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NADBISKUPOVA RIJEČ 

 
 

Poslije susreta Hrvatske katoličke mladeži u Zadru, 8. i 9. svibnja 2010., uputio sam pismo u kojem 
sam zahvalio svima koji su dali svoj obol da su se mladići i djevojke kod nas osjećali kao kod kuće. 
Zadranima je osobito bilo drago što je na svetoj Misi na Višnjiku bilo dvadeset biskupa, preko 350 svećenika 
te više od 30.000 mladih predstavnika iz brojni župa iz Hrvatske i iz inozemstva. Svi oni su se doma vratili s 
osjećajima kako su ovdje nešto lijepo proslavili. I ponijeli su sa sobom doživljaj žive, mlade i raspjevane 
Kristove Crkve o čemu se još uvijek govori i prepričava. 
 

U tom vidu bilo mi je drago u utorak, 15. lipnja 2010., sudjelovati jednim dijelom na susretu 
biskupijskih povjerenika u zadarskom sjemeništu. Na tom susretu koji je predvodio šibenski biskup mons. 
Ante Ivas, povjerenici su vrjednovali organizaciju susreta u Zadru i iznosili svoje dojmove i primjedbe kako 
bi svojim zapažanjima pomogli budućim organizatorima susreta mladih u Sisku. Oni su između ostaloga 
isticali kako je susret uspio jer je bilo dobro i skladno 'umreženo' puno subjekata: od svećenika, župnih 
vikara,  redovnika i redovnica, vjeroučitelja, bogoslova, sjemeništaraca, obitelji, vjernika laika, župnih i 
ekonomskih vijeća, animatora i volontera, članova različitih pokreta i udruga. Svi su bili uključeni i željeli su 
dati svoj osobni doprinos. A uz osigurane tehničke, sigurnosne, medicinske, liturgijske i medijske uvjete i 
Gospodin nas je obradovao i lijepim vremenom pa je sve prošlo u najboljem redu. A sjećamo se onog 
subotnjeg kišnog jutra kad su i metereolozi predviđali još veće pogoršanje toga poslijepodneva. Nije bilo 
lako toga jutra biti domaćinom ili članom organizacijskog odbora. Južina, oblaci i kiša bili su prava kušnja 
vjeri našoj koja je nametala i alternativna rješenja. No, Bog i zadarski nebeski zaštitnici pokazali su kako ima 
izlaza i u bezizlaznim okolnostima. Dogodilo se pravo vremensko čudo. A ono je plod nebrojenih sati 
klanjanja i molitava koje se tijekom godine upućivalo prema nebu za blagoslov i uspjeh ovog susreta.  
Zbog toga nije čudno što su i biskupijski povjerenici za mlade na spomenutom susretu isticali kako je 
'zadarski SHKM bio najbrojniji dosada', kako je imao i 'najviše teškoća i izazova' s kojima se trebalo 
suočiti: smrt nadbiskupa Prenđe i pitanje hoće li se održati ili ne. Praktična pitanja  'kako popuniti 
vrijeme od dolaska u Zadar u ranim popodnevnim satima do početka mise', rečeno je, našla su odgovor 
u 'procesiji s Foruma koja je bila veličanstvena'. Ona je novost ovih susreta, ali je bila 'pun pogodak' 
čulo se na tom susretu. Ideja 'da Zadar vidi mlade, a mladi vide Zadar' bila je odlična. Uz poznatu  
gostoljubivost naših ljudi po župama, povjerenici su isticali i 'kvalitetne ispovijedi koje su bile ozbiljne, 
a neke i životne'. Očito je i 'okolina djelovala pa su otvorili svoju dušu'.  'Ovako nešto lijepo nisam 
odavno doživio. Ovi se mladi znaju drugačije veseliti. Njima nije potrebno da se opijaju kako bi bili 
radosni'. Bogu hvala što su mladi katolici u Zadru pokazali kako se znaju radovati i na drugačiji način. 
Neka im mladost i radost bude u Gospodinu potpuna.  

Mons. Želimir Puljić,  
nadbiskup zadarski 
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Mladi u hodu prema misnom slavlju, SHKM, 8. svibnja 2010. 
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SVETA STOLICA 
 

Poruka pape Benedikta XVI. za 
Svjetski dan molitve za zvanja 2010. 

 

Svjedočanstvo pobuđuje zvanja 
 

Časna braćo u biskupstvu i svećeništvu, draga braćo i 
sestre! 

Svjetski dan molitve za zvanja, koji će se po 47. put 
slaviti na Četvrtu uskrsnu nedjelju – odnosno nedjelju 
Dobrog Pastira – 25. travnja 2010. pruža mi priliku 
predložiti vam da razmišljate o temi koja se dobro 
uklapa u Svećeničku godinu: Svjedočanstvo pobuđuje 
zvanja. Koliko će naši napori koje ulažemo u 
promicanje zvanja uroditi plodom ovisi, naime, u 
prvom redu o Božjem besplatnom djelovanju, ali će 
ih, kao što to potvrđuje pastoralno iskustvo, potpomoći 
također kvaliteta i bogatstvo osobnog i zajedničkog 
svjedočenja onih koji su već odgovorili na 
Gospodinov poziv u svećeničkoj službi i posvećenom 
životu, jer njihovo svjedočanstvo može pobuditi u 
drugima želju da i sami velikodušno odgovore na 
Kristov poziv. Ta je tema dakle usko vezana uz život i 
poslanje svećenikâ i posvećenih osobâ. Zato bih želio 
pozvati sve one koje je Gospodin pozvao raditi u 
njegovu vinogradu da obnove svoj vjerni odgovor, 
napose u ovoj Svećeničkoj godini, koju sam proglasio 
u prigodi 150. obljetnice smrti svetog Ivana Marije 
Vianneya, Arškog župnika, koji je trajni uzor 
prezbitera i župnika. 
Već u Starome zavjetu proroci su bili svjesni da su 
pozvani svojim životom svjedočiti ono što naviještaju 
i bili su spremni suočiti se i s nerazumijeva-njima, 
odbacivanjima i progonstvom. Zadaća koju im je Bog 
povjerio potpuno ih je obuzela, kao "rasplamtjeli 
oganj" u srcu, kojemu čovjek ne može odoljeti (usp. Jr 
20,9) i zato su bili spremni predati Gospodinu ne samo 
svoj glas,  

već cio svoj život. U punini vremenâ Isus, poslan od 
Oca (usp. Iv 5,36), svjedoči svojim poslanjem Božju 
ljubav prema svim ljudima, bez iznimke, osobito 
prema posljednjima, grešnicima, potisnutima na rub 
društva, siroma-šnima. On je najveći svjedok Boga i 
njegove žarke želje da se svi ljudi spase. U osvit novog 
doba, Ivan Krstitelj, životom potpuno utrošenim na 
pripravljanju puta Kristu, svjedoči da se u sinu Marije 
iz Nazareta ispunjavaju Božja obećanja. Kada ga je 
vidio da dolazi na rijeku Jordan, gdje je krstio, 
pokazuje ga svojim učenicima kao "Jaganjca Božjega 
koji odnosi grijeh svijeta" (Iv 1,29). Njegovo je 
svjedočanstvo tako plodno da dvojica njegovih 
učenika kada su "čula njegove riječi… pođoše za 
Isusom" (Iv 1,37).  

I u Petrovu pozivu, prema onome što piše evanđelist 
Ivan, ulogu je odigralo svjedočanstvo brata Andrije, 

koji, nakon što je susreo Učitelja i odgovorio na 
njegov poziv ostati s Njim, osjeća potrebu da bratu 
odmah saopći ono što je otkrio u svojem "stanovanju" 
s Gospodinom: "'Našli smo Mesiju!' - što znači 'Krist – 
Pomazanik'. Dovede ga Isusu" (Iv 1,41-42). Slobodna 
i besplatna Božja inicijativa susreće i interpelira 
odgovornost onih koji prihvaćaju njegov poziv postati, 
vlastitim svjedočanstvom, oruđa Božjeg poziva. To se 
događa također danas u Crkvi. Bog se služi 
svjedočanstvom svećenikâ, vjernih svome poslanju, da 
probudi nova svećenička i redovnička zvanja u službi 
Božjeg naroda. Zato želim podsjetiti na tri vidika 
svećeničkog života, koji mi se čine bitnima za 
djelotvorno svećeničko svjedočenje. 
Temeljna i prepoznatljiva sastavnica svakog poziva na 
svećeništvo i posvećeni život jest prijateljstvo s 
Kristom. Isus je živio u stalnom sjedinjenju s Ocem i 
to je ono što je pobuđivalo kod učenika želju živjeti 
isto to iskustvo, učeći se od Njega zajedništvu i 
neprestanom dijalogu s Bogom. Ako je svećenik 
"Božji čovjek" koji pripada Bogu i koji pomaže 
drugima upoznati ga i ljubiti, mora njegovati duboku 
prisnost s Njim, ostati u njegovoj ljubavi, ostavljajući 
prostora za slušanje njegove Riječi. Molitva je prvo 
svjedočanstvo koje pobuđuje zvanja. Poput apostola 
Andrije, koji saopćava bratu da je upoznao Učitelja, 
isto tako onaj koji želi biti Kristov učenik i svjedok 
mora ga osobno "vidjeti", mora ga upoznati, mora 
naučiti ljubiti ga i ostati s njim.  
Drugi vidik svećeničkog posvećenja i redovničkog 
života je potpuno predanje samoga sebe Bogu. 
Apostol Ivan piše: "Po ovom smo upoznali Ljubav: on 
je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote 
položiti za braću" (1 Iv 3,16). Tim riječima on poziva 
učenike da uđu u istu Isusovu logiku koji je, u čitavom 
svom životu, vršio Očevu volju sve do najveće žrtve: 
predanja samoga sebe na križu. Tu se zorno vidi Božje 
milosrđe u svoj njegovoj punini; milosrdna ljubav koja 
je pobijedila tmine zla, grijeha i smrti. Slika Isusa koji 
na Posljednjoj večer ustaje od stola, odlaže haljine, 
uzima ubrus, opasava se i saginje oprati noge 
apostolima, izražava smisao služenja i dara koje je 
pokazao u čitavom svom životu, u poslušnosti Očevoj 
volji (usp. Iv 13,3-15). Po uzoru na Isusa, svaki onaj 
koji je pozvan živjeti životom posebnog posvećenja 
mora se truditi svjedočiti dar potpunog predanja Bogu. 
Iz toga proizlazi sposobnost davati se zatim onima 
koje mu je providnost povjerila u pastoralnoj službi, s 
punim, neprekidnim i vjernim posvećenjem i s 
radošću što je suputnik mnogoj braći, kako bi se ona 
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otvorila susretu s Kristom i kako bi Njegova riječ 
postala svjetlo na njihovu putu. Povijest svakog poziva 
se gotovo redovito isprepliće sa svjedočanstvom 
nekog svećenika koji živi s radošću dar samoga sebe 
braći za Božje kraljevstvo. To je zato što su blizina i 
riječi nekog svećenika kadri probuditi pitanja i dovesti 
također do konačnih odluka (usp. Ivan Pavao II., 
apost. pob. Pastores dabo vobis, 39). 
Na kraju, treći vidik koji mora karakterizirati 
svećenika i posvećenu osobu je živjeti zajedništvo. 
Isus je pokazao kao razlikovni znak onoga koji želi biti 
njegov učenik duboko zajedništvo u ljubavi: "Po 
ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali 
ljubavi jedni za druge" (Iv 13,35). 

Na poseban način, svećenik mora biti čovjek 
zajedništva, otvoren svima, kadar postići da čitavo 
stado koje mu je Gospodin u svojoj dobroti povjerio 
kroči složno, pomažući da se prebrode podjele, 
prevladaju razdori, izglade sukobi i nerazumijevanja, 
oproste uvrede. U srpnju 2005., susrevši se sa 
svećenicima u Aosti, rekao sam da ako mladi vide 
usamljene i tužne svećenike, neće se sigurno osjetiti 
ohrabreni slijediti njihov primjer. Počet će ih mučiti 
sumnje ako zaključe kako je to budućnost koja čeka 
svećenika. Važno je naprotiv ostvariti zajedništvo 
života, koje im pokazuje ljepotu svećeničkog bića. 
Tada će mladi čovjek reći: "ovo može biti budućnost i 
za mene, tako se može živjeti" (Insegnamenti I, 
[2005], 354). Drugi vatikanski koncil, govoreći o 
svjedočanstvu koje pobuđuje zvanja, ističe primjer 
ljubavi i bratske suradnje koji moraju pružati svećenici 
(usp. dekret Optatam totius, 2). 

Sviđa mi se podsjetiti na ono što je napisao moj časni 
prethodnik Ivan Pavao II.: "Sâm život prezbiterâ, 
njihovo bezuvjetno predanje Božjem stadu, njihovo 
svjedočanstvo odanim služenjem Gospodinu i Crkvi, 
koje je obilježeno izborom prihvaćenog križa u nadi i 
vazmenoj radosti, bratska sloga prezbiterâ i njihova 
revnost za evangelizaciju svijeta, prvi su i 
najuvjerljiviji čimbenici plodnosti zvanjâ" (Pastores 
dabo vobis, 41). Moglo bi se reći da se svećenička 
zvanja rađaju iz susreta sa svećenicima, gotovo poput 
dragocjene baštine što se prenosi riječju, primjerom i 
čitavim životom. 
To vrijedi također za posvećeni život. Sâm život 
redovnikâ i redovnicâ govori o Kristovoj ljubavi kada 

ga oni slijede u punoj vjernosti evanđelju i s radošću 
prihvaćaju njegovo mjerilo prosuđivanja i način 
vladanja. Postaju "znak osporavan" za svijet, čija je 
logika često nadahnuta materijalizmom, egoizmom i 
individualizmom. Njihova vjernost i snaga njihova 
svjedočanstva – jer odricanjem samih sebe dopuštaju 
da ih Bog osvoji – nastavljaju pobuđivati u duši 
mnogih mladih želju da i sami trajno slijede Krista 
velikodušno i bespridržajno. Nasljedovati Krista čista, 
siromašna i poslušna i poistovjetiti se s Njima: to je 
ideal posvećenog života, svjedočanstvo da Bog ima 
apsolutno prvo mjesto u životu i u povijesti ljudi. 
Svaki prezbiter, svaka posvećena osoba, vjerni svojem 
pozivu, prenose radost služenja Kristu i pozivaju sve 
kršćane da odgovore na sveopći poziv na svetost. 
Shodno tome, za učvršćivanje zvanja na svećeničku 
službu i posvećeni život i djelotvornost u promicanju 
zvanja nije ništa učinkovitije od primjera onih koji su 
rekli svoj "da" Bog i naumu koji on ima sa svakom 
osobom. Osobno svjedočenje, koje čine 
egzistencijalna i konkretna opredjeljenja, potaknut će 
mlade da donesu zahtjevne odluke koje sežu i u 
njihovu budućnost. Da bi im se u tome pomoglo 
nužno je ono umijeće susreta i dijaloga koje je kadro 
prosvijetliti ih i pratiti, prije svega putem onog 
primjera života življenog kao poziv. Tako je činio 
sveti Arški župnik, koji je uvijek bio u doticaju sa 
svojim župljanima i "naučavao prije svega 
svjedočanstvom života. Iz njegova primjera, vjernici 
su učili moliti" (Pismo povodom proglašenja 
Svećeničke godine, 16. lipnja 2009.). 

