za nekim glazbenim zvjezdicama?
Tko se danas sjeća tih bendova koji su ‘82. svirali
u Zagrebu? Većine više nema, sve to dođe i prođe. Jedna je jedina Zvijezda koja nikada ne prolazi:
Isus. On ostaje zauvijek, njemu treba pjevati”, razmišljao je Bobaš i odlučio osnovati bend: Glasnici
nade. Bio je to prvi bend rock izričaja na hrvatskoj
duhovnoj glazbenoj sceni.
U nastavku svoga predavanja slušatelji su saznali da se bend zbog svoga “žestokog” izričaja često susretao s kritikama, teško probijao na radio
stanice, a dobivali su čak i pisma u kojima su bili
vrijeđani i nazivani pogrdnim imenima.
Danas je iza Glasnika šest albuma s oko 22 000
prodanih primjeraka.
Glazbenicima je fr. Anto poručio da nikada ne
zaborave da, baveći se duhovnom glazbom, ne pokazuju svoja dostignuća, ne gledaju sebe i svoje
umijeće kao centar, nego uvijek nastupaju upravo
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kao glasnici jedinstvene Isusove poruke: “Kada je
glazba u pitanju, nemojte nikada zaboraviti: sve
pjesme koje ste napisali nisu vaše pjesme, nego su
one pjesme nekoga drugoga. Bog vam je podario
taj dar, iskoristite ga navješćujući kao što je Ivan
Krstitelj naviještao: u ime Onoga koji će doći! U vašem poslu sve se mora vrtiti oko Isusa!”

Glasnici nade nastupili su i pobijedili na Uskrs
festu 2000. godine, s istoimenom pjesmom.

http://uskrsfest.hbk.hr/news.php?id=1352

HODOČAŠĆE U BISTRICU ZA PROGLAŠENJE
SVETIM BL. ALOJZIJA STEPINCA

U subotu 3. svibnja više od pet stotina vjernika iz
zagrebačkih dominikanskih župa Kraljice svete krunice i bl. Augustina Kažotića, zajedno s vjernicima iz
župa Krista Kralja (Trnje), Majke Božje Remetske iz
Remeta te Uznesenja BDM iz Savskog Narta i drugih župa s dominikancima i dominikankama, dominikanskim bogoslovima i članovima dominikanske
obitelji sudjelovalo je na šestom kruničarskom hodočašću Hrvatske dominikanske provincije u hrvatsko
nacionalno svetište Majke Božje Bistričke.
Posebna nakana ovogodišnjeg hodočašća bila je
molitva za proglašenje svetim bl. Alojzija kardinala Stepinca. Po dolasku u Mariju Bistricu, hodočasnici su se okupili u bazilici gdje ih je pozdravio
o. Ljudevit Jeđud, promicatelj krunice Hrvatske
dominikanske provincije, koji je između ostaloga rekao: “Čežnja je mnogih vjernika Crkve u Hrvata doći ovamo. Ovamo se ne dolazi na izlet. Na
ovom svetom mjestu okupljali su se u vjeri i molitvi
oko Isusove Majke naši pređi, okuplja se zajednica vjerničkog naroda Hrvata na svom zemaljskom
hodu. Ovdje su nemirni tražili i nalazili mir, grešni
– oproštenje, žalosni utjehu, očajni nadu, bolesni
zdravlje duše i tijela. Danas je Majka Božja dočekala nas - kruničare…”
Potom je uslijedila zajednička molitva krunice i razmatranja o krunici u životu bl. Alojzija

Stepinca, koje su prezentirali članovi mladog dominikanskoga laičkog bratstva bl. Ozane Kotorske
iz župe Kraljice sv. krunice. Mons. Zlatko Koren,
rektor svetišta, pozdravio je sve hodočasnike i pozvao ih da i po povratku s Marije Bistrice nastave
molitvu za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca.
Euharistijsko slavlje u 11.00 sati predvodio je i
propovijedao provincijal hrvatskih dominikanaca fr. Anto Gavrić. Polazeći od Kristovih riječi, iz
evanđelja za blagdan apostola Filipa i Jakova, “Ja
sam put, Istina i Život”, provincijal je govorio o
važnosti puta u životu, kao sigurnosti i usmjerenja koji svjedoči kako su i mnogi drugi kročili tim
putom. Put je također izazov, poticaj i poziv prema novome i nepredviđenom. Dok suvremeni svijet nudi razne i raznolike putove kao smisao života,
odjekuju Kristove riječi da je on put utrt u pustinji našeg života bez cilja, put na koji nas poziva da
krenemo zajedno i radosno, koračajući u svjetlosti
istine koja sjaji na licu Uskrsloga Krista.
Na putu često nailazimo na mostove koji povezuje jedan kraj s drugim. Krunica je upravo most
koji nas povezuje s otajstvima Isusova života, smrti i uskrsnuća, istaknuo je dominikanski provincijal. Naš je život usredotočen na Krista, istaknuo je
propovjednik. On je Put, Istina i Život. Bl. Djevica Marija i sveci pomažu da se sve više približimo
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Kristu, zagledamo u Krista i po njemu vidimo Oca.
U tome nam pomaže i bl. Alojzije Stepinac. Često je u kontemplaciji uranjao u promatranje Kristova lica, posebice u Krista u njegovoj muci jer je predosjećao, kako je i zapisao u knjigu Nadbiskupskog
dnevnika prigodom imenovanja za nadbiskupa koadjutora 31. svibnja 1934.: “Moj život biti će jedan
križni put.” Molitva krunice bila je izvor njegova života. Svakodnevno ju je molio, sva tri otajstva. Preporučivao je tu “jednostavnu, utješnu, a u isti mah
tako moćnu molitvu, da je očito djelo samoga Boga
preko ruku Bogorodice”. Molio je krunicu da kod
svih križeva može glavu držati visoko, a na to poziva i nas i na takav odvažan stav, rekao je fr. Anto.
Uranjajući s u molitvi krunice u otajstva Isusova
života, gledajući kako se Marija potpuno i zauzeto predaje volji Božjoj od Navještenja do Golgote, i
kardinal Stepinac svjedoči o neizmjernom pouzdanju u Gospodina. Položaj mu je bio težak i pun neprilika. A on je odvažno promatrao događaje svoga
vremena i dizao glas za siromašne i obespravljene.
Alojzije Stepinac je posvuda poticao “na pobožnost k Majci Božjoj”, uvjeren da “nema bržega puta
doći k Isusu, k Bogu, nego li po Mariji”. Znao je
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reći: “Dok hrvatski narod bude častio Majku Božju,
neće propasti.”
Bio je svjestan snage molitve i žrtve: “Kad se saberu molitve i žrtve čitave jedne zemlje, od sitnica
postaje jedna velika sila, kao što se konačno ni sam
ocean ne sastoji od drugoga, nego od bezbrojnih
kapi.” On za sve nas u Nebu moli i zagovara nas i
našu Domovinu, kako je zapisao u svojoj duhovnoj
oporuci. Stoga je provincijal pozvao hodočasnike
da u tome vidu zajedno i žarko mole za proglašenje
svetim bl. Alojzija Stepinca da on ponovno poveže i sjedini hrvatski narod i učvrsti nas u vjernosti
evanđelju, Kristu i Katoličkoj crkvi.
Liturgijsko slavlje animirao je zbor dominikanskih studenata “Jordan Viculin, OP”. Euharistijsko
slavlje prenosio je Radio Marija Bistrica. U podne je
moljena Molbenica Gospi Pompejskoj, Kraljici svete
krunice, a u 14 sati je uslijedila pobožnost križnoga
puta u Bazilici s razmišljanjima bl. Alojzija Stepinca.
Hodočašće je završilo blagoslovom s Presvetim
u bazilici. Dominikansko kruničarsko hodočašće u
Mariju Bistricu obnovljeno je prije šest godina u
sklopu priprema za proslavu velikog Jubileja 800.
obljetnice osnutka Reda propovjednika.
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FR. DOMINIK KRISTIJAN GERBIC
ZAREĐEN ZA SVEĆENIKA

Fr. Dominik Kristijan Gerbic, OP, zaređen je u
četvrtak 8. svibnja 2014., na spomen Zaštite Blažene Djevice Marije nad cijelim Redom braće propovjednika, u crkvi Kraljice svete krunice u Zagrebu
za svećenika Hrvatske dominikanske provincije.
Zareditelj je bio pomoćni biskup zagrebački
mons. Mijo Gorski, i kojemu je to bilo prvo svećeničko ređenje u ulozi biskupa zareditelja. Riječi dobrodošlice okupljenima uputio je fr. Anto Gavrić,
provincijal Hrvatske dominikanske provincije. Rekao je kako je ređenje radostan dan za Provinciju,
župu Kraljice sv. krunice koja uskoro slavi 50. godina svoga osnutka. Podsjetio je i na važan događaj
koji se zbio 8. svibnja 1927., kada je svečano otvoren samostan Kraljice sv. krunice i posvećena kapelica. Pozdrave je uputio biskupu Miji, ocu, sestri
i tetki ređenika, sestrama dominikankama, braći
dominikancima, svećenicima i okupljenoj zajednici vjernika.
Iako se čini kako se svijet razvija autonomno,
pravcem koji se udaljuje od istine evanđelja, od radosne poruke koja budi nadu i spašava ljudski rod,
on gotovo očajnički traži Spasitelja. Ljudi žele biti
spašeni, samo to spasenje traže na krivim stazama,
rekao je uvodno biskup Gorski. Zato svijet i danas,
više no ikada, treba svećenika, ne samo zbog postojećih vjernika da im se udijele sakramenti i navijesti evanđelje nego mnogo više zbog onih koji
kažu da Boga ne trebaju jer što je veća udaljenost
čovjeka od Božjih načela, to su nam više potrebni
navjestitelji i posvetitelji.
Potrebni su navjestitelji evanđelja koji neće kalkulirati, gledati je li nešto politički korektno da se
kaže, hoće li netko zbog istine evanđelja prozvati
Crkvu i propovjednika da je zastario u načelima,
ili će se zbog lažnih obzira zatajiti Isusova Riječ. I

svijet i Krist danas trebaju hrabre propovjednike
istine i pomirenja.
Upravo tu prepoznajemo danas karizmu Reda,
da neustrašivo, potpuno jasno prenosi Isusovo
evanđelje, istaknuo je biskup. Mnogi gladni Boga,
željni sigurnosti životnog usmjerenja, vape za Božjom porukom. Fr. Dominiče, nosiš ime utemeljitelja svojega Reda, dijeli svima s radošću Božju Riječ,
koju si besplatno primio, riječju i primjerom života
izgrađuj Crkvu, otajstveno tijelo Kristovo, ne traži
svoju volju – nego volju Božju.
Slavi otajstva vjere, blagoslivljaj vjerni puk i propovijedaj istinu evanđelja. Nadalje je rekao kako
se ređenje događa na spomendan Blažene Djevice
Marije nad Redom propovjednika. Marija i dominikanci nerazdvojno su povezani o čemu svjedoči
i znak krunice. No, mnogo dublji temelj povezanosti Marije i svećenika – propovjednika nalazimo
u evanđelju, u riječima: Ženo evo ti sina, sine evo
ti majke. U Ivanu smo svi, od samog Isusa dobili
Majku Mariju kao svoju majki, ali na osobit način
to su dobili oni koji se odlučuju biti Isusove glasonoše u svijetu, svećenici i redovnici. U poslu na
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koji nas Isus poziva nismo bez pomoći i utjehe. Tu
je Gospodin koji trajno ostaje s nama upravo po sakramentu koji je jedino moguć po službi svećenika
– euharistiji, po riječi svojoj – evanđelju.

Božje zaštite uspio ostati Božji, zaključio je propovijed mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački.

Tu je Isusov i Očev Duh, koji nas prožima, ali
tu je i Isusova i naša majka Marija. Stoga sa sigurnošću vjernika gledamo i na našeg brata Dominika Kristijana jer brižna ljubav nebeske Majke koja
bdije nad Redom propovjednika, bdije i nad njim.

Fr. Dominik Kristijan Gerbic rođen je 18. svibnja. 1978. u Zenici; župa Sv. Ilije Proroka - Vrhbosanska nadbiskupija, gdje je primio sakramente
kršćanske inicijacije. Prve zavjete u Redu položio
je 22. kolovoza 2010., a svečane 8. kolovoza 2013.
Za đakon je zaređen 16. rujna 2013. u Klopču pokraj Zenice, župi koju vode dominikanci.

A mi svi molimo Gospodina da čuva svojeg izabranika, molimo Gospodina da ostane vjeran u pozivu, molimo jedni za druge, jer još nitko nije bez

www.dominikanci.hr

MLADOMISNIČKO SLAVLJE U ŽUPI
SV. ILIJE PROROKA U ZENICI

U zeničkoj župnoj crkvi sv. Ilije Proroka o kojoj pastoralno skrbe franjevci Bosne srebrene, na
petu vazmenu nedjelju, 18. svibnja 2014. svečano
je proslavljena mlada misa dominikanca fr. Dominika Kristijana Gerbica OP. Uz mnoštvo vjernika u
Misnom slavlju sudjelovali s dominikanci, predvođeni fr. Antom Gavrićem, provincijalom Hrvatske
dominikanske provincije, svećenici porijeklom iz
Zenice i oni koji ondje obavljaju svećeničku službu,
bogoslovi i časne sestre koje djeluju u mladomisnikovu rodnom gradu.
Prije početka Mise, riječi pozdrava uputio je sudomaćin mladomisničkoga slavlja, fr. Pero Jurič,
dominikanac koji vodi župu Uzvišenja sv. Križa
u Klopču pokraj Zenice. Na misi je propovijedao
mladomisnikov prijatelj, vlč. Antonio Čutura, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije koji obnaša službu župnika u Senju (Gospićko-senjska biskupija).
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Osvrćući se na nedjeljna čitanja propovjednik
je najprije govorio o važnosti molitve i posluživanja riječi, obrativši se mladomisniku riječima:
„Kada i ako u svećeničkom poslanju budeš vidio da
si zauzet više tehničkim stvarima, nego molitvom
i propovijedanjem, nađi sebi pomoćnike i posveti
se onomu zašto si i posvećen. Na Božji poziv da si
svoj odaziv, na Božji govor da si svoj odgovor. Hvala ti na tvome odgovoru, po tome si postao odgovoran, jer svatko tko na govor daje odgovor postaje
odgovoran, odgovoran poput Marije pod čijom si
zaštitom i na čiji si blagdan prije deset dana i zaređen. Poput Tome (Iv 14,1-22) i ti si se pitao koji je
tvoj put, što je istina i koji je smisao tvoga života.
Isus ti je odgovorio na sva tri pitanja: ‘Ja sam Put
i Istina i Život.’ Ne samo da je tvoj put ići prema
Isusu, nego je tvoj Put, Istina koju tražiš i na kraju
On je onaj koji je došao da život imaš, u izobilju da

VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE

ga imaš. Tvoj put je tražiti Istinu“, naglasio je vlč.
Antonio te dodao: „i to s Tomom, ali ne apostolom
nego Tomom Akvinskim. Traži je u samoći svoje
redovničke sobe… nastavi sa svojim traženjem na
mjestu gdje su stali naši stari, nadograđuj na tradiciji, budi ponizan u vođenju dijaloga, izbjegavaj
monolog; usklađuj vjeru i razum…“ Zaključujući
vrlo nadahnutu propovijed, mladomisniku je poželio da se njegov život potroši u traženju i nalaženju Istine i to način da poput sv. oca Dominika čini
samo dvije stvari: Govori s Bogom i o Bogu.

Na kraju misnoga slavlja riječi pozdrava i zahvale uputio je fra Zdravko Anđić, župnik župe sv. Ilije
Proroka i domaćin mladomisničkoga slavlja. Liturgijsko pjevanje animirao je mješoviti župni zbor i
zbor bogoslova Vrhbosanskog misijskog međunarodnog sjemeništa. Po završetku mise fr. Dominik
je vjernicima podijelio mladomisnički blagoslov.
www.dominikanci.hr.

MARIJAN BIŠKUP IZABRAN U POČASNO ZVANJE
“PROFESSOR EMERITUS”

Na 14. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u
Zagrebu održanoj 20. svibnja 2014. godine u počasno zvanje “professor emeritus” izabran je prof. dr.
sc. Marijan Biškup, umirovljeni profesor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Izvješće o nastavnoj i znanstveno-istraživačkoj
djelatnosti prof. Biškupa Senatu je predstavio prof.
dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik Stručnoga povjerenstva, koje su pored njega činili prof. dr. sc.
Josip Grbac i prof. dr. sc. Luka Tomašević.
Prof. Baloban između ostaloga je istaknuo kako
je prof. Biškup “svojim znanstveno-nastavnim radom i aktivnim angažmanom na teološko-crkvenom i društvenom području pod etičko-moralnim
vidom dao istaknuti doprinos razvoju svojega matičnog Fakulteta i preko njega Sveučilištu u Zagrebu”. Osim biografskih podataka opširno je predstavio Biškupov znanstveno-nastavni i javni rad,

posebice ističući njegova pisana djela, sudjelovanje na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu te
članstva u više domaćih i međunarodnih strukovnih udruga. Preko ovih posljednjih Biškup je bio
Hrvatima “svojevrsna veza s europskom teološkom
misli”. Ističući kako je prof. Biškup svojim radom
pridonio napretku teologije i njezinoj popularizaciji prof. Baloban je naglasio da su od osobita Biškupova interesa bile “teme savjesti, ekologije, eutanazije, pučke pobožnosti te doprinosa hrvatskih
dominikanaca teološkoj misli”.
U donošenju ove odluke sudjelovao je i drugi
dominikanac, prof. dr. sc. Slavko Slišković, koji je
već treću godinu član ovoga najvišega tijela najvećega i najvažnijeg hrvatskog sveučilišta, pa mu je
pripala čast prof. Biškupa obavijestiti o ovom velikom priznanju.
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BL. OZANA: U KRIŽEVCIMA ZAVRŠENI DANI
HRVATSKIH SVETACA I BLAŽENIKA

Molitvenim, književnim i glazbenim programom
posvećenim bl. Ozani Kotorskoj, misnim slavljem
koje je predvodio provincijal Hrvatske dominikanske provincije dr. Anto Gavrić te predstavljanjem
knjige posvećene bl. Ozani Kotorskoj u križevačkoj
župnoj crkvi sv. Ane u nedjelju 25. svibnja 2014. završeni su 6. Dani hrvatskih svetaca i blaženika.
Bl. Ozani posvećeni pretprogram, govoreći i
pjevajući o životu bl. Ozane Kotorske, izvele su članice Kongregacije sestara dominikanki svetih Anđela Čuvara.
Uslijedilo je misno slavlje koje je u koncelebraciji s predsjednikom Hrvatske konferencije viših
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redovničkih poglavara i poglavarica, provincijalom
Hrvatske karmelske provincije Vinko Mamićem,
promicateljem kanonizacije i štovanja dominikanskih svetaca Marijanom Biškupom te križevačkim
župnikom Stjepanom Sovičekom predvodio provincijal Hrvatske dominikanske provincije Anto Gavrić. On je u propovijedi govorio o tome kako bl.
Ozani najstroža pravila nisu bila teret, da su to ljudi
prepoznali i dolazili k njoj po pomoć, a da ih je ona
iz svoje oaze mira neumorno tješila, hrabrila i mirila.
Obraćajući se djeci i roditeljima dr. Gavrić je pojasnio da ne bi bilo bl. Ozane da nije bilo njezine
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majke, da je Ozani obitelj bila temelj, veliko svetište
u kojem joj je majka bila prvi svećenik i prva crkva
jer je Ozana bila rođena u selu u kojem nije bilo ni
svećenika ni crkve. “Kao djevojčica Ozana je ispitivala majku o tome tko je Bog, može li se Bog vidjeti,
a majka joj je darivala prekrasnu pedagogiju neuke
žene, učila ju je da je sve na svijetu stvorio Bog” –
pripovijedao je o životu bl. Ozane Kotorske dr. Gavrić naglasivši da su se takvi Ozanini vjernički počeci s vremenom pretvorili u Ozaninu želju da se zatvori u malu sobicu u kojoj će se potpuno posvećivati
Kristu i razmatranju njegove muke.
“Iako je bl. Ozana živjela prije pet stoljeća, izazov nam je, primjer, nadahnuće i poticaj danas pa
molimo njezin zagovor da sve više rastemo u ljubavi prema Isusu, obitelji i domovini, da nam kao
ekumenska svetica, kojoj su se povjeravali i utjecali
i katolici i pravoslavci, izmoli mir, da bude uzor za
jedinstvo kršćana i kršćanskih crkava” – zaključio
je u propovijedi dr. Gavrić. Glazbeni obol euharistijskoj svečanosti dao je Zbor dominikanskih bogoslova “Jordan Viculin, OP”.
Nakon mise dr. Gavrić i fr. Mirko Irenej Vlk
koji je voditelj dominikanskoga laičkog bratstva

mladih “Bl. Ozana Kotorska” predstavili su upravo
objavljenu knjigu dominikanca Innocenta Taurisana “Blažena Ozana Kotorska – dominikanka (1493.
– 1565.)” za koju su rekli da je najbolji životopis bl.
Ozane objavljen dosad.
Time su završeni četverodnevni 6. Dani hrvatskih svetaca i blaženika kojima se željelo potaknuti
na bolje poznavanje i intenzivnije štovanje hrvatskih duhovnih velikana.
Manifestaciju su, uz pokroviteljstvo Bjelovarsko-križevačke biskupije, organizirali: Udruga za
promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan
Kranjčić“, župa sv. Ane Križevci te župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina Križevci, uz potporu Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica, Glasa Koncila, Grada Križevaca, Privredne banke Zagreb i „Tim Kabela d.o.o.“.
Suorganizatori su bili: Galerija hrvatske sakralne
umjetnosti „Laudato“ Zagreb te križevačke gradske ustanove: Gradski muzej, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica „Franjo Marković“, Glazbena
škola Alberta Štrige i Turistička zajednica Križevci.
Tanja Baran

„ZLATNI“ DOMINIKANCI

U župnoj crkvi Kraljice svete krunice na zagrebačkoj Koloniji na svetkovinu sv. Petra i Pavla u nedjelju 29. lipnja 2014. zlatomisnički su jubilej sa svečanim koncelebriranim misnim slavljem proslavili
dominikanci o. Reginald Klapež i o. Ljudevit Jeđud.

svečane 12. studenoga 1962. Danas je ispovjednik
u samostanu Kraljice svete krunice. Ranije je 25
godina djelovao u Bolu na Braču i isto toliko u Zagrebu, prije i poslije Bola, kao ispovjednik, aktivni
redovnik u više službi, župni suradnik te orguljaš.

O. Reginald Ivan Klapež rođen je 11. studenoga
1936. u Košutama pokraj Sinja od oca Joze i majke
Mare, rođene Mateljan. Jednostavne zavjete u dominikanskom redu položio je 16. kolovoza 1957., a

O. Ljudevit Josip Jeđud rođen je 2. prosinca 1937.
u Čehovcu pokraj Čakovca od oca Mateja i majke
Terezije, rođene Kolonić. Jednostavne zavjete u dominikanskom redu položio je 10. listopada 1959., a
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svečane 12. studenoga 1962. Danas je župni vikar u
župi Kraljice svete krunice, provincijski je promicatelj krunice, misionar i voditelj duhovnih vježbi. Ranije je svoje redovničko i svećeničko poslanje
ostvario u Zagrebu, Splitu, u Hannoveru kao voditelj Hrvatske katoličke misije i posljednjih petnaestak ponovno u Zagrebu. Autor je nekoliko knjiga
posvećnih vjeri i marijanskoj pobožnosti s naglaskom na krunicu. Bio je aktivni pučki misionar.
Misno je slavlje uz jubilarce predvodio i propovijedao, u suslavlju s brojnom dominikanskom subraćom iz Zagreba, Splita i Dubrovnika, provincijal Hrvatske dominikanske provincije dr. Anto Gavrić. U propovijedi je govorio o životu apostolskih
prvaka svetih Petra i Pavla te svoje subraće zlatomisničkih svečara naglasivši kako svi oni potiču i
svjedoče o služenju iz ljubavi, baš kao i prva kršćanska zajednica okupljena na molitvi dok je Petar u zatvoru pa se pokazuje koliko joj je on potreban. I mi na ovakvim slavljima zahvaljujemo Bogu
za svećenike i pokazujemo koliko su oni potrebni
zajednicama da ih učvršćuju u vjeri, ljubavi i jedinstvu, istaknuo je dr. Gavrić. Glazbeno je misu obogatio mješoviti župni zbor pod vodstvom orguljaša
Marija Perestegija.
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Na kraju se misnoga slavlja uime obojice svečara okupljenima obratio o. Jeđud. Ispripovijedao je
o svojem dominikanskom i svećeničkom putu, kao
i o putu svojega subrata o. Klapeža. Njih su dvojica, istaknuo je, zajedno ušli u sjemenište, zajedno
su se formirali i školovali te su zajedno zaređeni
za svećenike na svetkovinu sv. Petra i Pavla 1964.
u zagrebačkoj katedrali po rukama tadašnjega zagrebačkog nadbiskupa Franje Šepera. Poslije su ih
redovničke i svećeničke dužnosti odvele na različite strane, prisjetio se o. Jeđud, ali su se posljednjih
godina ponovno sreli u dominikanskom samostanu u Kontakovoj ulici u Zagrebu u kojem dijele
svoje zlatomisničke trenutke. Zahvalio je Bogu što
su obojica doživjeli zlatni svećenički jubilej te Hrvatskoj dominikanskoj provinciji u kojoj su stasali
i djelovali kao redovnici i svećenici.
Tanja Baran
Preuzeto iz: Glas Koncila 2014.
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BANJALUČKI BISKUP POSJETIO DOMINIKANCE
U ZAGREBU

Banjalučki biskup mons. Franjo Komarica posjetio je 6. lipnja 2014. dominikanskog provincijala
fr. Antu Gavrića i braću dominikance u zagrebačkome samostanu Kraljice svete krunice.
Biskup je upoznao dominikance s gradnjom i
uređenjem nove župne crkve Uzvišenja sv. Križa u
Bosanskoj Dubici, u kojoj bi htio postaviti spomenobilježje dominikanske nazočnosti u tome gradu.
Naime, ta će nova crkva biti na neki način i spomen crkva.
Ne samo zbog toga što se gradi na temeljima
bivše župne crkve, koja je u potpunosti srušena u
posljednjem ratu, nego i zbog vrlo bogate višestoljetne povijesti katoličke župe u Dubici, koja je nedavno obilježila 850-godišnjicu svog osnutka. U
toj višestoljetnoj bogatoj povijesti svoje su tragove
ostavili i dominikanci, koji su već oko 1235. godine
imali svoj samostan u Dubici.

Pri uređenju nove crkve planira se staviti znakovlje (grbove) i slike utemeljitelja, tj. svetaca zaštitnika svih četiriju redova koji su tijekom srednjeg vijeka - u predosmanlijskom razdoblju - neki
duže, a neki kraće živjeli i djelovali na dubičkom
području. To je svakako razlog da se nova župna
crkva Uzvišenja sv. Križa može slobodno zvati i
spomen crkvom.
Dogovoreno je da će dominikanci darovati
umjetničku sliku sv. Dominika i bl. Augustina Kažotića, reljefni grb Reda propovjednika s kratkim
opisom dominikanske prisutnosti kroz gotovo tri
stoljeća u Bosanskoj Dubici. Posveta nove crkve i
blagoslov slika utemeljitelja redova predviđa se na
blagdan Uzvišenje svetog Križa 14. rujna 2014. Biskup je ostao s braćom i na zajedničkom objedu.

ZLATNA MISA BRAČKOG DOMINIKANCA

U samostanskoj crkvi sv. Marije Milosne u Bolu
u nedjelju 22. lipnja dominikanac o. Vinko Šesnić
proslavio je zlatnu misu, 50 godina svećeništva.
U koncelebraciji su bili dominikanski provincijal
Anto Gavrić, generalni vikar Hvarsko-bračko-viške biskupije don Stanko Jerčić, prior dubrovačkoga

samostana Nikola Mioč, braća dominikanci iz
Bola, Splita, Dubrovnika i Korčule. Na svečanoj
misi bila su slavljenikova braća i sestre i brojna
rodbina iz Gornjeg Humca. Liturgijsko slavlje animirao je župni zbor iz Bola pod ravnanjem maestra
Vinka Karmelića.
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Vinko Šesnić rođen je 8. lipnja 1936. u Gornjem
Humcu, a za svećenika je zaređen 27. srpnja 1964.
u Walberbergu (Njemačka), gdje se nalazio na studiju teologije.
Mladu misu slavio je 2. kolovoza 1964. u rodnoj župi Gornji Humac na Braču, a propovijedao
je Drago Kolimbatović, dominikanac rodom iz Supetra, koji je kao 89.-godišnjak s oduševljenjem i sa
zanosom propovijedao i na zlatnoj misi. U svojoj
propovijedi o. Drago Kolimbatović prisjetio se slavljenikovih mladih dana, prvih godina svećeništva,
apostolskog žara s kojim je djelovao u kao kapelan u
Zagrebu, župnik u Gružu i odgojitelj u dominikanskom smjeništu u Bolu, a prisjetio se i zgoda sa zajedničkih pučkih misija koje su propovijedali. Samo
nakon osam godina svećeničke službe, fr. Vinko je
1972. godine od posljedica cijepljena protiv crnih
boginja ostao teško hendikepiran. I 42 godine nosio
je strpljivo i uzorno svoju patnju i bolest. Svjedočio
je radost svoga poziva i uz križ, u kojem je, kako
sam ističe, doživio veliko pročišćenje.
Kao geslo svoga zlatnog jubileja o. Vinko je na
spomen sličice stavio riječi: „Bože, hvala ti za sve!“
Na kraju mise dominikanski provincijal Anto
Gavrić je, u ime Provincije, zahvalio o. Vinku Šesniću na svjedočanstvu koje je davao svojim redovničkim životom, i uz tešku bolest i uzetost desne
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strane tijela. Četiri spomen sličice, tiskane za tu
prigodu, prikazuju život o. Šesnića: slika sv. Dominika Vlahe Bukovca poveznica je sa samostanom u
Dubrovniku u kojem slavljenik živi, slika bl. Augustina Kažotića podsjeća na slavljenikov rad kao župnoga vikara u dijelu župe u Zagrebu koja je sada
postala župa bl. Augustina Kažotića; slika Kraljice
svete krunice podsjeća na važnost molitve u slavljenikovu životu, posebice krunice – svakoga je dana
barem jednu krunicu molio za nova dominikanska
zvanja. Četvrta spomen sličica prikazuje sv. Ivana
Pavla II. oslonjena na križ – a podsjeća na slavljenikove duge godine bolesti u kojima se je i sam oslanjao na križ i u njemu nalazio snagu za svjedočenje,
o čemu svjedoče svi koji su susretali o. Vinka, dolazili kod njega na ispovijed i živjeli s njim.
Na samome kraju euharistijskoga slavlja o. Vinko je zahvalio svima naglasivši da je u križu spasenje i da je on to duboko osobno doživio.
Nakon euharistijskog slavlja uslijedilo je radosno druženje u samostanskom vrtu i za zajedničkim stolom, uz pjesmu i radosna prisjećanja na pojedine trenutke iz slavljenikova života. Nakon nedjeljnih misa u svojim župama, slavlju se pridružio
župnik u Gornjem Humcu i Selcima don Jakša Rubinić, župnik Pučišća don Andro Ursić i drugi svećenici s otoka Brača.

VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE

“SVE DO SMRTI”:
SVEČANA PROFESIJA TROJICE DOMINIKANACA

Tijekom euharistijskoga slavlja, u nedjelju 17. kolovoza u crkvi Kraljice sv. krunice na zagrebačkoj
Koloniji trojica dominikanaca položila su svečane
zavjete: fr. Mirko Irenej Vlk, fr. Domagoj Augustin
Polanščak i fr. Ivan Marija Tomić. Zavjete su položili
u ruke provincijala Hrvatske dominikanske provincije fr. Ante Gavrića koji je i predvodio misno slavlje
u nazočnosti redovničke subraće, rodbine i vjernika.

hranili tom hranom i Njegovom riječju, onda će te
biti pravi svjedoci Radosne vijesti. Kanaanka pokazuje koliko je ovisna o Gospodinu, tako i vi budite odlučni, ostavljajući sve polažući svoje redovničke zavjete. Zavjeti potvrđuju otvorenost, raspoloživost i predanost. Žena iz današnjega evanđelja
nam pokazuje koliko je važna molitva, a molitva
pomaže da se zavjeti žive.”

Na početku propovijedi provincijal je rekao
kako Isus često poziva svoje učenike u osamu kako
bi im protumačio ono što govori narodu. Današnje
evanđelje govori o ženi koja je ustrajna u svojoj molitvi. Ona ne dopušta Isusu da ide dalje nego ustraje u svojoj molitvi. Stoga nas ona poziva da se mi
ne bojimo moliti: “Smiluj mi se, Gospodine, Sine
Davidov”! No, jesmo li spremni izreći tu molitvu
u srcu, upitao je propovjednik. “Dragi zavjetovanici, neka Krist bude vaša hrana koju on daje u obilju”, istaknuo je provincijal i dodao: „Ako se budete

Danas Red propovjednika slavi sv. Hijacinta,
Poljaka – misionara, rekao je provincijal i istaknuo
kako nas jedna slika osobito veže za ovoga sveca.
Naime, tijekom bijega pred neprijateljem sv. Hijacint sa sobom je ponio Presveto otajstvo i kip Blažene Djevice Marije. “Drago braćo zavjetovanici,
hranite se Njegovim tijelom, a Marija neka vas grli
svojim plaštem. Neka vaš život bude transparentan
dom molitve, a vas, dragi vjernici, pozivam da ih
pratite svojim molitvama,” poručio je na kraju propovijedi provincijal Gavrić.
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PETORICA BRAĆE OBNOVILA JEDNOSTAVNE ZAVJETE

U samostanskoj crkvi sv. Križa u Arbaniji na Čiovu na spomen sv. Bernarda, u srijedu 20. kolovoza
pod Večernjom petorica braće obnovila su jednostavne zavjete na godinu dana u ruke provincijala
Hrvatske dominikanske provincije fr. Ante Gavrića: Mladen Folnović, Ivan Dominik Iličić, Marko
Pavlinović, Josip Cota i Ivan Prskalo.
U kratkom nagovoru, provincijal je govorio o zavjetima koji oblikuju i preobražavaju naš život. Prikazao je četiri stupnja ljubavi kojima sv. Bernard
prikazuju uspon osobe do sjedinjenja s Bogom. Provincijal je ohrabrio zavjetovanike i pozvao ih da odvažno kroče stopama sv. oca Dominika te i preporučio zagovoru bl. Nikole Milinovića (+ 1432.), utemeljitelja i prvoga priora samostana sv. Križa na Čiovu.

ČETVORICA BRAĆE NOVAKA POLOŽILA
JEDNOSTAVNE ZAVJETE

Četvorica dominikanskih novaka položila su, na
kraju godine novicijata, svoje prve redovničke zavjete (na tri godine) u nedjelju 24. kolovoza za vrijeme svečanoga euharistijskog slavlja koje je u crkvi
sv. Dominika u Dubrovniku predvodio provincijal
Hrvatske dominikanske provincije Anto Gavrić.

uz koncelebraciju nekoliko svećenika, nazočile su
sestre dominikanke iz Korčule, Dubrovnika, Gruža i Zagreba, druge redovnice iz Dubrovnika, rodbina zavjetovanika i novaka, mnoštvo vjernika i
prijatelja s kojima su dominikanski novaci bili povezani tijekom protekle godine dana.

Trojica novaka Domagoj Marija Duvnjak, Reginald (Matej) Biklić i Gabriel Matej Baćak dolaze iz
Zagreba, a Ivan Zrno iz Glamoča. Misnom slavlju,

Liturgijsko slavlje animirao je VIS “Veritas”
koji u samostanskoj crkvi svira više od 40 godina. U svojoj propovijedi dominikanski provincijal
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prikazao je kako liturgijska čitanja ocrtavaju na
koji način Bog poziva ljude za točno određeno poslanje. Ne određujemo mi sami sebi poslanje, nego
Bog poziva i on šalje, računajući na našu suradnju
u njegovu poslanju, istaknuo je o. Gavrić. Apostol
Pavao, nakon susreta s Kristom i obraćenja, postaje
neustrašivi svjedok vjere. I pun zanosa pred Božjim divotama ističe da sve dolazi od Gospodina. I
spreman je Radosnu vijest spasenja prenijeti.
Polaganjem zavjeta u ruke svome poglavaru
braća dominikanci izriču svoje predanje poslanju
koje je sv. Dominik zacrtao Redu propovjednika, tj.
ne zatvorenost u uski krug jedne redovničke zajednice ili provincije nego otvorenost potrebama Reda
propovjednika, Crkve i svijeta.
Sv. Dominik je htio da Red propovjednika bude
u središtu Crkve, stoga je provincijal pozvao zavjetovanike da sve više i dublje uzljube Crkvu i da u toj
ljubavi prema Crkvi daju svoj život u službi poslanja
Reda. Krist poziva da vrata Kraljevstva nebeskoga
otvorimo svim ljudima, istaknuo je dominikanski
provincijal, pozivajući sve vjernike a posebice braću
redovnike da u svome poslanju imaju to na umu, jer
živimo u svijetu u kojemu su brojna vrata zatvorena.

Ne zatvarajmo vrata! Otvorimo svoja vrata drugima, otvorimo drugima vrata i tako im pomozimo da i sami dođu i susretnu Krista. Provincijal je
pozvao braću novake da sve dublje otkrivaju otajstvo Kristove ljubavi, prepoznaju i prihvaćaju Krista kao onoga kojega se ne može ni s kim drugim
uspoređivati da bi ga se nasljedovalo u potpunom
predanju, da svakim danom sve više otkrivaju Krista kao stijenu na koju se mogu uvijek nasloniti i na
kojoj grade svoj život, u zajednici s braćom gradeći
tako najprije u svojoj zajednici Crkvu koju će zatim
graditi i zidati u svijetu svoga poslanja.
Na kraju euharistijskog slavlja provincijal je zahvalio učitelju braće novaka Nikoli Leopoldu Nosi,
prioru samostana i samostanskoj zajednici, sestrama dominikankama i svim redovnicama grada
Dubrovnika na potpori koji su iskazivali novacima
za vrijeme njihove formacije.
Samostanski prior Nikola Mioč zahvalio je pak
braći novacima na svemu što su u protekloj godini
predano i radosno činili u samostanu a i izvan samostana predstavljajući samostansku zajednicu na
raznim događanjima u Dubrovniku i šire.
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JEDANAESTORICA NOVIH DOMINIKANSKIH NOVAKA

Oblačenjem dominikanskog habita jedanaestorica mladića primljena su u Red braće propovjednika i započela godinu novicijata u nedjelju 31. kolovoza u samostanskoj crkvi sv. Dominika i nacionalnom svetištu bl. Augustina Kažotića u Trogiru.

Činu oblačenja nazočili su roditelji, rodbina i
prijatelji braće novaka. Liturgijsko pjevanje animirao je zbor dominikanskih bogoslova, koji su upravo završili Međunarodni studijski tjedan u samostanu sv. Križa na Čiovu.

Euharistijsko slavlje predvodio je dominikanski
provincijal Anto Gavrić, u koncelebraciji učitelja
sjemeništaraca i postulanata Petra Galića i učitelja
novaka Nikole Leopolda Nose, Dominika Kristijana Gerbica iz samostana u Zagrebu, Ive Plenkovića
iz samostana u Bolu i don Nikole Tokića, župnika
u Biogradu te nekoliko francuskih dominikanaca.

Prije samoga početka euharistijskog slavlje samostan je pohodio splitsko-makarski nadbiskup
mons. Marin Barišić, u pratnji trogirskog gradonačelnika Ante Stipčića, i kratko se zadržao u razgovoru s novacima i nazočnom braćom. Provincijal je u propovijedi govorio o pozivu koji svjedoči o
snažnom Božjem zahvatu u život pojedinca.
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Gospodin osvaja srca, a pojedinac dopušta da
ga Gospodin zavede. A u srcu osjeća “rasplamtjeli
oganj”. “Taj oganj koji je plamtio u vašim srcima,
doveo vas je u Red braće propovjednika. Taj oganj
u vama podržavala su braća koja su vas pratila na
ovome putu, posebice vaš učitelj u postulaturi brat
Petar Galić. Taj oganj neka sve više jača i sve vas
više zahvaća te bude vaš znak predanja Gospodinu”, rekao je provincijal.
Gospodin poziva da ga nasljedujemo i svojim učenicima predlaže logiku križa. Poziva nas da se odreknemo samih sebe. Križ je otajstvo otvaranja ljubavi,
ljubavi koja je sve. Promatrajući Kristovo odnos prema svome Ocu, pozvani smo ući u otajstvo potpunoga dara, uzajamnog darivanja, i odricanja od samoga
sebe. Učenik ne određuje sam se bi put prema svojim
željama, nego nasljeduje svoga Gospodina koji nam
pokazuje put odricanja i sebedarja.
Činom prostracije pred oltarom i nogama braće na početku obreda i euharistijskog slavlja, kandidati izriču svoje predanje tražeći milosrđe Božje
i milosrđe braće Reda u koji ulaze. Zatim je provincijal prikazao kako je sv. Dominik nasljedovao
Krista te kako je taj način nasljedovanja Gospodina ostavio svojoj braći u Redu propovjednika.
Posebno je novacima stavio na srce primjer koji
je bl. Augustin Kažotić ostavio kako se nasljeduje
Krista po uzoru sv. Dominika. Neka vas Gospodin
sve više zahvaća i osvaja u ovoj godini novicijata.
Dopustite mu da vas on osvoji.

ponajprije brat. Cjelovom mira sa svom nazočnom
braćom dominikancima završen je obred primanja
novih kandidata u dominikanski red.
Ovo su novi dominikanski novaci koji su 1. rujna nastavili novicijat u samostanu sv. Dominika u
Dubrovniku:
1. Dominik Štefulić, 1995.,
župa sv. Ivana Krstitelja, Lekenik.
2. Karlo Alan Kevo, 1995.,
župa sv. Marka evanđeliste, Split-Neslanovac.
3. Bernard Marija Prelčec, 1996.,
župa Bezgrešnog začeća BDM, Valpovo.
4. Pio (Luka) Buzov, 1994.,
župa Gospe od Milosrđa, Split.
5. Ivan (Domagoj) Babić, 1996.,
župa sv. Petra Apostola, Kaštel Novi.
6. Josip Bernard Knez, 1991.,
župa sv. Ivana Krstitelja, Biograd;
2. god. na Pravnom fakultetu u Splitu.
7. Luka Janković, diplomirani ekonomist, 1980.,
župa sv. Leopolda Bogdana Mandića, Osijek.
8. Josip Dolić, diplomirani teolog, 1980.
Koblenz (Njemačka).
9. Emanuel (Danijel) Čančić, 1980.,
župa sv. Ante, Bugojno; 5. god. na Filozofskoteol. institutu DI u Zagrebu.

On će vam otkriti tko je on, punina ljubavi, punina radosti, punina mira, punina istine. Neka on
otvori naše srce i neka se naše srce otvori Božjoj
ljepoti, zaključio je provincijal. Nakon propovijedi
provincijal je predao svakome kandidatu bijeli dominikanski habit s crnim plaštem.

10. Marin Golubović, 1982.
župa sv. Antuna, Našice,
apsolvent na Pravnom fakultetu u Osijeku.

A svaki kandidat je sebi izabrao jednoga starijega bratu u formaciji koji mu je obukao dominikanski habit. Zatim je provincijal svakomu kandidatu dao ime koje će nositi u Redu, ali da bude

Prije redovničkog oblačenja i početka novicijata
kandidati su imali duhovne vježbe u samostanu sv.
Dominika u Trogiru, a vodio ih je učitelj sjemeništaraca i postulanata Petar Galić iz samostana u Splitu.

11. Matej Trupina, 1995.,
župa sv. Ane, Podkraj, Travnik.
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SEDAMNAESTI MEĐUNARODNI STUDIJSKI TJEDAN ZA
BRAĆU U FORMACIJI

Studijski tjedan dominikanske braće u formaciji
već sedamnaest godina u posljednjem tjednu kolovoza okuplja dominikansku braću studente iz raznih europskih zemalja.. Ovogodišnji Međunarodni studijski tjedan započeo je 25. kolovoza 2014.
godine, zajedničkom svetom misom u samostanu
Svetoga Križa na otoku Čiovu nedaleko Trogira.
Četrdesetak sudionika koji su osim iz Hrvatske doputovali i iz Francuske, Švicarske i Irske cijeli su
tjedan slušali predavanja i sudjelovali u radionicama pod vodstvom gostujućih predavača. Ovaj događaj predstavlja priliku za međusobno upoznavanje i vlastitu intelektualnu, kao i duhovnu, formaciju mladih dominikanskih redovnika
Program XVII. Studijskog tjedna koji se ove godine održavao pod naslovom “Riječ i proroštvo u
središtu dominikanskog života” obuhvatio je raznoliku tematiku: od obrade viđenja Božje Riječi
i proroštva (u biblijskom smislu) iz biblijsko-teološke i liturgijske perspektive, preko primjene tih
zaključaka u svakodnevnoj praksi danas, pa sve
do uvida u to kakav su utjecaj Božja Riječ i koncept proroštva imali na europsku književnost i teatar. Uz radni dio, sudionici su svakodnevno zajedno molili časoslov na latinskom jeziku i slavili sv.
misu na jezicima zemalja svih sudionika. Sudionici
iz inozemstva su također imali prilike po želji posjetiti povijesne znamenitosti Trogira i Splita, kao i
prirodne ljepote Dalmacije.
Prvi predavač ovogodišnjega Studijskog tjedna
bio je dr. sc. Philippe Lefebvre, dominikanac i profesor biblijskih nauka sa Sveučilišta u Fribourgu,
Švicarska. U svojim predavanjima, profesor Lefebvre je analizirao na koji se način Božja riječ očituje i djeluje kroz proročko djelovanje starozavjetnih
proroka, kako je židovstvo shvaćalo Božju riječ kroz
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stoljeća, kako se pojava i poslanje Isusa Krista uklapa u biblijsko shvaćanje Božje riječi i sliku proroka,
te na koje načine bi ispravno i autentično shvaćanje
Božje riječi i proroštva trebali utjecati i oblikovati
naviještanje i propovijedanje Radosne vijesti.
Drugog dana Studijskog tjedna u Trogiru dominikanski studenti mogli su razmišljati o Riječi
i proroštvu u dominikanskom životu na temelju
predavanja Martina Brüskea, predavača i asistenta
na Katedri dogmatske teologije Sveučilišta u Fribourgu. Profesor Brüske je na temelju Otk 19,1121, kao posljednjeg kanonskog očitovanja o identitetu Riječi, promišljao o osnovnim oblicima Božje riječi u tri predavanja: Bijeli jahač. Sistematske
osnove teologije Božje Riječi; Verbum celebratum.
Liturgijsko – teološke perspektive; Glinene posude. Božja riječ i propovijed. Profesor Brüske je na
temelju Otk 19,11-21, kao posljednjeg kanonskog
očitovanja o identitetu Božje riječi, promišljao o
osnovnim oblicima Božje riječi.
Ove godine je također jedan od gostujućih predavača na XVII. Studijskom tjednu bila i Sanja
Nikčević koja je govorila o pozitivnoj poveznici i
međusobnom utjecaju između kazališne umjetnosti i religije. Kazališna kritičarka i redovita profesorica na Odsjeku za kazališnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku svojom je knjigom “Nova
europska drama ili Velika obmana” prije nekoliko
godina stvorila pravu “revoluciju” na hrvatskoj kazališnoj sceni. Knjiga kritizira dominantnu kazališnu estetiku u kojoj prevladavaju nasilje, seks i nihilizam, a koju je ona precizno secirala kao trend
koji je nametnula redateljska elita, bez ikakvog interesa publike.
Dakle, predavanja teatrologinje Sanje Nikčević tijekom ovogodišnjeg Studijskog tjedna
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koncentrirala su se na važnost kazališne umjetnosti
u životu europskog društva. Predavačica je željela
prikazati kako je kazalište kroz povijest često imalo
religioznu, evangelizacijsku i aﬁrmativnu funkciju,
te služilo svrsi jačanja društva tako što je obrazovalo i osnaživalo publiku. U suvremenom kazalištu
ova je funkcija izgubljena. Zato je cilj predavanja
prof. Sanje Nikčević bio potaknuti na korištenje kazališta u propovijedanju i evangelizaciji, te ukazati
kako klasici iz prošlih epoha mogu biti od pomoći.
osljednji predavač ovogodišnjeg Studijskog
tjedna braće dominikanaca u formaciji bio je prof.
dr. sc. Luka Tomašević koji je održao niz od tri tematski povezana predavanja. Profesor Tomašević
naslovio je svoja predavanja “Propovjednik: navjestitelj istine života”, “Propovjednik: nositelj ekologije mira” i “Propovjednik: navjestitelj kršćanske
pravednosti”.
Ove godine u Surabayi, na istočnom djelu otoka Jave, drugom najvećem indonezijskom gradu od
11. do 16. kolovoza održana je konferencija “Justice, Peace and Care of Creation” (Pravda, mir i briga za stvorenje) na temu: “Dialogue as a Way for

Preaching” (Dijalog kao način i put propovijedanja). Sudionici konferencije su razmatrali ulogu
međureligijskog dijaloga i uzajamne suradnje u
svijetu koji trpi nasilje zbog vjerskog fundamentalizma. Fr. Srećko Koralija, regens studija za Hrvatsku dominikansku provinciju, imao je sreću sudjelovati na toj konferenciji te je posljednji dan Studijskog tjedna sa sudionicima podijelio svoja iskustva
i dojmove u kratkoj prezentaciji.
Sedamnaesti Studijski tjedan dominikanske
braće studenata završio je s radom u subotu 30. kolovoza Okruglim stolom na kojem je rezimirano
sve učinjeno tijekom predavanja i radionica. Sudionici su također imali priliku iznijeti vlastite dojmove i postaviti posljednja pitanja predavačima.
Detaljniji pregled događaja i predavanja sa Studijskog tjedna može se pronaći na web-stranici braće
studenata Hrvatske dominikanske provincije “Tragom istine”. Tekstovi na stranici su popraćeni fotograﬁjama i kratkim video-snimcima.

fr. Mirko Irenej Vlk, OP
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DVA NOVA ĐAKONA

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić
u zagrebačkoj katedrali podijelio je u subotu 25.
listopada red đakonata četvorici dijecezanskih i
osmorici redovničkih kandidata. Za Hrvatsku dominikansku provinciju zaređeni su fr. Domagoj
Augustin Polanščak i fr. Mirko Irenej Vlk.
Uz kardinala Bozanića u euharistijskom slavlju
suslavili su pomoćni zagrebački biskupi mons. Valentin Pozaić, mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski, rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa
Anđelko Košćak, redovnički poglavari, župnici đakona te još stotinjak svećenika.
U svojoj je homiliji zagrebački nadbiskup ređenicima poručio da svojim odgovorom na Gospodinov poziv ulaze u Božji plan spasenja i postaju

74

znakom nade za budućnost Crkve te primjerom
evanđeoske hrabrosti za sve.
Đakone je ohrabrio da služe Božjemu narodu te
u tom služenju budu milosrdni i marljivi po primjeru Isusa Krista koji je svima postao slugom. Posebno ih je potaknuo da budu blizu onima najpotrebnijima – siromašnima i napuštenima te iziđu
na periferije i tamo donesu radost Evanđelja.
„Kristov nasljedovatelj je osoba koja je naučila
trošiti se, ne očekujući ništa za sebe“, istaknuo je
Kardinal te dodao: „Svijet će osjetiti radost kada
vidi svjedoka evanđelja koji ništa ne očekuje za
sebe, a bogata mu je naknada utjeha što je u zajedništvu sa svojim Gospodinom i dijeli njegovu milosrdnu ljubav prema braći i sestrama.“
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Zagrebački je nadbiskup đakone posebno potaknuo na ustrajnost i gorljivost u molitvi rekavši im
da su oni kao đakoni „rođeni od oltara, iz središta
euharistijske žrtve, u molitvi.“ Ohrabrio ih je da
svoj dijalog s Bogom svakodnevno održavaju kroz
molitvu časoslova, a u svoje molitve neka uključe i
vapaje cijeloga svijeta.
Na kraju homilije zagrebački je nadbiskup đakonima poručio: „Gospodin, u čijim je rukama vaša sudbina, neka vas čuva u poslanju koje danas započinjete kao ministri Reda đakonata. Neka Gospodin učini
vjernim vaše služenje u Crkvi, a vaše svjedočanstvo
vidljivim u očima svijeta. Budite uvijek dionici ljubavi koja izvire iz Isusovog probodenog srca na križu,
kako biste besplatno primali i besplatno davali.“

Na samom kraju svečane svete mise osvrnuo se
na Treću izvanrednu biskupsku sinodu koja se održala u Rimu od 5. do 19. listopada rekavši kako su
biskupi okupljeni na Sinodi naglasili potrebu proročkog glasa u Crkvi te pozvao đakone da upravo
oni budu nositelji toga glasa i dosljedni navjestitelji ljepote evanđelja. „Dragi đakoni, ostanite vjerni
onomu što ste danas primili. Vaša vjernost potrebna je Crkvi, potrebna je našim obiteljima, kao što je
i obiteljska vjernost danas potrebna vama đakonima i svećenicima“, zaključio je kardinal Bozanić.

www.zg-nadbiskupija.hr

HRVATSKA DOMINIKANSKA PROVINCIJA
POKROVITELJ NAGRADE U KRIŽEVCIMA

U velikoj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima u subotu 7. prosinca 2013. održana je završna
svečanost 5. susreta hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ na kojoj
su, nakon što je prethodno proveden natječaj, dodijeljene nagrade, više je književnih radova javno
izvedeno te je predstavljen zbornik najuspjelijih
radova „Zavežljaj ljubavi“. Riječ je o nacionalnom
književnom natječaju i susretu za duhovnu književnost protkanu kršćanskim vrednotama u kratkim književnim vrstama: poeziji, kratkoj priči, putopisu, eseju i monodrami.
Pokrovitelji nagrada su: Galerija hrvatske sakralne umjetnosti „Laudato“ i katolički portal „laudato.hr“, „Glas Koncila“, „Veritas” – Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Hrvatska karmelska provincija i Hrvatska dominikanska provincija.

U žanru monodrame prvu je nagradu primio
Tomislav Šovagović iz Zagreba za monodramu
„Oprosti im, makar znaju što čine“, druga je nagrada dodijeljena Antoniji Jončić iz Splita za monodramu „Ča je to mižerja“, a treća nagrada Renati Dobrić iz Kaštel Sućurca za monodramu „Oči
su pune, ma je duša prazna“. Pokrovitelj te nagrade
bila je Hrvatska dominikanska provincija, a nagradu je uručio provincijal fr. Anto Gavrić.
Predstavnici pokrovitelja dodijelili su 1500
kuna prvonagrađenom autoru, 1000 kuna drugonagrađenom i 500 kuna trećenagrađenom autoru te po jedno svoje književno izdanje. Nagrađeni su autori u svoje domove ponijeli i izdanja organizatora natječaja i književnoga susreta Udruge
za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan
Kranjčić“, pokrovitelja križevačkih župa sv. Ane
75

VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE

te BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina, Grada
Križevaca i Turističke zajednice Križevci.

***

Književni susret održao se i uz potporu Grada Križevaca, Koprivničko-križevačke županije,
„Radnika d.d.“, „KTC-a d.d.“, Veterinarske stanice Križevci, Turističke zajednice Križevci, Gradskog muzeja Križevci, Pučkog otvorenog učilišta
Križevci, Medičarsko-svjećarskog obrta „Zozolly“
Marija Bistrica i Klemm sigurnosti Zagreb.

U velikoj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima u subotu 6. prosinca 2014. održana je završna
svečanost 6. Susreta hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva “Stjepan Kranjčić”.

Misno slavlje u župnoj crkvi sv. Ane, uz koncelebraciju petnaestak svećenika, prevodio je bjelovarsko-križevački biskup mons. dr. Vjekoslav Huzjak.
Misno je slavlje bilo vezano uz 95. godišnjicu rođenja križevačkoga župnika na glasu svetosti Stjepana Kranjčića po kojemu književni natječaj i susret
nose ime. Nakon toga je održan književni susret
na kojem su dodijeljene nagrade, a više je radova i
javno izvedeno u interpretaciji dramskih umjetnika Biserke Ipše i Dubravka Sidora. U glazbenom dijelu programa nastupio je Vokalni sastav „Allegro“.
Voditeljica i scenaristica bila je Tanja Baran.
Nakon natječaja koji je bio otvoren od 15. svibnja do 15. kolovoza 2013., stručni ocjenjivački sud:
dr. sc. Vladimir Lončarević, mr. sc. Božidar Petrač
i Drago Bosnar sve je radove, bez znanja o autorstvu, pročitao i odredio koji će radovi nagrađeni,
koji javno izvedeni, a koji objavljeni u zborniku.
Na natječaj se javilo 138 autora iz Hrvatske, Bosne
i Hercegovine, Italije, Slovenije i Srbije, s ukupno
224 rada (120 pjesma, 59 kratkih priča, 13 putopisa, 20 eseja i 12 monodrama). Od pristiglih radova,
38 je radova izabrano za objavu u zborniku, 12 je
radova javno izvedeno, a 15 nagrađeno.
Tanja Baran
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U žanru monodrame prvu je nagradu primila
Renata Dobrić iz Kaštel Sućurca za monodramu „I
dok je srca, bit će i Kroacije!“, druga je nagrada dodijeljena Tomislavu Šovagoviću iz Zagreba za monodramu „Noć bez glasa“, a treća nagrada Silvani Dragun iz Splita za monodramu „Feniks“. Pokrovitelj te
nagrade bila je Hrvatska dominikanska provincija, a
nagradu je uručio provincijal fr. Anto Gavrić.
Prva nagrada u žanru eseja pripala je Zdravku
Gavranu, članu laičkoga bratstva sv. Dominika iz
Zagreba.
Nakon natječaja koji je bio otvoren od 15. svibnja do 15. kolovoza 2014., stručni ocjenjivački sud:
dr. sc. Vladimir Lončarević, mr. sc. Božidar Petrač i
Drago Bosnar sve je radove, bez znanja o autorstvu,
pročitao i odredio koji će radovi nagrađeni, koji javno izvedeni, a koji objavljeni u zborniku. Na natječaj
se javilo 138 autora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Njemačke, s ukupno 221 radom (118 pjesama, 57 kratkih priča, 10 putopisa, 19
eseja i 17 monodrama). Od pristiglih radova, 36 je
radova od 28 autora izabrano za objavu u zborniku,
9 je radova javno izvedeno, a 15 nagrađeno.
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ZAHVALA NACIONALNE UPRAVE PAPINSKIH
MISIJSKIH DJELA BRATU DRAGI KOLIMBATOVIĆU

Poštovani o. Drago!
Povremeno djelatnici Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela s oduševljenjem spominju Vaše
ime kad se svakog mjeseca među darovatelje u Radosnu vijest upisuje – „Darovatelji preko o. Drage Kolimbatovića“. Budući da se Vaše ime nalazi u svakoj
Radosnoj vijesti, pitamo se kako, to o. Drago uspijeva?
Listajući stare brojeve Radosne vijesti nailazimo i
na Vašu rubriku „Iz torbe pučkog misionara“. U toj
rubrici ste iz svog bogatog iskustva pučkog misionara opisali mnoge događaje koji nas se duboko doimaju. U Vašim člancima osjeća se žar i revnost za duhovno dobro i materijalne potrebe svakog čovjeka. U
takvu Vašu svećeničku i redovničku duhovnost na
izvrstan ste način ugradili i ljubav prema Crkvi i ljudima u siromašnim misijskim zemljama, a to se očituje u neumornom poticanju dobrih ljudi da budu
dobročinitelji misija. I plod Vašeg poticanja za misije
ne izostaje. Vaši misijski suradnici donose Vam darove svog odricanja koje Vi dalje šaljete u naš ured
te uspijevate svakog mjeseca poslati, možemo reći
znatnu svotu, za gladne u misijama,
Kao čitatelj Radosne vijesti znate da od 2001.
postoji Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, a isto tako i Nacionalna
uprava Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini. Naš misijski list Radosna vijest je zajednički. Do spomenute 2001. postojala je jedna Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela za Hrvatska i BiH. Ovo Vam napominjemo samo zato jer
imamo cjeloviti uvid za razdoblje od 2001. godine
pa do danas. Tako u Radosnoj vijesti od prosinca
2001. među darovateljima čitamo – „P. Drago Kolimbatović od dobročinitelja iz Rijeke – 5.000,00
kn“. Listajući Radosnu vijest sljedećih brojeva, uvijek u svakom mjesecu nailazimo upisano Vaše ime,
a iznos je redovito više tisuća kuna. To zadivljuje
prije svega nas koji smo u službi Papinskih misijskih djela te nas potiče i opominje da budemo revni i puni žara kao i Vi te da u misijskoj službi budemo odgovorni i savjesni.

Iz poziva čitatelja Radosne vijesti zaključujemo da se rubrika „Darovatelji“ i te kako čita i prati.
Zato uz nas, u Nacionalnom misijskom uredu, na
misijsku suradnju potičete mnoštvo drugih te dajete primjer kako se za misije može puno učiniti.
Darove koje nam šaljete, kao i darove drugih
dobročinitelja, šaljemo našim misionarima i misionarkama u Afriku, Latinsku Ameriku i Oceaniju.
Sada imamo 89 misionara i misionarki, a oni nam
uvijek napominju da zahvalimo dobročiniteljima. I
ovom prigodom prenosimo Vam njihovu zahvalu i
molimo Vas da i Vi prenesete zahvalu naše Ustanove i misionara darovateljima. Neka darivanje ispuni pravom duhovnom radošću i dubokim smislom rada i odricanja sve dobročinitelje – suradnike misija s kojima ste povezani. Njihov rad i zalaganje se ugrađuje u dobro drugih.
Njihovim doprinosom mnoga gladna djeca doživljavaju radost sretnog odrastanja i pravo ljudsko
dostojanstvo, postaju svjesni da su voljena bića.
Unapređuju vlastite živote, svoje obitelji i društvo
u kojem žive. Afrika i druga misijska područja izložena su mnogim nevoljama (glad, bolesti, nepismenost, izrabljivanje), ali velikodušnošću misionara i
njihovih dobročinitelja rastu u duhovnom pogledu
i svekolikom napretku.
Zahvaljujući Vam na velikoj misijskoj suradnji
i skupljanju znatnih novčanih iznosa za gladne u
misijama, želimo Vam da Vas prati Božja providnost i blagoslov, dobro zdravlje i dug život kako bi
se i nadalje po Vam mogla događati velika djela za
Crkvu u misijama, posebno gladne i neishranjene.
Hvaljen Isus i Marija!