Neka ovaj Svjetski dan još jednom pruži dragocjenu 
priliku mnogim mladima da razmišljaju o vlastitom 
pozivu, prianja-jući uza nj s jednostavnošću, pouzda-
njem i punom raspoloživošću. Neka Djevica Marija, 
Majka Crkve, čuva svaku pa i najmanju klicu poziva u 
srcu onih koje Gospodin poziva da ga slijede izbliza; 
neka učini da ona postane bujno stablo, puno plodova 
za dobro Crkve i čitavoga čovječanstva. Za to molim, 
dok podjeljujem svima apostolski blagoslov. 
 

Iz Vatikana, 13. studenoga 2009. 
 

Papa Benedikt XVI. 
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Bdjenje povodom Svjetskog dana molitve za zvanja, 

Katedrala sv. Stošije, 22. travnja 2010.
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Poruka pape Benedikta XVI. za  
Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija, 16. svibnja 2010. 

 

Svećenik i pastoral u digitalnom svijetu: novi mediji u službi Riječi 
 

Draga braćo i sestre, tema ovogodišnjeg Svjetskog 
dana sredstava društvenih komunikacija "Svećenik i 
pastoral u digitalnom svijetu: novi mediji u službi 
Riječi" zgodno se uklapa u crkvenu proslavu 
Svećeničke godine. Ona u prvi plan stavlja 
razmišljanje o širokom i osjetljivom pastoralnom polju 
komunikacije i digitalnog svijeta, u kojem se 
svećeniku pružaju nove mogućnosti ostvarivanja 
vlastitoga služenja Riječi i vršenja službe Riječi. 
Crkvene su se zajednice oduvijek služile suvremenim 
medijima kako bi ojačale komunikaciju, prisutnost u 
društvu i kako bi, vrlo često, poticale dijalog na široj 
razini. No zbog njihova nezaustavljivog širenja kao i 
njihova znatnog društvenog utjecaja mediji postaju sve 
važniji i korisniji za plodonosno vršenje svećeničke 
službe. 
Prvi je svećenikov zadatak naviještati Krista, 
utjelovljenu Božju riječ i priopćavati drugima 
mnogoliku Božju milost koja posredstvom 
sakramenata donosi spasenje. Okupljena i pozvana od 
Riječi, Crkva se postavlja kao znak i oruđe zajedništva 
koje Bog uspostavlja sa svakim čovjekom i koje je 
svaki svećenik pozvan izgrađivati u Kristu i s Kristom. 
U tome se krije dostojanstvo i ljepota svećeničkog 
poslanja, u kojem se na povlašten način ostvaruje ono 
što kaže sveti Pavao: "Jer veli Pismo: Tko god u nj 
vjeruje, neće se postidjeti... Jer: Tko god prizove ime 
Gospodnje, bit će spašen. Ali kako da prizovu onoga u 
koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga 
koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika? 
A kako propovijedati bez poslanja?" (Rim 10,11.13-
15). 

Da bismo dali primjerene odgovore na ta pitanja usred 
velikih kulturnih promjena, na koje su osobito 
osjetljivi  

mladi, moramo se služiti suvremenim 
komunikacijskim tehnologijama. Naime, digitalni 
svijet, stavljajući nam na raspolaganje sredstva koja 
posjeduju gotovo bezgraničnu moć izražavanja, otvara 
mnogobrojne perspektive i mogućnosti te nas potiče 
još više cijeniti Pavlovu opomenu: "Jao meni ako 
evanđelja ne navješćujem" (1 Kor 9,16). Sve veća 
dostupnost novih tehnologija zahtijeva i veću 
odgovornost onih koji su pozvani naviještati Riječ, ali 
isto tako traži od njih da budu sve više motivirani i 
učinkoviti u svom djelovanju. Svećenik se nalazi na 
pragu novog doba, jer, koliko više suvremene 
tehnologije budu stvarale sve dublje odnose na velikim 
udaljenostima a digitalni svijet širio svoje granice, 
toliko će više biti pozvan odgovoriti na taj izazov u 
svojem pastoralnom radu, proširujući opseg svoga 
djelovanja kako bi medije sve djelotvornije stavio u 
službu Riječi. 

Međutim, širenje multimedijskih komunikacija i 
raznolikost "izbornika opcija" iste te komunikacije 
mogu za sobom povlačiti opasnost da pomislimo kako 
je dovoljno jednostavno biti prisutan na webu i 
pogrešno ga smatrati isključivo prostorom koji je 
potrebno ispuniti. Od prezbitera se, naprotiv, s pravom 
traži sposobnost da bude prisutan u digitalnom svijetu 
u stalnoj vjernosti evanđeoskoj poruci, kako bi izvršio 
svoju ulogu voditelja zajednica koje se danas sve češće 
izražavaju mnogim "glasovima" koje pruža digitalni 
svijet. Pozvani su zato u naviještanju evanđelje 
koristiti se ne samo tradicionalnim, već i novim audio-
vizualnim sredstvima (fotografija, video, animacije, 
blog, web stranice), koja mogu otvoriti nove, šire 
vidike za uspostavu dijaloga s drugima i biti korisna 
sredstva također za evange-lizaciju i katehezu. 

Uz pomoć suvremenih sredstava komunikacije, 
svećenik će moći upoznati ljude sa životom Crkve i 
pomoći našim suvremenicima otkriti Kristovo lice. 
Oni će ponajbolje postići taj cilj ako nauče, tijekom 
svoga školovanja, znalački i pravilno se služiti tim 
sredstvima te steknu solidnu teološku naobrazbu i 
izgrade snažnu svećeničku duhovnost, koja ima svoj 
oslonac u stalnom razgovoru s Gospodinom. Ipak, 
prisutnost svećenika u digitalnom svijetu mora manje 
biti u znaku umješnog rukovanja medijima a više u 
znaku njegove posvećenosti Bogu i njegove bliskosti s 
Kristom. To će ne samo oživjeti njegovo pastoralno 
djelovanje, već će također "udahnuti dušu" 
neprekidnom komunikacijskom toku koji se odvija na 
"mreži". 
I u digitalnom svijetu mora jasno izaći na vidjelo kako 
Božja brižna ljubav prema svim ljudima koja se 
očitovala u Kristu nije niti nešto što pripada prošlosti 
niti neka učena teorija, već sasvim konkretna, aktualna 
i privlačna zbilja. Naša pastoralna prisutnost u 
digitalnom svijetu mora tako služiti tome da pokaže 
našim suvremenicima, osobito onima koji se osjećaju 
nesigurnima i zbunjenima, da je "Bog blizu; da u 
Kristu pripadamo jedni drugima" (Benedikt XVI., 
Obraćanje članovima Rimske kurije prigodom 
božićnog čestitanja, L'Osservatore Romano, 21.-22. 
prosinca 2009., str. 6). 

Zar može itko bolje od svećenika, kao Božjeg čovjeka 
osposobljena za rad s današnjim digitalnim 
tehnologijama, razviti i provoditi u djelo pastoral koji 
Boga konkretno uprisutnjuje u današnjem svijetu i 
predstavlja vjersku mudrost prošlosti kao bogatstvo na 
kojem se možemo nadahnjivati u svojem nastojanju da 
živimo dostojanstveno u sadašnjosti i ispravno 
izgrađujemo bolju budućnost? Posvećene osobe koje 
rade u medijima imaju posebnu odgovornost utrti put 
novim oblicima susreta, trajno jamčiti kvalitetu 
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ljudskog susreta i pokazati brigu za osobe i njihove 
duhovne potrebe. One tako mogu pomoći muškarcima 
i ženama našeg "digitalnog" doba osjetiti 
Gospodinovu prisutnost, rasti u očekivanju i nadi i 
približiti se Božjoj riječi koja nudi spasenje i potiče 
cjeloviti čovjekov razvoj. Ova će se potonja na taj 
način moći otisnuti na nepreglednu pučinu koju tvori 
gusta mreža "autoputova" kojima je premrežen 
kibernetički prostor (cyberspace) i pokazati da Bog 
ima svoje opravdano mjesto u svakom dobu, pa tako i 
u ovom našem. Tako će, zahvaljujući novim 
komunikacijskim medijima, Gospodin moći koračati 
ulicama naših gradova i zastati pred pragom domova i 
naših srca te još jednom reći: "Evo, na vratima stojim i 
kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići 
ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom" (Otk 3,20). 
U prošlogodišnjoj poruci potaknuo sam sve 
odgovorne za komunikacijske procese da promiču 
kulturu poštivanja dostojanstva i vrijednosti osobe. To 
je jedan od načina na koji je Crkva pozvana vršiti 
"diakoniju kulture" u današnjem "digitalnom svijetu". 
S evanđeljem u rukama i u srcu, moramo ponovno 
potvrditi potrebu da se nastavi pripravljati putove koji 
vode Božjoj riječi, posvećujući istodobno stalnu 
pozornost onima koji traže; štoviše, kao prvi korak 
evangelizacije, moramo poticati njihovo traganje. 
Pastoral u svijetu digitalne komunikacije, budući da 
nam nova sredstva komunikacije omogućuju stupiti u 
dodir sa sljedbenicima drugih religija kao i 
nevjernicima te ljudima svih kultura, zahtijeva 
osjetljivost prema onima koji ne vjeruju, koji su 
klonuli i onima koji imaju u srcu duboku, 
neizgovorenu želju za apsolutnim i neprolaznim 
istinama. Zar ne bismo i mi, poput prorok Izaija koji je 
imao pred očima sliku doma molitve za sve narode 
(usp. Iz 56,7), mogli zamisliti web kao prostor – poput 
"predvorja pogana" iz Jeruzalemskog hrama – u 

kojem možemo naći one koji još uvijek ne poznaju 
Boga? 

Razvoj novih tehnologija i digitalni svijet u cjelini 
predstavljaju veliko bogatstvo za čitavo čovječanstvo i 
za čovjeka pojedinca a može djelovati i kao poticaj na 
susret i dijalog. No njihov razvoj jednako tako pruža 
veliku priliku vjernicima. Ništa se ne može i ne smije 
ispriječiti na putu onome koji se, u ime Krista 
uskrsloga, trudi biti uvijek bližnji drugom čovjeku. 
Novi mediji, stoga, pružaju nadasve prezbiterima 
uvijek nove i, s pastoralnoga gledišta, bezgranične 
mogućnosti te ih potiču prepoznati vrijednost opće 
Crkve i u tome smislu izgrađivati veliku i stvarnu 
zajednicu kao i svjedočiti, u današnjem svijetu, uvijek 
novi život koji se rađa iz slušanja evanđelja Isusa 
Krista, vječnoga Sina koji je došao među nas radi 
našega spasenja. Ne smije se, međutim, zaboraviti 
kako plodnost svećeničke službe izvire prije svega iz 
osobnoga susreta s Kristom, čiju se riječ osluškuje u 
molitvi, kojega se naviješta i svjedoči vlastitim 
životom, upoznaje, ljubi i slavi u sakramentima, 
navlastito u sakramentu Presvete euharistije i 
pomirenja. 

Vas, dragi svećenici, iznova pozivam da se mudro 
okoristite jedinstvenim mogućnostima što ih pružaju 
suvremene komunikacije. Neka vas Gospodin učini 
oduševljenim navjestiteljima Radosne vijesti također u 
novom prostoru što ga nude sadašnja sredstva 
komunikacije. 

S tim željama, zazivam na vas zaštitu Majke Božje i 
svetoga arškog župnika i svakome od vas od srca 
podjeljujem apostolski blagoslov. 

 
Iz Vatikana, 24. siječnja 2010., blagdan sv. Franje 
Saleškoga 

Papa Benedikt XVI. 
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Mladi se ispovijedaju na Susretu hrvatske katoličke mladeži, Zadar 2010. 
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HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA 
 

 
Priopćenje sa sjednice Stalnog vijeća HBK 

Pod predsjedanjem mons. Marina Srakića, đakovačko-osječkog nadbiskupa i predsjednika Hrvatske 
biskupske konferencije, u 27. svibnja 2010. godine, održana je sjednica Stalnoga vijeća HBK u Tajništvu 
HBK u Zagrebu. Na sjednici su sudjelovali i ostali članovi Stalnoga vijeća HBK: kardinal Josip Bozanić, 
nadbiskup zagrebački, mons. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski i potpredsjednik HBK, mons. 
Ivan Devčić, nadbiskup riječki, vlč. Enco Rodinis, generalni tajnik HBK i vlč. Fabijan Svalina, zamjenik 
generalnog tajnika HBK.  