Vlč. Antun Štefan
Ravnatelj nacionalne uprave
Papinskih misijskih djela
u Republici Hrvatskoj
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VELA LUKA: PRIMANJE NOVIH ČLANOVA U LAIČKO
BRATSTVO SV. DOMINIKA

U crkvi sv. Josipa u Veloj Luci 17. studenoga
2013. godine primljene su nove članice u Laičko
bratstvo sv. Dominika (“Treći Red”). Obred oblačenja vodio je brat Drago Kolimbatović uz asistenciju
brata Mate Bošnjaka. Svečanom činu prisustvovale
su i ostale trećoredice. Pjesmom i molitvom poduprle su nove članice: Biserku Cetinić, Nadu Vlašić,
Mirjanu Oreb, Danku Andreis i Mirjanu Berković.
Radost je bila obostrana.
Tko su to trećoredice? To su vjernici – laici koji sudjeluju u crkvenom životu. Imaju važnu

i nezamjenjivu ulogu u misijskom poslanju Crkve.
Ispunjavanjem kršćanskih dužnosti slave Boga
Oca u Kristu po primjeru sv. oca Dominika. Sastaju se jednom mjesečno.
U Župi sv. Josipa u Veloj Luci Red djeluje punih
115 godina (od 1898.). Radujemo se svakom novom
članu. Ako tko želi postati dominikanski trećoredac može se prijaviti časnim sestrama.

www.zupa-vela-luka.hr

LAIČKO BRATSTVO SV. DOMINIKA IZ DUBROVNIKA
POSJETILO KORČULU

Laičko bratstvo sv. Dominika iz Dubrovnika,
predvođeno učiteljem novaka bratom Nikolom Leopoldom Nosom, priorom dubrovačkog samostana bratom Nikolom Miočem i četvoricom dominikanskih novaka, u subotu 15. ožujka 2014. hodočastilo je na otok Korčulu.
Hodočasnici su na put krenuli u jutarnjim satima.
Prva hodočasnička postaja na Korčuli bio je samostan
sestara dominikanki. Ondje su ih sestre gostoljubivo
dočekale. Posjet samostanu sestara započeo je u kapelici gdje ih je vrhovna glavarica s. Katarina Maglica
upoznala s poviješću Kongregacije i apostolatom.
Potom su obišli prostorije dječjeg vrtića i nastavili druženje u ugodnom samostanskom ambijentu.
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Nakon sestara, na red su došla i braća u samostanu
sv. Nikole gdje su ih dočekali braća Drago Kolimbatović i Marinko Zadro. Brat Drago je upoznao hodočasnike s temeljnim značajkama i poviješću samostana.
Zatim je uslijedilo euharistijsko slavlje koje je
predslavio voditelj hodočašća, brat Nikola Leopold. Posjet gradu Korčuli završio je obilaskom katedrale sv. Marka. Prije povratka u Dubrovnik, hodočasnici su posjetili Blato na otoku Korčuli, gdje
su posjetili sestre družbe „Kćeri milosrđa“, i upoznali se sa životom utemeljiteljice Družbe, bl. Marijom od Propetog Isusa Petković.
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LAIČKO BRATSTVO SV. DOMINIKA U KOTORU

Bratstvo sv. Dominika iz Dubrovnika, predvođeno fr. Leopoldom Nikolom Nosom, učiteljem novaka, fr. Nikolom Miočem, priorom dubrovačkog samostana te četvoricom dominikanskih novaka, u
subotu 17. svibnja 2014. hodočastilo je u Kotor.
Prva hodočasnička postaja bila je crkve sv. Marije od Rijeke. Uz grob bl. Ozane Kotorske, euharistijsko slavlje predvodio je i propovijedao voditelj
hodočašća, učitelj novaka - fr. Leopold Nikola uz
koncelebraciju priora Nikole.

Poslije mise hodočasnici su posjetili kotorsku katedralu sv. Tripuna i pogledali njezinu riznicu. Hodočasnike je potom ugostio i ručkom dočekao peraški župnik - don Srećko Majić. Prije odlaska u svetište Gospe od Škrpjela, hodočasnici su uz stručno
vodstvo obišli muzej crkve sv. Nikole u Perastu.
fr. Gabriel Matej Baćak, OP

SAMOSTANSKA ČESTITKA IBRICI JUSIĆU
ZA ZLATNI JUBILEJ

Ispred ulaza u samostan sv. Dominika s prvim
trenucima nedjelje 20. srpnja dubrovački kantautor Ibrica Jusić obilježio je pedesetu godišnjicu
održavanja svojih koncerata na skalinima dominikanskoga samostana.
Tom je prigodom prior o. Nikola Mioč uručio
glazbeniku prigodni dar i čestitao mu zlatni jubilej.
U kratkom obraćanju okupljenima Ibrica je podsjetio kako su pojedini prije 40. godina pitali tadašnjega priora dominikanskoga samostana: Zašto
pušta da mu ‘mali Musliman’ svira na skalinima, a
on im je odgovorio: Neka svira, onda moji svećenici
dok mole slušaju i poeziju!
Ibrica Jusić započeo je svoje koncerte prije pedeset godina na južnom portalu crkve koji
je obnovljen i svečano otvoren 28. prosinca 2007.

Obnovom mu je vraćen izvorni polukružni oblik
stubišta umjesto dotadašnjeg jednokrakog.
Tijekom svečanog otvaranja portala u kolovozu
2007. tadašnji prior samostana o. Kristijan Raič, između zaslužnih za obnovu, uručio je prigodnu medalju - rad akademskog kipara Damira Mataušića i
kantautoru Ibrici Jusiću koji na skalinama dominikanske crkve svojim recitalima i pjesmama prolaznicima nudi nezaboravne trenutke na grad ispod
Srđa i vrijeme provedeno u njemu.
Zbog tehničkih razloga Ibrica Jusić već par
godina ne svira na skalinama južnog portala već
ispred glavnog ulaza u dominikanski samostan.
www.dominikanci.hr
20. 7. 2014.
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POLA STOLJEĆA PONOĆNIH DRUŽENJA
S IBRICOM JUSIĆEM

Dubrovački kantautor Ibrica Jusić obilježio je pedeset godina od svoje prve ponoćne serenade upriličene na skalinima Dominikanskog samostana na
kojima je, tijekom proteklih desetljeća, postao jednim od zaštitnih znakova i glazbenih simbola Grada.

pjevati i svirati onima koji ga i dalje žele slušati.
Tople riječi zahvale za sve što je u proteklih pola
stoljeća učinio za Dubrovnik i glazbu koju izvodi
Ibrici je uputio prior Dominikanskog samostana p.
Nikola Mioč.

Tiho i bez velike pompe Ibrica je polustoljetni
jubilej obilježio ponoćnom serenadom na ulazu u
Dominikanski samostan izvodeći niz šansona koje
pamte i poznaju brojne generacije, od dubrovačkih
preko onih iz Zagreba, Ljubljane, Splita, Sarajeva… i mnogih drugih koji su se zatekli na njegovu
obljetničkom ponoćnom druženju.

Za razliku od dominikanaca koji su dubrovačkom kantautoru čestitali impozantni jubilej, o
čemu mnoge tobožnje hrvatske glazbeno-pjevačke
zvijezde mogu samo sanjati, na Ibričino svečarsko
ponoćno druženje nije došao nitko iz Grada Dubrovnika i njegova Odjela za kulturu.

Uz čašu pjenušca Ibrica se zahvalio svojoj vjernoj publici i poručio kako će na svoj način nastaviti

www.dubrovniknet.hr
20. 7. 2014.

SREĆA DA ANDRO VLAHUŠIĆ NIJE
PRIOR SAMOSTANA
Obrazovani dubrovački dominikanci očito znaju cijeniti trubadurski pjev šansonijera Dubrovnika i
Mediterana Ibrice Jusića

U prvim minutama nedjelje 20. srpnja ispred
ulaza u dubrovački samostan sv. Dominika odigravao se nestvaran prizor, kakav se, valjda, može odigrati samo u posebnim gradovima poput Dubrovnika. Jedan je pjevač u zrelim godinama uz kojeg se
izvalio miroljubivi crni pas punim glasom pjevao
brojnoj publici, kada su se uz škripu, kao u nekom
ﬁ lmu strave i užasa, počela otvarati samostanska
vrata. I izašao je jedan dominikanac u prepoznatljivoj bijeloj odori koja odlično pristaje uz bijeli,
uglačani dubrovački kamen. I dok su neupućeni
mogli pomisliti da je svećenik došao protestirati
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zbog kasnonoćnog remećenja samostanskog reda
i mira, dominikanac, točnije prior p. Nikola Mioč
održao je govor u pjevačevu čast darujući mu bocu
pjenušavog vina, a možda čak i šampanjca.
Prior je odao počast šansonijeru Ibrici Jusiću koji
je u toj nedjeljnog dubrovačkoj noći slavio pola stoljeća nastupanja na skalinima kod dominikanaca.
Istina, nekada je Ibrica Jusić svirao na impresivnim
skalinima južnog portala, a posljednjih godina svira
ispred glavnog ulaza u samostan. Kada je 2007. godine obnovljen južni portal, među zaslužnima za obnovu bio je i Ibrica Jusić koji je nagrađen prigodnom
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medaljom. Dubrovački dominikanci očito znaju cijeniti pjev ovog nezamjenjivog dubrovačkog trubadura ljubavi. Dubrovački dominikanci prije četrdesetak godina nisu popustili ni pritisku skupine dubrovačkih uglednika koji su tadašnjeg priora pitali,
kako je to na slavljeničkom koncertu rekao Ibrica,
zašto pušta da mu mali musliman svira na skalinima. “Neka svira. Onda moji svećenici dok mole slušaju i poeziju”, bio je priorov odgovor dušobrižnicima koji su pokušali biti papskiji od pape.
Sva sreća da u dominikance nije otišao sadašnji
dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić. Pa taj
bi sigurno Ibrici zabranio pjevanje na samostanskim skalinima. Njega ne zanimaju pjesme koje
već desetljećima pjeva Ibrica. On ne zna niti haje
za hitove kao što su “Mačka”, ”Još uvijek ne znam
neke važne stvari”, “Celuloidni pajac”, “Na Stradunu”, “Dobro jutro, Margareta”, “Ljubi san, ljubi vašu
kćer”, “Šalom Sara”, “Ne dajte da vas zavedu”, “U
svakom slučaju te volim”, “Nepal, Ganges, Brahmaputra”, “Čovjek bez kaﬁća”… Vlahušića ne zanima Jusićeva suradnja s Georgijem Parom i Paolom
Magellijem, kao što ga ne zanima ni Ibričina suradnja s Dubrovačkim ljetnim igrama, i to u znamenitim predstavama kao što su to “Aretej”, “Kristofor Kolumbo” i “Edward II.”.

Bio je Jusić osamdesetih godina prošlog stoljeća
ultimativna zvijezda bok uz bok Đorđu Balaševiću. Uporan i tvrdoglav, u prvi je plan uvijek gurao
svoju dubrovačku, mediteransku, a po dometima
zapravo univerzalnu šansonu. Zato i ne čudi da je
nastupao u Operi u Sidneyu i njujorškom Carnegie
Hallu. Kada je prije desetak godina snimio album
„Amanet“ sa sevdalinkama, odajući počast svojoj obitelji u kojoj su sevdalinke bile cijenjene kao
i napolitanske pjesme i operne arije, održao je sjajne koncerte po hrvatskim nacionalnim kazalištima. Pjevao je tada i “Kraj tanana šedrvana” za koju
puno ljudi i ne zna da joj je stihove napisao čuveni
njemački pjesnik Heinrich Heine. Po toj je Heineovoj pjesmi, koja se u njemačkoj izvornoj verziji zove
“Der Asra”, navodno i Johnny Štulić svoj bend nazvao Azra. A pjesma je to čiji stih o ljubavi starih
Azra ‘što za ljubav glavu gube i umiru kada ljube’
uvijek treba imati na umu.

Denis Derk
www.vecernji.hr
25. 7. 2014.

TREĆI SUSRET POLJSKO-HRVATSKE
KATOLIČKE MLADEŽI

Prije dvije godine dogodio se prvi susret u Poljskoj zahvaljujući širokom srcu plemenitog čovjeka koji se zove gospodin Pawel Wlodarczyk, inače
počasni konzul Republike Hrvatske u Krakovu. Na
srcu mu je bilo povezivanje katoličke mladeži naša
dva tako bliska naroda, a nit poveznica je sv. Ivan
Pavao II. I tako se sve pokrenulo. Od tada se izmjenjujemo od sjevera do juga.
Nakon drugog susreta, koji je održan u Splitu prošle godine u rujnu, dobili smo poziv od

počasnog konzula Republike Hrvatske u Krakovu
Pawela Wlodarczyka da za treći susret, koji je blagoslovio splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, posjetimo Krakov, Wadowice i Zakopane. U
Poljsku smo se uputili u noći s 11. na 12. rujna te
sretno stigli u Krakov 19 sati kasnije. Na putu smo
imali panoramsko razgledavanje Budimpešte. Stigavši na odredište, smješteni smo u hotel Mistrzów. Dočekali su nas konzul Pawel, gospodin Andrzej Trojan i prevoditeljica Katarzyna Antos.
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Sutradan smo se uputili prema Wadowicama,
rodno mjesto svetog Ivana Pavla II. Slavili smo svetu misu u crkvi Prikazanja BDM u kojoj je Papa
kršten. Na misi s nama su sudjelovali mladi Poljaci te svojom pjesmom uveličali slavlje. Nakon toga
posjetili smo rodnu kuću-muzej Ivana Pavla II.,
koja je otvorena za posjete prije samo dva mjeseca.
Izlaskom iz muzeja, gradonačelnica Wadowica sve
nas je počastila Papinim najdražim kolačem, kremowkima (slično našim krempitama). Poslije ručka posjetili smo školu koju je Papa pohađao te smo
se uvjerili kako je bio jedan od najboljih učenika,
jer su nam pokazali dnevnike s njegovim ocjenama, koje mogu vidjeti samo počasni gosti. Održana nam je prezentacija o Svjetskom susretu mladih
s papom Franjom u Krakovu 2016. godine, što je
ujedno bio i poziv da se pridružimo. U školi smo
dobili majice na kojima piše: „S papom Ivanom
Pavlom II. u 21. stoljeće“ te smo zapjevali i zaplesali. Na kraju dana odveli su nas na piknik na kojem
su sudjelovali stanovnici grada Wadowica.
Sljedećeg dana u Krakovu nas je primio kardinal
Stanisław Dziwisz, koji je jedno vrijeme bio osobni
tajnik Ivana Pavla II. Na prijemu je bila prisutna i
veleposlanica Republike Hrvatske u Krakovu dr.sc.
Andrea Bekić. Kardinal nam je zaželio sve najbolje,
blagoslovio nas i pozvao na Svjetski susret mladih.

Kardinalu smo uručili darove u znak zahvale i zajedno s poljskom mladeži zapjevali nama svima
vrlo posebnu pjesmu „Krist na žalu“ ili na poljskom
„Barka“. Poslije prijema kardinal nam je dopustio
da se pomolimo u kapelici u kojoj je sveti Ivan Pavao II. zaređen za krakovskog biskupa. Svetu nedjeljnu misu slavili smo u svetištu svetog Ivana Pavla II., sagrađenom na mjestu na kojem je bila tvornica u kojoj je Papa radio za vrijeme II. svjetskog
rata. Misu je predvodio biskup Tadeusz, a liturgiju
su animirali poljska i hrvatska mladež. Poslije mise
imali smo zajednički ručak u restoranu pokraj svetišta Božjeg Milosrđa. Poslije ručka pozdravili smo
se s prijateljima Poljacima na godinu dana.
Poslijepodne smo razgledavali Krakov i imali
slobodno vrijeme.
Zadnji dan u Poljskoj proveli smo u zimovalištu
Zakopane, gdje smo posjetili poznatu skakaonicu
i vozili se uspinjačom. Razgledali smo grad i otišli na ručak. Nakon ručka smo se ispred autobusa
izgrlili i pozdravili s konzulom Pawelom, gospodinom Andrzejom i prevoditeljicom Katarzynom.
Teška srca zaputili smo se u Split puni dojmova i
iščekivanja idućeg susreta.
Lucija K., Lea M., Nikolina B., Luka M.

Zagreb - Peščenica

OSNOVANO LAIČKO BRATSTVO SV. DOMINIKA
U samostanskoj i župnoj crkvi bl. Augustina
Kažotića na zagrebačkoj Peščenici u četvrtak 13.
studenog osnovano je Laičko bratstvo sv. Dominika. U svečanom misnom slavlju koje je predvodio
o. Anto Gavrić, provincijal Hrvatske dominikanske provincije, trideset i četvero sestara i braće primljeno je u novicijat laičkoga bratstva sv. Dominika koje nosi ime bl. Augustina Kažotića. O. Gavrić
ciljeve života u laičkom bratstvu sažeo je u življenje
redovničkih ideala u svijetu i ostvarivanja dominikanske karizme - propovijedanja.

služi kao simbol pripadnosti laičkom bratstvu sv.
Dominika te simbolizira njihovo posvećenje i predanje redovničkom idealu.

Članovi bratstva primili su škapular sv. Dominika koji predstavlja njihovo redovničko odijelo, i

Glas Koncila 43
(7. prosinca 2014.), br. 49 (2111), str. 9.

82

Uz brojne vjernike, rodbinu i prijatelja članova
bratstva, đakona Ireneja M. Vlka, dvojice dominikanskih bogoslova, u misnom slavlju koncelebrirali
su o. Dominik K. Gerbic, učitelj onovoosnovanoga
bratstva, župnik, o. Marko Bijelić i prior samostana
o. Zvonko Džankić. (žv)
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BRAĆA PROPOVIJEDAJU
Svjesni smo da ovaj prikaz nije cjelovit, stoga molim svu braću da u Tajništvo Provincije šalju obavijesti o svojim
aktivnostima koje donosimo u ovoj rubrici. Ona pokazuje raznolikost a i rasprostranjenost našeg apostolata.
Provincijal

Duhovne vježbe i obnove

29. lipnja - 5. srpnja fr. Petar Galić vodio duhovne vježbe sestrama dominikankama u samostanu
bl. Hozane u Zagrebu.

22. - 24. studenog 2013. brat Petar Galić vodio
evangelizacijski vikend u župi sv. Jurja u Subotici (s
njime su bili i braća Ante Kazoti i Marko Pavlinović).

16. - 21. kolovoza u samostanu sv. Nikole u Korčuli braća Nikola Leopold Noso, Drago Kolimbatović i Mato Bošnjak te časna Majka s. Katarina Maglica vodili duhovne vježbe braći novacima uoči
polaganja jednostavnih zavjeta.

5. - 8. prosinca 2013. u samostanu u Petrovču
(Slovenija) fr. Jozo Čirko (Split) vodio adventsku
duhovnu obnovu braći u formaciji.
2. - 7. siječnja 2014. brat Petar Galić (Split) vodio
duhovne vježbe sestrama dominikankama u Korčuli.
17. - 20. veljače 2014. brat Anto Gavrić, provincijal Hrvatske dominikanske provincije, u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu duhovne
vježbe za svećenike. Osim nadbiskupa metropolita
vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića i pomoćnog
biskupa vrhbosanskog mons. dr. Pere Sudara, sudjelovalo je 50 svećenika Vrhbosanske nadbiskupije
i nekoliko svećenika Mostarsko-duvanjske i Dubrovačke biskupije te Beogradske nadbiskupije.
16. - 18. ožujka u samostanu u Bolu fr. Damir
Šokić (Bol) vodio korizmenu duhovnu obnovu braći u formaciji.
24. - 27. ožujka Slavko Slišković (Zagreb) vodio
duhovne vježbe za hrvatske svećenike i đakone iz
Zapadne Europe u Erbacher Hof - “Akademie und
Bildungszetrum” Biskupije Mainz u Mainzu.

18. - 23. kolovoza Anto Bobaš vodio duhovne vježbe braći studentima u samostanu Sv. Križa na Čiovu.
26. - 30. kolovoza u samostanu sv. Dominika u
Trogiru Petar Galić vodio duhovne vježbe postulantima uoči oblačenja i početka novicijata.
13. - 20. rujna u Sinju Srećko Kolarija vodio duhovne vježbe sestrama milosrdnice Splitske provincije.
20. - 22. studenoga Anto Gavrić vodio duhovnu
obnovu u župi Brestje u Zagrebu sestrama Služavkama Kristovim, za svetkovinu Krista Kralja.
6. - 8. prosinca podučitelj Alojz Ćubelić te đakoni Mirko Vlk i Domagoj Polanščak vodili duhovnu
obnovu braći studentima u samostanu u Petrovču
(Slovenija).
Trodnevlja i propovijedi

1. - 5. travnja braća Anto Bobaš (Zagreb) i Marko Bobaš (Dubrovnik) vodili duhovnu obnovu –
misije za pet zeničkih župa.

28. - 30. studenog 2013. Anto Bobaš i Marko Bobaš
propovijedali trodnevlje u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Hamburgu (u sklopu trodnevlja bio je i koncert Glasnika nade).

6. travnja, fr. Jozo Čirko vodio duhovnu obnovu
za mlade u organizaciji župe sv. Mihovila Arkanđela iz Tomislavgrada.

6.-8. prosinca 2013., Zagreb-Frankopanska, Anto
Gavrić i Zvonko Džankić propovijedali trodnevlje
za Bezgrešno Začeće.
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17. siječnja 2014., sv. Antun Pustinjak, Anto Bobaš predvodio misu i propovijedao u župi sv. Petra
u Zadru na Ploči.
16. - 19. ožujka fr. Damir Šokić (Bol) propovijedao trodnevlje za sv. Josipa i na samu svetkovinu u
župi sv. Josipa u Lištanima kod Livna.
25. ožujka Jozo Ćirko predvodio tradicionalni Vinički križni put i misu u župi Rođenja BDM u Vinici.
13. - 21. travnja (Veliki Tjedan) fr. Ljudevit Jeđud propovijedao i ispovijedao na otoku Braču:
Gornji Humac, Selca, Postira.
29. travnja Slavko Slišković propovijedao u svetištu sv. Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu u
Zagrebu, u sklopu pobožnosti trinaest utoraka.
25. svibnja, Slavko Slišković predvodio misu i
propovijedao na Memorijalnom groblju Nuića njiva u Posavskoj Mahali prigodom 69. obljetnice tisuća stradalih mještana koje su partizani pobili na
kraju Drugoga svjetskog rata.
31. svibnja, Anto Bobaš propovijedao na proslava Bl. Djevice Marije, Kraljice apostola, zaštitnice
župe u Zaprešiću (palotinci).
1. srpnja Jozo Ćirko propovijedao u svetištu bl.
Marije Propetog Isusa Petković u Blatu (Korčula), drugoga dana devetnice u godini proslave 10.
obljetnice beatiﬁkacije.
31. srpnja - 2. kolovoza Marijan Biškup, Ljudevit
Jeđud i Kristijan Raič predvodili trodnevlje u župi
bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu za blagdan bl.
Augustina Kažotića; Anto Gavrić predvodio trodnevlje u nacionalnom svetištu bl. Augustina Kažotića u Trogiru.
1. kolovoza Marijan Biškup predvodio 2. dan
trodnevlja u zagrebačkoj katedrali za blagdan bl. Augustina Kažotića te i koncelebrirao na sam blagdan.
3. kolovoza, na blagdan bl. Augustina Kažotića,
Anto Gavrić propovijedao u župi Uznesenja BDM
u Kaštel Lukšiću i blagoslovio novu ikonu bl. Augustina Kažotića, rad slikara Josipa Ružića.
8. kolovoza, sv. Dominik, Anto Bobaš predvodio misu i propovijedao u župi svetog Dominika –
Konjščina, za blagdan svetog Dominika, zaštitnika
župe i općine Konjščina.
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15. kolovoza, Velika Gospa, Ivan Iko Mateljan
(Split) propovijedao u samostanskoj crkvi u Trogiru; Jozo Ćirko predvodio svečanu misu s procesijom u Kaštel Sućurcu; fr. Damir Šokić (Bol) propovijedao u župi Uznesenja BDM u Dolini kod Bosanske Gradiške.
8. rujna, Mala Gospa, Anto Gavrić propovijedao u župi sv. Ane u Križevcima.
14. rujna, na svetkovinu sv. Križa, Slavko Slišković propovijedao na proslavi patrona župe u Klopču
(Zenica).
25. - 27. rujna Mato Bošnjak, Anto Bobaš i Slavko Slišković propovijedali trodnevlje u župi sv. Ivana Nepomuka u Lučkom (Zagreb), u sklopu priprave za doživotne zavjete sestre Marije Magdalene
Ilić OP (28. rujna).
29. rujna - 1. listopada, Mato Bošnjak propovijedao trodnevlje u samostanu sestara na Korčuli
kao pripravu za svetkovinu Svetih Anđela Čuvara
i proslavu obljetnica zavjeta (25, 50 i 60 godina zavjeta, obnovu zavjeta i početak novicijata). Misu je
predvodio i na samu svetkovinu.
4. listopada, samostan sestara franjevki - Kloštar Ivanić, Anto Bobaš propovijedao na proslavi
sv. Franje Asiškog; Slavko Slišković kod franjevaca
na zagrebačkom Kaptolu; Marko Bijelić kod franjevaca na Žitnjaku; Stjepan Krasić kod franjevaca u
Dubrovniku.
27. -29. studenoga Marko Bijelić (Zagreb) propovijedao trodnevlje u sklopu Dana HKM Hamburg.
7. prosinca - “dominikanska nedjelja” u župi Resnik (Zagreb): propovijedali Mato Bošnjak, Anto
Gavrić i Anto Bobaš.
Braća iz samostana Kraljice svete krunice redovito slave euharistiju i propovijedaju kod sestara
karmelićanki u Karmel Brezovici.

Ispomoć

Samostan u Korčuli: Ivica Tomljenović, Zvonko Džankić, Kristijan Raič, Marinko Zadro, Mato
Bošnjak, Pero Ćavar, Anto Gavrić.
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Samostan u Rijeci: Franjo Šanjek, Alojz Ćubelić,
Marijan Biškup, Ivica Tomljenović, Anto Gavrić.
Klopče – ožujak i kolovoz 2014. brat Pero Ćavar.
Srećko Koralija Zagreb – Kraljice sv. Krunice
(16. 12. 2013. – 01. 2014.) blagoslov obitelji
Mirko Vlk – Peščenica - blagoslov obitelji
Nikola Noso – Gruž - blagoslov obitelji
Ante Kazoti – Čiovo / Arbanija (27. 12. 2013. - ),
boravio u samostanu u Trogiru

Hodočašća i susreti

25. - 27. travnja 2014. braća studenti i novaci sudjelovali na Susretu hrvatske katoličke mladeži u
Dubrovniku.
Taizé susret mladih u Strasbourgu između Božića i Nove godine - sudjelovali braća studenti
(Ivan Gavranović, Anto Gavranović, Lovro Krželj,
Mihovil Mario Žuljević Mikas) s mladima iz župe
Kraljice svete krunice u Zagrebu. Fr. Jozo Čirko vodio je mlade iz Splita.
4. kolovoza novaci, predvođeni bogoslovom fr.
Markom Dokozom, sudjelovali su na međunarodnom festivalu mladih (“Mladifest”) u Međugorju.

4. prosinca 2013. u 22.15. na 3. programu HTVa emitirana je polusatna emisija „Intervju tjedna“
posvećena Dubrovniku i našem dubrovačkom samostanu, a gost je bio Stjepan Krasić iz samostana
sv. Dominika u Dubroviku.
24. 12. 2013., na Badnjak, u dvadesetominutnoj
emisiji Hrvatske televizije „Govornica“ (HTV 4 u
20:20) sudjelovao je Frano Prcela.
30. prosinca 2013., 1. program Hrvatskog radija,
Anto Gavrić sudjelovao u emisiji “Susret u dijalogu” - Pregled događaja u Crkvi u 2013. godini.
27. travnja 2014., na blagdan bl. Ozane Kotorske,
Prvi program Hrvatskog radija prenosio misu iz crkve sv. Dominika u Dubrovniku na završetku Susreta hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku. Misu
je predvodio i propovijedao provincijal Anto Gavrić.
2. lipnja, Hrvatski radio, 1. program (9.05 - 9.55),
emisija „Susret u dijalogu“ gosti: dominikanac Frano Prcela i novinar i kolumnist Večernjeg lista Branimif Pofuk. Urednica: Blaženka Jančić. Tema: Jesmo li zaboravili Boga? Ili, ako se okrenemo oko
sebe – suočeni s tolikim patnjama, nepravdama,
ratovima, mržnjom - je li možda Bog zaboravio na
čovjeka? Govorilo se o aktualnim izazovima Crkve,
poslanju intelektualaca, teološkom govoru danas,
identitetu, praštanju i pomirenju, te autentičnosti
Katoličke crkve u hrvatskome narodu.

6. rujna 2014. na Petom hrvatsko-slovenskom
hodočasničkom susretu u Prosteništu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu sudjelovali dominikanski studenti i mladi iz dominikanskih župa
Kraljice sv. krunice i Bl. Augustina Kažotića iz Zagreba. Svečano misno slavlje predvodio je kardinal
Josip Bozanić, a propovijedao je biskup celjski Stanislav Lipovšek.

15. lipnja 2014. (Nedjelja - Presveto Trojstvo)
Francuska TV (France 2) prenosila je misu iz crkve
sv. Dominika u Dubrovniku. Misu je na hrvatskom,
uz koncelebraciju fr. Mihaela Tolja iz Gruža, predvodio i na francuskom propovijedao provincijal
Anto Gavrić. Pjevao je zbor župe Sv. Križa iz Gruža.

TV i Radio

14. rujna, Uzvišenje sv. Križa, u 11.00 sati Prvi
program Hrvatskog radija prenosio misu iz dominikanske crkve u Splitu. Misu je predvodio i propovijedao župnik Jozo Čirko, a pjevao je VIS “Dominik”.

1. prosinca 2013. u 11.00 sati HTV – Prijenos
mise iz crkve bl. Augustina Kažotića na Prvu nedjelju došašća. Misu je predvodio i propovijedao
Marko Bijelić, župnik. Liturgijsko pjevanje animirao je zbor mladih “Osvit”.

24. srpnja Anto Bobaš bio je gost u emisiji “Sacro ritam” Hrvatskoga katoličkog radija. Razgovaralo se o pastoralu glazbe s posebnim naglaskom
na rock i heavy metal.

15. rujna, Hrvatski radio, 1. program (9.05 9.55), emisija „Susret u dijalogu“, tema: Redovništvo; gosti: mons. Mate Uzinić (Split), o. Vinko
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Mamić, fr. Ivan Dominik Iličić OP, s. Dijana Lončarek. Urednica: Tanja Baran.
Brat Anto Bobaš na Hrvatskome katoličkom radiju približava se 80. emisiji “Oni rokaju za Gospodina”. O njemu i toj emisiji televizija RTL objavila
je prilog 15. prosinca 2014. u 18.00 sati.
Nakon objave Redovničke himne “Hvala redovnika” - u izvedbi novoosnovanoga Redovničkoga band
aida (102 člana - od kojih 5 dominikanaca i 4 dominikanke) - pjesma i video spot su predstavljeni u Zagrebu 26. 11. 2014. - nekoliko je braće sudjelovalo u
prigodnim emisijama na radio postajama i televiziji.