Glavna točka dnevnoga reda sjednice Stalnog vijeća bila je provedba zaključaka XL. plenarnog zasjedanja 
HBK-a koje je bilo održano u Zagrebu od 12. do 14. travnja 2010. godine, izvijestilo je Tajništvo Hrvatske 
biskupske konferencije. 
Biskupi su razgovarali o sudjelovanju predstavnika HBK-a na nekim međunarodnim kongresima u tijeku 
ove godine. Rješavana su i neka pitanja redovitog funkcioniranja HBK-a. 
 

Stalno vijeće uobičajeno se osvrnulo na aktualnu situaciju u hrvatskom društvu. 
 

Tajništvo  HBK 
 

Priopćenje s XII. redovnog godišnjeg zajedničkog  
zasjedanja BK BiH i HBK 

Bijelo Polje kod Mostara, 24-25. svibnja 2010. 
 

Članovi Biskupske konferencije Bosne i 
Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije 
održali su svoje dvanaesto redovno godišnje 
zajedničko zasjedanje, 24. i 25. svibnja u kući 
susreta "Emaus" u Bijelom Polju (Potoci) kod 
Mostara pod predsjedanjem predsjednika BK 
BiH banjolučkog biskupa Franje Komarice i 
predsjednika HBK đakovačko-osječkog 
nadbiskupa Marina Srakića. 
Nakon što je rektor Papinskoga hrvatskog zavoda 
sv. Jeronima u Rimu mons. Jure Bogdan upoznao 
biskupe da su unesene sve potrebne dopune u 
skladu s crkvenim smjernicama, odobren je 
popravljeni i dopunjeni Statut i Pravilnik Zavoda  

na talijanskom jeziku te će biti dostavljen 
Kongregaciji za katolički odgoj na odobrenje. 
Biskupi su zahvalili rektoru Bogdanu i svim 
djelatnicima Zavoda za njihov rad i nastojanje da 
svećenici Crkve u Hrvata imaju sve potrebne 
uvjete za postdiplomski studij te da Zavod i dalje 
bude susretište mladih Hrvata katolika koji 
studiraju u Rimu kao i mjesto pohoda hrvatskih 
hodo-časnika. Biskupi su saslušali izvješće 
hvarsko –  bračko  - viškog biskupa Slobodana 
Štambuka o njegovu pohodu Papinskom 
hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu prošle 
godine i o razgovoru sa svim osobama koje u 
tom Zavodu žive i djeluju. Dali su potrebne 
smjernice kako bi i ubuduće ovaj Zavod u 

središtu katoličanstva ispunjao svoju osobitu 
ulogu u životu Crkve u hrvatskom narodu. 
Biskupi su saslušali iscrpno izvješće ravnatelja 
dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu don Ante 
Kutleše, razmotrili pojedina konkretna pitanja 
koja se tiču potreba za duhovnom skrbi u nekim 
hrvatskim katoličkim misijama te dali smjernice 
za pastoralno djelovanje u misijama u skladu s 
mjesnim Crkvama. Budući da je istekao mandat 
ravnatelju Kutleši, biskupi su mu zahvalili na 
njegovu zauzimanju i radu na koordiniranju 
misijske djelatnosti u zemljama širom svijeta 
gdje djeluju hrvatski svećenici, redovnici, 
redovnice, laici katehisti i socijalni radnici 
skrbeći za Hrvate katolike od kojih su mnogi 
otišli "na privremeni rad" zbog teških ratnih 
stradanja ili komunističkog režima. Za novog 
ravnatelja izabrali su splitskog franjevca o. 
Josipa Bebića, aktualnog delegata za inozemnu 
pastvu u Njemačkoj. Biskupi su, također, 
zahvalili dosadašnjem predsjedniku Vijeća HBK 
i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu mons. dr. 
Želimiru Puljiću, nadbiskupu zadarskom, te za 
novoga predsjednika izabrali pomoćnog biskupa 
vrhbosanskog Peru Sudara. 

Biskupi su saslušali i izvješće predsjednika 
Hrvatskog Caritasa mons. Josipa Mrzljaka, 
varaždinskog biskupa, o ovogodišnjoj 
korizmenoj akciji: Tjedan solidarnosti i 
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zajedništvo s Crkvom i ljudima u Bosni i 
Hercegovini. Biskupi Bosne i Hercegovine 
zahvalili su preko biskupa HBK cijeloj krajevnoj 
Crkvi i svim ljudima i institucijama u Hrvatskoj 
koji su duhovno ili materijalno iskazali 
zajedništvo s Crkvom i ljudima u BiH tijekom 
ovog Tjedna koji će biti održavan i ubuduće, tako 
da će se i dalje raditi na što boljoj međusobnoj 
koordinaciji Hrvatskog Caritasa i Caritasa BK 
BiH. 

Nakon što su biskupi ukratko upoznati što je do 
sada urađeno na prikupljanju podataka o žrtvama 
tijekom dvadesetog stoljeća, dali su potrebne 
smjernice i zaduženja za nastavak rada oko 
prikupljanja podataka na biskupijskim razinama 
posebno kada je riječ o osobama koje su ubijene 
iz mržnje prema vjeri kako bi se na razini Crkve 
u hrvatskom narodu napravio martirologij. 

Biskupi su saslušali izvješće mons. Slobodana 
Štambuka o radu Papinskih misijskih djela za 
Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Raduje ih 
dobra suradnja između Vijeća za misije pri 
jednoj i drugoj Biskupskoj konferenciji kao i rad 
na povezivanju misionara i misionarki s područja 
obiju država. Raduje ih, također, podatak da oko 
stotinu redovnika, redovnica i biskupijskih 
svećenika djeluju kao misionari. Također su 
izrazili radost što će domaćin sljedećeg godišnjeg 
susreta misionara početkom srpnja biti Kotorska 
biskupija. 

Hrvatska biskupska konferencija izišla je u susret 
zamolbi biskupa iz BiH te dala izdavačka prava - 
uz poštovanje autorskih prava - Biskupskoj 
konferenciji Bosne i Hercegovine za tiskanje 
vjeronaučnih udžbenika u BiH. Biskupi su 
dogovorili način predstavljanja i potrebnih uputa 
u službenim crkvenim glasilima rimskog 
obrednika "Egzorcizmi i druge prošnje" koji je 
nedavno otisnut na hrvatskom jeziku. 

Biskupi su zadužili Komisije "Iustitia et pax" 
dviju biskupskih konferencija da temeljito prouče 
pitanje registracije za glasovanje poštom za 
izbore u BiH da Komisije, u skladu sa svojim 
mogućnostima i poslanjem, porade na tome da 
što veći broj prognanih glasuje na predstojećim 
izborima kako bi izabrali one koji će raditi na 
njihovu povratku i obnovi domova iz kojih su 
prognani ili izbjegli. 

Svi nazočni biskupi, u zajedništvu s apostolskim 
nuncijem u Bosni i Hercegovini nadbiskupom 
Alessan-drom D'Erricom sudjelovali su, 24. 
svibnja na zajedničkom Misnom slavlju u 
mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na 
njezin patron i tridesetu obljetnicu posvete. 
Svečanu euharistiju predslavio je nadbiskup 
metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, a 
propovijedao je nadbiskup Srakić. Prigodnu riječ 
na kraju mise uputio je nuncij D'Errico. 

Tajništvo HBK 
Tajništvo BK BiH 

 
 

Izjava Stalnog vijeća HBK o izlaganju kršćanskih vjerskih simbola 
 

"S obzirom na predstojeću odluku Europskog 
suda o izlaganju vjerskih simbola u javnim 
školama, želimo naglasiti važnost koju to ima za 
vjerske osjećaje ljudi i tradicija europskih 
naroda. 

Europa je upravo zbog svog kršćanstva potvrdila 
autonomiju duhovnih i zemaljskih sfera te je već 
neko vrijeme otvorena vjerskom pluralizmu, 
iskazujući poštovanje za prava kako vjernika 
tako i onih koji to nisu. Ona to još više čini u 
današnje vrijeme, kada se druge religije šire i 
koriste prednosti te multikulturne stvarnosti. 

Prisutnost kršćanskih vjerskih simbola, osobito 
simbola križa, koji odražava vjerske osjećaje 
kršćana svih denominacija, nema namjeru 
isključiti nikoga, ali izražava tradiciju koju svi 
poznaju i prepoznaju zbog njezine velike 
vrijednosti i uloge kao katalizatora dijaloga sa 
svakom osobom dobre volje i kao potpore onima 
koji pate i koji su u potrebi, bez obzira na 
njihovu vjersku, etničku ili nacionalnu 
pripadnost. 

U kršćanskoj kulturi i vjerskoj tradiciji križ 
označava zajedničko spasenje i slobodu 
čovječanstva (usp. sv. Ivan Zlatousti, In 
Mattheum, 54:7). On ne nameće vjeru, već 
izražava najviši altruizam i veliko-dušnost te 
najdublju solidarnost, koja se nudi svima. 

Sukladno tome društva kršćanske tradicije ne bi 
smjela odbaciti javno izlaganje svojih vjerskih 
simbola, osobito na mjestima obrazovanja svoje 
djece. U suprotnome ta društva ne bi budućim 
naraštajima prenijela vlastiti identitet i 
vrijednosti. Bila bi to društva koja proturječe 
sama sebi i odbacuju živu duhovnu i kulturnu 
baštinu, u kojoj nalaze svoje korijene i 
otvorenost budućnosti. 
Nadalje podsjećamo da u svim europskim 
zemljama pravo na slobodu vjeroispovijesti 
postoji i jača i da su u raznim zemljama drugi 
vjerski simboli dozvoljeni zakonom ili spontanim 
prihvaćanjem. Crkve i kršćanske zajednice 
zalažu se svugdje za dijalog s drugim vjerskim 
zajednicama i vjerama te djeluju kao sastavni dio 
svojih nacionalnih stvarnosti. Kada je riječ o 
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simbolima, nacionalne stvarnosti upoznate su s 
raznim zakonima i autonomno m društvenom i 
pravosudnom evolu-cijom, koja se mora 
poštovati u okviru ispravnog odnosa između 
država i europskih institucija. Dijalog među 
vjerama i ljudima raznih uvjerenja može se 

razvijati u Europi, gdje postoji sloboda 
vjeroispovijesti za sve te poštovanje drevnih 
tradicija svakog naroda i nacije." 

Zagreb, 29. lipnja 2010. 

Tajništvo HBK 

 
Zajednička izjava komisija Iustitia et Pax Hrvatske biskupske konferencije i BK 

Bosne i Hercegovine, Zagreb, 2. srpnja 2010. 
 

Poziv na pripremu za opće izbore u Bosni i Hercegovini 

Polazeći od čvrstog uvjerenja da volja većine ne 
čini određeno djelo moralnim i da je uništenje 
jednog naroda, bez obzira kojim se sredstvima 
provodilo, uvijek nemoralno i pripada skupini 
zločina protiv čovječnosti, ove komisije smatraju 
svojom kršćanskom i ljudskom dužnošću obratiti 
se još jednom javnosti u Hrvatskoj i Bosni i 
Hercegovini, ali i svim predstavni-cima 
institucija europske i svjetske politike koji 
odlučuju o budućnosti Bosne i Hercegovine, u 
povodu predstojećih općih izbora u Bosni i 
Hercegovini, te pozvati svaku osobu, koja vjeruje 
u pravednost i dostojanstvo svakog čovjeka, bez 
obzira na vjersku, nacionalnu, rasnu ili bilo koju 
drugu pripadnost, da dadne svoj doprinos 
ostvarenju pravednosti i očuvanju egzistencije 
hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U Bosni 
i Hercegovini odvija se tiha drama opstanka 
hrvatskog naroda kao političkog subjekta, koja 
može imati dalekosežne posljedice ne samo za 
Hrvate u Bosni i Hercegovini, ne samo za Bosnu 
i Hercegovinu, već i za Hrvate u Hrvatskoj i za 
ostale narode i države u ovom dijelu Europe. 
Ako se izgubi hrvatski politički i narodni 
subjektivitet u Bosni i Hercegovini, ta država 
neće moći opstati, a budući da se u ovoj državi 
preko leđa malih ljudi i ne moćnih naroda 
prelamaju interesi velikih i moćnih, mala je 
vjerojatnost da bi taj raspad države mogao proći 
mirno, bez rata. Polazeći od naše odgovornosti za 
promicanje pravde i mira, naše dvije komisije 
pozivaju Hrvate podrijetlom iz Bosne i 
Hercegovine koji su iz bilo kojih  

razloga napustili svoju domovinu, da se 
registriraju za glasovanje u Bosni i Hercegovini, 
a sve koji im u tome mogu pomoći, pozivamo ih 
da im pomognu, od državnih institucija Bosne i 
Hercegovine i Republike Hrvatske preko udruga 
građana koje okupljaju Hrvate iz Bosne i 
Hercegovine pa do crkvenih institucija i župa u 
kojima su Hrvati iz Bosne i Hercegovine. 

Dobronamjerni promatrač može se zapitati zašto 
se komisije dviju biskupskih konferencija, na 
području dviju suverenih država, angažiraju na 
ovakvom pothvatu. Prije svega zato što je ovdje 

riječ o humanitarnom i pravednom političkom 
pitanju koje je pretpostavka mira i zajedničkog 
dobra. Riječ je o sudbinama stotina tisuća 
prognanih ljudi koji imaju pravo, ako žele, živjeti 
u Republici Hrvatskoj ili se vratiti u svoj zavičaj 
u Bosni i Hercegovini, a bez stabiliziranja 
političke i pravne situacije u Bosni i Hercegovini 
to nikada neće učiniti. Riječ je o kulturi i  
memoriji jednog naroda, konstitu-tivnima kako 
za Bosnu i Hercegovinu tako i za Hrvatsku, 
gubitak kojih bi ujedno bio i gubitak za europsku 
kulturu, posebno kulturu mira i snošljivosti 
kojom se odlikuje upravo taj narod. I svakako, ne 
manje važno, već spomenuto promicanje mira 
koji dolazi na velike kušnje ako s prostora Bosne 
i Hercegovine nestane Hrvata kao političkog i 
etničkog subjekta. 
 