Predstavljanje knjiga i časopisa
10. studenog 2013. u samostanu bl. Augustina
Kažotića na Peščenici braća studenti organizirali
promociju posljednjega broja časopisa studenata
“Izazov istine”.
13. prosinca 2013. u Katoličkom školskom centru “Don Bosco” u Žepču Slavko Slišković sudjelovao u predstavljena knjige “Škola sestara milosrdnica u Žepču između 1883. i 1949. godine”. O knjizi su govorili još mons. dr. sc. Pero Sudar, pomoćni
biskup vrhbosanski i promicatelj projekta „Škola
za Europu“ i prof. Franjo Marić, autor knjige.
6. travnja 2014., u velikoj dvorani Hrvatske katoličke misije Pariz, predstavljena je knjiga “Rama
1942”. U predstavljanju monograﬁje o tragičnim
događajima u Rami 1942. godine govorili su fra Tomislav Brković, gvardijan samostana u Rami, priređivač i izdavač monograﬁje, povjesničarka Catherin Horel, profesorica povijesti na Sorboni (Sveučilište Paris I), akademik Franjo Šanjek OP, i Ivo
Goldstein, jedan od autora knjige i veleposlanik
Republike Hrvatske u Francuskoj.
28. svibnja u samostanu Kraljice sv. krunice i
29. svibnja u samostanu bl. Augustina Kažotića
predstavljene su tri knjige: “Gospina krunica” o. Josipa Ljudevita Jeđuda, “Augustin Kažotić u riječi i
slici” Marijana Biškupa i “Blažena Ozana Kotorska
– dominikanka” Innocenza Taurisana. O knjigama
su govorili Josip Ljudevit Jeđud, Marijan Biškup i
Anto Gavrić.
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9. rujna, Križevci, Hrvoje Lasić sudjelovao na
predstavljanju knjige: Josip Planinić, “Filozofski i
znanstveni pristup Bogu” (još su sudjelovali Ivan
Jurčević i Vladimir Paar).

Predavanja

6. veljače 2014. Slavko Slišković održao predavanje “Crkveni nauk i komunistička ideologija: teorija i praksa” na Svećeničkom danu Sisačke biskupije u povodu četvrte obljetnice proslave ponovne
uspostave Sisačke biskupije.
18. ožujka 2014., Pariz - Hrvatsko veleposlanstvo u Francuskoj, Franjo Šanjek održao predavanje “Francusko-hrvatski odnosi u srednjem vijeku,
za humanizma i prosvjetiteljstva”
22. travnja na simpoziju profesora teologije u
Splitu fr. Slavko Slišković održao predavanje “Komunizam i Crkva”.
22. svibnja, Pariz - Institut hongrois, Franjo Šanjek održao predavanje “L’Eglise catholique et la
supranationalité dans l’Empire austro-hongrois”
na međnarodnom simpoziju o 100. obljetnici Prvoga svjetskog rata.
7. lipnja, Anto Bobaš održao predavanje “Pastoral glazbe” sudionicima Uskrs festa u Maloj dvorani dječačkog sjemeništa na Šalati u Zagrebu.
29. lipnja – 1. srpnja Srećko Koralija održao
predavanja o Matejevu evanđelju i Pavlovim poslanicama novacima u Dubrovniku.
10. srpnja fr. Slavko Slišković, zajedno s hrvatskim zastupnikom u Europskom parlamentu Davorom Ivom Stierom održao predavanje u Mičevcu
na akademiji u sklopu Dana svetog Benedikta, prigodom 50. obljetnice proglašenja svetog Benedikta
zaštitnikom Europe.
11.-16. kolovoza fr. Srećko Koralija sudjelovao s
predavanjem u Surabayi (Indonezija, otok Java) na
skupu Journées romaines dominicaines) na temu
“Dijalog kao način propovijedanja”.
8. rujna 2014., u sklopu dvotjednih dana sv.
Marka Križevčanina u Križevcima, na blagdan
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Male Gospe, provincijal Anto Gavrić održao je
predavanje “Aktualizacija života i poruka sv. Marka Križevčanina u današnjem hrvatskom društvu”.
12. i 19. rujna Slavko Slišković održao predavanje “Spoj posvećenog života i poslanja: povijesna
perspektiva” na Tridesetim redovničkim danima u
Splitu i Zagrebu.
20. rujna, Issy-les-Moulineaux, Franjo Šanjek
održao predavanje “L’Européanisme de Josip Juraj
Strossmayer (1815-1905)”.
17. listopada, Zagreb: Filozofski fakultet DI, na
interdisciplinarom i interkonfesionalnom simpoziju
“Religije i nasilje”održali predavanje fr. Anto Gavrić
(“Progon knjige u religijama”) i fr. Srećko Koralija
(“Međureligijski dijalog - put do izgradnje mira”).
25. listopada, Križevci, na znanstvenom skupu
“Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća” fr.
Anto Gavrić održao predavanje “Dominikanski likovi kod hrvatskih književnica”.
Intervju
Intervju Stjepana Krasića o povijesnoj utemeljenosti „Milanskoga edikta“: „Milanski edikt“ – stereotip koji se povlači do danas, Glas Koncila 48 (2058),
1. 12. 2013. Razgovor je vodio Tomislav Vuković.
Dr. Stjepan Krasić: Nema dokaza da je postojao
‘Milanski edikt’ kojega danas sve crkve slave kao
početak slobode kršćanstva!, Hrvatski tjednik, 27.
veljače 2014 (www.hkv.hr/hrvatski-tjednik/17089dr-stjepan-krasic-ni-dioklecijanov-ni-milanski-niedikt.html). Autor: Tomislav Vuković.

Fr. Srećko Koralija

13.-20. travnja – sudjelovao na sastanku bibličara o budućnosti biblijskih znanosti u Redu s učiteljem Reda u Biblijskoj školi u Jeruzalemu (EBAF)
22. travnja – uključen u projekt novog prijevoda
knjige proroka Izaije (za tekstualnu kritiku) na engleski, francuski i španjolski za projekt BEST (Biblija u svojim tradicijama) Jeruzalemske biblijske
škole (www.blog.bibletraditions.org)
27. travnja – 21. lipnja – sudjelovao na međunarodnom seminaru o povijesti religije i društva u
Iranu (sveučilište Oxford)
10. srpnja – položio sve ispite potrebne za nastavak istraživanja na sveučilištu Oxford te postao
specijalist za sirski/aramejski jezik i literaturu
21.-25. srpnja 2014. – sudjelovao u studijskom
programu za bibličare na grčkom prijevodu proroka Izaije (LXX-Septuaginta) pod vodstvom prof.
Alison Salvesen (Sveučilište Oxford)
18. kolovoza 2014. – uključen u rad dominikanskog međunarodnog sveučilišta Domuni (www.
domuni.eu)
24.-31. kolovoza 2014. – kao organizator sudjelovao na XVII. Međunarodnom studijskom tjednu
u Trogiru
8. rujna 2014. – sudjelovao u emisiji HR 1 “Susret u dijalogu” na temu nasilja u religijama
22. rujna 2014. – održao tribinu “Čemu se zamarati klasičnim stvarima?” u Klasičnoj gimnaziji
u Virovitici
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – HRVATSKI STUDIJI
Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu
Jordanovac 110, HR - 10000 Zagreb

KONFERENCIJA O HRVATSKOJ NEOSKOLASTICI
Projekt: Kršćanska filozofija unutar hrvatske filozofije 20. stoljeća
(Ivan Šestak – Josip Oslić – Anto Gavrić)
28. ožujka 2014.

Uvodna riječ – voditelji: Višnja Brdar i Matija Ribić
Anto Mišić - Hrvatska neoskolastička terminologija
Kata Lamešić - Skolastička ﬁ lozoﬁja – prava ﬁ lozoﬁja? Recepcija skolastike kod Franje Šanca
Barbara Ćuk - Karlo Balić: integralna skolastika
Draženko Tomić - Kvirin Vasilj: Neuspio pokušaj odmaka od neoskolastike
Ivan Koprek - Intuicija i/ili diskurs. Skolastička baština u ﬁ lozoﬁji J. Weissgerbera
Mihaela Lovrić - Zimmermannova kritika Kantova subjektivizma
Ivan Šestak - Ontologija Josipa Ćurića
Anto Gavrić - Problem Boga u misli Hijacinta Boškovića
Josip Oslić - Psihologija religije Wilima Keilbacha
Ivana Pavla Novina - Filozoﬁja znanosti u hrvatskih tomista

Voditelji: Jelena Savić i Filip Dizdarević

Ivan Kordić - Kruno Pandžić na tragu Heideggerova mišljenja istine
Marijan Ostrogonac - Ozbiljenje ﬁ lozoﬁje kod Tome Vereša
Domagoj Augustin Polanščak - Recepcija Tomine estetike u Rajmunda
Kuparea
Alen Matušin – Filozoﬁja umjetnosti Hijacinta Boškovića
Tomislav Drežnjak - Hrvatski neoskolastici protiv velikih ideologija
20. stoljeća
Nikola Bolšec - Politički diskurs Hijacinta Bošković
u časopisu „Duhovni život“
Željko Pavić - Odnos Marka Josipovića prema neoskolastici
Eva Šibl - Filozoﬁja u časopisu „Hrvatska straža“
Karolina Matić - Filozofska aktualnost časopisa „Nova revija“

I. Šestak, J. Oslić, A. Gavrić (ur.), Prilozi o hrvatskoj neoskolastici, Zagreb:
Filozofsko teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2014, 220 str.
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IZLOŽBA U SAMOSTANU U SPLITU

U organizaciji Galerije hrvatske sakralne
umjetnosti “Laudato” 11. rujna 2014., dan uoči 30.
Redovničkih dana, u galeriji “Vinko Draganja, OP”
dominikanskoga samostana u Splitu otvorena je
izložba akademskoga slikara Matka Antolčića “Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu”.
U programu su uz autora sudjelovali voditelj galerije fr. Ivan Iko Mateljan, vlasnica galerije “Laudato” Ksenija Abramović, likovni kritičar Stanko Špoljarić, predsjednik Konferencije viših redovničkih
poglavara i poglavarica o. Vinko Mamić, a izložbu
je otvorio dominikanski provincijal o. Anto Gavrić.
U glazbenom je dijelu otvorenja nastupila klapa
“Mriža”, prigodne je stihove interpretirao dominikanski novak Dominik Štefulić, a kroz program je

vodila predsjednica Udruge za promicanje znamenitih Križevčana “Dr. Stjepan Kranjčić” Tanja Baran.
Izložba “Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu” Matka Antolčića suvremen je likovni prikaz
najvećih hrvatskih duhovnih velikana koji je autor
oblikovao za 6. Dane hrvatskih svetaca i blaženika
održane u Križevcima u mjesecu svibnju.
Tijekom kolovoza izložba je bila postavljena u
Gradskom muzeju u Trogiru (otvorena na blagdan bl.
Augustina Kažotića 3. kolovoza), a nakon Splita postav će biti prikazan i u Zagrebu, na blagdan zaštitnika umjetnika bl. fra Angelica 18. veljače 2015. u samostanu i župi bl. Augustina Kažotića na Peščenici.
Tanja Baran

UČENJE FRANCUSKOG JEZIKA U BORDEAUXU

Dugo sam s nestrpljenjem čekao da saznam u
kojem ću francuskom gradu učiti francuski jezik i
ugodno sam se iznenadio kada sam dobio obavijest
da će to biti Bordeaux. Grad velike tradicije i duge
povijesti smješten na jugozapadu Francuske iznenadio me prije svega svojom arhitekturom. Bordeaux odiše starinom, jer je skoro u cijelosti izgrađen
u 19. stoljeću, a to je za mene značilo arhitektonski
smiraj i odmor od moderne arhitekture koja nas

posvuda okružuje i nekada umara oči. Klima grada koji je od Atlantskog oceana udaljen 50-ak km
izvrsno pogoduje vinogradarstvu. To je razlog zašto se ponajbolja francuska vina proizvode u okolici Bordeauxa, a Medoc i Saint Emillion samo su
neka među njima. Kako sam uživao u njima svakog
nedjeljnog ručka, moram priznati da su francuska
kuhinja i francusko vino zaista izvrsna kombinacija. Iz obilja repertoara francuske kuhinje moram
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izdvojiti sir. Francuzi imaju tisuću vrsta sira, a zahvaljujući tome on nikada ne može dosaditi. Fr.
Marko Dokoza i ja smo bili toliko oduševljeni sirom da smo prije povratka u Hrvatsku odlučili kupiti nekoliko sireva za braću u Hrvatskoj. Ideja nažalost nije uspjela zbog nemilosrdne okrutnosti i
nepokolebljive nepopustljivosti brüsselske kontrole
koja je zaplijenila sav sir pod izlikom da se u ručnoj
prtljazi ne smiju unositi tekućine veće od 100 ml.
E da, to se događa kada su mladi ljudi neiskusni i
ne pitaju p. Franju Šanjeka bi li možda ipak trebalo
staviti sir u kovčeg s ostalim stvarima... No, znamo
za ubuduće! ;-)
To je bio otprilike ambijent mog boravka u Bordeauxu, a da ne bi ispalo da se samo uživalo, valja
reći nekoliko stvari o samostanskom životu i samom
jeziku. Glede liturgije, moram priznati da sam ne jedanput ostao bez daha. Fratri tamo cijeli časoslov
pjevaju osim kratkog čitanja. Pritom schola cantorum pjeva troglasno skladbe poznatog dominikanca fr. André Gouzesa koji je, nadahnjujući se na raznim liturgijskim tradicijama, uglazbio cijeli časoslov. Točno se sjećam kako je izgledalo moje prvo
jutro u Francuskoj: jedva sam se probudio jer sam

bio iscrpljen od putovanja prethodni dan. Unatoč
tim teškoćama ustao sam te teškim korakom dospio
do crkve. Nimalo razbuđen smjestio sam se u kor
promatrajući nove ljude. A kada su započeli pjevati
jutarnju, ljepota liturgije odmah me probudila.
Francuski jezik je teži nego što sam mislio. Bilo
je teško pomiriti se s činjenicom da za vrijeme objeda ne mogu razumjeti Francuze kada razgovaraju
jedni s drugima, premda sam učio francuski otprije. No, kada bi oni mene nešto pitali, znao sam se
snaći u odgovorima te je s vremenom moje izražavanje na francuskom polako napredovalo. Iz iskustva sada znam da je mit da se strani jezik može
naučiti vani u roku od mjesec dana, jer je potrebno
više vremena. U svakom slučaju potrebno je redovito imati kontakt sa stranim jezikom da bi ga se svladalo, a u svladavanju po meni najljepšeg jezika, moj
boravak u Francuskoj i dominikanskom samostanu
u Bordeauxu puno mi je pomogao. Iskreno sam zahvalan Provinciji što mi je pružila ovu mogućnost.
France, au revoir!
Fr. Josip Cota, OP

FRANCUSKI I FRANCUSKA U MONTPELLIERU

Ja sam u more francuskog jezika i kulture upao
ne znajući plivati i bez rukavica, ali kako pretpostavljate, budući da ovo čitate, preživio sam. Taj
‘upad’ dogodio se početkom rujna, a ‘upao’ sam u
zajednicu naših fratara u Montpellieru. Uz malo
mahanja rukama i engleski uspio sam se prvih par
dana snaći, a onda su fratri, u želji da što bolje svladam gradivo, počeli bespoštedno komunicirati sa
mnom isključivo na francuskom.
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Dani su prolazili brzo pravim dominikanskim
samostanskim ritmom: molitva i učenje uz pokoju
šetnju gradom u kojem Francuska ne izgleda baš
francuski već više nekako afrički. Slavna povijest
grada, nekad velike luke i drevnog sjedišta biskupa južne Francuske, pomalo je s vremenom izblijedila pa je njegovo lice sada sastavljeno od nekih
drugih boja i oblika koji više sliče Istoku nego Zapadu. Zapad se tek prepoznaje po onim modernim
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tekovinama koje smo mi prošle godine zabranili
referendumom.

krenulo, pa sam zadnji tjedan uspio donekle nadoknaditi sve ono vrijeme šutnje.

Nakon tri tjedna boravka u Francuskoj upao
sam u ‘depresiju’, a uzrok je bila šutnja na koju me
nagnalo nepoznavanje jezika. Po cijele sam dane
slušao, učio i ponavljao, a nikako da krene. Znat
će oni što me bolje poznaju da depresija nije došla zbog toga što mi je jezik slabo išao, nego zato
što sam morao šutjeti. Nakon tih dana provedenih u stilu ignacijanskih duhovnih vježbi ipak me

Unatoč tim zakasnjelim jezičnim uspjesima i
želji da to malo utvrdim ostajući još koji dan, želja
za povratkom kući bijaše jača. Uspio sam zato unatoč nevremenu, kiši i olujama koje me zatekoše na
putu sretno sletjeti u naš glavni grad zahvaljujući
Bogu što se napokon mogu pošteno napričati.
fr. Marko Dokoza, OP

TRIDESETI REDOVNIČKI DANI U SPLITU I ZAGREBU

U organizaciji Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica u dominikanskom samostanu u Splitu od 12. do 13. rujna 2014.
održani su XXX. redovnički dani. Kako će papa
Franjo 30. studenoga ove godine otvoriti Godinu
posvećenog života koja će trajati do 2. veljače 2016.,
tema ovogodišnjih Redovničkih dana prikladna je
tom skorom Papinu činu. Raspravljalo se o temi
„Zauzeto živjeti sadašnjost, gledati s nadom u budućnost. Put prema drugačijoj prisutnosti redovničkog života u Crkvi i svijetu”.
Jubilarni Redovnički dani započeli su molitvom
trećega časa te prigodnim pozdravima splitskomakarskoga nadbiskupa Marina Barišića i dubrovačkoga biskupa Mate Uzinića koji je i predsjednik
Vijeća HBK za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života. Nadbiskup Barišić je istaknuo da redovništvo obogaćuje Crkvu te da redovnice i redovnike doživljava kao ljude pažljivih lica,
otvorenih srca i kao svjetlo nade. Biskup Uzinić je
izrekao želju da se Redovnički dani ubuduće organiziraju i u Riječkoj te Đakovačko-osječkoj metropoliji kako bi bili dostupni svakom redovniku. Zatim je predsjednik Konferencije viših redovničkih

poglavara i poglavarica karmelićanin o. Vinko Mamić otvorio Redovničke dane ističući da redovništvo želi, uz osvrtanje na prošlost i uz sagledavanje sadašnjosti, odgovoriti na pitanje na koji nači
ostvariti i svjedočiti drugačiju prisutnost u svijetu
u budućnosti.
Prvo je predavanje održao salezijanac don Stjepan Bolkovac govoreći o temi „Redovnički život
kao crkvena prisutnost. Osvrnuo se na najvažnije
crkvene dokumente koji određuju redovništvo te je
podsjetio što je o redovništvu isticao bl. papa Ivan
Pavao II., a što papa Franjo kao kardinal Jorge Mario Bergoglio 1994. na sinodi o posvećenom životu.
„Redovništvo nije izolirana i rubna stvarnost, već
nešto što se tiče cijele Crkve, posvećeni život stavlja se u samo srce Crkve”, podsjetio je predavač te
dodao da današnje društvo očekuje da redovništvo
bude u službi čovjeka, ali da ono mora biti i u službi
Boga jer da će u protivnom doći do krize redovničkoga identiteta.
Istaknuo je da postoje četiri napetosti; između redovničke obitelji i Božjega vjerničkog naroda,
između mjesne i sveopće Crkve, između karizmi
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i potreba svijeta te iskustva pripadanja i mjesta
uključivanja. Govorio je o tome da redovnički život
znači uključivanje u Crkvu te naglasio da papa Franjo s otvorenjem Godine posvećenoga života želi da
redovništvo probudi svijet. Podsjetio je na opasnosti zlokobnoga individualizma u redovničkome svijetu te o opasnostima duhovne svjetovnosti, da se u
trku oko kojekakvih dnevnih zadaća tijekom života
ne bi rasplinuo duh pojedine redovničke karizme.
Uslijedilo je misno slavlje koje je u koncelebraciji
s nekoliko redovnika predvodio biskup Mate Uzinić.
On je u propovijedi govorio o redovnicama i redovnicima kao o svjetlu koje osvjetljava svijet i koje se
treba osloboditi svih opasnosti. Naglasio je da u redovničkom životu ne smije biti licemjerja vezanog
uz ovozemaljske interese poput brige za materijalno, za lagodni život, neživljenje čistoće, uz sve ono
što vodi u samo formalno življenje danih zavjeta.
U popodnevnom dijelu programa povjesničar
dominikanac Slavko Slišković govorio je o temi
“Spoj posvećenog života i poslanja – povijesna perspektiva”. Okupljenima je približio kako su ljudi
posvećenog života tijekom prošlosti bili putokaz i
korektiv crkvenoga i društvenoga života. Na konkretnim je primjerima oslikavao kako je redovništvo tijekom prošlosti nerijetko spašavalo crkveno
pravovjerje, kako se redovništvo nikada nije vezalo samo uz jednu državu ili uz jedan narod, zatim
kako se oduprlo stavljanju u službu državne politike čemu je posljedica bilo čak i ukidanje redova
poput isusovačkoga reda.
Dr. Slišković je pripovijedao o tome kako su redovnici pridonijeli napretku obrazovanja, medija, misija, pučkih misija, ljudskih prava, aﬁrmaciji
žena, ustvrdivši da su redovnici kroz povijest uvijek bili avangarda. Na kraju je konstatirao da u 20.
stoljeću postoji nedostatak redovničke inovativnosti te da je redovništvo u cjelokupnosti svojega djelovanja oblikovalo Zapadnu Crkvu.
Drugoga dana susreta, nakon molitve Trećega časa, o naslovnoj je temi Redovničkih dana govorila sestra Kćeri Božje ljubavi, Nela Veronika
Gašpar. Istaknula je da se u redovničkim zajednicama upravljačkih službi nerijetko prihvate one
osobe koje nisu svjesne upravljačkih odgovornosti zato što u sebi nemaju dovoljno evanđeoskoga
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duha. Da su u redovničkoj svakodnevici nerijetko
važnija materijalna dobra od čovjeka. Govorila je o
teškoćama koje se događaju kada uprave redovničkih zajednica nameću braći i sestrama neke zadaće
za koje te osobe nisu osposobljene ili nemaju snage
te zadaće obaviti. „Dekretom se ne može ostvariti
projekt jer je papir jedno, a osoba drugo“, naglasila je sestra dodajući da redovništvo, za razliku od
braka, nije nastalo na afektivnoj razini pa i ne daje
toplinu i snagu koju može dati obitelj, mada se osobe u samostanima itekako mogu snažno povezati.
„Motiv redovničkoga života je u tome da je osobu u
redovništvo pozvao netko drugi - Bog“, naglasila je
s. Nela. Odlukom za život u samostanu nije jednostavno prihvatiti da će ti netko drugi planirati budućnost, određivati gdje ćeš živjeti i što raditi. „Ali
znamo i to da Bog nikada ne ide izravno, već uvijek
preko ljudi što redovnice i redovnici uvijek trebaju
imati na umu“, rekla je s. Nela zaključivši da zajednički život u istom prostoru ne znači da zajednica
živi pravo samostansko zajedništvo, već da se zajedništvo gradi jedino Božjim duhom i na način da
se osobi ne oduzme individualnost.
Zatim je, u koncelebraciji s više redovnika, misno slavlje predvodio splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barić, a propovijedao je predsjednik Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica o.
Vinko Mamić. U propovijedi je o. Mamić govorio o
osjećajima te podsjetio na sv. Pavla koji je pozivao
na to da se ne izaziva emocija ljubomore. „I svoje
odluke temeljimo na emocijama, kad mladi odgovaraju na poziv također su uključene emocije. Zato
je emocionalna inteligencija veoma važna“, naglasio je o. Vinko. Osjećaji su naša pokretačka snaga,
zato ih ne treba potiskivati, već ih treba usmjeravati, odgajati, jer emocije često znaju pobijediti spoznaju. Propovjednik je rekao da današnji mladi kao
da nisu dovoljno emocionalno inteligentni jer su
mnogi o nečemu ovisni. „Evanđelje daje odgovor
i našim redovničkim zajednicama. Ako nemamo
osjećaja, proći ćemo pored bolesnika, a Samaritanac će se zaustaviti. Biti drugačiji danas znači pokušati se međusobno razumjeti. U tome ne pomaže
inteligencija, već osjećaji koji moraju biti u simetriji
s razumom, a razum u simetriji s Bogom“, istaknuo
je o. Vinko zaključivši da duhovni život mora uključivati kategorije razumjeti, prihvatiti, doživljavati.
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Na kraju mise provincijal Hrvatske dominikanske provincije o. Anto Gavrić zahvalio je nadbiskupu Barišiću na predvođenju mise te na cjelokupnoj
potpori redovništvu te je zahvalio o. Mamiću kojemu uskoro istječe mandat predsjednika Konferencije na svoj zauzetosti i ljubavi koju je Konferenciji
kao predsjednik darivao.
U popodnevnom je dijelu programa održan
okrugli stol o naslovnoj temi Redovničkih dana.
Sudjelovali su: s. Nela Veronika Gašpar, o. Vinko
Mamić, o. Anto Gavrić i zauzeta splitska vjernica
liječnica Danijela De Micheli-Vitturi. Okrugli je
stol moderirala predsjednica Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“
i novinarka Tanja Baran. Sudionici okrugloga stola
govorili su o osobnim iskustvima ljepota i teškoća
redovničkoga života, o očekivanjima izvanjskoga
svijeta od redovništa, o tome kako svjedočiti Boga
i djelovati u današnjem svijetu brojnih ponuda, a
da redovništvom ne zavlada svjetovna duhovnost,
odnosno da se ne izgubi redovnički identitet utemeljen na neprestanoj povezanosti s Bogom.
Zagrebački dio XXX. redovničkih dana održan
je 19. i 20. rujna 2014. u franjevačkom samostanu

u Dubravi. Isti su predavači nastupili u Splitu i u
Zagrebu, osim što je umjesto s. Nele Gašpar u Zagrebu nastupila s. dr. sc. Vinka Bešlić, školska sestra franjevka Provincije Svete Obitelji: “Zuzeto živjeti sadašnjost i gledati s nadom u budućnost”. Na
okruglom stolu u Zagrebu sudjelovali su: biskup
Mate Uzinić, zatim predavači s ovogodišnjih Redovničkih dana don Stjepan Bolkovac, fr. Slavko
Slišković i s. Vinka Bešlić te glavni urednik Glasa
Koncila mons. Ivan Miklenić.
Prvoga dana u Zagrebu euharistiju je predslavio
zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Na
kraju mise redovnici i redovnice darovali su kardinalu sliku s motivom Svete obitelji akademskoga
slikara Ante Mamuše te su tom prigodom kardinalu posvjedočili da molitvom prate i njega i njegovu
pastirsku službu. Drugoga dana euharistijsko slavlje predvodio je i propovijedao propovijedao mons.
Mate Uzinić, biskup dubrovački.
U okviru proslave tridesete obljetnice Redovničkih dana, 11. rujna, u 19.30 sati, u galeriji „Vinko
Draganja, OP“ dominikanskoga samostana u Splitu
otvorena je izložba akademskoga slikara Matka Antolčića „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“.
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Jubilej 30. glavnoga godišnjeg redovničkog okupljanja u Hrvatskoj obogaćen je u Zagrebu otvorenjem prigodne izložbe fotograﬁja s dosadašnjih
Redovničkih dana. Izložbu je otvorio predsjednik
HKVRPP-a o. Vinko Mamić.

redovnika pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica dominikanski provincijal Anto Gavrić i članica Povjerenstva časna
sestra Kćeri milosrđa Vianeja Kustura.

Kroz program prvog dana su vodili voditelj Povjerenstva za trajnu formaciju redovnica i

Tanja Baran

PROSLAVLJEN DAN HKM HAMBURG I
45. OBLJETNICA UTEMELJENJA

Hrvatska katolička misija Hamburg proslavila je u nedjelju 30. studenog 2014. Dan misije i
45. obljetnicu utemeljenja. Svečano misno slavlje u prepunoj katedrali Svete Marije predvodio je
mons. Hans Jochen Jaschke, pomoćni hamburški
biskup. U koncelebraciji su bili provincijal Hrvatske dominikanske provincije o. Anto Gavrić, voditelj misije o. Mirko Jagnjić, župnik župe bl. Augustina Kažotića iz Zagreba o. Marko Bijelić i vikar o.
Matijas Farkaš.
Prije početka misnoga slavlja o. Mirko je istaknuo da se, osim proslave Dana misije i 45. obljetnice utemeljenja, obilježava i 40. obljetnicu dolaska
sestara dominikanki u Hamburg. Stoga je na poseban način pozdravio s. Katarinu Maglicu - vrhovnu glavaricu Kongregacije Svetih anđela čuvara.
Mons. Jaschke je u propovijedi istaknuo kako su
Hrvati kao velika zajednica vjernika prepoznatljivi
u životu grada Hamburga. “Iz razgovora s hamburškim poduzetnicima čuo sam samo riječi pohvale
za Hrvate”, rekao je biskup i naglasio da je ustinu
riječ o marljivom narodu koji čuva svoj identitet i
kulturu. Zatim je potvrdio da se u društvu Hrvata uvijek osjeća ugodno. Čestitajući 45. obljetnicu
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Misije pozvao je okupljene vjernike da ostanu vjerni Crkvi i da se mole bl. Augustinu Kažotiću, zaštitniku svoje HKM Hamburg.
Euharistijsko slavlje je pjesmom je podržao mješoviti zbor HKM Hamburg “Ave Maria”, pod vodstvom s. Jasne Matić te zbor mladih “Mlado svjetlo”. Nakon misnoga slavlja u dvorani je upriličen
domjenak i glazbeni program uz nastup folklorne
grupe “Croatia Hamburg”.
Danu misije prethodila je trodnevna duhovna
priprava koju je u crkvi sv. Olafa predvodio o. Marko Bijelić, koji je od 2007. do 2012. godine pastoralno djelovao u HKM Hamburg. Tijekom priprave
propovijedao je o sakramentima inicijacije.
Svaki dan poslije mise slijedio je dodatni program. Prvi dan zbor “Ave Maria” održao je prigodni koncert, a drugi je upriličeno predavanje s. Katarine Maglice o redovničkom pozivu, prigodom
početka Godine posvećenoga života. Posljednjeg
dana trodnevlja zbor “Mlado svjetlo” održao je
koncert suvremene kršćanske glazbe.
fr. Matijas Farkaš, OP

Knjiga o bratu Marku Bobašu „Veličina skromnoga“ predstavljena je u Zagrebu, u dominikanskom samostanu Kraljice sv. krunice 9. prosinca.
O umjetničkom stvaralaštvu brata Marka Bobaša
govorili su recenzent knjige Anton Šuljić, jedan od
autora knjige fra Mirko Jozić OFM i urednik knjige
brat Frano Prcela. Voditelj programa bio je župnik
Kraljice sv. krunice brat Anto Bobaš. U glazbenom
dijelu nastupili su „Glasnici nade“, a na kraju se nazočnima obratio brat Marko Bobaš.
Anton Šuljić je govorio o umjetnosti koja je
predstavljena u knjizi „Veličina skromnoga“. Rekao
je da se u Bobaševom stvaralaštvu prepoznaje stilski odmak od prosječnoga i vjernost jednostavnim
materijalima.
Dinamičnim linijama i eksperimentalnim pristupom Bobaš oblikuje osobno duhovno iskustvo
te stvara djelo koje nije značenjski dovršeno, već
otvara mogućnost daljnje preobrazbe kroz slobodnu i utemeljenu imaginaciju ljubitelja umjetnosti.
Mirko Jozić je govorio o umjetnosti kao kršćanskoj vrijednosti i o likovnom govoru Marka Bobaša. U prvim stoljećima kršćanstva javlja se problem
umjetničkog prikaza svetoga koji je riješen na temelju stvarnosti Božjega utjelovljenja.
Naime, ako se Bog mogao utjeloviti, onda se također može u materiji prikazati. Tako je nastao velik dio likovne umjetnosti Zapada i stilsko bogatstvo kršćanske liturgije koja sveto predstavlja ljudskim osjetilima.
Bobaševo stvaralaštvo je izraz poštovanja prema sadržajima kršćanske vjere. Jedinstvenim izborom materijala i nesputanim oblikovanjem Bobaš obogaćuje doživljaj svetoga, i to posebno osobe

NOVA IZDANJA

KNJIGA O MARKU BOBAŠU „VELIČINA
SKROMNOGA“ PREDSTAVLJENA U ZAGREBU

Isusa Krista koja sjedinjuje uzvišenost Božjeg poziva i ranjivost ljudske naravi.
Sve to je simbolički utjelovljeno u odbačenim
i istrošenim daskama čija ontološka preobrazba
svjedoči o duhovnoj i stvaralačkoj veličini i skromnosti vjernika i umjetnika.
Brat Frano Prcela je govorio o strukturi i nastanku knjige „Veličina skromnoga“. Umjetničko
stvaralaštvo brata Marka Bobaša prikazano je kroz
tri perspektive: 1. perspektiva povijesti umjetnosti; 2. perspektiva osobnog i redovničkog života; 3.
perspektiva teologije.
Bobaševo djelo je predstavljeno kronološki budući da govori o njegovom trajnom životnom susretu s Bogom i čovjekom, pri čemu je jasna mijena
osobnih doživljaja i uvjerenja. Urednik je zaključno zahvalio suradnicima koji su na različite načine
doprinijeli oblikovanju knjige čiji je nastanak, zbog
niza razloga, bio jedna „mala avantura“.
Završnu riječ imao je brat Marko Bobaš koji je
objasnio značenje naslova knjige „Veličina skromnoga“. Njegovo umjetničko ostvarenje je osobno
svjedočanstvo života s Bogom i s ljudima, a to znači da u svome stvaralaštvu nije bio sam.
Zato osjeća izvanrednu zahvalnost, prvenstveno prema Bogu koji mu je pomogao da u odbačenim i neuglednim stvarima vidi mogućnost nastanka nove i bogate stvarnosti. Umjetnik nastavlja Božje stvaranje, a to je zadatak svakoga čovjeka
koji u vlastitoj i tuđoj odbačenosti treba prepoznati
izvor ljepote novoga života.

fr. Domagoj Augustin Polanščak, OP
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FILM MARKA VRDOLJAKA O MARKU BOBAŠU

U sklopu priprave za proslavu Dana posvećenoga života u svečanoj dvorani „Antun Bauer“ Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu 31.
siječnja 2014. premijerno je prikazan ﬁlm „The Seven Days of Creation“ (Sedam dana stvaranja) o
stvaralaštvu o. Marka Bobaša iz dominikanskog
samostana u Dubrovniku. Uime Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (HKVRPP)
pozdravnu riječ uputio je član Vijeća HKVRPP-a
i predsjednik Povjerenstva za trajnu formaciju redovnica i redovnika provincijal Hrvatske dominikanske provincije o. Anto Gavrić. Podsjetio je kako
je redovništvo veliko bogatstvo u životu Crkve. U
Hrvatskoj ima oko četiri tisuće redovnica i redovnika. Redovnica je triput više. Tu je doista pravo
bogatstvo redovničkog mozaika: 40-tak različitih
ženskih i dvadesetak različitih muških zajednica te
17 klauzurnih samostana redovnica. Uzmemo li u
obzir prisutnost redovnica i redovnika od dječjih
vrtića, škola, fakulteta, bolnica, do njihova angažmana i prepoznatljivog rada u katehizaciji, medijima, karitativnim ustanovama, pastoralu, vođenju
župa, znanstveno-istraživačkom radu, zaključujemo kako je nezamislivo lice Crkve u Hrvata bez
znakovitog obola koji daju redovnici i redovnice,
rekao je Gavrić.

odlučio snimiti iz zahvalnosti Bogu na talentu koji
mu je dan, jer kako je istaknuo „talent fotograﬁje mu je doslovno darovan“, jer nikada o fotograﬁji
nije učio. Autor ﬁ lma je ispričao nekoliko zgoda sa
snimanja koje je i u stvarnosti trajalo sedam dana.

Na kraju, Gavrić je istaknuo kako se tom projekcijom, kao i konferencijom za novinare koja je
također o proslavi Dana posvećenog života organizirana prije nekoliko dana, želi javnosti predstaviti
jedna nova dimenzija redovničkog života.

Nakon što je projekciran jednosatni ﬁlm prisutnima se obratio i sam o. Marko Bobaš. Izričući zahvalu autoru ﬁ lma, istaknuo je, kako se druženjem
s njim obogatio, jer vidio je da on „ima veliku ljubav i zahvalnost Bogu za dar“. To ga je potaknulo
na promišljanje svoga redovničkog i svećeničkog
poziva, jer mu je Vrdoljak otkrio novu perspektivu
u vidu ljubavi i zahvalnosti. Pojasnio je, kako Vrdoljak ne pristupa svojem talentu kao „siroče“, već
kao ljubljena osoba. Bobaš je pozvao prisutne da i
oni malo pomalo otkrivaju tko su i što su, i što im
je Bog dao. Tako će svatko i u svom životu otkriti
svoj „sedmi dan“, dan zahvalnosti.

Autor ﬁ lma, priznati hrvatski fotograf i snimatelj Marko Vrdoljak, kojemu je to prvi dugometražni ﬁ lm u kratkom obraćanju se prisjetio kako
je prije nekoliko godina upoznao Bobaša prilikom
snimanja fotograﬁja za monograﬁju. A sam ﬁ lm je

Film „The Seven Days of Creation“ sniman je
u dominikanskom samostanu u Dubrovniku te
dijelom na dubrovačkim ulicama. Gledatelji dijelom mogu „prošetati“ monumentalnim zdanjem
dominikanskog samostana te zaviriti i u bogatu
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knjižnicu. Uz niz zvučnih efekata i glazbene podloge koju je skladao o. Anto Bobaš, ﬁ lm je bez govora.
No, to ni u kom slučaju ne umanjuje razumljivost
fabule ﬁ lma: slijed stvaranja (od skice, pronalaska
materijala, oblikovanja) nadahnut molitvom „sedmoga dana“ pretače se u zahvalnost.
Svečanu premijeru ﬁ lma pjevanjem je obogatio
Zbor sestara milosrdnica Provincije Bezgrešnog
začeća Blažene Djevice Marije pjesmom „Velik je
Gospodin“ s. Lujze Kozinović (1897. - 1975.), milosrdnice, vrsne glazbene pedagoginje, zborovođe i
skladateljice. Program je vodila Tanja Baran.

Film „The Seven Days of Creation“ (Sedam dana
stvaranja) autora Marka Vrdoljaka o stvaralaštvu Marka Bobaša prikazan je 27. studenoga 2013.
na Festivalu „Popoli E Religioni“ u Italiji (Terni –
Nani – Amelia). Film je bio. Deveto izdanje tog Festivala održalo se na temu „In cerca del padre“ (U
potrazi za ocem).
Film je prikazan i 29. studenog 2013. u Hamburgu, u sklopu proslava Dana Hrvatske katoličke
misije bl. Augustina Kažotića (28. 11. - 1. 12. 2013.).

PREDSTAVLJANJE KNJIGE „DAR PRISUTNOSTI“

Dominikanska naklada Istina i Institut sv. Tome
Akvinskoga priredili su 28. siječnja predstavljanje
knjige “Dar prisutnosti. Teologija i pjesništvo euharistije kod Tome Akvinskoga” autora Jan-Heinera Tücka. Predstavljanje je održano na kraju prvoga
dana 54. Teološko-pastoralnog tjedna u dvorani Međubiskupijskoga sjemeništa na zagrebačkoj Šalati.
Knjigu je na hrvatski jezik preveo fra Ivan Ivanda, a autor Jan-Heiner Tück je profesor dogmatske
teologije na Sveučilištu u Beču i urednik Međunarodnoga katoličkog časopisa Communio. O knjizi
su govorili profesor na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Đakovu dr. Ivica Raguž i provincijal
Hrvatske dominikanske provincije i urednik novoizdane knjige dr. Anto Gavrić. U glazbenome dijelu
predstavljanja sudjelovao je Zbor dominikanskih
studenata “Jordan Viculin OP” izvodeći euharistijske himne sv. Tome.
“Dar prisutnosti” prikazuje Tomu Akvinskog
u novom svjetlu te ga, nasuprot ustaljenim prikazima njegova intelektualnoga genija ističe kao

pjesnika i čovjeka molitve predanoga kontemplaciji, s posebnim naglaskom na važnost sakramenta
euharistije u njegovu životu.
Na stranicama knjige mogu se naći informacije
o Tominom teološkom poimanju euharistije. Autor se posebno posvetio dvjema danas vrlo važnim
temama teologije euharistije: pretvorbi darova i
uprisutnjavanju Kristove muke u euharistiji.
Drugi dio razmatra poetski sažetak teologije
euharistije u himnima koje je napisao sv. Toma donoseći historijsku pozadinu himana i njihovo teološko tumačenje. Autor analizira poznate himne
koje je sv. Toma sastavio na molbu pape Urbana IV.
povodom ustanovljenja svetkovine Tijelova: “Usta
moja uzdižite”, “Veselo svetkujmo”, “Riječ svevišnja se pojavi”, “Klanjam ti se smjerno” i posljednicu
“Hvali Sion Spasitelja”. Autor kroz analizu jezika,
teološko promišljanje i tumačenje pomaže čitateljima uvidjeti na koji se način u Tominim himnima
događa neočekivan susret mudrosti i osjećajnosti,
znanosti i poezije te ga oslikava kao nadahnutoga
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pjesnika vrlo žarke misli, koji iz ﬁlozoﬁje lako prelazi u molitvu, a iz molitve u poeziju putem jednostavne suptilnosti.
Zasluga Jan-Heinera Tücka nije samo u tome što
je prikazao Tomino poimanje pretvorbe, nego je posebice u trećemu dijelu knjige, koje nosi naslov “Euharistijski prijelazi” istu temu aktualizirao u kontekstu pitanja današnjega vremena. Kao problem
današnjice autor je istaknuo gubitak sposobnosti za
prisutnost i nedostatak vremena, a u toj se atmosferi euharistijska teologija, koja govori o prisutnome
Bogu pokazuje kao osvježenje današnjemu mentalitetu i pozitivno mijenja njegovu kvalitetu jer omogućuje da po prisutnome Bogu čovjek bude prisutan za
bližnje te u tom smislu ona ima i terapijsku funkciju.
“Autor je ovim radom dao važan doprinos proučavanju sv. Tome Akvinskoga. Njegovo se istraživanje može ubrojiti u rijetke radove koji znanstvene analize predstavljaju jezikom koji nije samo lako
čitljiv, nego i lijep, jer pojmovnu jasnoću povezuje
s uglađenom formulacijom” (Karl-Heinz Menke,
Theologische Revue).
Ana Dagelić

GOSPINA KRUNICA

Prigodom 70. obljetnice bombardiranja dominikanskoga samostana na zagrebačkoj Koloniji napravljen je pretisak lista „Gospina krunica“ iz 1944.
godine, u kojem se nalaze opisani životi poginulih i
svjedočanstva očevidaca.
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BLAŽENA OZANA KOTORSKA – DOMINIKANKA
(1493. – 1565.)

Innocenzo Taurisano: Blažena Ozana Kotorska
– dominikanka (1493. – 1565.), preveo Frano Kovačević, uredio Anto Gavrić, Biblioteka Tragovi, br. 10,
Dominikanska naklada Istina, Zagreb, 2014., 201 str.
Uoči 450. godišnjice smrti najstarije hrvatske
blaženice Ozane Kotorske hrvatskoj je vjerničkoj
javnosti predstavljeno dotjerano izdanje, mnogi
naglašavaju, dosad najboljeg blaženičina životopisa koji je 1929. napisao talijanski dominikanac
Innocenzo Taurisano. S talijanskoga ga je jezika
još 1965. preveo i ciklostilom umnožio hrvatski
dominikanac Frano Kovačević. Novo dotjerano izdanje, koje je uredio sadašnji provincijal Hrvatske
dominikanske provincije dr. Anto Gavrić, prilog je
i otvaranju postupka za kanonizaciju bl. Ozane koji
su na njen blagdan 27. travnja 2013. u Kotoru otvorili i dekret potpisali Kotorska biskupija kao pokretač te Hrvatska dominikanska provincija i Kongregacija sestara dominikanski Svetih Anđela čuvara
kao supokretači kauze.
Na dvjestotinjak stranica detaljno je prikazan
život kotorske „golubica mira“, od njenih najranijih
dana u rodnom selu Relezu do njene smrti u sobici
uz crkvu sv. Pavla s pogledom na katedralu sv. Tripuna u Kotoru. Bl. Ozana je prikazana kao osoba
koja je bila toliko zaljubljena u raspetoga Krista da
mu je i ﬁzički i duhovno posvetila svoj život zatvorivši se u sobicu od nekoliko kvadrata iz koje nije
izašla pol stoljeća, sve do svoje smrti. U toj je sobici molila, kontemplirala, trapila se, ali i pomagala
i savjetovala sve one koji su je za pomoć tražili. A
k njoj su na razgovor išli mnogi, i znani i neznani, i poznati gradski oci i nepoznati pojedinci. Živeći na mjestu susreta katoličanstva i pravoslavlja bl.
Ozana je po svojem mirotvornom djelovanju postala simbol jedinstva, zaštitnica pokreta za jedinstvo
kršćana te svetica ekumenizma. Životopis ispisan u

osam poglavlja uz proslov i uvodnu riječ na početku
knjige, donosi i molitvu te popis literature posvećene bl. Ozani na kraju knjige. Naslovnicu resi lik bl.
Ozane, rad akademske slikarice Maje Vidović.
Cjelovita prouka knjige, u kojoj je dan i društveno-politički te crkveni kontekst u kojem je bl. Ozana živjela te usporedba nje sa sv. Katarinom Sijenskom, u čitatelju izaziva poštovanje i divljenje prema prvoj hrvatskoj blaženici te čuđenje zašto ona
dosad nije proglašena svetom.
Tanja Baran
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PREDSTAVLJENA KNJIGA FRANE PRCELE
“BOGOZABORAV”

Knjiga “Bogozaborav. Razmišljanja o aktualnim
izazovima Crkve” u izdanju Synopsis d.o.o. Sarajevo/Zagreb predstavljena je u ponedjeljak, 2. lipnja
2014. u HKD “Napredak” u Zagrebu.
Govoreći o knjizi, don Anton Šuljić je primijetio
da već i sam naslov upućuje na činjenicu, tj. kao da
autor pita “kamo će nas dovesti taj poluzaborav, odnosno to što smo zaboravili to da smo Boga zaboravili”. Čitavo njegovo nastojanje jest da pokaže da
vratiti se Bogu, Bogu evanđelja, Bogu Isusa Krista
znači nalaženje pravoga smjera, ustvrdio je Šuljić.
Pojasnio je da se u glavnom dijelu knjige donose
ogledi o izazovima za kršćanina, Crkvu i hrvatsko
društvo, što predstavlja govor jednog zauzetog intelektualca iz Crkve koji promišlja stvari i stvarnosti koje hrabro otvara.
Šuljić je primijetio kako je Prcela hrabro, otvoreno i promišljeno progovorio kao nitko u Crkvi o
problemu pedoﬁ lije, o problemima vezanima uz
zahtjeve homoseksualaca, pa i ponešto o svećeničkom celibatu. Zaključio je kako je Franin jezik sjajan, suvremen, ali da to nije govor tipično crkveni,
pun simbolike, već je lišen kako simbolike, tako i
metafore, i zadnjih namjera. Riječ je zapravo o hrabrom govoru tako potrebnom i našoj Crkvi i našem
društvu, ustvrdio je Šuljić.
U osvrtu na sadržaj teologinja Jadranka Brnčić
istaknula je kako se autor usredotočio na nekoliko
problema. On piše o ulozi intelektualaca, o nedostatku teološkog govora, o sprezi religijskog i nacionalnog, o kultu mučeništva, o procesu praštanja i
pomirenja, rekla je.
Miljenko Jergović primijetio je da Frano Prcela
kao da je svaku svoju rečenicu napisao sa skoro pa
veličanstvenom potrebom da bude kristalno jasna
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svima i svakome, da ne ostane u njoj ništa mutno,
ništa nejasno, ništa prikriveno, ništa kritično i da
sve ima onu vrstu jasnoću kakva u našem javnom
diskursu nije naročito zastupljena. “Fasciniralo me,
ali i pomalo ražalostilo jer sam shvatio iz čega ta
potreba dolazi, a to je da Frano Prcela svoje tekstove postavlja kao neku vrstu platforme za niz mogućih budućih razgovora za koje se sugovornici i ne
znaju. To su obično neki imaginarni sugovornici u
okviru Crkve, ali ne mora se ni na takav način to
shvatiti. Zbog čega je ta platforma bitna? Zbog toga
što se ona postavlja kao neka osnovica za početak,
premda je sve trebalo početi još jako davno. Ova
knjiga kao da pokazuje da nakon tog pada komunizma i nakon promjene paradigme, ništa nije ni
počelo. Zapravo se nije stvorilo novo društvo, nova
platforma, nije se stvorila mogućnost govora koji bi
bio dijalog na ravnopravnim osnovama i govora koji
bi bio konﬂiktan”, zaključio Jergović.
Na kraju predstavljanja i razgovora u kojoj je sudjelovala u publika, a kojega je moderirao Drago
Pilsel, riječ zahvale uputio je i sam autor.
IKA
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***
Knjiga sabranih teoloških tekstova Frane Prcele
Bogozaborav. Razmišljanja o aktualnim izazovima
Crkve (Synopis, Zagreb-Sarajevo, 2014, tvrdi uvez,
204 str.) predstavljena je u ponedjeljak 30. lipnja 2014. u Dominikanskom samostanu u galeriji

“Vinko Draganja OP” u Splitu. Knjigu su predstavili: dr. sc. Slaven Letica, dr. sc. Ivo Banac, dr. sc.
fra Ante Vučković i Frano Prcela OP, a predstavljanje je moderirao Branimir Pofuk.
Knjiga je predstavljena i 22. travnja u Franšiznom centru u Vitezu, a predstavili su je književnici Ivan Lovrenović i Josip Mlakić.

Slavko Slišković – Damir Mataušić

KRIŽNI PUT
Dominikanska naklada Istina, 2014
(Biblioteka: Posebna izdanja), 36 str.

Tekst Križnoga puta napisao je dominikanac,
profesor crkvene povijesti o. Slavko Slišković, a likovno popratio akademski slikar Damir Mataušić.
Knjižica je pripremljena prigodom blagoslova
novoga Križnoga puta, rad akademskog kipara Damira Mataušića, 11. travnja 2014. u samostanskoj
i župnoj crkvi bl. Augustina Kažotića u Zagrebu.
Nove postaje blagoslovio je o. Anto Gavrić, provincijal Hrvatske dominikanske provincije.
Skulpture križnog puta oblikovane su od lijevane polirane bronce, djelomično posrebrene uz brušeni poliester.
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SLAVIMO U 2015. GODINI OBLJETNICE NAŠE BRAĆE:

2015.
Obljetnica rođenja

Mirko Jagnjić 24. 5. (65.)

Obljetnica prvih zavjeta

Jože Rupnik 2. 2. (50.)
Mile Gugić 16. 5. (50.)

Obljetnica svećeničkog ređenja

Anto Bobaš 27. 5. (25.)
Mijo Rogina 22. 6. (40.)
Jozo Mravak 21. 12. (40.)

Marijan Biškup 29. 6. (50.)
Nikola Dugandžić 29. 6. (50.)
Ante Kovačević 29. 6. (50.)
Stjepan Krasić 29. 6. (50.)
Pavao Lasić 29. 6. (50.)
Stanko Prcela 29. 6. (50.)
Franjo Šanjek 29. 6. (50.)
Marijan Jurčević 12. 12. (50.)

16. prosinca 2014. godine fr. Vjekoslav Lasić proslavio je 50. obljetnicu svećeničkog ređenja u krugu
svoje zajednice u samostanu bl. Augustina Kažotića u Zagrebu. Svečanije slavlje bit će također u
2015. godini.
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IN MEMORIAM

EMANUEL JURICA BEROŠ

U 56. godini života u Dubrovniku je preminuo
gospodin Emanuel Jurica Beroš, dugogodišnji suradnik i prijatelj Hrvatske dominikanske provincije. Pokopan je 20. siječnja 2014. na groblju Boninovo u Dubrovniku. Gospodin Beroš bio je profesor
engleskoga i talijanskoga jezika, a poznavao je i nekoliko drugih svjetskih jezika.
Posljednjih godina radio je kao turistički vodič. S dominikancima se povezao u Dubrovniku,
najprije surađujući oko oblikovanja i održavanja
mrežnih stranica Provincije, a kasnije kao prevoditelj, osobito tijekom održavanja međunarodnog
Studijskog tjedna za članove dominikanske obitelji u formaciji. Valja istaknuti kako je prof. Beroš
pokrenuo katolički magazin – Catholic Magazine
– rivista cattolica – revista católica – revue catholique na mrežnoj stranici www.veritas.com.hr

„Veritas“ izlazi na Mreži pod ovim imenom od
25. prosinca 2001., i to na hrvatskom i engleskom
jeziku. Prvi put se pojavljuje pod imenom „Korablja“ 22. rujna 1999., također na hrvatskom i engleskom jeziku. Talijansko izdanje magazina objavljuje se od 4. lipnja 2006. godine. Španjolsko izdanje
magazina objavljuje se od 16. listopada 2007. godine. Francusko izdanje magazina objavljuje se od
16. listopada 2012. godine.
Smrću prof. Emanuela Jurice Beroša, virtualni
svijet s kršćanskom tematikom ostao je vidno osiromašen!
Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

www.dominikanci.hr

IVAN MARTINIĆ

Ivo Martinić preminuo je u subotu, 6. rujna
2014. u 76. godini života u dominikanskom samostanu Kraljice sv. krunice u Zagrebu.
U utorak 9. rujna na zagrebačkom groblju Mirogoj, u nazočnosti većeg broja dominikanaca, drugih
svećenika, sestara dominikanki te brojnih poznanika i prijatelja, sahranjen je dominikanac o. Ivan

Martinić. Posljednjem ispraćaju nazočile su i pokojnikove sestre Margarita i Marija, nećakinje i rodbina.
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Sprovodne obrede vodio je provincijal Hrvatske
dominikanske provincije o. Anto Gavrić. Prikazujući bogati i ostvareni život Ivana Martinića provicijal je istaknuo: “Ljudi su ga voljeli jer je i on volio
ljude. Tu ljubav je svjedočio iskrenom zauzetošću
za istinu i pravdu, za prava i dostojanstvo svakoga
čovjeka, poglavito za slobodu svoga hrvatskog naroda. Volio je red svetoga Dominika. Dominikanski ideal ‘contemplare et contemplata aliis tradere
– razmišljati i plodove razmišljanja drugima dijeliti’ ostvarivao je kroz navještanje evanđelja na više
načina, posebno mladima. Volio je molitvu i slavljenje euharistije. Duboko je vjerovao u Božje milosrđe, dobrotu i ljubav, oslanjajući se na objavu Isusa
Krista. Ostavio je duboke tragove svojim apostolskim radom, posebice u Dubrovniku, i tako bio na
slavu naše provincije, dominikanskog reda i Crkve
u Hrvata, na čemu doista možemo biti zahvalni.”
Misu zadušnicu u crkvi Kraljice sv. krunice
predvodio je samostanski prior o. Slavko Slišković.
U prigodnoj homiliji istaknuo je kako unatoč tome
što euharistija slijedi neposredno nakon sprovoda,
ona nije slavlje smrti nego života. S jedne je strane podsjetnik na dar ovozemnog života koji je Bog
darovao o. Ivanu, a po njemu onda i dominikanskom redu, hrvatskom narodu i cijeloj Crkvi, dok je
s druge strane znak naše vjere u život koji ne prolazi. U osvrtu na život o. Ive podsjetio je na nekoliko
oznaka po kojima je bio prepoznatljiv u zajednici i
koje će ostati upamćene, a po kojima će ga, nadamo
se, i Gospodin prepoznati te mu udijeliti mjesto u
svome Kraljevstvu.
Ivo Martinić rođen je 7. srpnja 1939. u mjestu
Pražnica na otoku Braču. U dominikanski red stupio je 1958. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika zaređen 1965., a zatim na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studira i diplomira pedagogiju
i ﬁ lozoﬁju 1975. Djelovao je među hrvatskim radnicima u Hamburgu. Desetljećima je bio kateheta srednjoškolske mladeži, ponajviše u Dubrovniku. U vremenu kad se je naučavalo kako je religija
„opijum za narod“, kako će iščeznuti i odumrijeti o. Ivan je s mladima svjedočio suprotno. Godine 1969. osnovao je vokalno instrumentalni sastav „Orlandovi dječaci“, s kojima prvi u domovini
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izvodi „Beat-Misu“ u Dubrovniku, potom organizira nedjeljnu misu mladih“ i božićnu „Polnoćku
mladih“ na koju su, za vrijeme komunizma, dolazile tisuće, poglavito mladih iz svih dijelova Dubrovnika i okolice. Glazbeni sastav preimenovao je
u geslo dominikanskoga reda „Veritas“. Uz suradnju s mladima, kao animator s vokalno instrumentalnim sastavom Veritas objelodanio je 1981. prvu
audio kazetu duhovnih šansona „Tražiš li mir“, a
zatim 1987. i drugu audio kazetu „Ruku trebam“,
te 1989. video kazetu „Polnoćka mladih“. Tridesetu
obljetnicu neprekinutoga rada obilježio je izborom
duhovnih šansona „CD - Veritas 1969-2000.“ Više
puta bio je biran za samostanskog priora. Za komunističkog režima 1986. na sudu u Dubrovniku bio
je osuđen na kaznu od 6 mjeseci zatvora, uvjetno
na rok kušnje od tri godine. Zaslužan je za obnovu, proširenje i obogaćenje samostanskoga muzeja
u Dubrovniku. Za uspješan pothvat s brojim stručnjacima i izvođačima dobio je nekoliko priznanja
među kojima se ističu „Sunčani cvijet“ Privredne
komore Dalmacije 1989. i „Nagrada Dubrovnika“
1991. Objavio je knjigu „Put prema slobodi“ 1995.,
posvetivši je svima koji su žrtvovali ovozemaljski
život za Dubrovnik i Hrvatsku. Godine 1997. primio je odličje „Red hrvatskog trolista“ od prvoga
predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana „za osobite zasluge za RH i Dubrovačko-neretvansku županiju stečene u ratu, izravnoj ratnoj
opasnosti i u iznimnim okolnostima u miru“.
Poznat je i po višegodišnjoj tjednoj kolumni u
„Dubrovačkom vjesniku“. Godinama je bio i službeni izvjestitelj događaja s područja Dubrovačke
biskupije za katolički tjednik Glas Koncila. U izdanju Glasa Koncila i Kršćanske sadašnjosti 2008.
godine objavio je tri knjige: Bog govori ljudski, Što
Bog govori? i Aktualnost Božje riječi.
Na sprovodu i na misi zadušnici pjevao je zbor
dominikanskih bogoslova i sestara dominikanki.
Na kraju mise podijeljen je DVD “Za vjeru i dom”,
koji prikazuje apostolski rad o. Ivana Martinića.
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Propovijed fr. Slavka Sliškovića na misi zadušnici u crkvi Kraljice sv. krunice

Draga braćo i sestre,

Unatoč tome što dolazimo s groblja na kojemu smo ostavili zemne ostatke našega subrata Ive
Martinića u ovoj se crkvi nalazimo da bismo proslavili život, a ne smrt. Ponajprije slavimo ovozemni život koji je Gospodin udijelio našemu bratu
Ivi, zahvaljujemo na daru tog života i svim darovima kojima je nas osobno, naš Red, narod i Crkvu
obdario po p. Ivi.
S druge strane kao vjernici došli smo slavljem
ove euharistije potvrditi svoju vjeru u vječni život
te nadu da je p. Ivo već sada njegov baštinik.
Zasigurno svi koji smo poznavali p. Ivu o njemu
imamo svoje mišljenje, sjećanja koja će ostati, uspomene koje ćemo zadržati.
Moram priznati da sam pod dojmom posljednjih dvadesetak dana njegova života. Ranije mi je
bio, kao vjerujem i mnogima od vas, obilježen dragom mu poštapalicom: „car, car“, kojom se obraćao
drugima oko sebe, ali kao da je i samoga sebe njome predstavljao. A s carevima nije uvijek lako, niti
je njima uvijek lako! Sam je napisao: „Mogu otvoreno kazati da je bilo i u mojem svećeničko-redovničkom životu svijetlih i manje radosnijih razdoblja“. Onomu što nije bilo po njegovoj mjeri, kako
sam veli „tome sam se na više načina suprotstavljao ne samo riječima već i pothvatima pa je jasno
da sam snosio i izvjesne posljedice“.
Međutim, vrativši se s odmora našao sam ga u
krevetu, ovisna o pomoći drugih. Tada su mi na
pamet došle riječi koje je rado citirao iz Ujevićeve
pjesme „Igračka vjetrova“, a to su: „Za let si dušo
stvorena“. U pjesmi se spominje patnja bez suza,
život bez psovke, mirna nesretnost, lišće što vir ga
vije i cvijet bez korijena.
Ne znam da li je p. Ivo patio bez suza, ponekad
su se mogle nazrijeti u njegovim očima, ali vješto
ih je skrivao. Nije bilo psovke i prigovora, mirno
je trpio bolest. Carski se nosio sa svojom patnjom.
Zadnjih par tjedana bio sam gotovo svakodnevno

uz njega i više puta dnevno, a i druga subraća, pa
mogu bez straha kazati kao da ga je patnja smirila. P. Ivo nije bio ni „igračka vjetrova“, mada je u
razgovorima koje smo vodili posljednjih dana više
puta spominjao nedokučivost Božjeg promisla. Pitao se o „prijelazu“. Znao je upitati: „Radi li se o
trenutku ili procesu?“. Iako je bio u višegodišnjem
procesu, a zadnjih mjesec dana intenzivno, Gospodin mu je udijelio milost da s ovoga svijeta na drugi
prijeđe u tek par trenutaka i to ne ujevićevski način
„sam i napušten“ ili kao „cvijet bez korijena“, nego
okružen onima koji su o njemu brinuli i svojom dominikanskom subraćom. Ako se o smrti može govoriti kao lijepoj, čini mi se da je kod p. Ive ona bila.
Govoreći o onome što je tijekom života učinio
u nedavnom razgovoru za web stranicu naših studenata p. Ive je rekao kako je „svjestan da će to s
vremenom pasti u zaborav, ali čvrsto vjerujem i nadam se da će ono nastojanje oko izgradnje čovječnijeg svijeta u meni i oko mene, za koje sam se zalagao, imati trajne, neizbrisive vrijednosti u Božjim
očima, tj. u njegovoj prosudbi i vrednovanju.“
I mi se tomu nadamo te molimo da Gospodin
svome sluzi Ivanu uputi riječi: „Valjaš slugo dobri i
vjerni! U malome se bio vjeran, uđi u radost Gospodara svoga“.
Već mogu zamisliti da će naš subrat u susretu
s onim što „oko nije vidjelo, ni uho čulo“, samo radosno uskliknuti onaj njegov poznati uzvik „Pa đe
ovo ima!“. Amen!
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Misa zadušnica za p. Iva Martinića u Dubrovniku

Misa zadušnica za p. Iva Martinića, poznatog
“dubrovačkog” dominikanca koji je za generacije
mladih koji su se okupljali u dominikanskom samostanu bio pojam svećenika i mnogima pokazao
put prema Bogu, slavljena je u utorak 9. rujna u dominikanskoj crkvi u Dubrovniku.
Euharistijsko slavlje predvodio je dominikanac
Marko Bobaš. Na početku slavlja svima se obratio
mons. Toma Lučić, rektor crkve sv. Vlaha rekavši
da narod ima vođe kakve zaslužuje odnosno da narod ima svećenike kakve zaslužuje, a sudeći prema
tome očito je da je narod ovoga kraja bio zaslužan,
jer je imao svećenike koji su u teškim “godinama
hrvatske šutnje” svjedočili svojim životima.
Poseban među njima svakako je bio p. Ivo, kazao
je mons. Lučić, istaknuvši da “je on svojim životom
svjedočio ljubav prema Bogu, čovjeku i ovom Gradu”. Propovjednik je u prigodnoj homiliji izdvojio

***
Julija Gerbic
majka fr. Dominika Kristijana Gerbica
pokopana 10. veljače 2014. u Zenici
Mirko Kovačević
brat fr. Ante Kovačevića
preminuo 21. rujna 2014., a pokopan 22. rujna u
Srđanima (Tomislavgrad)
Stana Matić, rođ. Lukač
sestra fr. Mate Lukač i majka s. Jasne Matić
preminula 26. 10. 2014. u 84. godini života,
pokopana 29. 10. u Remetama (Zagreb).
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neke misli p. Iva iz jednog njegovog intervjua, te su
se na taj način okupljeni vjernici još bolje i dublje
upoznali s likom i djelom ovog velikog dominikanca. “Ovom misom želimo zahvaliti našem Ivu za
sve što je učinio, što je bio prisutan u našim životima, ali želimo zahvaliti i dragom Bogu što nam ga
je poslao na ove prostore!”, zaključio je fr. Marko.
Na kraju svima se obratio i katedralni župnik
don Stanko Lasić, kazavši da p. Iva ovaj Grad pamti i uvijek će ga pamtiti. Posebno je istaknuo da on
nije samo okupljao mlade i pjevao s njima, već ih je
pripremao i za sakramente, ali to nije radio mehanički, nije stavljao naglasak na znanje, već na milost i življenje vjere. Posvjedočio je da i danas susreće odrasle i zrele ljude, očeve i majke, koji su kao
mladići i djevojke “prošli školu p. Iva”, a sada odgovorno žive svoju vjeru.
www.dominikanci.hr
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RAJMUND KUPAREO
16. 11. 1914. - 6. 6. 1996.
Proslava stote obljetnice rođenja
Vrboska 26. rujna 2014.