I. Analiza stanja 

1. Raspršenost hrvatske političke scene u Bosni i 
Hercegovini. Hrvatska je politička scena u Bosni 
i Hercegovini tragično raspršena i rastočena 
strančarenjem, promica-njem vlastitih interesa 
pojedinaca, a ne zajedničkog dobra građana i 
naroda. Nije tu riječ o legitimnoj demokratskoj 
diferenciranosti i razvoju demokratskih procesa. 
Riječ je o svojevrsnom hrvatskom političkom 
sljepilu sebičnjaka, odustajanju Hrvata od javnih 
poslova i prepuštanje bavljenja javnim poslovima 
pojedincima i skupinama kojima nije na srcu 
promicanje ni javnog interesa ni zajedničkog 
dobra. U svijetu u kojemu živimo ne možemo 
ostati ravnodušni, ne možemo sebe i svoje 
zaštititi time što ćemo savjesno raditi samo svoj 
posao i brinuti se samo o svojoj obitelji. Hrvati u 
Bosni i Hercegovini bili su stoljećima, a posebno 
u XX. stoljeću, politički marginalizirani i naučili 
su da je politika za njih po život opasna 
djelatnost. Taj strah i dalje postoji kod hrvatskog 
naroda. On je razumljiv i racionalan. Ali 
potrebno je, u potencijalno demokratskim 
uvjetima, nadvladati ga, jer ako se Hrvati ne 
uključe u odgovorno odlučivanje o svojoj 
sudbini, usprkos opasnostima, upadaju u rizik da 
o njima odlučuju drugi bez njih samih, a Crkva 
nas uči da se odgovornost za uređenje i dovršenje 
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ovoga svijeta ne može nikome delegirati. Ona 
pripada građanima, napose građanima 
vjernicima, kako to uči Pastoralna konstitucija o 
Crkvi u suvremenom svijetu Gaudium et spes. 

2. Daytonski izvor nevolja. Danas je bjelodano 
jasno da je jako hvaljeni sporazum iz Daytona 
prvenstveno legitimirao nepravde. Zaustavio je 
rat, ali nije ništa razriješio, jer na temelju okvira 
koji je nametnut nije moguće ni ponovno 
obnoviti društvo ni graditi državu. Taj sporazum 
od ljudi i naroda u Bosni i Hercegovini traži 
nadljudske napore u održanju neodrživoga, a 
realno onemogućuje prirodni dijalog i 
iznalaženje racionalnih, dobrih rješenja za narode 
i konkretne ljude u Bosni i Hercegovini i iz 
Bosne i Hercegovine. Život po tom sporazumu 
danas je već nemoguć, a na dulje staze i 
nezamisliv. No on je tu i moramo ga uzeti u obzir 
kao stvarnost unutar koje se krećemo i unutar 
koje se, u tradiciji civiliziranih, kulturnih naroda 
moramo izboriti za njegovu promjenu: sve do 
jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda u 
Bosni i Hercegovini i najviših standarda ljudskih 
prava. 

3. Hrvatska državna politika. Hrvatska država, i 
nakon posljednje promjene Ustava Republike 
Hrvatske, i dalje je zadržala ustavnu odredbu o 
pomoći Hrvatima u Bosni i Hercego-vini kao 
autohtonom narodu. U posljednje vrijeme 
možemo primijetiti da hrvatske institucije postaju 
svjesne te ustavne odredbe i postaju svjesne 
važnosti Bosne i Hercegovine za Republiku 
Hrvatsku i za Europu. Dugo je, nažalost, trajala 
prvo iluzorna politika, a potom nevjerojatna 
indiferentnost hrvatskih političkih elita spram 
događanja u Bosni i Hercegovini i spram Hrvata 
u i iz Bosne i Hercegovine, kao da nije riječ o 
hrvatskom narodu, o njegovim interesima, o 
sigurnosti hrvatskih građana u Republici 
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i konačno, o 
ratu i miru na ovim prostorima. Na to smo 
višekratno upozoravali. Usprkos našim jasnim 
izjavama i upozorava-njima hrvatske su državne 
institucije donijele niz zakonskih akata, poput 
Zakona o prebivalištu i boravištu građana ili 
najnovije promjene Ustava u kojoj se Hrvati iz 
Bosne i Hercegovine, koji imaju i hrvatsko 
državljanstvo, realno tretiraju kao građani 
drugoga reda za hrvatsku državu, što je 
ponižavajuće i zbunjujuće za obične ljude koji ne 
mogu a ne osjećati strah i nelagodu. Takve 
poruke hrvatske države ukazuju na potpuno 
nepostojanje bilo kakve, a ponajmanje jasne 
politike hrvatskih političkih elita prema Bosni i 
Hercegovini, što je, kao i Daytonski sporazum, 
već sada neodrživo, a na dulje staze i opasno. 
4. Država Bosna i Hercegovina. Bosna i 
Hercegovina je država kakva može biti u sklopu 
neprirodne i neodržive upravno-etničke podjele i 

tutorske uloge međunarodne zajednice. Ovom 
prigodom važno je upozoriti na iznimno složene 
upravno-etničke podjele i uzuse pri glasovanju, 
posebice glasovanju prognanih osoba iz Bosne i 
Hercegovine, ljudi koji su se, za sada, trajno 
nastanili u drugim državama, poglavito u 
Republici Hrvatskoj, i koji se u ovakvim 
socijalnim, političkim i ekonomskim uvjetima ne 
mogu vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Oni su ipak 
njezini građani i bosansko-hercegovačka država 
bi im trebala omogućiti da se osjete dobrodošli u 
svojoj domovini, već time što će im omogućiti da 
što jednostavnije, a ne što kompliciranije, dobiju 
potvrde o državljanstvu, osobne iskaznice, 
putovnice, a da to ne kolidira s njihovim 
stečenim pravima u drugim državama. Jedino 
tako može se očekivati da se ti ljudi u perspektivi 
počnu vraćati u zavičaj i razvijati Bosnu i 
Hercegovinu iskustvima, znanjima, ali i 
imovinom stečenom izvan Bosne i Hercegovine. 
Prvi preduvjet za povratak svakako je njihovo 
političko uključivanje u život Bosne i 
Hercegovine. 

5. Europa i svijet. Demokratski svijet već je 
uvidio da se odnosi u Bosni i Hercegovini 
kompliciraju i da je ona neodrživa bez 
hrvatskoga političkog subjektiviteta, te da joj bez 
hrvatske prisutnosti prijete nacionalno mesijanski 
i fundamentalistički sukobi. Zbog toga 
međunarodna zajednica i europske političke, 
diplomatske i ekonomske strukture žele da se 
stvori pozitivno ozračje za realno, stvarno 
uključivanje Hrvata u politički život Bosne i 
Hercegovine. To treba iskoristiti za dobro, ne 
samo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 
već za dobrobit svih triju konstitutivnih naroda 
Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u okruženju. 
 
II. Djelovanje 

Dosad smo ukratko naznačili osnovne opasnosti 
s kojima se susreću Bosna i Hercegovina i Hrvati 
u Bosni i Hercegovini. Sada želimo ukazati na 
neke prijeko potrebne poteze koje bi pojedine 
institucije, ali i sami ljudi, Hrvati iz Bosne i 
Hercegovine koji žive u Hrvatskoj i ostalim 
zemljama izvan Bosne i Hercegovine, trebali 
poduzeti kako bi došlo do ponovnoga političkog 
buđenja hrvatskog naroda i opstanka hrvatskoga 
političkog i narodnog subjektiviteta u Bosni i 
Hercegovini. 

6. Poziv na glasovanje. Naše dvije Komisije 
pozivaju sve pojedince, ustanove i nevladine 
udruge, napose zavičajne klubove i udruženja 
Hrvata iz Bosne i Hercegovine, da se uključe i 
daju doprinos što većem odzivu glasača na 
izbore. To mogu učiniti pribavljajući i dijeleći 
obrazac PRP 1, dostupan na internetu (www.www. 
izbori.ba), pomažući oko pribavljanja preslika 
osobne iskazni-ce, putovnice i slanja Izbornome 

www.
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povjerenstvu (adresa: Izbori u Bosni i 
Hercegovini, pp. 451, BiH –  71000 Sarajevo). 
Time se stječe mogućnost glasovanja putem 
pošte, jer Izborno povjerenstvo svima koji su se 
tako prijavili šalje glasačke listiće, koje mu birači 
popunjene poštom vraćaju. 
7. Poziv hrvatskim vlastima. Budući da je od 
strane hrvatskih vlasti u Republici Hrvatskoj, u 
duljem razdoblju, prema Hrvatima iz Bosne i 
Hercegovine dolazio niz zbunjujućih poruka, 
pozivamo vlasti da jasno i nedvosmisleno, na 
svim razinama, daju jamstvo Hrvatima iz Bosne i 
Hercegovine da njihovo prijavljivanje za 
glasovanje u Bosni i Hercegovini, njihovo 
legitimno stjecanje dokume-nata Bosne i 
Hercegovine, neće imati negativnih posljedica po 
njih, da im se neće oduzimati stečena prava u 
Republici Hrvatskoj i da neće biti izvrgnuti bilo 
kakvim nepravdama ili nezakonitostima u 
Hrvatskoj zbog dvojnoga državljanstva. Povratak 
Hrvata, ali i pripadnika ostalih naroda u Bosnu i 
Hercegovinu, dugotrajan je postupak i treba ga 
dobro pripremiti. Međutim, taj je postupak, bez 
jasnog jamstva i hrvatskih vlasti, realno nemoguć 
pa otvara mnoge rizike i dileme. 

8. Poziv župnicima. Naše su komisije dobile 
zadaću od Biskupskih konferencija Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine da analiziraju stanje glede 
izbora u Bosni i Hercegovini te da daju 
prijedloge za djelovanje. U tom smislu pozivamo 
župnike, napose one u čijim je  župama mnogo 
Hrvata iz Bosne i Hercegovine, da pruže svu 
moguću pomoć ljudima, kako bi se taj puk, često 
nedovoljno informiran, još češće prestrašen, 
mogao registrirati za izlazak na izbore i na 
izborima glasovati. 

9. Poziv udrugama građana. Udruge građana koje 
okupljaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine 
pozivamo da djelovanjem i s članovima 
dobrovoljcima pripomognu u širenju informacija 
i prikupljanju dokume-nata potrebnih za 
registraciju za izbore. 

10. Poziv javnim osobama. U Hrvatskoj, na 
hrvatskoj društvenoj, kulturnoj i političkoj sceni 
djeluje čitav niz javnih osoba podrijetlom iz 
Bosne i Hercegovine. Pozivamo ih da ne zatajuju 
svoju izvornu domovinu, nego da javno 
primjerom pokažu kako su spremni odgovorno 
založiti se za bolje i pravednije uređenje te za 
napredak Bosne i Hercegovine, koji je neodvojiv 
od opstanka hrvatskoga političkog i narodnog 
subjektiviteta u toj zemlji. 

U želji i potrebi dati vlastiti doprinos boljoj 
budućnosti Bosne i Hercego-vine, ali i 
jednakopravnog položaja hrvatskoga naroda u 
njoj, smatramo svojom moralnom obvezom 
pozvati katolike na odgovorniji odnos prema toj 
zemlji. Ni kao vjernici a ni kao građani, Hrvati 
nemaju pravo odustati od boljitka i jednako-
pravnosti svih naroda i građana Bosne i 
Hercegovine. Stoga smatramo da je moralna 
obveza građana birača, podrijetlom iz Bosne i 
Hercegovine, osigurati sebi biračko pravo, 
registrirati se, upoznati se s ljudskim kvalitetama 
i stručnim sposobnostima kandidata te izići na 
izbore i dati svoj glas ljudima koji stanje u toj 
zemlji žele i mogu učiniti boljim, a položaj 
hrvatskog naroda jednakopravnim s ostala dva 
naroda. Bosna i Hercego-vina može i treba 
postati zemlja svih njezinih građana i naroda. To 
će i biti ako i kada svatko od nas učini što može i 
treba učiniti. Izbori su početak i prilika, ali i 
obveza koju svaki odgovoran čovjek mora 
preuzeti! 

 

Za Komisiju Iustitia et pax 
Hrvatske biskupske konferencije 

mons. dr. Vlado Košić, 
predsjednik 

 
Za Komisiju Iustitia et pax 

Biskupske konferencije BiH 
mons. dr. Pero Sudar, 

predsjednik 
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Poruka predsjednika Odbora HBK za pastoral turizma 
u povodu Nedjelje turizma, 9. svibnja 2010. 

 

Za ovogodišnju Nedjelju turizma, kako nam 
preporučuje Sveta Stolica, preuzimamo temu 
Svjetskog dana turizma "Turizam – slavlje 
različitosti". Turizam je, naime, uvijek susret s novim i 
drukčijim - krajevima, prirodnim ljepotama, 
kulturama, religijama, osobama. A susret s novim, 
drukčijim i različitim, u putniku i posjetitelju budi 
znatiželju, zanimljiv mu je i raduje ga; stara je riječ 
"varietas delectat – različitost veseli". K tome, susret s 
različitim također obogaćuje novim dojmovima, 
iskustvima i spoznajama. U tom smislu turizam za 
modernoga gradskog čovjeka, kao mogućnost živog 
dodira s prirodom i doživljaja njezinih ljepota, uvijek 
znači odmor i obogaćenje za duh, psihu i tijelo. No, 
turizam je "slavlje različitosti" na osobit način ukoliko 
je to mogućnost za susrete s drugim i drukčijim 
ljudima i narodima. Današnji globalizirani svijet pruža 
najveće mogućnosti za susretanje i upoznavanje 
drugih kultura, religija, pogleda na život i svijet. Ondje 
gdje je prisutno prihvaćanje i otvorenost prema 
drugima te poštovanje i uvažavanje drugoga, nestaju 
udaljenosti među ljudima a raste svijest potrebe za 
mirom i općim bratstvom sviju. 
Nažalost, nove podjele među ljudima i narodima 
mogu i dalje nastajati ondje gdje je prisutna 
isključivost te sebično iskorištavanje drugoga u bilo 
kojem obliku. "Slavlje različitosti", upravo kao ljepota 
zajedništva onih koji su si po mnogo čemu inače strani 
i udaljeni, posebno se događa kod bogoslužja u 
crkvama naših turističkih mjesta, gdje se vjernici 
različitih jezika i naroda doživljavaju kao jedna 
duhovna obitelj, ujedinjena vjerom i molitvom. 
Pozdraviti kod nedjeljne mise goste na njihovu jeziku, 
možda i pročitati jedno čitanje ili molitveni zaziv, 
stvara ozračje većeg zajedništva u crkvi. Na taj način 
kao da se ponavlja iskustvo prvog silaska Duha  

u Jeruzalemu koji je učinio da se svi okupljeni s raznih 
strana svijeta, premda tako različiti, potpuno razumiju. 
Crkva je od svojih početaka bila mjesto susretanja i 
zbližavanja ljudi, a tu dimenziju zadržava na poseban 
način upravo u sklopu suvremene pojave masovnog 
turizma. I ove će se godine dogoditi masovan dolazak 
gostiju izbliza i iz daleka, u "velika i mala mista" na 
našoj obali ili u unutrašnjosti. Dodir s netaknutom 
prirodom i ljepotama naših krajeva, za naše će 
posjetitelje biti upravo "slavlje susreta" s našom 

domovinom i narodom. Pa, iako prolazimo kroz 
godinu recesije, neka ne bude sve podložno isključivo 
materijalnoj koristi.  