Nedavno vrbovačko slavlje 400. obljetnice Čudotvornog sv. Križa obogaćeno je u petak 26. rujna proslavom 100. obljetnice rođenja fr. Rajmunda
Kuparea (Vrboska, 1914. - Zagreb, 1996.) u njegovoj rodnoj Vrboskoj na otoku Hvaru. Padre Rajko,
kako su ga od milja zvali, bio je veliki zaljubljenik
u Vrbosku i sva obilježja rodnog zavičaja, stoga su
mu se njegovi sumještani ovom proslavom odužili
kao svojevrsnim činom njegova povratka u rodni
zavičaj. Rajmund Kupareo, krsnim imenom Luka,
svojim je životom postao izričaj i tumač životnog
usuda cijelog hrvatskog naroda koji je kroz 20. st.
bio izložen udarcima tuđine i poznatom hrvatskom usudu priznanja u tuđini, a zaborava u Domovini. No, boraveći izvan domovine u dalekom
Čileu jačao je svoju zaljubljenost u rodni zavičaj.
Svestranost stvaralačkog duha Rajmunda Kuparea,
duhovnog sina sv. Dominika, očituje se na različitim područjima kulta i kulture. U njemu prepoznajemo otmjenog dominikanca, vrsnog znalca tomističke misle i njenih odraza u radovima posvećenim vrednotama i ljepoti, pjesnika i hrvatskog
književnika, borca za hrvatsko ime i istinu o Hrvatskoj, skladatelja te nadasve čovjeka kršćanskih i
zavičajnih nadahnuća.

Slobodana Štambuka, dominikanskog provincijala
dr. fr. Ante Gavrića, generalnog vikara mons. Stanka Jerčića, vrbovačkog župnika don Emila Pavišića,
ostalih svećenika, gostiju i Vrbovljana. Uz pročitanu Kupareovu pjesmu Povratak u zavičaj, pročitana je prigodna riječ akademika Tonka Maroevića
kojeg s Kupareom vezuje isto hvarsko nebo.
Potom je u 16 sati u župnoj crkvi sv. Lovre održana pokojnička misa prožeta zahvalnim ozračjem
za veliki dar njegova života. Misno slavlje je predvodio hvarski biskup koji se je u propovijedi osvrnuo na posebnost Kupareova života, njegovo izrastanje u duhovnu veličinu koja se najjasnije zrcali u
pjesmi Isus u mojoj lađi.

Proslava 100. obljetnice Kupareova rođenja priređena je u organizaciji Župe sv. Lovre i Društva
prijatelja kulture baštine u Vrboskoj te uz pomoć
Hrvatske dominikanske provincije. Na kući obitelji Kupareo, koja se nalazi na Rivi i u kojoj je mali
Luka proveo rano djetinjstvo, postavljena je spomen-ploča koja ističe područja njegova djelovanja i interesa. Pošto su Faroski kantaduri iz Staroga Grada otpjevali himnu Republike Hrvatske,
uslijedio je u 15.30 sati program otkrivanja spomen-ploče uz nazočnost hvarskog biskupa mons.
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Treći dio proslave doveo je sudionike slavlja na
Pjacu nasuprot pročelja Gospine crkve-tvrđave (16.
st.) gdje je u 17 sati uslijedio čin otkrivanja biste.
Taj rad našega uglednog kipara i Hvaranina Kuzme Kovačića svrstava se u niz mletačkih i hrvatskih
umjetnika čija djela kriju vrbovačke crkve. Najprije se nazočnima obratio sam autor ističući svoj doživljaj Kuparea kroz njegov duhovni i intelektualni
trag u pisanoj riječi i ono što je kanio izreći kroz
crte Kupareova lica. Potom je riječ održao akademik Radoslav Tomić. Kao poznavatelj umjetničkih
dosega Kupareova stvaralaštva Tomić je dao presjek Kupareova obola na umjetničkom području pisane riječi i sve ono što ga određuje kao domoljuba koji je pokazao veliku brižnost prema hrvatskom
imenu u dalekom Čileu. Središnju riječ je izrekao
dominikanski provincijal fr. Anto Gavrić. U gotovo lirskom i osobnim poznanstvom obogaćenom
govoru ocrtao je Kupareov ljudski i redovnički lik.
Kao uvod u otkrivanje biste pročitan je ulomak iz
romana Baraban u kojem Kupareo progovara o crkvi-tvrđavi pred kojom će odsada njegov pogled
usmjeravati poglede prolaznika prema istom izvoru
iz kojeg je on crpio stvaralačko i vjerničko nadahnuće. Bistu su otkrili hvarski biskup i dominikanski provincijal. Kroz to vrijeme odjekivalo je zvono
Sv. Križa s crkve-tvrđave kao spomen na Kupareove najdojmljivije stranice vrbovačkih uspomena –
a riječ je o spomenutom romanu – koji započima
zvukom zvona Sv. Križa koje je Vrbovljanima poput otmjenog zvuka vječnosti i veza s njihovim pokojnima. Za sve sudionike upriličen je domjenak na
Pjaci, a završni dio proslave bio je u župnoj crkvi.
Poslije 18 sati u župnoj crkvi se nazočnima obratio župnik i hvarski dekan don Emil Pavišić, potom
su pročitane čestitke pristigle iz Ureda predsjednika RH, rektora Papinskog katoličkog sveučilišta u
Čileu, veleposlanstva Čilea u RH, potpredsjednika Matice hrvatske te gospođe Franke Belić. Iako
je bilo predviđeno da mr. Petar Radelj, kao najbolji
poznavatelj Kupareova života i djela održi prigodno
predavanje, zbog spriječenosti njegov je tekst Kupareove spone s Vrboskom pročitala prof. Frankica
Peronja. Radelj je gotovo laboratorijskom preciznošću ocrtao sve Kupareove poveznice s rodnom Vrboskom, što je nazočnim Vrbovljanima i gostima
otvorilo dublji pogled u Rajmunda Kuparea.
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Na svršetku proslave je otpjevana vrbovačka
pjesma Zdravo Križu kao izričaj duhovne povezanosti s Kupareom i znak da se stota obljetnica njegova rođenja slavi o 400. obljetnici Čudotvornog
sv. Križa.
Želeći da ova proslava ostavi dubljeg traga u
svijesti Vrbovljana te kao spomen na Kupareov život i ljubav prema zavičaju tiskana je mala knjižica
Rajmund Kupareo. Tragovi života zaglednog u ljepotu stvorenoga u izdanju Župe sv. Lovre i Društva prijatelja kulturne baštine Vrboska. No, taj će
rad uskoro biti svima dostupan putem interneta.
S osjećajima zadovoljstva i ponosa završeno je ovo
slavlje kao poticaj prepoznavanju vrednota u vremenu koje je – kako bi dominikanac Frano Prcela
kazao – zaboravilo da je Boga zaboravilo.
Don Ivica Huljev
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Govor akademika Tonka Maroevića pri otkrivanju spomen-ploče Rajmundu
Kupareu na njegovoj obiteljskoj kući u Vrboskoj.
Kao književni povjesničar, podrijetlom Hvaranin, osjećam posebno zadovoljstvo što se Vrboska
odužuje svom značajnom sinu Rajmundu Kupareu
otkrivanjem spomen-ploče i podizanjem spomenbiste. Čestitam mještanima na lijepoj inicijativi, a
posebno onima koji su za to zaslužni, potrudivši se
osigurati sredstva i angažirati potrebne suradnike.
Doista, možete (i svi možemo) biti ponosi na
stvaralački i ljudski proﬁ l Rajmunda Kuparea, čovjeka i pisca koji je – premda boraveći pretežno u
tuđini – uvijek ostao vjeran emotivnim i duhovnim
ishodištima svojega zavičaja, svoje domovine i svojega hrvatskog jezika. Naravno, nismo neosjetljivi
i na njegove značajne domete u estetičkim i teološkim disciplinama, izraženima u svjetskom španjolskom jeziku, koji su mu pronijeli glas i drugim
prostorima, te mu osigurali mjesto među prvacima
na tim područjima. Ali za vas (i za sve nas) daleko je značajnija književna dionica u kojoj je pokazao svoja regionalna i kršćanska nadahnuća. Njegovi su stihovi duboko impregnirani doživljajima
zemlje i otoka. Dovoljno se sjetiti “Molitve za moj
otok”, “Za naše more”, “Rekvijem za stare bademe”,
“Ostavljenih jedrenjaka”, “Oj otočni svećenici”, a
kako ne spomenuti karakteristične, toplo dijalektalne i lokalno obilježene naslove kao što su “Bonaca”, “Fjaka”, “Nevera”, “Šilok” ili “Bura”. U svojim
pripovijetkama, ispisanim u inozemstvu, najčešće
se obraćao domaćim motivima i našim ljudima, pa

ma gdje oni živjeli, a pravi leitmotiv gotovo uvijek
je bio “čežnja za zavičajem”. A vjerojatno najznačajnije njegovo književno djelo je neveliki roman “Baraban”, u kojem je psihološki ocrtao ljudske dvojbe i muke življenja, amblematski ﬁksirao iskustvo
otočnoga “Puta za križem”, te se na najbolji mogući
način odužio punini emocija i doživljaja što ih je
ponio iz našega škoja.
Još jednom pozdravljajući lijepu prigodu simboličnog vraćanja Rajmunda Kuparea u zavičaj, molim
da me ispričate što zbog drugih obaveza nisam prisutan na vašoj velikoj svečanosti, nego vas pismeno
najsrdačnije pratim i s poštovanjem vam čestitam.
Tonko Maroević

Poruka rektora Čileanskog sveučilišta
Dr. Ignacio Sanchez Diaz, rektor Papinskog katoličkog sveučilišta u Čileu, Društvu prijatelja kulturne baštine Vrboske šalje svoje srdačne pozdrave, zahvaljujući se na ljubaznom pozivu za sudjelovanje u svečanosti obilježavanja stoljetnice rođenja
oca Rajmunda Kuparea.
Nažalost, zbog trenutnih akademskih obveza
gospodin rektor moli da ga ispričate što ne može
nazočiti tako značajnom događaju, posvećenom
jednoj od najistaknutijih ličnosti čitave povijesti

čileanskog akademskog života - vezano kako uz
profesorski rad oca Kuparea, tako i uz njegov iznimno vrijedan doprinos osnivanjem i potom upravljanjem Institutom za estetiku.
Gospodin rektor koristi ovu prigodu kako bi
prenio najsrdačnije pozdrave cijele čileanske sveučilišne zajednice te iskazao svoje poštovanje organizatorima događaja.
Santiago de Chile, 24. rujna 2014.
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DODATAK I

RAJKOVE SPONE S VRBOSKOM
Zahvaljujem cijenjenom Gabru Keršiću i fr. Anti Gavriću na pozivu da vam se obratim, a profesorici Frankici Peronja što je prihvatila molbu da vam pročita ove ulomke. Njezinim vas krjepkim
glasom sve srdačno pozdravljam i molim da prihvatite ispriku što nisam mogao ispuniti čežnju da
budem danas u Vrboskoj te se zajedno s vama ohrabrim zajedničkim Svečarom, njegovom postojanom vjerom i radošću ovoga dana.

Fr. Rajmund zvani Rajko, krsnim imenom
`
Luka, Kupareo, ili perifrazno Pjesnik iz Vrbōske
i Kantadũr Varbộske, vezan je uz Vrbosku: rođenjem, podrijetlom, zavičajnošću, domom, krštenjem, djetinjstvom, ministriranjem, mladom
Misom, obiteljskim grobom i nizom književnih
ostvarenja koje je nadahnula, a posebno romanom
Baraban u kojem opisuje Vrbosku, njezine običaje
i katoličku vjeru njezinih stanovnika.

PRVA SPONA S VRBOSKOM – MJESTO
ROĐENJA. Od ukupno sedmero djece Jure Kuparea i žene mu Katice Beritice, drugo po redu dijete,
a prvi sin od njih ukupno četiri, rođen je u Vrboskoj u ponedjeljak 16. studenoga 1914. u prizemlju
majčine kuće, na uglu ulica Pučkoga ustanka 1510.
i Stori mlin.

DRUGA SPONA S VRBOSKOM – ZAVI`
ČAJNOST. Samim rođenjem od oca Vrbōvljanina
`
i majke Vrbōvke
stekao je mladi Kuparić: hrvatsku narodnost; titulu Otočanina, Fōrȁnina,
Varbȏvjanina; austrijsko (kasnije hrvatsko) državljanstvo; pripadnost Kraljevini Dalmaciji i zavičajnu svezu vrbovačke, prema mjesnom govoru
varbȍvaške, varoši.
Vrboska je u to doba, u sklopu Kraljevine Dalmacije, Splitskoga okruga, Hvarskoga kotara, bila
sjedište Obćine Vrboska kojoj su pripadala naselja
Svirče, Vrbanj i Vrboska. Potpadala je pod Kotarski
sud u Starom Gradu.
Zavičajno ili općinsko pravo, starinsko pravo
građanstva, jest pripadnost zavičajnika ili općinara
samo jednoj općini u državi. Umjesto zakonom zajamčenih prava, fr. Rajmundu Kupareu vrbovačka
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je zavičajnost uvijek bila izvor domoljublja i rodoljublja i značila mu je dubinsku povezanost s domom, vapnenačkim hridima, morem, otokom; bila
je njegovo podrijetlo, djetinjstvo, oblikovnica njegova zemaljskoga pripadanja ljudskomu rodu. Njegovi su se predci, i po očevoj i po majčinoj strani,
uzdržavali radom na moru, a ne u baštinama, pa
mu je u izvornom smislu riječi more bila domovina, očevina, djedovina. Zato se svugdje u svijetu
mogao snaći. I to je snaga koju mu je dao zavičaj.
Istančani opažatelj bitnoga pribilježio je misao
starca Ivana Gabelića u tuđini o tom koliko se uski
i vijugavi hvarski fjord može uvući pod kožu: „Otkad sam ostavio Vrbosku, nikad se nisam slatko
nasmijao“ (Čežnja za zavičajem).

TREĆA SPONA S VRBOSKOM – DOM. Iako
se nije rodio u očevu domu (u kojem je kasnije živio, na obali u Vrboskoj), nego u kući majke Katice rođene Beritić, te iako su mu roditelji zbog očeva posla mijenjali boravišta, pa je on kao dječak
od 1920. do 1924. pučku školu pohađao u Makarskoj i Hvaru, akademik Kupareo smatrao je Vrbosku prebivalištem; to je bio njegov domicil, njegova
Arkadija i njegov Sion, mjesto stalnoga boravka u
djetinjstvu i mjesto trajnoga navraćanja duhom, a,
kad su prilike to dopuštale, i tijelom.
Čuvarica ognjišta i doma, prva poučavateljica i
odgojiteljica bila mu je baka Kristina Beritić djevojački Dobrovoić, zvana teta Krišta, jer mu je otac
službovao kao lučki peljar diljem Dalmacije, a majka ga pratila. Baku opisuje kao osobu vjere i ustrajne molitve (Gospina krunica, 1945., br. 1-3, str. 13).
Njoj je, ne znajući je li u 96. godini još živa, iz tuđine uputio pet otvorenih pisama pod zajedničkim
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nazivom Zapečaćeni izvori sreće. U četvrtom ističe: „Nikada nisam shvaćao, bako moja, zašto si tražila, da se svi rodimo u Vrboskoj, iako su nam roditelji zbog službe bili izvan nje. Ni zašto si preporučivala da svi dođemo tamo umrijeti. Bilo je u tome
i nešto otočkoga ponosa, ali još više ljubavi. Pričala si nam, kako djeca lako zaborave majku, ako se
rode izvan majčina rodnoga mjesta. Nesretna su,
jer ne mogu naći zvijezdu svojega roda, koja prati
čovjeka u najtežim njegovim časovima... A mrtvi
ne mogu naći počinka u tuđem grobištu“.
Za ujaka Kuzmu Beritića bilježi: „Čak i poslije
pedeset godina provedenih u Tacomi, u saveznoj
državi Washington, on je sanjao o Vrboskoj“ (Smrt
na amerikanski način).
Premda ih je život odveo na razne strane i Kuparići su izumrli u Vrboskoj, to je mjesto na kojem
se obitelj Kupareo bila stalno nastanila s namjerom
da u njemu živi.

ČETVRTA SPONA S VRBOSKOM – UPIS U
KNJIGU ŽIVOTA. Petoga dana od rođenja, u subotu 21. studenoga 1914. u župnoj crkvi Sv. Lovre u
Vrboskoj novorođenče obitelji Kupareo kršteno je i
dobilo ime Luka, u čast djeda mu po ocu. U pismu
baki iz tuđine nekoliko desetljeća kasnije potvrdio
je to čašćenje predaka kao dobar običaj: „Ti i danas
pogađaš, kakva su imena praunukama tvojih pokojnih prijateljica, čak i na protivnoj strani otoka,
jer unuke nose bakino ime“. Krstom se krštenik razlikuje od nekrsta, krštenjem se učlanjuje u Katoličku Crkvu, postaje opredijeljenim učenikom Isusa Krista. Krštenje je ulaznica u cjeloživotnu školu
posvećenja.

PETA SPONA S VRBOSKOM – DJETINJSTVO. Mladi je katolik rastao, jačao i napunjao se
mudrosti pred Bogom i ljudima. Neke uspomene iz
djetinjstva zabilježio je u pričama Crna lađa, Dječak kovrčaste kose s obale, Krivi Mikula, Morska
vila i Poljubac moru. One i brojne pjesme svjedoče kako je profesor Kupareo i tijelom i duhom poniknuo u dnu dubokoga zaljeva na sjeveroistočnoj
strani Starogradskoga polja.

ŠESTA SPONA S VRBOSKOM – MJESTO
PREPOZNAVANJA ZVANJA. Domaći je kraj u
pravilu onaj gdje Bog opredjeljuje ljude da mu se
odazovu.
Luka je zarana počeo služiti uz oltar i potezati
konope starih zvona. Bio je završio prvi razred gimnazije (današnji peti osnovne škole) i imao nepunih 11 godina kad ga je 1925. u Vrboskoj kao ministranta primijetio dr. fr. Anđelko Rabadan. Prihvatio je njegov poziv i krenuo u Apostolsku školu (dominikansko sjemenište s klasičnom gimnazijom u
Bolu, s druge strane Hvarskoga kanala). S 15 i pol
godina piše prvi objavljeni tekst i prvu tiskanu pjesmu, oboje o blaženoj Ozani Kotorki.
Sa završenih šest razreda gimnazije (današnji
drugi razred srednje škole) i nepunih 16 godina
seli u Dubrovnik gdje je u nedjelju 28. rujna 1930.
iz ruku provincijala Dubrovčanina fr. Markolina
Knega primio dominikanski habit, uzeo redovničko ime fr. Rajmund i započeo godinu kušnje u Redu
propovjednika pod vodstvom meštra dr. fr. Dominika Budrovića (1901.–1979.). Zajedno s njim obuklo se još 18 mladića. Na blagdan našega zemljaka
sv. Jeronima, 30. rujna 1931., položili su prve zavjete pred oltarom sv. Dominika u Dubrovniku u ruke
fr. Markolina Knega, postali bijeli fratri, i 8. listopada 1931. započeli studij ﬁ lozoﬁje na Dominikanskom ﬁ lozofsko-teološkom učilištu u Dubrovniku.
Od ulaska u Red do smrti nosio je ime Rajmund
i imendan slavio 7. siječnja, na spomen sv. Rajmunda Penjafortskoga (1175.–1275.), dominikanca, zaštitnika ispovjednika. Nasljedovao je njegov
primjer tako da se iz Svetčeva životopisa na Rajka
mogu primijeniti sljedeće rečenice: „Obdaren znanjem i uzornim ponašanjem, odlikovao se revnošću u odgoju. Pisao je znanstvena djela bogata pastoralnom mudrošću. Pokazao se vrlo odvažnim
apostolom. Zanimao se za dijalog s muslimanima.
Doživio je visoku dob.“
U godinama klerikata (studentata) fr. Rajmund
polaže preskočeni ispit zrelosti (22. srpnja 1932.) i
svečane zavjete (17. rujna 1935). Studij prekida zbog
teške bolesti (sušice) u kojoj mu život visi o niti u
Morskoj kući dubrovačke bolnice (1936.–1937.).
Iskustvo patnje i umiranja na tom odjelu učvrstilo
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ga je u zvanju te 17. listopada 1937. u Splitu, u crkvi
Sv. Katarine prima svećeničko ređenje, a u nedjelju
31. listopada 1937. u Vrboskoj slavi mladu Misu.
SEDMA SPONA S VRBOSKOM – MJESTO
MLADE MISE. Nakon 12 godina učenja za bijeloga
fratra vraća se u rodno mjesto – koje nikada nije izašlo iz njega – prikazati prvu svečanu Euharistiju Bogu
za svoje žive i mrtve. Slavljenička je povorka išla od
obiteljske kuće Kuparića do župne crkve Sv. Lovre.
Nakon slavlja svim okupljenima u spomen su
dijeljene svete sličice („inkunice“). Na njima se
ističe svetopisamski redak koji je fr. Rajko odabrao za svoju svećeničku službu: „S Njim trpimo,
da se s Njim i proslavimo“. Riječ je o misli apostola Pavla iz Poslanice Rimljanima, osmo poglavlje,
sedamnaesti redak. Zajednički Doktor tumači ga
ovako: „Ako sutrpimo – pokazuje uzrok odlaganja toga slavnoga života. Krist je baštinio slavu po
muci. ‘Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe
u svoju slavu?’ (Luka 24, 26). Ni mi ne možemo na
lakši način steći baštinu. I stoga i mi moramo po
trpljenju doći do nasljedstva. ‘Kroz mnoge nam je
nevolje ući u kraljevstvo Božje’ (Djela apostolska
14, 22). Ne primamo, naime, odmah besmrtno i
netrpno tijelo zato da bismo s Kristom mogli patiti. Stoga kaže: Ako s Njim trpimo, tj. ako zajedno s Kristom strpljivo podnosimo uznemiravanja
ovoga svijeta, to je zato da se s Kristom i proslavimo. ‘Vjerodostojna je riječ: Ako s Njim umrijesmo,
s Njim ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s Njim ćemo
i kraljevati. Ako Ga zaniječemo, i On će zanijekati
nas’ (Druga Timoteju 2, 11-12)“. Dakle, trpljenje s
Isusom uvjet je proslave s Njim. Veza između Krista i kršćana često se spominje u Novom Zavjetu.
Činjenica da su sjedinjeni ovdje više se puta navodi
kao razlog zašto će oni biti i u slavi: „Jer ja živim i
vi ćete živjeti“ (Ivan 14, 19); „Pobjednika ću posjesti sa sobom na svoje prijestolje“ (Otkrivenje 3, 21);
„Slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima“ (Ivan 17,
22); „Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje
sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju
slavu“ (Ivan 17, 24).
Odabir baš toga životnoga gesla može se povezati s Rajkovim vatrenim krštenjem u apostolatu,
među umirućima u dubrovačkoj bolnici u kojem je
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očajnika uspješno odvratio vlastitim plačem i riječima: „Bacit ćeš se niz provaliju? A onda? Ne znaš.
Onda počinje život. A taj je život vječan. Nije prolazan kao ovaj. Lijep je za one koji ga zasluže, a ti
bi ga svojim činom izgubio, jer si kukavica. Ne zato
što se krzmaš ubiti, nego zato što se strašiš trpjeti.
A trpjeti se mora za taj lijepi vječni život. Kukavico! Zar ćeš tražiti da te Bog nadari u vječnosti, kad
si posumnjao u Njega na zemlji? Zar imaš pravo
raspolagati svojim životom kako ti se sviđa? Nije li
Bog gospodar života i smrti?“ Zaključio je tada: „To
nesretno moderno doba uništilo je u čovjeku vjeru
u Boga, a s njom i vjeru u sama sebe. Ona provalija i njoj slične spomenici su bezvjerstva. Ljudi ne
mogu pomoći čovjeku, ako mu ne pomogne Bog.
Oni ga dovedu do provalije i ostave. A tada dolazi
Bog. Treba moliti, moliti“ (U Morskoj kući).

OSMA SPONA S VRBOSKOM – POČIVALIŠTE NAJMILIJIH. Zbog teške bolesti majka mu
nije mogla nazočiti mladoj Misi; već je bila zalegla. Umrla je od raka na Veliki četvrtak 14. travnja
1938. i pokopana je u Vrboskoj. O rastanku je spjevao pjesmu Do viđenja, majko!
Iako mlađi od njega, prije Rajka su umrla tri
njegova mlađa brata (Kuzma, Nikola i Petar), jedna
mlađa sestra (Kristina) i starija sestra (Marija). O
smrti brata Kuzme spjevao je pjesmu Zvono za mrtve, objavljenu 1939.
U Vrboskoj su mu pokopani djedovi i bake.
Otac Juraj mu je pak skončao nasilnom smrću;
bez ikakva suda smaknuli su ga partizani u Maslinici na Šolti u siječnju 1943.
Neispunjena mu je ostala težnja da u Vrboskoj
i sam čeka uskrsnuće mrtvih kako je 6. studenoga 1947. zapisao u pjesmi Posljednja želja: „Dubi,
dubi, more, za me tamo raku / U hridini jednoj
mojeg dragog Hvara! / Nadgrobnicom bit će pjesma češljugara / Što zanosno pjeva u slobodnu zraku“. (No, redovnik nema pravo na oporuku ni posljednju volju pa je kao član zagrebačkoga dominikanskoga samostana Kraljice svete krunice pokopan u samostanskoj grobnici. Kao što je iz majčine
utrobe izašao u ponedjeljak, tako se 81 i pol godinu kasnije, također u ponedjeljak – 10. lipnja 1996.
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– njegovo tijelo vratilo u utrobu zemlje, u skroman
redovnički zemljani grob na Mirogoju.)

TRAJNA SPONA S VRBOSKOM – LJUBAV.
Nakon 11 godina djetinjstva vezana uz Vrbosku, pet
je godina živio na Braču, sedam u Dubrovniku, dvije
u Starom Gradu, dvije u Resniku kraj Zagreba i pet
u Zagrebu. Potom je 25 godina proveo u inozemstvu, a zadnjih 25 godina povučeno opet u Zagrebu.
U godinama tuđine tuži se Bogu: „Ljubav nam
sažgaše osvetom, / pepela se njezina boje. / Ti ćeš,
Gospodine, rasuti taj pepeo po našim njivama, / po
našim ugaslim ognjištima, / da procvjetaju / i da se
obnove. / Jer ništa nemamo do tog pepela ljubavi: /
do nade“ (Psalam V.).
Nakon 34 godine ponovno je došao u rodni kraj.
O povratku je zabilježio: „Došao sam nepoznat /
u kasni nedjeljni sat. // Možda su me prepoznali
/ mostovi stari što prebiru u muku / ugušene čežnje moga naraštaja / i crkvica na ulazu u luku, /
zatvorena / radi naših uzdisaja. // Možda je puteljak uski, krivudavi / nemir mojih opazio zjena /
i naglo dotrčao s gora / da mi se javi / na asfaltnoj cesti pokraj mora. / A krovovi dragi, bez sjaja
i boje, / kamenita raširili krila / (k’o lepeza neka) /
da me pozdrave iz daleka, / jer oni se boje / raskošnih hotela i vila. // Zar sam se ja tu rodio / lutalica
u oazi mira? // Sve je već davno iz sjećanja nestalo:
// Možda je moje srce kucati prestalo / u dječačkoj
lopti / od krpa i papira. / Možda još ruke umorne moje / potežu konope staroga zvonika, / a noge
na drvenim motkama stoje / lakrdijaša / ispaćena
lika. // Ljudima sam nepoznat / u ovaj kasni nedjeljni sat. // Možda bi me prepoznali / mrtvi što se
pod čempresima / odmaraju. / (Zašto im se nisam
odazvao, / kad su me zvali?) / Ali oni više ne zbore.
// O slatki kraju moj, / pun zvuka i boja! / Kako nas
godine čežnjama more / i varaju! / Vrbosko, ljubavi
moja! / Vrboska, 2. rujna 1973.“ (Povratak u zavičaj). Vrboska je jedina kojoj je izjavio ljubav!

OSTAVŠTINA VRBOSKOJ – NADA. Prije sedamdeset godina, povodom zlodjela talijanskih fašista i domaćih partizana nad Vrboskom i njezinim
pukom, Kupareo je napisao: „Vjerujemo u pobjedu

svjetla! Može tama za čas prekriti svjetlo otočkih
procesija, ali one će opet oživjeti kao dokaz neslomljive vjere otaca. I naša pusta ognjišta opet će se
naseliti. Vrboska je za vizitacije apostolskoga izaslanika veroneskoga biskupa Augusta Valliera godine 1579. brojila tisuću stanovnika. Pred rat je
možda bilo u njoj 600 stanovnika, a danas… možda ni dvjesto. Ista sudbina prati i ostala otočka sela
i varoši. Umiru naši otoci. Umiru, a nitko ne čuje
njihov vapaj… A što će suho kopno bez dragulja na
svojem vratu? Kao što umiru otoci bez lađa, tako
će umrijeti i kopno bez otoka. Spas otoka jest spas
naše obale, a spas obale je spas domovine“ (Seljačko ognjište, br. 22, od 25. svibnja 1944., str. 4).
Taj tekst otkriva njegov kršćanski pristup: reći
istinu, osuditi nedjelo, ne gubiti vjeru, ne trnuti
nadu, biti spreman praštati. Taj ulomak ističe i zabrinutost za demografsku budućnost Hvara i Domovine. Pokazuje se i kao proročko upozorenje
koje odgovorni nisu poslušali jer je Vrbovljana danas dvostruko manje nego prije 110 i 120 godina!
U nastavku istoga članka fr. Rajmund zaključuje: „Ne ćemo biti pesimisti. Nadamo se da će opet
oživjeti pjesmom i mladošću kameniti mostovi što
spajaju vrbovačke obale; da će opet šume borova
i smreka odzvanjati smijehom i žamorom; da će
opet ribarske družine otkliznuti svoje lađe – rođene u bolu i tuzi – na dragu pučinu. A iz te pučine vratit će se domorodci da donesu nove darove
umjetnosti i pobožnosti vrbovačkim crkvama. Da
se nastavi stara predaja, koja nije propustila nikakvu prigodu da ne obogati svoje crkve, o kojima je
pokojni msgr. don Frane Bulić kazao da su prave
pinakoteke i da ne treba ići daleko da se upozna
stara i novija umjetnost“.
Fr. Rajmund je svjetski priznati estetičar i aksiolog, stručnjak za lijepo i vrjednote, a sklonost
umjetnosti, staroj i novijoj, potječe iz divota rodnoga mu mjesta.

UZOR NARAŠTAJIMA. Fr. Rajmundovo stvaralaštvo je iskreno, u suglasju s njegovim životom.
On je današnjem naraštaju kršćana uzor tražitelja istine u onih koji su drugi i drukčiji, kao kad
je raščlanjivao Kafku, Brechta, Dostojevskoga,
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Andrića, Krležu, Selimovića, Matoša, Meštrovića,
Vidu, Ujevića, Marinkovića.
Kupareo je današnjim kršćanima uzor nazočnosti u kulturnim previranjima; hvatanja u koštac
s kulturnom scenom i nastupa na njoj: svojim svjedočenjem, predajom, srdačnošću, umnošću.
On je današnjim teolozima i književnicima uzor
pravovjernosti, odmjerenosti i istinoljubivosti.
Fr. Rajkovo je djelo škola vjere, poniznosti, mudrosti, domoljublja, etičnosti, stručnosti.
Ovaj je Hvaranin uzor jednostavnosti i pristupačnosti sveučilišnoga profesora; uzor osjećajnosti svećenika, propovjednika i nastavnika; oštroumnosti duhovnika i pripovjedača.

i spontanosti. „Njemu su bliže tišina, skromnost i
prisnost. U taj prostor stane čitava ljudska duša.
Bez ostatka… Kroz mnoge godine sabirana – i rasipana – mudrost je u njemu rodila obiljem jasnoće
i blagosti. Pri tom je posve izblijedio razmak koji u
čovjeku dijeli znanstvenika od pjesnika. Jer temeljno je ljudsko pjesništvo, temeljna je ljudska znanost u tom da se bude čovjek. Božji čovjek. To je
Rajmundu Kupareu pošlo za rukom“ (Stjepan Lice).
S padrom Rajkom, neumrle uspomene, imao
sam povlasticu živjeti njegove posljednje četiri godine. Bio mi je učitelj.

U župnoj crkvi Sv. Lovre u Vrboskoj 26. rujna 2014.

Akademik Kupareo primjer je prožimanja znanosti i umjetnosti, katedre i pjesništva, preciznosti

Petar Marija Radelj

Aktualnost čovjeka koji je vidio patnje svoga naroda

PROSLAVLJENA STOTA OBLJETNICA ROĐENJA
O. RAJMUNDA KUPAREA

Euharistijskim slavljem, umjetničkom večeri i književno-znanstvenim kolokvijem proslavljena je u Zagrebu stota obljetnica rođenja svećenika,
književnika, ﬁlozofa i teologa o. Rajmunda Kuparea (1914. - 1996.), u organizaciji Instituta svetoga
Tome Akvinskoga i Društva hrvatskih književnika.
U crkvi Kraljice svete krunice misu je u nedjelju 16. studenoga predvodio provincijal Hrvatske
dominikanske provincije o. Anto Gavrić, naglasivši kako je o. Kupareo svojim darovima prenosio
riječi i povezivao ljude te se bez nametljivosti nametao, a njegove pjesme kao da su napisane ovih
dana. “Voljet ćemo njegovu aktualnost. Čovjek koji
promatra patnju svoga naroda, koji nije neosjetljiv,
koji bilježi i poziva”, dodao je propovjednik. Upozoravajući kako je suvremeno doba zasićeno riječima, gdje se vrjednote degradiraju i banaliziraju,
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pjesnik Kupareo svrnuo je pozornost na snagu riječi, podsjetio je o. Gavrić, citirajući “Molitvu za
povratak riječi” i “Psalam I.”.
Umjetnost i savršenstvo
Slijedila je umjetnička večer u ispunjenoj samostanskoj dvorani. Stihove o. Kuparea iz njegove
posljednje zbirke “Svjetloznak” kazivao je dramski
umjetnik Joško Ševo, a uglazbljene pjesme izvodio je Matija Podnar uz glasovirsku pratnju Darije
Hrejanović.
Na kolokviju u ponedjeljak 17. studenoga u prostorijama DHK-a šest predavača pokušalo je proniknuti u bogat književni, ali i teološki diskurs o. Kuparea. Govoreći o Kupareovoj aksiologiji i teologiji,
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fra Domagoj Augustin Polanščak na primjeru slavljenikova “Eseja o umjetnosti” naveo je kako potvrda svake discipline jest moralno očuvanje i usavršavanje svake osobe, njezine slobode i savjesti.
Integralnu estetiku o. Kuparea analizirao je Ivan
Dodlek, ističući njegov važan doprinos integralnoj skolastici. Govorio je o tekstu “Od motrenja
do promatranja” i intinuiranom osjećaju, koji se
razvija s iskustvom čitanja, slušanja ili gledanja
umjetničkoga djela. Dotaknuo se također vrjednota umjetnosti, kazavši kako ih je moguće cjelovito ostvarivati jer je umjetnost umna vrlina i kao
takva čovjeku otvara prostor zbilji. “Prava umjetnost svojom savršenošću pokazuje čovjeku kako da
bude i sam savršen”, dodao je predavač.

Poznat po humoru i širini misli
Marijansku liriku o. Kuparea kao jednu od najboljih lirika hrvatskoga pjesništva ocijenio je Davor Šalat, izdvojivši tri važna razdoblja redovnikove posvećenosti Blaženoj Djevici Mariji - tijekom
bolovanja od sušice i svećeničkoga ređenja 1937.,
emigriranje nakon Drugoga svjetskoga rata iz domovine te napose u godinama Domovinskoga rata
i jeseni svećenikoga i pjesnikova života. Posebno je
izdvojena “Balada o Gospinim pčelama”, više puta
je spomenuta i istoimena zbirka izabranih pjesama, nedavno objavljena u izdanju “Kršćanske sadašnjosti”. Prozni opus o. Kuparea, osobito kratke
romane “Umorskoj kući”, “Baraban” i “Sunovrati”

predstavio je Zdravko Gavran. Upozorio je na nedovoljnu razrađenost nutarnjega sadržaja, ali uz
zbirke pripovijesti “Čežnja za zavičajem” i “Balada iz Magallanesa” izdvojio je vrijednost autorova
iskustvenoga pripoviojedanja, slojevitoga prikazivanja ženskih likova, humora i širine motritelja.

Hrvatski jezik, iseljeništvu unatoč

Tri kraće drame, “Rođenje Isusa Krista”, “Raspeće” i “Uskrsnuće”, analizirala je Sanja Nikčević,
naglašavajući aﬁrmiranje kršćanskioh vrjednota
iz perspektive sporednih, slabijih likova, svjedoka
najvećih događaja dolaska Boga na svijet. Jedan od
organizatora kolokvija, Božidar Petrač, govoreći o
poetskom diskursu o. Kuparea, ustvrdio je kako su
pjesme vrhunac njegova beletrističkoga opusa. Tematizirajući naraštaj slavnih književnika rođenih
u godinama uoči i tijekom Prvoga svjetskoga rata,
podsjetio je na razvoj ideje poezije kao nutarnjega doživljaja s osvješćivanjem stvaralačkoga procesa. Istaknuo je zanimljivu činjenicu da o. Kupareo,
iako je četvrt stoljeća proveo izvan domovine, nije
pisao na španjolskom ili nekom druigom jeziku.
“Njegovu pjesnička osobnost, unatoč ﬁlozofskoj
i teološkoj naobrazbi, čine poniznost i jednostavnost, što je pretpostavka svake ljepote”, zaključio je
predsjednik DHK-a Petrač.
Tomislav Šovagović
Glas Koncila 53 (30. 11. 2014.), broj 48, str. 22.

Kupareove pjesmu u antologiji na engleskom
Antologija hrvatske poezije “The Croatian Orpheus (XV-XXI ct.)” koju nakladnik The Edwin
Mellen Press, NY, USA, planira objaviti 2015. godine uvrstila je i dvije pjesme Rajmunda Kuparea

(Tri kralja, Spoznaja - u engleskom prijevodu: The
Three Kings, Realization). Urednik antologije i
prevoditelj pjesama je dr. Ivo Šoljan.

Diplomski rad o Rajmundu Kupareu
Dino Jelić, Putevima hrvatskih emigranata:
obilježja književnoga stvaralaštva Rajmunda Kuparea i njegov doprinos hrvatskoj književnoj tradiciji, Sveučilište ui Zagrebu - Hrvatski studiji, 2014.,

68 stranica. Diplomski rad je rađen pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Sanje Vulić. Primjerak
dipl. rada nalazi se i u knjižnici “Hijacint Bošković”
u samostanu u Zagreb.
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DODATAK II

UZ GODINU POSVEĆENOGA ŽIVOTA
Apostolsko pismo Svetog Oca Franje svim posvećenim osobama
u prigodi Godine posvećenog života, 18. 11. 2014.

Predrage posvećene žene i predragi posvećeni
muškarci!

Pišem vam kao Petrov nasljednik, kojem je Gospodin povjerio zadaću učvrstiti vjeru u braći (usp.
Lk 22, 32), i pišem vam kao vaš brat, posvećen
Bogu jednako kao i vi.
Zahvaljujemo zajedno Ocu, koji nas je pozvao
nasljedovati Isusa u punom prianjanju uz njegovo
evanđelje i u služenju Crkvi, i izlio u naša srca Duha
Svetoga koji nam daje radost i daje nam svjedočiti
čitavom svijetu njegovu ljubav i njegovo milosrđe.
Dijeleći mišljenje mnogih od vas i Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, u povodu 50. obljetnice dogmatske
konstitucije Lumen gentium o Crkvi, u čijem se 6.
poglavlju govori o redovnicima, te dekreta Perfectae caritatis o prilagođenoj obnovi redovničkoga
života, odlučio sam proglasiti Godinu posvećenog
života. Ona započinje 30. studenoga ove godine, na
prvu nedjelju došašća, a završava blagdanom Isusova prikazanja u hramu 2. veljače 2016.
Posavjetovavši se s Kongregacijom za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života,
za ciljeve ove godine sam postavio iste one koje je
Ivan Pavao II. predložio Crkvi na početku trećeg
tisućljeća, ponavljajući, u stanovitom smislu, ono
što je već rečeno u posinodskoj apostolskoj pobudnici Vita consecrata: »Vi nemate samo slavnu povijest koje se treba sjećati i koju treba pripovijedati,
nego veliku povijest koju treba izgraditi! Gledajte u
budućnost, u koju vas šalje Duh da s vama učini još
velikih stvari« (br. 110).
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I – Ciljevi za Godinu posvećenog života

1. Prvi je cilj gledati prošlost sa zahvalnošću.
Svaka naša ustanova ima iza sebe bogatu karizmatsku povijest. U njezinim je počecima prisutno
djelovanje Boga koji, u svome Duhu, poziva neke
osobe da bliže nasljeduju Krista, da pretoče evanđelje u posebni oblik života, da čitaju očima vjere
znakove vremena, da s kreativnošću odgovore na
potrebe Crkve. To je iskustvo početaka kasnije raslo i razvijalo se, uključujući nove članove u novim
zemljopisnim i kulturnim okruženjima, te su tako
zaživjeli novi načini ostvarivanja karizme, nove
inicijative i izrazi apostolske ljubavi. Baš poput sjemena koje postaje stablo šireći svoje grane.
U ovoj će Godini biti korisno da se svaka karizmatska obitelj sjeti svojih početaka i svoga povijesnog razvoja, da zahvali Bogu koji je dao Crkvi
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toliko mnogo darova koji je čine lijepom i opremljenom za svako dobro djelo (usp. Lumen gentium, 12).
Nužno je govoriti o vlastitoj povijesti radi očuvanja identiteta živim, kao i radi jačanja jedinstva
obitelji i osjećaja pripadnosti njezinih članova. Nije
riječ o prekapanju po prošlosti ili njegovanju beskorisnih nostalgija, već o tome da se ponovno prisjetimo puta što su ga prošli prethodni naraštaji kako
bismo u njima otkrili iskru nadahnuća, ideale, projekte, nosive vrijednosti i to u prvom redu utemeljiteljâ, utemeljiteljicâ i prvih zajednica. Na taj će se
način ujedno posvijestiti i doznati kako se karizmu
živjelo tijekom duge povijesti, koju je kreativnost
ona oslobađala, s kojim se teškoćama morala nositi
i kako se te teškoće prebrodilo. Moći će se otkriti
nedosljednosti, koje su plod ljudske slabosti, a katkad također zaborava nekih bitnih aspekata karizme. Sve je to poučno i ujedno poziva na obraćenje.
Kazivati vlastitu povijest znači uzdizati hvalu Bogu
i zahvaljivati mu za sve njegove darove.
Zahvalni smo mu na poseban način za ovih posljednjih pedeset godina nakon Drugog vatikanskog koncila, koji je predstavljao »nalet vjetra«
Duha Svetoga za čitavu Crkvu. Zahvaljujući Koncilu posvećeni je život ostvario plodni hod obnove
koji je, sa svojim svjetlima i svojim sjenama, bio vrijeme milosti, označeno prisutnošću Duha Svetoga.
Neka ova Godina bude prigoda i da se ponizno,
i ujedno s velikim pouzdanjem u Božju ljubav (usp.
1 Iv 4, 8), prizna vlastitu krhkost i da je se živi kao
iskustvo Gospodinove milosrdne ljubavi; neka to
bude prigoda da se snažno dovikne svijetu i radosno svjedoči svetost i vitalnost koji su prisutni kod
velikog broja onih koji su pozvani nasljedovati Krista u posvećenom životu.

2. Ova nas Godina nadalje poziva da živjeti sadašnjost s velikom ljubavlju. Zahvalno sjećanje na
prošlost potiče nas, u pomnom osluškivanju onoga
što Duh Sveti danas govori Crkvi, na sve savršeniji
način ostvarivati konstitutivne aspekte našeg posvećenog života.
Od početaka prvog monaštva, pa sve do današnjih »novih zajednica«, svaki je oblik posvećenog života plod poziva Duha na nasljedovanje Krista kako

je predloženo u evanđelju (usp. Perfectae caritatis,
2). Za utemeljitelje i utemeljiteljice apsolutno pravilo je bilo evanđelje, sva ostala pravila bit će tek izraz
evanđelja i sredstvo koje pomaže živjeti ga u punini.
Njihov je ideal bio Krist, prionuti uza nj čitavim bićem, sve dotle da se može s Pavlom reći: »Ta meni je
živjeti Krist« (Fil 1, 21); jedini je smisao zavjeta bio
odjelotvoriti tu ljubav ispunjenu zanosom.
Pitanje koje smo si pozvani postaviti u ovoj Godini glasi: dopuštamo li se i na koji način i mi interpelirati evanđeljem; je li ono doista »uputa« za svakodnevni život i za izbore koje smo pozvani učiniti? Ono je zahtjevno i traži da se živi s radikalnošću
i iskrenošću. Nije dovoljno samo čitati evanđelje
(ipak, čitanje i proučavanje su iznimno važni), nije
dovoljno samo nad njim razmatrati (i mi to činimo
s radošću svakoga dana). Isus od nas traži da ga
provodimo u djelo, da živimo te njegove riječi.
Je li Isus – moramo se nadalje zapitati – doista
prva i jedina ljubav, kao što smo to čvrsto naumili prilikom polaganja naših zavjeta? Jedino ako je
tome tako, možemo i moramo ljubiti u istini i milosrđu svaku osobu koju susrećemo na svom putu, jer
smo od Njega naučili što je ljubav i kako ljubiti: znat
ćemo ljubiti jer ćemo imati srce jednako njegovom.
Naši su utemeljitelji i utemeljiteljice osjećali u
sebi suosjećanje koje je obuzelo Isusa kada je vidio mnoštvo koje je bilo kao raspršene ovce bez
pastira. Kao što je Isus, nošen tim suosjećanjem,
darivao svoju riječ, ozdravljao bolesne, davao jesti
kruh, prinio sam svoj život, tako su se utemeljitelji stavljali u službu ljudskog roda kojem ih je Duh
poslao, na najrazličitije načine: molitvom, propovijedanjem evanđelja, katehezom, poučavanjem, služenjem siromašnima, bolesnima… Maštovitost ljubavi nije poznavala granica i znala je otvarati bezbrojne putove za nošenje daha evanđelja u kulture
i najrazličitije društvene sredine.
Godina posvećenog života nam postavlja pitanje
o vjernosti misiji koja nam je povjerena. Odgovaraju li naše službe, naša djela, naše prisutnosti onome
što je Duh Sveti tražio od naših utemeljitelja, jesu
li prikladne za postizanje njihovih ciljeva u današnjem društvu i Crkvi? Postoji li nešto što moramo
mijenjati? Imamo li istu veliku ljubav prema našem
narodu, jesmo li mu blizu do te mjere da dijelimo
117

VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE

njegove radosti i boli, tako da uistinu možemo shvatiti potrebe i pružiti svoj doprinos da na njih odgovorimo? »Ista velikodušnost i samoodricanje koji su
potaknuli utemeljitelje – tražio je već sveti Ivan Pavao II. – moraju pokretati vas, njihove duhovne sinove, da održavate živima karizme da se one, istom
onom snagom Duha Svetoga koji ih je pobudio,
nastave obogaćivati i prilagođavati, ne gubeći svoj
istinski značaj, kako biste se stavili u službu Crkve i
priveli punini uspostavu njegova Kraljevstva«1.
U sjećanju na početke izlazi na vidjelo još jedan
sastavni dio projekta posvećenog života. Utemeljitelji i utemeljiteljice su bili očarani jedinstvom
Dvanaestorice s Isusom kao i zajedništvom kojim
se odlikovala prva jeruzalemska zajednica. Osnivanjem vlastite zajednice svi su oni kanili ponovno
stvoriti te evanđeoske modele, gdje će svi biti jedno
srce i jedna duša, uživati Gospodinovu prisutnost
(usp. Perfectae caritatis, 15).
Živjeti sadašnjost s velikom ljubavlju znači postati »prekaljeni u zajedništvu«, »svjedoci i tvorci
onog ‘plana zajedništva’ koje je na vrhuncu čovjekove povijesti po Božjem naumu«2. U društvu sukoba,
teškog suživota među različitim kulturama, tlačenja
slabih, nejednakosti, pozvani smo pružiti konkretni
model zajedništva koji, kroz priznavanje dostojanstva svake osobe i dijeljenje dara kojeg svaki može
biti nositelj, omogućuje živjeti bratske odnose.
Budite dakle muškarci i žene zajedništva, odvažite se da budete prisutni ondje gdje postoje razlike
i napetosti, i budite vidljivi znak prisutnosti Duha
Svetoga koji ulijeva u srca veliku ljubav da svi budemo jedno (usp. Iv 17, 21). Živite mistiku susreta:
»sposobnost čuti, slušati druge osobe. Sposobnost
zajedničkog traženja puta, metode«3, puštajući da
vas u tome prosvjetljuje odnos ljubavi među Božanskim osobama (usp. 1 Iv 4,8) kao model svakog
interpersonalnog odnosa.
3. Prigrliti budućnost s nadom želi biti treći cilj
ove Godine. Poznate su nam teškoće s kojima suočava posvećeni život u svojim različitim oblicima:
opadanje zvanjâ i starenje, napose u zapadnom
svijetu, ekonomski problemi kao posljedica teške ekonomske krize, izazovi internacionalizacije i

118

globalizacije, zamke relativizma, marginalizacija i
društvena beznačajnost… Upravo u tim nesigurnostima, koje dijelimo s mnogim našim suvremenicima, ostvaruje se naša nada, plod vjere u Gospodina povijesti koji nam nastavlja ponavljati: »Ne
boj… se: jer ja sam s tobom« (Jr 1, 8).
Nada o kojoj govorimo ne temelji se na brojevima ili djelima, nego na Onome u kojeg smo stavili
svoje pouzdanje (usp. 2 Tim 1, 12) i kojem »ništa
nije nemoguće« (Lk 1, 37). To je nada koja ne razočarava i koja će omogućiti posvećenom životu
da nastavi ispisivati veliku povijest u budućnosti,
koju moramo uvijek imati pred očima, svjesni da
nas prema njoj odlučno vodi Duh Sveti kako bi nastavio s nama činiti velike stvari.
Ne podlegnite napasti brojeva i djelotvornosti,
a još manje napasti da se uzdate u vlastite snage.
Istražujte obzore svoga života i sadašnjeg trenutka
»u budnom bdjenju«. S Benediktom XVI. vam ponavljam: »Ne pridružujte se zlogukim prorocima
koji naviještaju svršetak ili besmisao posvećenog
života u današnjoj Crkvi; radije se zaodjenite Isusom Kristom i zaogrnite oružjima svjetlosti – kao
što poziva sveti Pavao (usp. Rim 13, 11-14) – te ostanite budni i bdijte«4. Nastavimo i uvijek se iznova
vraćajmo na svoj put s povjerenjem u Gospodina.
Obraćam se poglavito vama, mladi. Vi ste sadašnjost zato što već aktivno živite u krilu svojih ustanova, pružajući presudan doprinos svježinom i velikodušnošću svog opredjeljenja. Vi ste istodobno i
njihova budućnost jer ćete ubrzo biti pozvani preuzeti vodeću ulogu u animaciji, izgradnji (formaciji),
služenju, misiji. U ovoj ćete Godini vi voditi glavnu
riječ u dijalogu sa starijim naraštajem. U bratskom
zajedništvu moći ćete se obogatiti njegovim iskustvom i mudrošću i, istodobno, moći ćete mu dozvati u svijest ideale koje je upoznao na početku svog
redovničkog života, pružiti polet i svježinu svog zanosa, te ćete tako zajedničkim snagama iznjedriti
nove načine življenja evanđelja i sve prikladnije odgovore na potrebe za svjedočenjem i naviještanjem.
Raduje me saznanje da ćete vi mladi iz različitih
ustanova imati prigode za svoje susrete. Neka susret postane uobičajeni put zajedništva, uzajamne
potpore i jedinstva.
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II – Očekivanja za Godinu posvećenog života

Što napose očekujem od ove Godine milosti posvećenog života?

1. Prije svega da bude uvijek istina ono što sam
jednom rekao: »Gdje god su redovnici ondje je radost«. Pozvani smo iskusiti i pokazati da je Bog
sposoban ispuniti naše srce i učiniti nas sretnima, te nema potrebe tražiti drugdje našu sreću;
da istinsko bratstvo življeno u našim zajednicama jača našu radost; da nas naš potpuni dar u služenju Crkvi, obiteljima, mladima, starijima, siromašnima ostvaruje kao osobe i daje puninu našem
životu.
Da među nama ne bude tužnih lica, nesretnih i
nezadovoljnih osoba, jer »nasljedovanje s tugom na
licu je žalosno nasljedovanje«. I mi, kao i svi drugi
muškarci i žene, doživljavamo teškoće, noći duha,
razočaranja, bolesti, opadanje snaga zbog starenja.
Upravo u ovome morali bismo pronaći »savršenu
radost«: naučiti prepoznati Kristovo lice koji je bio
u svemu sličan način te dakle iskusiti radost znajući da smo slični njemu koji, iz ljubavi prema nama,
nije se sustezao podnijeti križ.
U društvu koje se razmeće kultom eﬁ kasnosti,
salutizma, uspjeha i koje marginalizira siromašne
i isključuje »gubitnike«, možemo, svojim životom,
svjedočiti istinu svetopisamskih riječi: »kad sam
slab, onda sam jak« (2 Kor 12, 10).
Na posvećeni život možemo primijeniti ono što
sam napisao u apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium, navodeći jednu homiliju Benedikta XVI.:
»Crkva ne raste kroz prozelitizam već ‘privlačnošću’« (br. 14). Dà, posvećeni život ne raste ako organiziramo lijepe kampanje za promicanje zvanja, već
ako djevojke i mladići koji nas susretnu osjete privlačnost prema duhovnom zvanju, ako vide da smo
sretni muškarci i žene! Isto tako apostolska djelotvornost posvećenog života ne ovisi o djelotvornosti i snazi sredstava koja se koriste. Vaš je život taj
koji mora govoriti, život koji zrači radošću i ljepotom življenja evanđelja i nasljedovanja Krista.

Ponavljam i vama ono što sam rekao crkvenim
pokretima na proteklom duhovskom bdjenju: »Vrijednost Crkve, u osnovi, je živjeti evanđelje i davati
svjedočanstvo naše vjere. Crkva je sol zemlje, ona
je svjetlo svijeta, pozvana je uprisutniti u društvu
kvasac Božjeg kraljevstva i ona to čini prije svega
svojim svjedočanstvom, svjedočenjem bratske ljubavi, solidarnosti i dijeljenja« (18. svibnja 2013.).
2. Očekujem da »probudite svijet«, jer je proroštvo karakteristično obilježje posvećenog života. Kao što sam poručio generalnim poglavarima:
»evanđeoska radikalnost nije svojstvena samo redovnicima: ona se traži od svih. Ali redovnici slijede Gospodina na poseban način, na proročki način«. Ovo je prioritet koji se danas traži: »biti proroci koji svjedoče kako je Isus živio na ovoj zemlji…
Nikada se redovnik ne smije odreći proroštva« (29.
studenog 2013.).
Prorok prima od Boga sposobnost proniknuti
povijest u kojoj živi i tumačiti događaje: on je nalik
straži koja bdije noću i zna kada će svanuti (usp. Iz
21, 11-12). Poznaje Boga i poznaje muškarce i žene
svoju braću i sestre. Sposoban je razlučivati kao i
prokazivati zlo grijeha i nepravde, jer je slobodan,
ne smije odgovarati drugim gospodarima osim
Bogu, nema drugih interesa osim Božjih. Prorok je
redovito na strani siromaha i nezaštićenih, jer zna
da je sâm Bog na njihovoj strani. Očekujem dakle
da ne održavate živim »utopije«, već da znate stvarati »druga mjesta«, gdje se živi evanđeoska logika
dara, bratstva, prihvaćanja različitosti, uzajamne
ljubavi. Samostani, zajednice, duhovni centri, citadele, škole, bolnice, obiteljski domovi i sva ona
mjesta koja su nastala kao plod karizmatske ljubavi
i kreativnosti i koja će i dalje nastajati s daljnjom
kreativnošću moraju sve više postajati kvasac za
društvo nadahnuto na evanđelju, »grad na gori«
koji govori o istini i snazi Isusovi riječi.
Ponekad, kao što se dogodilo Iliji i Joni, može
doći napast da pobjegnemo, da izbjegavamo zadaću proroka, jer je previše zahtjevna, jer smo umorni, razočarani rezultatima. Ali prorok zna da nije
nikada sam. I nama, kao i Jeremiji, Bog jamči: »Ne
boj… se: jer ja sam s tobom da te izbavim« (Jr 1, 8).
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3. Redovnici i redovnice, kao i sve druge posvećene osobe, naziva se, kao što sam maloprije podsjetio, »prekaljenima u zajedništvu«. Očekujem
zato da »duhovnost zajedništva«, na koju je pokazao Ivan Pavao II., postane stvarnost te da vi budete prvi koji će postati svjesni »velikog izazova koji
je pred nama« u ovom novom tisućljeću: »učiniti Crkvu domom i školom zajedništva«5. Uvjeren
dam da ćete u ovoj Godini ozbiljno raditi na tome
da ideal bratstva kojeg su težili postići utemeljitelji i utemeljiteljice raste na raznim razinama, kao u
koncentričnim krugovima.
Zajedništvo se ostvaruje prije svega u pojedinim zajednicama svake ustanove. U vezi s tim vas pozivam
da ponovno pročitate moje česte istupe u kojima se
ne umaram ponoviti da su kritike, ogovaranja, zavisti, ljubomore, antagonizmi stavovi kojima nema
mjesta u našim kućama. Kada su te pretpostavke
ispunjene hod ljubavi koji se otvara pred nama je
malne beskonačan, jer se tada teži uzajamnom prihvaćanju i pažnji, provodi se u djelo zajedništvo materijalnih i duhovnih dobara, bratsko ispravljanje,
poštivanje prema slabijima… To je »’mistika’ zajedničkog života«, koja naš život čini »svetim putovanjem«6. Moramo također preispitati odnos među
osobama koje pripadaju različitim kulturama, s obzirom na to da naše zajednice postaju sve više internacionalne. Kako dopustiti svakome da se izražava,
da bude prihvaćen sa svojim speciﬁčnim darovima,
da postane u punini suodgovoran?
Očekujem nadalje da se poveća zajedništvo
među članovima različitih ustanova. Ne bi li ova
Godina trebala biti prilika da se s većom hrabrošću izađe iz granica vlastite ustanove kako bi se zajednički stvaralo, na lokalnoj i općoj razini, zajedničke projekte formacije, evangelizacije, socijalnih
djelovanja? Na taj će se način moći djelotvornije
pružiti stvarno proročko svjedočenje. Zajedništvo
i susret među različitim karizmama i zvanjima je
hod nade. Nitko ne gradi budućnost tako da se izolira, niti isključivo vlastitim snagama, već tako da
se prepozna u istini zajedništva koje se uvijek otvara susretu, dijalogu, slušanju, uzajamnom pomaganju i štiti nas od bolesti autoreferencijalnosti.
Istodobno, posvećeni je život pozvan težiti iskrenoj sinergiji među svim pozivima u Crkvi,
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počevši od prezbiterâ i laikâ, odnosno »da omogući rast duhovnosti zajedništva prije svega u vlastitoj sredini, a zatim u samoj crkvenoj zajednici i
preko njezinih granica«7.