Ekološka svijest, čuvanje naših prirodnih ljepota i 
bogatstava, a što je znak zdravog i potrebnog 
samopoštovanja i poštovanja onoga što nam je 
darovano, bit će poticaj i drugima da se isto tako 
odnose prema nama i našemu. A duhovna, kulturna i 
sakralna baština koju smo naslijedili i koja se u našim 
crkvama čuva i izlaže, za mnoge će udaljene i ljude 
bez vjere biti upravo ono što su srednjovjekovne 
freske svojevremeno bile za nepismeni puk – "biblija 
pauperum, biblija siromaha". Sveti Otac Ivan Pavao II. 
mnogo je puta naglašavao i stavljao na srce svim 
katolicima, a posebno pastoralnim djelatnicima, da se 
nauče koristiti vjerska kulturna dobra za evangelizaciju 
i katehizaciju. I to je dio tzv. "nove evangelizacije". 
Odgovorni u našim župama, stoga, znaju kako je 
važno i da su crkve otvorene ali i dovoljno zaštićene i 
čuvane od nedoličnih ponašanja. Najbolji se rezultati u 
tom pogledu postižu dogovaranjem i skladnom 
suradnjom Crkve i turističkih djelatnika. 
I tako, dok s jedne strane želimo sami biti otvoreni za 
vrijednosti drugih kako bismo njima bili obogaćeni, a 
s druge strane potrebno je da znamo svjedočiti i 
pokazati svoja – nadasve duhovna - bogatstva. Naši 
biskupi u Pismu povodom pristupnih pregovora za 
ulazak RH u EU ističu: "Dok se s puno razumijevanja 
pokušava otvoriti vrijednostima izvana, istodobno se 
ostavlja dojam kao da se omalovažava vlastite…  
Multikulturalnost, koju se strastveno i trajno podupire, 
pokatkad je iznad svega napuštanje i poricanje onoga 
što je vlastito, bijeg od vlastitih vrjednota. No, istinska 
multikulturalnost ne može opstati bez zajedničkih 
nepromjenjivih veličina, bez orijentacijskih točaka 
koje polaze od vlastitih vrijednosti" (18). Neka i 
ovogodišnji susreti s mnogim i različitim gostima koji 
nam dolaze, bude doista "slavlje različitosti" te 
pridonese boljem upoznavanju te većoj solidarnosti i 
zajedništvu među ljudima i narodima. 
 

Mons. Ivan Milovan,  
biskup porečko-pulski  

i predsjednik Vijeća HBK za turizam 
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Dolazak mladih u Zadar na Susret hrvatske katoličke mladeži 
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Mladi u hrvatskim tradicijskim nošnjama na Višnjiku pred euharistijsko slavlje 
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ZADARSKA NADBISKUPIJA 
 

SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI  
Zadar, 8. svibnja 2010. 

 

 

Pismo pape Benedikta XVI. 
prigodom Susreta hrvatske katoličke mladeži u Zadru 

 
SEGRETERIA DI STATO 
Br. 135.681 

       Vatikan, 29. travnja 2010. 

 
Preuzviše ni gospodine, 

Sveti Otac Be nedikt XVI. je s radošću primio vijest da će se 8. i 9. svibnja u Vašoj 
Nadbiskupiji, u gradu Zadru, održati Nacionalni susre t Hrvatske katoličke mladeži te od srca 
pozdravlja sve sudionike: časnu braću u biskupstvu, svećenike, redovnike i re dovnice , kate hete i 
katehistice, a na poseban način mlade katolike  pristigle iz  čitave Hrvatske, Bosne i He rcegovine i 
svih dijelova svijeta, kako bi z ajedno slavili Gospodina. 

Dragi mladi prijate lji, geslo vašeg susreta, koje ste odabrali iz Ivanovog evanđelja, Da 
radost vaša bude potpuna (Iv 15, 11), je želja Krista i Crkve za sve mlade. Najčešće se mladost i 
povez uje s radošću. Na više mjesta Sveto Pismo nam svjedoči da se Isus rado susretao s djecom i 
mladima kako bi s njima podije lio svoju radost i nadu. U njima je  vidio bolju budućnost, a oni su 
u njemu prepoznali istinskog prijate lja i pratioca za cije li život koji ih nikad ne  osuđuje, nego 
iskreno voli. Mladenački pole t već ovdje, na Zemlji, odražava onu nebesku radost svetih. Stoga, 
vjerna svom Gospodinu i Bogu, Crkva se danas s vama raduje , s vama moli i za vas moli! 

Draga mladosti, u ovoj godini na poseban način posvećenoj svećenicima, želimo vas 
potaknuti da molite za vaše pastire i nova duhovna zvanja u vaše m narodu i, ako osjećate da vas 
Krist zove, uje dno vas ohrabriti da se odazovete  pozivu da ga slijedite iz bliz a u posvećenom 
životu. Radost je  to neopisiva! 

Dok zaz iva zagovor Blažene Djevice Marije, Najvjernije  Odvjetnice Hrvatske, Njegova 
Svetost svima naz očnima udje ljuje poseban apostolski blagoslov kako bi bili glasnici Božje 
ljubavi i istine u svijetu. 

Priopćujući ovo koristim prigodu da Vas iskre no pozdravim u Kristu Gospodinu. 
Tarcisio kardina l Be rtone 

Državni tajnik Njegove Svetosti 
___________________ 
Preuzvišeni gospodin 
Mons. Želimir Puljić 
Zadarski nadbiskup 
ZADAR, HRVATSKA 
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NADBISKUPOVA HOMILIJA  
na Misi Susreta Hrvatske katoličke mladeži, 

Višnjik, 8. svibnja 2010. 
 

Mladi, budite nositelji radosti, nade i povjerenja! 

 

Uzoriti gospodine kardinale, preuzvišeni apostolski 
nuncije, preuzvišeni oci nadbiskupi i biskupi, 
mnogopoštovani oci provincijali, poštovani 
biskupijski povjerenici za mlade, braćo svećenici, 
redovnici i sestre redovnice, bogoslovi i 
sjemeništarci, braćo i sestre, dragi mladi prijatelji! 

Pozdravljajući u radosti sve vas ovdje okupljene, iz 
srca mi dolazi još jedan pozdrav: Nadbiskupe Ivane, 
tu smo, u zajedništvu, onako kako si i ti želio! I 
čvrsto vjerujemo da si i ti sada s nama! 
1. S iskrenom vjerom u zajedništvo proslavljene, 
nebeske i zemaljske Crkve okupili smo se da kao 
"jedno srce i jedna duša" slušamo Isusove riječi, o 
njima razmišljamo, te ohrabreni krenemo u život 
kojim nas je Stvoritelj obdario. Okupili smo se 
slaviti euharistiju i zahvaliti Gospodinu za svaki 
njegov dar i dan, u kojemu nam iskazuje svoju 
neizmjernu ljubav. 

U toj zahvalnosti i radosti izričem dobrodošlicu i 
pozdrav: pozdravljam mlade Crkve zagrebačke s 
njihovim pastirom kardinalom Josipom, mlade 
Crkve đakovačko-osječke s njihovim pastirima 
nadbiskupom Marinom i pomoćnim biskupom 
Đurom, mlade Crkve splitsko-makarske s njihovim 
nadbiskupom Marinom, mlade Crkve riječke s 
njihovim nadbiskupom Ivanom, mlade Crkve 
hvarske s njihovim pastirom Slobodanom, mlade 
Crkve šibenske s njihovim pastirom Antom, mlade 
Crkve požeške s njihovim pastirom Antunom, 
mlade Crkve porečko-pulske s njihovim pastirom 
Ivanom, mlade Crkve krčke s njihovim pastirom 
Valterom, mlade  

Crkve varaždinske s njihovim pastirom Josipom, 
mlade Crkve sisačke s  
njihovim pastirom Vladom, mlade Crkve gospićko-
senjske s njihovim pastirom Milom, mlade eparhije 
križevačke s njihovim pastirom vladikom Nikolom, 
mlade crkve Bjelovarsko-križevačke s njihovim 
pastirom Vjekoslavom. Pozdravljam mlade Crkve 
iz Bosne iz Hercegovine koje predvodi biskup 
banjolučki Franjo, mlade Crkve srijemske, 
subotičke, zrenjaninske i ostale iz Srbije, koje 
predvode pastiri Ivan Penzeš i Ladislav Nemet, 
zatim mlade iz Kotorske biskupije i Barske 
nadbiskupije, sve mlade koji su nam došli iz svih 
dijelova Europe i svijeta posredstvom Hrvatskog 
svjetskog kongresa. Na poseban način pozdravljam 
sve mlade iz dubrovačke biskupije i mlade u plavim 
i žutim bojama iz Zadarske nadbiskupije, koja je 
domaćin ovoga susreta. 

2. "Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar" (Iv 
15, 1). Ovom usporedbom iz današnjeg Evanđelja 
Isus i nama u ovo predvečerje želi otvoriti oči za 
stvarnost, koja nam mnogo puta izmiče ispred očiju 
u svijetu u kojem živimo. Ta stvarnost, koja se 
može prepoznati i otkriti čistim srcem i osjetiti u 
darivanju i spremnosti na žrtvu, nudi nam se večeras 
u slici vinograda, trsa i loze. 

Danas je subota. A ona je povlašteno vrijeme 
izlaska mladih. Mnogi vaši vršnjaci i prijatelji, koji 
nisu s nama, i ovu večer provest će na raznim 
mjestima i pokušati u buci glazbe, ritmu plesa, u 
čaši alkohola ili drogi tražiti smisao, bježeći zapravo 
od stvarnosti, od sebe, od života. Jer, nude im se 
razna mjesta, trenuci i vinogradi, lažni i neplodni, za 
ostvarenje života i mladenačkih snova. 
Ja vas zbog toga pozivam, dragi mladi prijatelji, da 
iziđemo večeras svi zajedno s Isusom. Neka nas on 
povede u avanturu, u svoj rodni i plodni vinograd. 
Dopustimo mu da nas napoji vinom svoje ljubavi. 
Otvorimo mu svoja srca. Otvorimo svoje uši kako 
bismo čuli i razumjeli njegovu poruku. Isus je ove 
riječi iz usporedbe o vinogradu, trsu i lozi koje smo 
večeras čuli, izrekao da njegova radost bude u nama 
i da naša radost bude potpuna. Što to znači? Dragi 
mladi prijatelji! Radost nije tek puki prolazni 
osjećaj, koji se u čovjeku rodi, kad su zadovoljene 
sve njegove potrebe. Koliko smo samo puta u 
svome životu osjetili i mislili da smo postigli 
najveću radost, da će nam netko ili nešto priuštiti 
radost, a ipak smo na kraju osjetili prazninu?!  

Isus nam želi priuštiti pravu i istinsku radost. On nas 
poziva da budemo radosni. On nam želi darovati 
radost po svojoj Riječi, koja nas oslobađa, a koju 
slušamo na euharistijskim slavljima. Isus nas čini 
radosnima i jakima kada nas hrani Tijelom svojim. 
A onda ohrabrene riječju i ojačane njegovim 
Tijelom, on nas šalje u svijet. Šalje vas, dragi mladi, 
kako bi u tužnim životnim okolnostima vaše 
rodbine i prijatelja, po vašoj vjeri u pobjedu dobra, 
te po vašim životima i licima izlio radost. Šalje vas 
da se u društvu s tragovima patnje i trpljenja po 
vašim rukama koje su spremne pomagati proširi 
radost. Šalje vas da u Crkvi, koja radi nedosljednosti 
nekih svojih članova ponekad gubi vjerodostojnost, 
po vašem mlade-načkom oduševljenju i iskrenom 
prianjanju uz Krista, učvrsti radost. 
Nećete, međutim, moći svjedočiti niti biti pravi 
nositelji radosti, ako ne ostanete u Kristu. Ako poput 
loze ne ostanete čvrsto na trsu, iz kojega crpimo 
snagu za rast, za život i za radost. Kao što lozi nema 
života bez povezanosti s trsom, tako ni nama nema 
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života ni radosti bez povezanosti s Isusom Kristom. 
Zato treba prihvatiti njegov poziv da ostanemo u 
njemu i dopustiti mu da i On ostane u nama. "Ja 
sam trs, vi loze" (Iv 15, 5). 

Znam, dragi mladi prijatelji, da vas često zbunjuju 
sumnje vaših mladenačkih godina i dana. Ali, ne 
bojte se! Isus može i želi vašu sumnju pretvoriti u 
jaku i čvrstu vjeru, ako ustrajete u uvjerenju da vas 
On ljubi, da je trpio, umro i uskrsnuo radi vas, radi 
sviju nas. Ne dopustite da sumnje, brige i životne 
tjeskobe slome i odvoje lozu vašega života od trsa, 
Isusa Krista. Poznato mi je, također, da vas ponekad 
zbunjuju vaši padovi, koji su izraz vaših 
mladenačkih traženja i nesnalaženja. Ne bojte se! 
Krist po sakramentu svoje ljubavi, po ispovijedi, 
diže vaše srce i vaš duh, te vaše korake čini 
postojanima, kako biste hodili putem radosti. 
Sigurno vas katkada uplaši i neizvjesna budućnost! 
Ne bojte se, jer sam Isus želi da njegova radost bude 
u vama, u nama, kako bi time naša radost bila 
potpuna. On je Emanuel, Bog s nama! On je 
Uskrsnuli koji želi ostati s nama kako bismo donijeli 
mnogo roda i bili njegovi učenici! Kojim to rodom 
treba uroditi naš život? Koji su to plodovi? Pozvani 
smo donositi rod istine, pravednosti, poštenja, 
ljubavi, tolerancije, međusobnog razumije-vanja. 
Ne osjećamo li svi kako nam upravo toga 
nedostaje? Vi ste, dragi mladi prijatelji, pozvani biti 
nositeljima te radosti. 

Zbog toga želim jasno reći kako mi, vaši biskupi i 
svećenici, želimo svima vama biti podrška na tom 
putu. Želimo biti podrška vašoj radosti. Ako vas i 
mi ponekad ne razumijemo, ako vaši vapaji 
ponekad i do nas ne dopiru u buci ovoga vremena, 
ne gubite nadu i ustrajnost. Budite nositelji i promi-
catelji radosti, nade i među-sobnog povjerenja! 

3. Drugo čitanje iz Prve Ivanove poslanice koje smo 
danas slušali lijepo se uklapa u godinu koju je papa 
Benedikt XVI. proglasio Svećeničkom godinom, a 
za uzor svećenicima stavio župnika malenog Arsa 
Ivana Mariju Vianneya. Uz to, na današnji dan je 
1898. rođen blaženi Alojzije Stepinac, čiju 50. 
obljetnicu smrti obilježavamo upravo ove godine. A 
znamo da ga je 3. listopada 1998. veliki prijatelj 
mladih, papa Ivan Pavao II. postavio kao uzor 
vjernosti Isusu Kristu, Crkvi i svome hrvatskom 
narodu. Blaženi Alojzije Stepinac je na poseban 
način uzor i zagovornik svim svećenicima. A 
svećenici su oni, koji svjedoče i naviještaju Riječ, 
Život – Isusa Krista i život vječni, kako piše apostol 
Ivan u večerašnjoj poslanici. Svećenici su oni koji 
žele biti blizu vama mladima, koji vam žele pomoći 
u vašim mladenačkim traženjima. Vjerujem kako u 
svojim svećenicima, u župnicima i župnim 
vikarima, prepoznajete svoje prijatelje i braću. Zato 
vas, dragi mladi, posebice u ovoj Svećeničkoj 
godini, potičem: molite za svoje biskupe i 
svećenike. Molite da vaši župnici, župni vikari, 
vjeroučitelji u svome životu dostojno izvrše svoje 

poslanje koje im Krist i Crkva povjeravaju. A kad 
netko od vas u sebi osjeti da ga Krist zove, 
odazovite se spremno i odvažno. Isus treba vaše 
mladenačko oduševljenje za naviještanje Radosne 
vijesti. Neka Vas ne straše napadi na Crkvu i na 
svećenike, o kojima slušamo ovih posljednjih 
godina i mjeseci. Kao vjernici mi s pouzdanjem i 
bez straha kročimo prema budućnosti, jer 
"Gospodin je pastir moj, ni u čemu ja ne 
oskudijevam" (Ps 23, 1). Tu svoju vjeru izrazili smo 
pjevajući psalam: "Pa da mi je i dolinom smrti 
proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom Oče, tvoj 
štap i palica tvoja utjeha su meni! " 

4. Draga braćo i sestre, dragi mladi prijatelji! Susret 
hrvatske katoličke mladeži, kao i svi slični susreti 
nisu puka manifestacija brojnosti. Ovim susretom 
želimo u prvom redu posvjedočiti svoju postojanost 
u nauku apostolskom. Želimo jedni druge ohrabriti i 
pokazati da postoji toliko mladih ljudi, toliko 
obitelji, pojedinaca i zajednica koje žele iskreno i 
odgovorno živjeti svoju vjeru, koji žele slušati 
Svetog Oca i nauk Crkve, koji žele biti vjerni vjeri 
svojih predaka. 

Ovakvim susretima želimo posvjedočiti i naše 
zajedništvo. U svijetu u kojem individualizam i 
nezdrave ambicije nagrizaju vrjednote zajedništva, 
pozvani smo svjedočiti ljepotu zajedništva. Od 
prvih kršćana "kojima sve bijaše zajedničko", 
želimo učiti i njihov primjer nasljedovati. Iskustvo 
kršćanskoga zajedništva pokazale su brojne obitelji 
u gradu Zadru i Zadarskoj nadbiskupiji, koje su ovih 
dana otvorile vrata svoga doma i svog srca, da bi 
vam iskazali gostoprimstvo. Temelj zajedništva jest 
osoba Isusa Krista koji nas je na našem krštenju 
obilježio kao Božju svojinu, pa smo postali 
članovima velike obitelji koju Crkvom zovemo. 
Njegujte duh zajedništva i ne dopustite nikakve 
razdore i nesnošljivosti među vama.  
Nedjeljom se kao kršćani okupljamo oko 
Uskrsnuloga Krista i njemu na spomen kruh 
lomimo. Želimo li doista ostati u Kristovoj ljubavi i 
tražiti prave izvore iz kojih ćemo crpiti svoju radost, 
onda to moramo činiti slaveći spomen njegove 
ljubavi (euharistiju). Nigdje, naime, kršćani ne 
mogu naći prave izvore svoje radosti, nego slaveći s 
braćom i sestrama euharistiju. I nigdje ne mogu 
bolje osjetiti svoju povezanost s Kristom, nego 
hraneći se kruhom koji je s neba sišao, samim 
Isusom u euharistiji. Zbog toga je nedjelja i 
nedjeljna euharistija središte i sidrište života cijele 
Crkve. Ona je prepoznatljiv znak nas Hrvata 
katolika, naše kulture i identiteta, naše duhovnosti. 
Sveti Luka u Djelima apostolskim opisuje, kako su 
prvi kršćani bili postojani i u molitvama. Okupljali 
su se da zahvale Bogu za njegove darove i 
dobročinstva. U predvečerje Dana Gospodnjeg i mi 
ovom euharistijom želimo reći Bogu hvala. Ovom 
zajedničkom molitvom i slavljem želimo mu izreći 
sve što nosimo u dubini svoga srca. Želimo mu 
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iznijeti svoje strahove, nadanja i radosti našega 
života. Sve to stavljamo u ruke one, koja najbolje 
razumije naše potrebe; u ruke Marije, Majke 
Kristove, Majke Crkve i naše majke. Neka ona 
posreduje za nas i zagovara nas kod svoga Sina. U 
mjesecu svibnju, koji je njoj posvećen, molimo 
neka vas, dragi mladi prijatelji, očuva od svih 
poroka ovoga svijeta. I neka ona bude vaša 

"Zvijezda jutarnja" koja će svojim sjajem obasjavati 
vašu stazu života. U toj vjeri koračajući zajedno 
možemo večeras svi radosno pjevati: "Tvoga vina 
ljubavi, prepuna je moja čaša, kada je sa braćom 
dijelim, potpuna je radost naša". Dao Gospodin da 
nikad u srcima našim ne ponestane Kristova vina 
ljubavi i radosti. Amen. 

 

 

NADBISKUPOVA ZAHVALA 

Na svršetku Euharistijskog slavlja SHKM na Višnjiku 
 

Uz duboku i poniznu zahvalnost Gospodinu Bogu, 
Stvoritelju i Svedržitelju svega stvorenoga, na ovom 
radosnom događaju, dopustite mi uputiti i nekoliko 
riječi zahvale onima, koji su zaslužni da smo se 
danas mogli ovdje, u zajedništvu, osjećati ugodno. 
Riječi zahvale ponajprije idu svim svećenicima, 
župnicima i župnim vikarima zadarske 
nadbiskupije, redovnicima i redovnicama. Posebice 
zahvaljujem Odboru za organizaciju ovoga susreta, 
koji predvodi mons. Ivan Mustać, zauzeti i vrijedni 
predsjednik Odbora i katedralni župnik, kojemu su 
zdušno pomagali: don Zdenko Dundović, don 
Srećko Petrov, don Ivica Jurišić, don Šimun Šindija, 
o. Jozo Milanović, don Gašpar Dodić, don Igor Ikić, 
gospođica Ines Grbić i gospođica Martina Maričić. 
Zahvaljujem im što nisu ni jednoga trenutka dvojili 
o potrebi održavanja ovog susreta. Ekipa svećenika i 
laika pod vodstvom mons. Mustaća je sve učinila, 
kako  

bi osigurali sve potrebne uvjete, i tehničke i 
sigurnosne i medicinske i liturgijske i medijske, da 
ovaj susret protekne u najboljem mogućem  
redu. Neka im Gospodin bude plaća i nagrada. 
Zahvaljujem i zboru mladih, koji su animiranjem 
pjevanja pridonijeli ljepoti i skladu naše pjesme i 
molitve. 

Od ranih jutarnjih sati, na ulazu u grad, po gradu, na 
ovom prostoru, na različitim parkiralištima, dočeki-
vali su vas volonteri. To su pripadnici različitih 
pokreta i udruga u našoj nadbiskupiji, te pripadnici 
HVIDR-e. Njihova je zadaća bila: biti na usluzi 
svim skupinama mladih. Moram naglasiti  

da su se oni, uz tehničku pripravu za ovaj susret, 
pripremali i duhovnim obnovama. Dragi volon-teri, 
od srca vam zahvaljujem na vašoj pomoći. Vi ste 
bogatstvo ove nadbiskupije. Nadam se da smijemo i 
ubuduće računati na Vašu suradnju. 
Dragi mladi! Nakon ovog euharistijskog 
zajedništva, očekuju vas obitelji diljem naše 

nadbiskupije. Njima upućujem toplu riječ zahvale 
što su otvorile vrata svojih domova i svoga srca 
kako bi primile preko 20.000 mladih. U propovijedi 
sam spomenuo kako je to najočitiji znak našeg 
konkretnog kršćanskog zajedništva. Drage obitelji, 
hvala vam. 

Zahvaljujem predstavnicima župa-nijske i gradske 
vlasti, na čelu sa županom gosp. Zrilićem i grado-
načelnikom grada Zadra, gosp. Vrančićem, te svim 
grado-načelnicima i načelnicima općina, u kojima 
će naši mladi biti smješteni, na svesrdnoj pomoći i 
bezrezervnoj podršci u organizaciji i ostvarenju 
ovoga susreta. 

Iskrena zahvala hrvatskoj policiji na čelu s 
načelnikom Policijske uprave Zadarske gosp. 
Sokolarom za njihovu pomoć u organizaciji 
prometa i sigurnosti ovoga susreta. Neka sveti 
Mihovil, zaštitnik hrvatske policije, prati i štiti 
svojim zagovorom sve naše policajce. 
Zahvaljujem medijima koji su danas sve ovo pratili, 
kao i onima, koji su tijekom priprave vjernim preno-
šenjem istinitih informacija prido-nijeli uspjehu 
ovoga susreta. 

I na kraju, hvala vama, dragi mladi! Vi ste ovaj grad 
Zadar i našu nadbiskupiju na dva dana pretvorili u 
grad mladih. Došli ste da zajedno pjevamo, slavimo 
i molimo i na taj način jasno pokažemo da je Isus 
Krist naš Put, Istina i Život i da znamo komu 
vjerujemo. Ovim smo slavljem pokazali kako je 
zajedništvo s Isusom i naše međusobno zajedništvo 
izvor naše radosti, te da je jedino s Njim i u njemu 
naša radost potpuna. 
Raziđimo se s ovog slavlja radosni i sa sviješću da 
je Krist s nama, da nas prati na našem životnom 
putu, da nas On vodi stazama života. 
On, Živi i Uskrsnuli, neka na sve nas izlije svoga 
Duha, da možemo hrabro i odvažno svjedočiti 
Radosnu vijest. 
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Mladi se okupljaju na Višnjiku, 8. 5. 2010.
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NADBISKUPOVA HOMILIJA  
na Misi Šeste vazmene nedjelje, 

Katedrala, 9. svibnja 2010.  
 

'Što smo čuli i vidjeli, to navješćujemo i vama..' 
 
Poštovani odgojitelji u našim malim sjemeništima, 
Dragi sjemeništarci, 
Dragi mladi, 
Draga braćo i sestre! 
'Što smo čuli i vidjeli, što razmotrismo i naše ruke 
opipaše.. to navješćujemo i vama da i vi imate 
zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i 
sa Sinom njegovim Isusom Kristom. I to vam 
pišemo da radost vaša bude potpuna' (1 Iv 1, 3-4). 
Tako piše apostol Ivan svojoj 'dragoj dječici' kako bi 
im objasnio da se Život koji bijaše kod Oca 
nebeskoga očitovao u njegovom Sinu Isusu Kristu, 
koji se utjelovio i čovjekom postao kako bi naša  
radost bila potpuna.     

Nakon jučerašnjeg susreta na Višnjiku, evo nas 
danas u katedrali sv. Stošije, mučenice iz prvih 
kršćanskih vremena. Ovu euharistiju slavimo u 
našoj zadarskoj katedrali, koja je majka svih crkava 
naše zadarske nadbiskupije. Uz mlade iz različitih 
župa naše Domovine koji danas ovdje s nama slave 
euharistiju, na poseban način želim pozdraviti 
sjemeništarce, mlade, koji su u svome srcu čuli 
Gospodinov glas i odazvali se na njegov poziv da 
ga slijede. 