4. Očekujem, nadalje, od vas ono što tražim od
svih članova Crkve: izaći iz samih sebe i poći na
egzistencijalne periferije. »Pođite po svem svijetu«
bile su posljednje riječi koje je Isus uputio svojima
i koje nastavlja upućivati danas svima nama (usp.
Mk 16, 15). Postoji čitav jedan svijet koji čeka: osobe koje su izgubile nadu, obitelji u teškoćama, napuštena djeca, mladi kojima je oduzeta budućnost,
bolesnici i starije napuštene osobe, bogati siti dobrima i s prazninom u srcu, muškarci i žene u traženju smisla života, oni koji žeđaju za Bogom…
Ne budite prignuti nad samima sobom, ne dopustite da vas uguše male zadjevice u kući, ne ostanite zatvorenici svojih problema. Ovi će se riješiti ako budete išli van pomagati drugima da riješe
svoje probleme i naviještaju radosnu vijest. Naći
ćete život darivajući život, naći ćete nadu dajući
nadu, ljubav ljubeći.
Očekujem od vas konkretne geste prihvaćanja
izbjeglica, blizine siromašnima, kreativnosti u katehezi, u naviještanju evanđelja, u uvođenju u molitveni život. Samim tim nadam se da će doći do
racionalizacije struktura, ponovnog korištenja velikih kuća za djela koja više odgovaraju sadašnjim
potrebama evangelizacije i karitasa, te prilagodbe
djelâ novim potrebama.

5. Očekujem da se svi oblici posvećenog života
propitkuju o onome što Bog i današnji svijet traže.
Samostani i grupe kontemplativnog usmjerenja
mogli bi dogovarati međusobne susrete, odnosno
povezivati se na najrazličitije načine sa ciljem uzajamne razmjene iskustava o molitvenom životu, o
tome kako rasti u zajedništvu sa čitavom Crkvom,
kako podupirati progonjene kršćane, kako prihvaćati i pratiti oni koji teže intenzivnijem duhovnom
životu ili trebaju duhovnu ili materijalnu potporu.
Isto će moći činiti karitativne ustanove, posvećene poučavanju, promicanju kulture, zatim
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one koje su prionule naviještanju evanđelja ili vrše
pojedine pastoralne službe, te svjetovne ustanove u njihovoj kapilarnoj prisutnosti u društvenim
strukturama. Maštovitost Duha Svetoga je iznjedrila tako različite načine života i djela koje nije
moguće lako nabrojiti ili uklopiti u unaprijed sastavljene obrasce. Nije mi stoga moguće referirati
se na svaki pojedini karizmatski oblik. Ipak, nitko ne bi smio u ovoj Godini izmaknuti ozbiljnom
preispitivanju o svojoj prisutnosti u životu Crkve i
o načinu na koji odgovara na stalna i nova pitanja
koja se uzdižu oko nas, na vapaj siromašnih.
Jedino u toj pozornosti na potrebe svijeta i u
poučljivosti poticajima Duha, ova će se Godina posvećenog života pretvoriti u istinski kairòs, Božje
vrijeme bogato milošću i preobrazbom.

III – Obzorja Godine posvećenog života
1. Ovim svojim pismom, osim posvećenim osobama, obraćam se i vjernicima laicima koji, s njima dijele ideale, duh, poslanje. Neke redovničke ustanove
imaju u vezi s tim drevnu tradiciju, drugi pak tek nedavna iskustva. Doista, oko svake redovničke obitelji,
kao i oko družbi apostolskog života i samih svjetovnih ustanova, postoji veća obitelj, »karizmatska obitelj«, koja obuhvaća više ustanova koje se prepoznaju
u istoj karizmi, i poglavito Kristove vjernike laike koji
se osjećaju pozvanima, upravo u svojem laičkom staležu, pripadati istoj karizmatskoj stvarnosti.
Potičem i vas, laici, da živite ovu Godinu posvećenog života kao milost koja vas može učiniti
svjesnijima primljenog dara. Slavite je sa čitavom
»obitelji«, da biste zajedno rasli i odgovorili na pozive Duha Svetoga u današnjem društvu. U nekim
prigodama, kada se u ovoj godini budu organizirali
zajednički susreti posvećenih osoba različitih ustanova, pobrinite se da i vi budete ondje prisutni kao
izraz jednog Božjeg dara, tako da upoznate iskustva
drugih karizmatskih obitelji, drugih skupina laika
te se tako uzajamno obogaćujete i podupirete.

2. Godina posvećenog života ne tiče se samo
posvećenih osoba, već čitave Crkve. Obraćam se

tako čitavom kršćanskom narodu da postane sve
više svjestan dara kojeg predstavlja prisutnost tolikih posvećenih muškaraca i žena, tih baštinika velikih svetaca koji su istkali povijest kršćanstva. Što
bi bila Crkva bez svetog Benedikta i svetog Bazilija,
bez svetog Augustina i svetog Bernarda, bez svetoga Franje i svetog Dominika, bez Ignacija Loyolskog i svete Terezije Avilske, bez svete Anđele Merici i svetog Vinka Paulskog? Taj je popis gotovo
beskonačan, seže sve do svetog Ivana Bosca i blažene Terezije iz Kolkate. Blaženi Pavao VI. je rekao:
»Bez toga konkretnog znaka, ljubav koja pokreće
čitavu Crkvu našla bi se u opasnosti da ohladi, spasenjski paradoks evanđelja da otupi, ‘sol’ vjere da se
razvodni u svijetu koji prolazi kroz razdoblje sekularizacije« (Evangelica testiﬁcatio, 3).
Pozivam dakle sve kršćanske zajednice da u ovoj
Godini prije svega zahvaljuju Gospodinu i sa zahvalnošću se spominju primljenih dobara i koja i dalje
primamo po svetosti utemeljitelja i utemeljiteljica i
vjernosti vlastitoj karizmi tolikih posvećenih osoba.
Pozivam vas da se svi okupite oko posvećenih osoba, da se radujete zajedno s njima, da dijelite s njima
teškoće, da s njima surađujete, koliko je to moguće, u
ostvarivanju njihove službe i njihova djela, koji su u
konačnici služba i djelo čitavo Crkve. Dajte da osjete
ljubav i toplinu čitavog kršćanskog naroda.
Blagoslivljam Gospodina zbog sretne podudarnosti Godine posvećenog života sa Sinodom o obitelji. Obitelj i posvećeni život su pozivi koji nose
bogatstva i milost za sve, prostori humanizacije u
izgrađivanju vitalnih odnosa, mjesta evangelizacije. Oni se mogu uzajamno pomagati.
3. Ovim svojim pismom usuđujem se obratiti
također posvećenim osobama i članovima bratstava i zajednica koji pripadaju Crkvama čija se tradicija razlikuje od katoličke. Monaštvo je baština
nepodijeljene Crkve i još je uvijek veoma živo kako
u pravoslavnim Crkvama tako i u Katoličkoj crkvi.
Na njemu se, kao i na drugim kasnijim iskustvima
iz razdoblja u kojem je zapadna Crkva bila još uvijek ujedinjena, nadahnjuju slične inicijative ponikle na tlu crkvenih zajednica reformacije, koje su
zatim nastavile rađati u svome krilu daljnje izraze
bratskog zajedništva i služenja.
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Kongregacija za ustanove posvećenog života i
družbe apostolskog života isplanirala je inicijative
kojima je cilj omogućiti susrete pripadnika iskustava posvećenog i bratskog života različitih Crkava.
Toplo preporučujem te susrete kako bi poraslo međusobno poznavanje, poštivanje, uzajamna suradnja, tako da ekumenizam posvećenog života bude
na pomoć sveobuhvatnom hodu prema jedinstvu
među svim Crkvama.
4. Ne smijemo zatim zaboraviti da je fenomen
monaštva i ostalih izraza redovničkog bratstva
prisutan u svim velikim religijama. Ne nedostaje,
čak i ustaljenih, iskustava dijaloga među monaškim zajednicama Katoličke crkve i nekih velikih
religijskih tradicija. Nadam se da će Godina posvećenog života biti prigoda za ocjenjivanje prijeđenog
puta, za senzibiliziranje posvećenih osoba na tome
polju, kako bi se preispitali koje daljnje korake treba poduzeti prema sve dubljem uzajamnom poznavanju i oko suradnje na svim zajedničkim područjima služenja ljudskom životu.

podupirući, animirajući, pomažući u razlučivanju;
s nježnošću i ljubavlju budite bliski onim posvećenim osobama koje se nalaze u situacijama patnji
i slabosti, i, prije svega, prosvjetljujte svojim učenjem Božji narod o vrijednosti posvećenog života
tako da u Crkvi zablista njegova ljepota i svetost.

Povjeravam Mariji, Djevici slušanja i kontemplacije, prvoj učenici svoga ljubljenog Sina, ovu
Godinu posvećenog života. U nju, ljubljenu Očevu
kćer urešenu svim darovima milosti, gledamo kao
u nenadmašni uzor onog nasljedovanja u ljubavi
prema Bogu i u služenju bližnjemu.
Zahvalan već sada zajedno s vama za darove
milosti i svjetla kojima će nas Gospodin obogatiti,
sve vas pratim apostolskim blagoslovom.

Iz Vatikana, 21. studenog 2014., spomendan
Prikazanja Blažene Djevice Marije.

Zajednički hod je uvijek jedno obogaćenje i
može utrti nove putove odnosima između narodâ i
kulturâ koji su u ovom razdoblju obilježeni silnim
teškoćama.

FRANJO

_______
1

5. Obraćam se na kraju na poseban način mojoj
braći u biskupstvu. Neka ova Godina bude prigoda da se od srca i s radošću prihvati posvećeni život kao duhovno bogatstvo koje pridonosi dobru
čitava Kristova tijela (usp. Lumen gentium, 43) a ne
samo redovničkih obitelji. »Posvećeni život je dar
Crkvi, rađa se u Crkvi, raste u Crkvi, sav je usmjeren na Crkvu«8. Zbog toga, kao dar Crkvi, to nije
izdvojena ili marginalna stvarnost, već joj intimno
pripada, u samom je srcu Crkve kao odlučujući
čimbenik njezina poslanja, budući da izražava duboku narav kršćanskog poziva i težnju čitave Crkve Zaručnice prema jedinstvu s njezinim Zaručnikom; dakle »nepobitno pripada njezinu životu i
svetosti« (isto, 44).
U tome kontekstu pozivam vas, pastire partikularnih Crkava, na posebnu brižnu skrb u promicanju u vašim zajednicama različitih karizmi,
bilo onih čiji korijeni sežu u prošlost bilo novih,
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Apost. pismo Los caminos del Evangelio, redovnicima i redovnicama Latinske Amerike u prigodi 500. obljetnice evangelizacije novoga svijeta, 29. lipnja 1990., 26.

2
Sveta kongregacija za redovnice i svjetovne ustanove, Redovnici i promicanje čovjeka, 12. kolovoza 1980., 24.
3
Govor rektorima i učenicima papinskih zavodâ i konvikata,
12. svibnja 2014.
4

Homilija na blagdan Isusova prikazanja u hramu, 2. veljače
2013.

5

Apost. pismo Nadolaskom novog tisućljeća (Novo millennio
ineunte), 6. siječnja 2001., 43.

6

Apost. pob. Evangelii gaudium, 24. studenog 2013., 87.

7

Ivan Pavao II., Posinod. apost. pob. Vita consecrata, 25.
ožujka 1996., 51.

8

Nj.P. mons. J. M. Bergoglio, Intervent na Sinodi o posvećenom životu i njegovu poslanju u Crkvi i svijetu, XVI. opća
kongregacija, 13. listopada 1994.
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PAPINA VIDEO-PORUKA UZ POČETAK GODINE
POSVEĆENOGA ŽIVOTA
Subota, 29. 11. 2014.

Draga braćo i sestre,

iako sam ﬁzički daleko zbog mog služenja općoj Crkvi, osjećam se duboko povezanim sa svim
posvećenim muškarcima i ženama na početku godine za koju sam htio da bude posvećena posvećenom životu.
Srdačno pozdravljam sve članove Kongregacije
za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, te sve okupljene u bazilici Svete Marije Velike (Santa Maria Maggiore), pod nježnim
pogledom Blažene Djevice Salus populi romani,
na ovom molitvenom bdjenju. Zajedno s vama pozdravljam sve posvećene muškarce i žene koji žive
i rade u svijetu.
U ovoj prigodi moje prve riječi su ispunjene zahvalnošću Gospodinu za dragocjeni dar posvećenog života Crkvi i svijetu. Ova Godina posvećenog
života je prilika da svi članovi Božjega naroda zahvale Gospodinu, od kojeg su sva dobra, za dar posvećenog života, vrednujući ga na prikladan način.
Vama, draga braćo i sestre posvećene osobe, jednako tako upućujem zahvalu za ono što jeste i što
činite u Crkvi i u svijetu: neka to bude “snažno vrijeme” da slavite s cijelom Crkvom dar vašeg poziva
i oživite svoje proročansko poslanje.
Ponavljam vam danas ono što sam već u nekoliko
navrata rekao: “Probudite svijet! Probudite svijet!”
Kako?
Stavite Krista u središte svog postojanja. Budući
da je temeljno pravilo vašega života “nasljedovanje
Isusa Krista, kako je predloženo u evanđelju” (Perfectae caritatis 2), posvećeni život se u bîti sastoji u osobnom prianjanju osobno uz njega. Tražite,
drage posvećene osobe, neprestano Krista, tražite

njegovo lice, neka on zauzima središnji dio vašeg
života, kako biste se preobrazili u “živo sjećanje na
način postojanja i postupanja Isusa kao utjelovljene Riječi pred Ocem i pred braćom” (VC 22). Poput
apostola Pavla, dopustite da vas on osvoji, usvojite njegove osjećaje i njegov način života (usp. isto,
18.); pustite da vas njegova ruka dotakne, njegov
glas vodi, njegova milost podupire (usp. isto, 40).
To nije lako, ali pustite da vas njegova ruka dotakne, njegov glas vodi, njegova milost podupire.
I s Kristom, uvijek uzimajte za svoje polazište
evanđelje! Prihvatite ga kao oblik života i pretočite
ga u svakodnevne geste obilježene jednostavnošću
i dosljednošću, pobjeđujući kušnju da ga se pretvori u ideologiju. Evanđelje će sačuvati “poletnost”
vašeg života i poslanja, i učinit će ih aktualnima
i privlačnima. Neka evanđelje bude čvrsto tlo gdje
ćete hrabro kročiti naprijed. Neka ono za vas, drage posvećene osobe, koji ste pozvani biti “živa egzegeza” evanđelja, bude temelj i posljednja referentna točka vašega života i poslanja.
Izađite iz svojega gnijezda i krenite prema periferijama muškaraca i žena današnjice! Zbog toga,
pustite da vas Krist susretne. Susret s njim će vas
gurnuti ususret drugima i povesti vas prema najpotrebitijima, najsiromašnijima. Doći ćete do periferija koje čekaju svjetlo evanđelja (usp. Evangelii
gaudium, 20). Nastanite se na granicama. To će od
vas tražiti budnost da otkrijete novost Duha; pronicavost da prepoznate složenost novih granicâ;
razlučivanje da utvrdite granice i postupate na odgovarajući način; i uranjanje u stvarnost, “dotičući
Kristovo trpeće tijelo u narodu” (Ibid., 24).
Draga braćo i sestre pred vama su mnogi izazovi, ali oni postoje zato da se prevladaju. “Budimo realisti, ali ne gubimo radost, odvažnost i predanost
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ispunjenu nadom! Ne dopustimo da nam se ukrade
misionarska snaga!” (Ibid., 109).
Neka nas Marija, žena uronjena u razmatranje
otajstva Boga u svijetu i u povijesti, žena spremna priteći u pomoć drugima (Lk 1, 39) i zato uzor svakom
učeniku-misionaru, prati u ovoj Godini posvećenog
života koju stavljamo pod njezin majčinski pogled.

Svima vama sudionicima molitvenog bdjenja u
Svetoj Mariji Velikoj i svim posvećenim muškarcima i ženama od srca udjeljujem blagoslov i molim
vas da molite za mene. Gospodin vas blagoslovio i
Majka Božja čuvala!

PORUKA SVETOG OCA REDOVNICIMA I REDOVNICAMA
NA MISI OTVORENJA GODINE POSVEĆENOG ŽIVOTA
Nedjelja, 30. 11. 2014.

Dragi redovnici i redovnice,
s velikom vam se radošću obraćam ovom važnom prigodom koju predstavlja euharistijsko slavlje
na početku Godine posvećenog života. Toliko sam
želio biti osobno prisutan među vama, kao što sam
već zajamčio, ali Božja je volja odredila drugačije.
U sazivanju ove Godine posvećenog života, pedeset godina nakon proglašenja koncilskog dekreta Perfectae caritatis o prilagođenoj obnovi redovničkog života, prije svega sam htio predložiti cijeloj
Crkvi ljepotu i dragocjenost ovog osobitog oblika
sequela Christi, kojeg predstavljate svi vi koji ste
se odlučili ostaviti sve da nasljedujete Krista izbliza ispovijedanjem evanđeoskih savjeta. Kroz razne
inicijative koje će se provoditi u narednim mjesecima ovdje u Rimu kao i u svim dijelovima svijeta,
vaše svijetlo svjedočenje životom bit će poput svjetiljke postavljene na svijećnjak da daje svjetlost i
toplinu čitavom Božjem narodu. Ponovno vam dakle upućujem usrdni poziv kojeg sam uputio prije godinu dana vrhovnim poglavarima: probudite
svijet, prosvijetlite ga svojim proročkim svjedočenjem kojim idete protiv struje!
Kako ćete ostvariti taj poziv, ne samo u ovoj
posebnoj Godini posvećenoj vama već uvijek? Naznačujem vam tri programatske riječi.
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Budite radosni! Pokažite svima da nasljedovati
Krista i provoditi u djelo njegovo evanđelje ispunjava vaše srce srećom. Zarazite tom radošću sve
one koji su vam blizu, i tada će vas mnogi pitati za
razlog te radosti i osjetiti želju dijeliti s vama vašu
divnu i zanosnu evanđeosku avanturu.
Budite hrabri! Oni koji osjećaju da ih Gospodin
ljubi znaju se potpuno pouzdati u njega. Tako su
učinili vaši utemeljitelji i utemeljiteljice, otvarajući
nove putove služenja Kraljevstvu Božjem. Snagom
Duha Svetoga koji je s vama, kročite ulicama svijeta i pokazujte inovativnu moć evanđelja koja, ako
se provodi i djelo, izvodi i danas čuda i može dati
odgovore na sva čovjekova pitanja.
Budite žene i muškarci zajedništva! Čvrsto ukorijenjeni u osobno zajedništvo s Bogom, koje ste
izabrali kao porro unum (Lk 10, 42) svoga života,
budite neumorni graditelji bratstva, prije svega provodeći među sobom u djelo zakon evanđelje uzajamne ljubavi, a zatim sa svima, pogotovo s najsiromašnijima. Pokažite da sveopće bratstvo nije utopija, već san samog Isusa za cijelo čovječanstvo.
Drage posvećene žene i muškarci, hvala vam što
ste došli danas ovdje kako bi svečano započeli Godinu posvećenog života. Zahvaljujem također kardinalu Joãou Braz de Avizu, prefektu Kongregacije
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za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, koji predsjeda euharistiji u moje ime.
Želim izraziti svoju zahvalnost i mons. Joséu Carballu i svim članovima dikasterija, koji rade s velikodušnošću za dobar uspjeh događaja planiranih
za ovu godinu.

Dok povjeravam Djevici Mariji, ljubljenoj Očevoj kćeri, koju je Duh Sveti obasuo svim milosnim
darovima, i vašem najvišem uzoru, Godinu posvećenog života koja počinje danas, pratim vas svojim
molitvama i rado udjeljujem vama ovdje prisutnima svoj apostolski blagoslov.

PORUKA POVODOM GODINE POSVEĆENOG ŽIVOTA
Vijeća Hrvatske biskupske konferencije
za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života i
Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica

Poštovane redovnice, redovnici i laici posvećeni u
svijetu,
drage sestre i draga braćo u Kristu!
1. Papa Franjo nas je obradovao odredivši da
od 1. prosinca 2014. do 2. veljače 2016. proslavimo Godinu posvećenog života. Kao što je već u najavi ove godine bilo rečeno, prilika je to da se sa
zahvalnošću spomenemo nedavne prošlosti, osobito razdoblja od Drugog vatikanskog sabora, da s
nadom prigrlimo budućnost svjesni da kriza kroz
koju prolazi društvo i sama Crkva dotiče u punini i
posvećeni život, te da sa strašću živimo sadašnjost,
u ozračju istinskoga prijateljstva, dubokoga zajedništva, a onda i prave zaljubljenosti u Krista. Na taj
način odgovaramo i na poziv pape Franje da »iziđemo iz sebe«, da budemo »Crkva u izlasku«, a to
znači da živimo slobodu Božjega poziva. Potrebno
je stoga napustiti ili premisliti neke tradicionalne
oblike i načine prisutnosti i djelovanja posvećenih osoba kako bi se mogao udahnuti »čisti zrak
Duha Svetoga, koji nas oslobađa usredotočenosti
na same sebe skrivene pod plaštom izvanjske pobožnosti lišene Boga« (Radost evanđelja, Apostolska pobudnica o navještaju evanđelja, 24. studenoga 2013., 97).

2. U ovom se duhu dobro nadahnuti na izvornoj
karizmi svake pojedine zajednice. Neke su zajednice kroz protekle godine već obilježile značajne
obljetnice. Tako je u franjevačkoj obitelji prvi franjevački red proslavio 800. obljetnicu svojega utemeljenja, a drugi red, to jest klarise, svojega, dok su
pripadnici Franjevačkog svjetovnog reda obilježili
obljetnice svojih zaštitnika. Svjetovni instituti spomenuli su se prije dvije godine 65. obljetnice dokumenta kojim je papa Pio XII. i službeno potvrdio
stalež potpune posvete Bogu u svijetu. Isusovci su
proslavili 200. obljetnicu obnove Družbe Isusove,
dok salezijanci obilježavaju 200. obljetnicu rođenja don Ivana Bosca. Karmelićanke i karmelićani
obilježit će u 2015. godini 500. obljetnicu rođenja
sv. Terezije Avilske. Dominikanci, dominikanke i
cijela dominikanska obitelj već se nekoliko godina pripremaju za proslavu 800. obljetnice potvrde
svojega reda koja će biti 2016. godine. Zasigurno
bi se moglo nabrojati još važnih obljetnica zajednica koje djeluju u našem narodu. Ove obljetnice
nisu tek prigoda za sjećanje i slavlje, nego milosni
trenutak ponovnog promišljanja o vlastitim korijenima, kao i usklađivanja života zajednice i njezinih
pojedinih članova s idealima koji su nam predloženi, vodeći računa o vremenu u kojemu živimo i
zadaćama koje to vrijeme stavlja pred nas.
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3. Takvo usklađivanje dovodi do »izlaska« osoba posvećenog života i čitavih zajednica iz sebe samih, te ih otvara djelovanju Duha Svetoga. Pritom
valja izbjeći opasnost da se u sukobu između ideala i stvarnosti osporava sve što je do sada činjeno, ali i opasnost pasivnog pristajanja uz sadašnje
stanje. Krizu, koja se često očituje i kao kriza zvanja za posvećeni život, valja shvatiti kao izazov za
promjene i poziv na osobno obraćenje, ali i na zauzetije zajedničko nasljedovanje Gospodina, zauzetiji zajednički hod kroz pustinju na putu izlaska.
Pritom je od temeljnog značenja povjerenje u Boga
koji izabire, poziva i šalje. Bog je svoj narod vodio kroz pustinju u obliku stupa od ognja i oblaka
(usp. Izl 14,24). U tom oblaku prepoznajemo oganj
Duha. »Ako ponekad i hodimo u tami i mlakosti,
koje bi mogle uznemiriti naša srca (usp. Iv 14,1),
neka vjera ponovno probudi sigurnost da unutar
toga oblaka nije nestalo Gospodinove prisutnosti:
ona je ‘oblak s dimom danju, a noću sjaj ognja žarkoga’ (Iz 4,5), te nadilazi tamu« (Ispitujte, Pismo
Kongregacije za ustanove posvećenog života i zajednice apostolskoga života, 8. rujna 2014., 3). To
znači uvijek iznova s povjerenjem kretati za Bogom i njegovim pozivom.
4. Živeći i djelujući s takvim povjerenjem redovnice, redovnici i Bogu posvećeni laici u svijetu postaju znak Božjeg kraljevstva i u našem hrvatskom
društvu opterećenu neimaštinom, nepovjerenjem i
podjelama različitih vrsta. Vjernim življenjem zavjeta oni postaju znak vjernosti Bogu, a tako i znak
svima koji nastoje živjeti predbračnu i bračnu vjernost u društvu u kojem ona nije na velikoj cijeni.
Svojim zauzimanjem za svakog čovjeka i prepoznavanjem potreba svakoga, Bogu posvećene osobe na
istaknuto mjesto stavljaju vrijednost života i vrijednost ljudske osobe, bez obzira na njezinu pripadnost, stalež i ulogu u društvu. Življenjem istinskoga siromaštva one mogu biti ljekovito obogaćenje
društvu opterećenu korupcijom i slijepim gomilanjem materijalnih dobara, jer svojim životom pokazuju prema duhovnim dobrima i pravim vrijednostima. Bogu posvećene osobe znak su »mističnoga,
kontemplativnog bratstva, koje zna gledati na svetu
veličinu bližnjega, koje zna otkriti Boga u svakom
čovjeku, koje zna podnositi neugodnosti zajedničkog života držeći se Božje ljubavi, koje zna otvoriti
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srce Božjoj ljubavi da traži sreću drugih kao što je
traži Otac dobri« (Radost evanđelja, 92).
5. Godina posvećenog života prilika je i za cijelu
Crkvu u našem narodu da još snažnije uoči vrijednost ovog oblika života. U tome će posebnu ulogu
imati i slavlja otvaranja Godine posvećenog života
koja će biti organizirana u pojedinim biskupijama.
Pozivamo sve da se uključe u Nacionalno hodočašće i susret redovnika, redovnica i Bogu posvećenih laika u svijetu 14. ožujka 2015. u Mariji Bistrici. Posebno značenje kroz ovu godinu imat će zasigurno i Dan posvećenog života koji vam svima
već sada od srca čestitamo. Na razini opće Crkve
priprema se velik broj događanja. Izdvajamo molitveni lanac koji će se 8. prosinca 2014. održati u
monaškim i kontemplativnim zajednicama u cijelome svijetu. Premda su izabrani samostani i zajednice iz cijeloga svijeta koji će u tom molitvenom
događaju sudjelovati, potičemo osobito kontemplativne samostane u našoj domovini da taj dan obilježe posebnom molitvom za sve Bogu posvećene
osobe kao i za uspjeh nakana vezanih uz Godinu
posvećenog života.
6. Pozivamo i sve ostale redovnice, redovnike i
Bogu posvećene laike u svijetu da se u molitvenom
ozračju zauzeto uključe u pripremu, obilježavanje
i odgovorno življenje Godine posvećenog života,
kako bi vrijedan biser njihova poziva ponovno u
našoj domovini zasjao punim sjajem!
S tim mislima od srca vam želimo blagoslovljenu Godinu posvećenog života!

Na spomendan Prikazanja Blažene Djevice Marije u Hramu, 21. studenoga 2014.

U ime Vijeća Hrvatske biskupske konferencije
za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života:
Msgr. Mate Uzinić, predsjednik

U ime Hrvatske konferencije viših redovničkih
poglavara i poglavarica:
Fra Jure Šarčević, predsjednik
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HODOGRAM GODINE POSVEĆENOG ŽIVOTA

Posvećeni život
EVANĐELJE - PROROŠTVO - NADA
u današnjoj Crkvi
Godina posvećenog života
30. studenoga 2014. – 2. veljače 2016.
OTVARANJE
Molitveno bdjenje, 29. studenoga 2014.
Prva nedjelja Došašća, 30. studenoga 2014.
ZATVARANJE
Molitveno bdjenje, 1. veljače 2016.
Svjetski dan posvećenog života, 2. veljače 2016.

- Ekumenski kongres redovnikâ i redovnicâ,
Rim, 22. - 24. siječnja 2015., s molitvenim bdjenjem posljednjeg dana.

toga će se u okviru sabora održati i posebni skupovi za monaški život, za svjetovne ustanove i za
«Ordo virginum»)

- Seminar za odgojitelje i odgojiteljice u posvećenom životu, Rim, 8. - 11. travnja 2015., s molitvenim bdjenjem posljednjeg dana.

- Molitveno bdjenje u Sv. Petru «Proroštvo, svetost i mučeništvo u svijetu», Rim, 30. siječnja 2016.
u 20 sati

- Radionica za mlade redovnike i redovnice,
Rim, 23.-26. rujna 2015.

- Audijencija kod Svetog Oca, Rim, 1. veljače 2016.

- Sabor posvećenog života u jedinstvu, s temom
“Posvećeni život u Crkvi – nasljedovanje evanđelja
prema budućnosti”, Rim, 24. siječnja – 2. veljače 2016.

(U okviru sabora održat će se poseban skup za
ustanove posvećenog života i družbe apostolskog
života s temom «Evanđeosko nasljedovanje – trajni oblik života u Crkvi, pema budućnosti. Procesi
koji su u tijeku», Rim, 27.-30. siječnja 2016.; osim

- Euharistijsko slavlje na zaključenju Godine
posvećenog života, Rim, 2. veljače 2016.
Za biskupijsku, regionalnu, nacionalnu i kontinentalnu razinu predlažu se:

I. ISTRAŽIVAČKE RADIONICE
U organizaciji papinskih sveučilišta koja
vode redovnički redovi o temama i pitanjima
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(quaestiones) povezanima s posvećenim životom
50 godina od Drugoga vatikanskog koncila.

II. MEMORIA SANCTORUM posvećenog života.
Stationes u mjestima od posebnog značenja za
apostolat u svijetu.

III. MEMORIA MARTYRUM 20. i 21. stoljeća.
Stationes u mjestima posebnog svjedočenja u svijetu.

V. SVJETSKI MOLITVENI LANAC MEĐU SAMOSTANIMA.
Stationes u samostanima od posebnog značenja za
monaštvo u svijetu.

VI. VIA PULCHRITUDINIS.
“Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim
u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam
milinu Jahvinu i dom njegov gledam” (Ps 27,4).
Umjetnički jezici u posvećenom životu za kontemplaciju i naviještanje istine i ljepote vjere.

IV. “CRKVA KOJA IZLAZI”.
Putovi svjedočenja evanđelja koje utvrđuju i zajednički provode apostolske ustanove, družbe apostolskog života, monaške ustanove, svjetovne ustanove, ordo virginum, nove ustanove.
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VII. STUDIUM Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života On-line
monaški odsjek za monahinje.
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