Kao i na svakom euharistijskom slavlju i danas smo 
čuli Božju Riječ. Bog nam i danas govori kako 
bismo ohrabreni njegovom Riječju i u svjetlu 
njegove Riječi usmjeravali svoj vlastiti život. Ako 
ste pomno pratili prvo čitanje iz Djela apostolskih, 
slušali smo izvješće o jednoj situaciji koja se 
pojavila u prvoj Crkvi. Radi se o zajednici u 
Antiohiji, u Siriji. Uz Rim i Aleksandriju, Antiohija 
je bila treći grad po veličini u tadašnjem Rimskom 
carstvu. Imala je oko 500.000 žitelja i među njima 
jaku židovsku zajednicu. Kršćani su došli i do 
Antiohije i tamo su naviještali Evanđelje ne samo 
Židovima, nego i poganima. Djela apostolska nas 
izvješćuju da su se upravo u Antiohiji Isusovi 
učenici prvi put prozvali „kršćanima“ (Dj 11,26). U 
Antiohiji se dogodilo upravo ono što će se 
kršćanima događati kroz povijest. Iz one prvotne 
tvrdnje o kršćanima: „Gledajte, kako se ljube“, 
nastalo je: „Gledajte, kako se svađaju.“ Kamen 
spoticanja bilo je, naime, pitanje: mora li onaj, koji 
je odluči postati kršćaninom i krstiti se, najprije 
postati Židov, pa onda kao Židov doći do Krista? 
Tako su mislili pobožni Židovi, tvrdeći da su oni 
izabrani narod i da je put do spasenja moguć jedino 
preko izraelskog naroda. Pavao i Barnaba zastupaju 
drugo mišljenje. Oni su tvrdili da nije odlučujuće 
obrezanje i obdržavanje židovskih propisa, nego 

vjera u Isusa Krista. Božje spasenje je ponuđeno 
svim ljudima. 

Tim problemom, važnim za budućnost kršćanstva, 
pogođena, prva će zajednica pokazati ono, što će 
kasnije u Crkvi postati pravilom. Odlazi po 
mišljenje u Jeruzalem, gdje je Petar u zajedništvu s 
apostolima. Petru je povjerena zadaća biti Stijenom, 
odnosno biti jamstvom jasnoće i tumačenja Isusovih 
riječi i nauka. To je prvi opći Crkveni sabor. To je 
početak svih kasnijih sabora, skupova na kojima 
Petar – Papa, u zajedništvu s apostolima – 
biskupima donosi važne odluke za Crkvu. 

„Duh Sveti i mi odlučismo“ – tvrdnja je kojom 
Apostoli okupljeni oko Petra donose odluku. U tom 
obrazloženju stoji najprije Duh Sveti. 
Duh Božji je, dragi mladi, draga braćo i sestre, prije 
svih odluka. U tom Duhu i po tom Duhu Isus živi i 
danas u Crkvi. I na njega se apostoli pozivaju. Duh 
Sveti ne napušta Crkvu. On je Duh mudrosti, 
savjeta, jakosti, pobožnosti, razuma, znanja, straha 
Božjega. Taj Duh je pomogao prvoj kršćanskoj 
zajednici pronaći pravi put do istine. Taj Duh, 
kojega primamo po sakramentu Potvrde, pomaže i 
nama danas pronaći pravi put u našem životu. Taj 
nam Duh pomaže da i mi danas u Papinoj riječi, u 
nauku Crkve prepoznamo govor samoga Isusa 
Krista, govor njegovog Duha, koji i danas govori i 
djeluje u Crkvi. 

No, da bismo čuli taj glas Duha Svetoga, da bismo 
ga prihvatili u srcu, potrebno je otvoriti svoje srce. 
Potrebno je, najprije, u molitvi dopustiti djelovanje 
Duha Isusova, Duha Božjega. Uvijek iznova svoje 
srce otvarati u molitvi, po molitvi dati prostora 
Kristovu Duhu da nas osposobi za prihvaćanje 
Kristove Riječi i življenja po njoj. Ako tako živimo i 
postupamo, onda će nam biti jasna rečenica iz 
današnjeg Evanđelja: „Ako me tko ljubi, čuvat će 
moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu 
ćemo doći i kod njega se nastaniti.“ (Iv 14,23) 
Ljubav je prvi i bitan preduvjet zajedništva s 
Kristom. Vjerujem, dragi sjemeništarci, da vas je 
upravo ta ljubav prema Kristu potaknula da svojim 
životom želite pokušati nasljedovati Isusa Krista. Da 
poput njega želite, pripremajući se za svećeništvo, 
ovom svijetu donositi utjehu, radost i mir. Donositi 
im samoga Isusa Krista. Kao dugogodišnji 
odgojitelj i profesor znam da se na tom svom putu 
za Isusom susrećete ili ćete se susretati s mnogim 
poteškoćama. Ali nemojte se nikad obeshrabriti u 
tom hodu za Kristom. Ako Vas je Krist odabrao, a 
vi se spremno odazvali i darovali mu svoje srce, 
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onda će Krist i učiniti i oblikovati vaše srce, vašu 
osobu kako biste doista bili spremni jednog dana 
služiti ovome svijetu kao svećenici. Budite hrabri i 
zagledani u Krista koračajte naprijed! 
Ljubiti Isusa nije, dragi mladi, draga braćo i sestre, 
poziv samo onima koji se spremaju na svećeništvo 
ili redovništvo. Ljubiti Isusa poziv je svima, koji 
žele doista biti s Isusom. Ljubiti Isusa znači 
dopustiti mu da me osvoji svojom osobom, svojom 
Riječju, svojim djelovanjem. Ljubiti Isusa znači dati 
mu prostora u svome životu, htjeti trajno biti s Njim 
i izvršiti ono na što nas On poziva. To je ono što mi 
ljudi, slabi i grješni, možemo učiniti. A upravo 
poznavajući našu grješnost i nedosljednost, Isus 
nam obećava Duha Branitelja, Odvjetnika. Branitelj 
je onaj koji se zauzima za nas, Odvjetnik je onaj koji 
se zauzima za svoju stranku, koji je opravdava, koji 
je brani. Dubrovčani svoga zaštitnika nazivaju 
'Parcem', što je starohrvatska riječ za odvjetnika. 
Sveti Vlaho je onaj koji 'vodi njihovu parnicu'; on ih 
zagovara, štiti i brani. On je odvjetnik-parac! 

Uz dar Duha Branitelja, Krist nam daruje i želi 
darovati mir. Mir nije samo odsutnost rata. Mir koji 
Krist daje jest milost. Po toj milosti čovjek 

posjeduje sklad srca, uma, volje s Bogom, s 
Isusovom Riječju. Svaka euharistija, dragi mladi, 
dragi sjemeništarci, draga braćo i sestre, jest upravo 
taj neizmjerni Kristov dar svima nama. U svakoj 
euharistiji Krist nam po svojoj ljubavi i praštanju 
daruje mir, mir srca, kako bismo se sjedinili s Njim. 
Sjedinjeni s njime, ojačani njegovim Duhom, 
odlazimo, vraćamo se tamo gdje živimo i jesmo, 
kako bismo bili svjedoci da je Uskrsnuli Krist s 
nama. To je naša zadaća i poslanje! I biskupa, i 
svećenika, i sjemeništaraca i mladih i svih vjernika, 
koji Kristu vjeruju! 'Što smo čuli i vidjeli, to 
navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s 
nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom 
njegovim Isusom Kristom. I to vam pišemo da 
radost vaša bude potpuna' (1 Iv 1, 3-4). 

Svjedočiti Krista Uskrsloga, svjedočiti da je On živ i 
nazočan u svojoj Crkvi i da je s nama. To se 
svjedočanstvo može pružiti jedino u radosti i 
međusobnoj ljubavi. Neka nam Marija, ona koja je s 
apostolima čekala i primila Duha Branitelja, 
pomogne da po Božjem Duhu živimo i s Božjim 
Duhom živimo i tako budemo radosni svjedoci 
Krista Uskrsloga. Amen. 
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Radost i zajedništvo na Susretu hrvatske katoličke mladeži, 8. 5. 2010. 
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PISMO ZADARSKOG NADBISKUPA MONS. DR. ŽELIMIRA PULJIĆA 
SVEĆENICIMA UZ ZAVRŠETAK SVEĆENIČKE GODINE 

 

Broj: 1613/2010. 

 

Draga braćo svećenici! 
 

1. Na svetkovinu Srca Isusova, 11. lipnja 2010. zaključena je Svećenička godina koju je proglasio papa 
Benedikt XVI. povodom 150. obljetnice smrti sv. Ivana Marije Vianneya. Sudjelovao sam na završnim 
svečanostima u Rimu koje je organizirala Kongregacija za kler. Bilo je doista lijepo toga dana biti na 
Trgu svetoga Petra u dosada najvećoj koncelebraciji svećenika, biskupa i kardinala s Petrom naših 
dana. Svećenička godina, međutim, nije bila neki spektakularni događaj. Naprotiv, Papa nas je usmjerio 
na siromašnog i poniznog župnika iz Arsa. I potakao na ‘radosnu obnovu svećeničke duhovnosti i 
identiteta, te svećeničkoga bratstva’, kako bismo postali svjesni velikog milosnog dara koji zaređena 
služba predstavlja za Crkvu i svijet. 

Svećenik djeluje ‘in persona Christi Capitis’ i nikada ne predlaže samoga sebe, vlastitu misao i vlastiti 
nauk. On ljudima otkriva Očevo lice i put koji vodi Kristu. On ne naviješta samo ‘riječi’, već Riječ. A 
istinsko služenje Riječi zahtijeva da svećenik teži dubokom samoodricanju. Sve dotle da mogne s 
Pavlom reći: ‘živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni’. Svećenik nije ‘gospodar’, već sluga Riječi. 
On nije Riječ, već ‘glas koji viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’ (Mk 1, 3). 
Kao ‘alter Christus’, svećenik je u službi ljudima, poslužitelj njihova spasenja, sreće i istinskog 
oslobođenja. Zato je Crkva zahvalna Bogu za neprocjenjivi dar svećenika u korist svijeta i 
čovječanstva. 

2. Ovom godinom htjelo se odati i priznanje svećenicima za njihov apostolski rad, samozatajno 
služenje, ljubav i za vjernost Kristu koji ih je po imenu pozvao, odabrao i poslao. Zbog toga je i moto 
godine glasio: Kristova vjernost, svećenikova vjernost. Istina, u zadnje vrijeme, a posebice tijekom 
Svećeničke godine, mediji su posvetili puno prostora slučajevima zbog kojih je Crkva strašno trpjela 
jer su neki njezini ’službenici bili nevjerni i na sablazan svijeta’ (Benedikt XVI.). Usprkos tim 
senzacionalističkim napisima Papa se nije dao zbuniti, nego nam je ponudio uzor velikodušnog pastira 
u liku svetog Ivana Marije Vianneya koji je jednakim duhovnim poletom slavio svetu misu na oltaru i 
slušao pokornike u ispovjedaonici. Narod je u njemu uočio ono što bi se uvijek moralo prepoznavati 
kod svakog svećenika, a to je glas Dobrog Pastira. On je često ponavljao kako ‘treba žaliti kad svećenik 
misu rutinski slavi’, ili pak ‘kada je bez duhovnog života’. A o uzvišenosti svećeničke  službe govorio 
je: ‘Kad bi svećenik shvatio koliko je velik, umro bi; ne od straha, nego od ljubavi. Jer, svećeništvo je 
ljubav Isusova srca’. 

Draga braćo svećenici! Gospodin nam je povjerio odgovornu zadaću: biti navjestiteljima njegove istine 
koja spašava; biti Kristov glas u svijetu koji ‘bježi od Boga’, te govoriti i svjedočiti ono što smo vidjeli 
i doživjeli u susretu s njim. Zato nam je s Pavlom ponavljati da smo imali osobitu milost što nas je 
Gospodin u Kristu ‘izabrao prije postanka svijeta da budemo sveti i neporočni pred njim’, te nas u 
‘ljubavi predodredio za posinstvo, za sebe, dobrohotnošću svoje volje’ (Ef 1, 3-5). Nama je, naime, kao 
i proroku Jeremiji došla riječ Gospodnja: ‘Prije nego te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije 
nego što iz krila majčina iziđe, ja te posvetih i za proroka svih naroda postavih te’ (Jer 1, 4-5). 
Zahvaljujući tom Božjem pozivu i odabranju mi smo ovo što jesmo: Navjestitelji Radosne vijesti, 
djelitelji svetih tajna i odgojitelji Božjeg naroda Crkve zadarske. 

3. Svećenička godina je završila. Naš svećenički rad i služenje je pred nama. Potaknuti primjerom 
Arškog župnika pokušali smo još bolje upoznati ljepotu i veličinu svećeničkog poziva, te iznova 
‘otkriti’ koliko su sakrament reda i euharistija sudbinski povezani. Nema, naime, svećenika bez 
euharistije, kao što nema euharistije bez svećenika. Svećenik živi od euharistije po kojoj se događa 
čudesna preobrazba čovjeka, povijesti i svemira; božanska pretvorba koja nadilazi vremena i prostore. 
Ona je ‘predokus nebeske liturgije koja se slavi u svetom gradu Jeruzalemu kamo kao putnici težimo..’ 
(SC 8). 

A svećenik, veli Papa, ‘nije samo netko tko obavlja službu kao što to rade drugi u društvu. Ne, on radi 
nešto što nijedno drugo ljudsko biće ne može po sebi činiti: u ime Isusovo izgovara riječi odrješenja od 
grijeha naših pa tako mijenja stanje našega života. On izgovara riječi zahvale nad darovima kruha i 
vina, te činom pretvorbe uprisutnjuje Krista Uskrsnuloga. Zbog toga svećeništvo nije obična služba, 
nego sakrament: Bog se služi siromašnim čovjekom kako bi po njemu bio nazočan među ljudima i 
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djelovao u njegovo ime. Ova Božja smjelost, kojom sebe povjerava ljudskim bićima, te usprkos naše 
slabosti, smatra nas sposobnima da djelujemo u njegovo ime –ta je Božja smjelost koja se izriče u 
svećeništvu doista velika. (Benedikt XVI., Ho milija na završetku Svećeničke godine). 

To je ono što smo ove godine   promatrali i htjeli izraziti svoju radost što nam je Bog tako blizu; kao i 
zahvalnost što se povjerava našoj slabosti, te nas vodi i podržava u našem dnevnom životu i radu. 
Veličinu i otajstvo našeg zvanja posebice doživljavamo kada nakon pretvorbe objavljujemo kako se tu 
na oltaru ‘događa tajna vjere’. U tom kontekstu i naše svećeništvo je poput euharistije ‘tajna vjere’. Isti 
onaj Duh, koji čini da kruh postaje Tijelo Kristovo, djeluje u osobi poslužitelja u trenutku njegovoga 
ređenja, pa je između njih i osobita veza. Oba su sakramenta, naime, rođeni skupa u Božjem Srcu na 
Posljednjoj večeri. 

4. Draga braćo svećenici! Za liturgiju su potrebni misnici koji će slaviti i dijeliti svete tajne. Potrebni su 
svećenici koji će odgajati narod Božji. Crkva i danas živi od Jahvinog obećanja da će nam ‘dati pastire 
po srcu svome’ (Jr 3, 15). I svjesna je kako je zvanje Božji dar i govor koji zahtjeva i velikodušan 
odgovor. Stoga se ne umara pozivati vjernike neka se mole i čine sve kako bi bilo dovoljno svećeničkih 
zvanja. Ona poziva roditelje, a napose majke, neka s radošću surađuju s poticajima Duha Božjega i 
neka budu velikodušni u darivanju svoje djece kad ih Gospodin pozove u svoju službu. Crkva se 
posebice obraća misnicima koje je Gospodin pozvao u svoj vinograd, i potiče ih neka danomice 
‘prikazuju vlastiti život u radosnoj vjernosti Gospodinu’ (‘Pastores Dabo Vobis’, 82). Oni su, naime, uz 
roditelje najvažniji apostoli duhovnih zvanja. Oni su prvi pozvani pomagati mladima ‘osluškivati 
glasove Duha’ i poticati neka se ne boje otvoriti pozivu Isusa Krista. 

Kod ustanovljenja svetog Reda i Euharistije i mi smo, braćo svećenici, bili poimence pozvani uključiti 
se u božanski plan spašavanja svijeta. I bili ‘predodređeni’ hraniti narod kruhom Života. Molimo neka 
on, čiji se pogled zaustavio na Šimunu i  Andriji, Jakovu i Ivanu dok su ribarili, na Natanaelu dok je bio 
pod smokvom i na Mateju dok je sjedio u carinarnici, ne prestaje pozivati i danas radnike u žetvu svoju. 
Onima pak koje želi pridružiti svome svećeništvu pomozimo da velikodušno odgovore njegovim 
poticajima. I ne zaboravimo kako je u to mu  presudna naša osobna vjernost i naša ljubav prema Kristu i 
euharistiji. Dok zahvaljujemo Gospodinu što nam je otvorio svoje srce, molimo neka nas trajno napaja 
svojim žarom kako bismo i mi bili kadri darivati ljudima našeg vremena vodu iz tog vrela života. I 
posebice zahvalimo za dar svećeničkog otajstva kojim mu služimo u Crkvi njegovoj. Amen 

 

Zadar, 21. lipnja 2010. 

Mons. Želimir Puljić,  
zadarski nadbiskup 
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Svećenici na Susretu mladih 2010. 
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ODREDBE 
 

 

 

Zahvala svećenicima, župnim suradnicima, mladima i obiteljima  
povodom Susreta hrvatske katoličke mladeži 
Broj: 1394 /2010. 
Zadar, 12. svibnja 2010. 

SVIM ŽUPNIM UREDIMA I SAMOSTANIMA 
U ZADARSKOJ NADBISKUPIJI 

Poštovani gospodine župniče, 
 

Na kraju svete Mise na Višnjiku zahvalio sam svima koji su nazočili šestom susretu Hrvatske 
katoličke mladeži u Zadru gdje su se okupljeni mladi osjećali kod kuće. Kao nadbiskup predvodio sam 
liturgijsko slavlje u zajedništvu s dvadeset biskupa i 350 (?) svećenika pred više od 30.000 zauzetih mladih 
predstavnika brojnih župa iz Hrvatske i inozemstva. Bila je to prava manifestacija Isusove žive i pomlađene 
Crkve. Bio je to događaj za pamćenje o kojem će se još dugo među nama govoriti.  

Uz članove nadbiskupijskog Odbora za organizaciju susreta, kojima sam već zahvalio, htio bih još 
jednom reći hvala svećenicima, župnicima i župnim vikarima naše nadbiskupije, redovnicima i 
redovnicama, vjeroučiteljima, bogoslovima i sjemeništarcima, obiteljima i zauzetim vjernicima laicima, 
članovima župnih i ekonomskih vijeća, animatorima i volonterima, kao i članovima različitih pokreta i 
udruga koji su se uključili i dali svoj osobni doprinos. Bili su osigurani svi potrebiti tehnički, sigurnosni, 
medicinski, liturgijski i medijski uvjeti kako bi susret protekao u najboljem redu. A naši nebeski zaštitnici 
pobrinuli su se da nas je Gospodin obradovao lijepim vremenom. Slava mu i hvala!  

Zahvalni smo i na podršci naših županijskih, gradskih i općinskih vlasti, kao i policije u organizaciji 
susreta u Zadru i diljem nadbiskupije gdje su mladi bili smješteni. Lijepo je bilo slušati izvješća hrvatske 
policije o tomu kako je sve prošlo bez ikakvog incidenta. Hvala im za pomoć u organizaciji prometa i 
sigurnosti susreta. Neka ih sveti Mihovil, njihov zaštitnik, prati i svojim zagovorom štiti.  

Osobitu zahvalnost dugujemo našim obiteljima koje su nakon euharistijskog slavlja na Višnjiku 
otvorile vrata svojih domova i svoga srca. Preko 22.000 mladih te večeri osjetilo je i doživjelo ljepotu 
gostoprimstva i kršćanskog zajedništva. Zbog toga, drage obitelji, vama osobito zahvaljujem i povjeravam 
vas našoj Gospi, Majci obitelji. Ona neka vas štiti i pomaže da budete i ostanete 'intimna zajednica života i 
ljubavi' (GS 48) i škola društvenih vrlina gdje se uči poštovanju, solidarnosti, prijateljstvu i gostoljubivosti.  

Na kraju zahvaljujem vama, dragi mladi. Vi ste naša nada. Vi ste kroz dva dana naš grad Zadar i 
nadbiskupiju pretvorili u grad mladosti. Svojom pjesmom i molitvom pokazali ste da je Isus Krist vaš Put, 
Istina i Život i da znadete komu ste povjerovali. Neka vas on prati svojim blagoslovom na vašem životnom 
putu. I neka u zajedništvu s njime vaša radost bude potpuna. 

Svima pozdrav i blagoslov od Gospodina. 

+ Želimir, v. r. 
                     zadarski nadbiskup 

 
P. s.  Neka se ovo pismo pročita na misama u nedjelju, 16. svibnja 2010. 

Duhovne vježbe za svećenike  
Zadarske nadbiskupije u 2010. godini 
Broj:  1443/2010. 
Zadar, 21. svibnja 2010. 
 

SVIM SVEĆENICIMA U ZADARSKOJ NADBISKUPIJI 
 
 

Draga braćo svećenici! 
 
 I ove će godine biti organizirane duhovne vježbe za svećenika Zadarske nadbiskupije, prema 
sljedećem rasporedu: 
 
I turnus:  Samostan sv. Pavla –  Školjić: 
  Srijeda (ujutro), 30. lipnja – petak, 2. srpnja 2010. 
  Voditelj duhovnih vježbi: dr. don Ivan Bodrožić 
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II turnus:  Samostan sv. Pavla –  Školjić: 
  Ponedjeljak (ujutro), 30. kolovoza – srijeda, 1. rujna 2010. 
  Voditelj duhovnih vježbi: dr. don Ivan Bodrožić 

 

 Molim Vas da svoje sudjelovanje prijavite Ordinarijatu (Ured Kancelara), kako bi mogli na 
vrijeme obaviti raspored i pripreme. 

 Također, molim Vas da Ordinarijatu dostavite pismenu potvrdu, ukoliko ste u ovoj godini već 
obavili svoje svećeničke duhovne vježbe. 
 U Gospodinu vas pozdravljam i blagoslivljam. 

+ Želimir, v. r. , 
zadarski nadbiskup 

 

 
Kiša nije omela mladenački polet sudionika SHKM u Zadru, 8. 5. 2010. 
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Susret dekana 
Broj: 1534/2010.   
Zadar, 7. lipnja 2010. 
 

 
SVIM PREČASNIM DEKANIMA ZADARSKE NADBISKUPIJE 

 
 
Poštovani gospodine Dekane, 

 
11. lipnja 2010. završava Svećenička godina. Htio bih tim povodom s vama dekanima porazgovarati o 

nekim te mama koje se tiču nas svećenika. Pozivam Vas zbog toga da dođete u Zadar, u četvrtak 17. lipnja 
2010. Susret će biti u dvorani Ordinarijata (velika dvorana) s početkom u 10 sati.  

Vi ste kao dekan obilazili svećenike u dekanatu i imali priliku vidjeti na licu mjesta kako stvari 
funkcioniraju. Zbog toga bi u kontekstu završetka Svećeničke godine za predviđeni susret valjalo fokusirati 
teme oko nekoliko konkretnih pitanja: 
 

a. Upravitelji župa vode brigu o crkvama i crkvenim dobrima, kao i o administraciji župe. Uz stanje 
župne kuće i sakralnih objekata kako župnici vode brigu o  uredskim knjigama: matice, kronika, 
arhiv..? 

 
b. Župnikova je briga zauzimati se za ljude povjerene župe. Ima li u župama Caritas? Funkcioniraju li 

župna vijeća: ekonomsko i pastoralno? Postoje li župni suradnici, crkvena društva, pokreti, 
zajednice i udruge? Kakvo je stanje s crkvenim tiskom? 

 
c. Pročelnik Kongregacije za kler je govorio kako je jedan od glavnih ciljeva Svećeničke godine 

'razvijati svećeničko bratstvo'. Kako svećenici surađuju u dekanatu? Dolaze li redovito na 
dekanatske i nadbiskupijske susrete? Što bi po Vašem mišljenju bili prioriteti našeg svećeničkog 
pastoralnog rada u Nadbiskupiji?  

 
Molio bih Vas, poštovani gospodine Dekane, donesite za razgovor pismeno izvješće uz navedene 

upitnike.  
 

U prilogu je također i dopis broj: 1535/2010. kojeg ponesite sa sobom nakon što zaokružite pet tema ili 
dodate još koju temu u prilogu.  

 
Zahvaljujem uz pozdrav u Gospodinu, 
 

 
+ Želimir, v. r. 

nadbiskup 
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Moguće teme za mjesečne rekolekcije 
Broj: 1535/2010.    
Zadar, 7. lipnja 2010. 
 
 

SVIM PREČASNIM DEKANIMA ZADARSKE NADBISKUPIJE 
 

 
Poštovani gospodine Dekane, 
 
2008./2009. obilježena je kao godina svetog Pavla (28. lipnja 2008. - 29. lipnja 2009.), a 2009./2010. 

kao Svećenička godina (13. lipnja 2009. –  11. lipnja 2010.). Ne znam hoće li nam iz 'rimske centrale' opet 
stići proglašenje neke godišnje tematike, kao što je to učinjeno s Pavlom i s Ivanom Marijom Vianneyom. 
Neovisno od toga učinilo mi se prikladnim časnom zboru Dekana predložiti na razmišljanje nekoliko tema 
za naše mjesečne rekolekcije koje su poznate, ali i uvijek nove i aktualne. A u duhu su onoga što su 
koncilski oci prije pola stoljeća na Drugom Vatikanskom saboru rekli i napisali.  
  

1.  Crkva –  u suvremenom svijetu   (LG 1-12  i  GS  4-22) 

2.  Crkva i euharistija (Crkva slavi euharistiju, euharistija izgrađuje   
   Crkvu) 

3.  Ljudski život i dostojanstvo braka i obitelji   (GS 47-52) 

4.  Škola, odgoj i obrazovanje   (GE 1-12) 

5.  Misijsko poslanje Crkve  (AG 1-9; 21 - 42) 

6.  Kristovi vjernici laici u Crkvi i u svijetu (LG 30-30; AA 2-14) 

7.  Ekumenizam i vjerski dijalog  (UR 1-12; NA 1-5) 

8.  Mir, ekologija i tolerancija (GS 77-90) 

9.  Promicanje kulturnog napretka (GS 53-62) 

10. Ekonomski i socijalni život; život političke zajednice (GS 63-76) 

 
 

+ Želimir, v. r.,  
nadbiskup 

 
 

Zamolit ću Vas, poštovani gospodine Dekane, zaokružite pet tema (brojeva) koji bi po Vašem sudu 
imali prioritet za naše svećeničke susrete. Ili pak, dodajte teme koje ovdje nisu navedene, a po Vašem 
mišljenju trebalo bi ih obraditi. Hvala. 
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Milostinja „Petrov novčić“ 
Broj:  1553/2010.                    
Zadar, 10. lipnja 2010. 

 

SVIM ŽUPNIM UREDIMA I UPRAVITELJIMA CRKAVA  
U ZADARSKOJ NADBISKUPIJI 

 

 Draga braćo svećenici! 
 Podsjećam vas da je po odluci Hrvatske biskupske konferencije, u svim našim crkvama, milostinja 
13. nedjelje kroz godinu, u nedjelju, 27. lipnja 2010. godine  milostinja koju treba predati u Ekonomat s 
naznakom «PETROV NOVČIĆ». 
 Ovu kolektu je potrebno najaviti i potaknuti vjernike da u njoj sudjeluju. 

 S poštovanjem Vas pozdravljam i blagoslivljam. 
 

+ Želimir, v. r., 
nadbiskup 

 

30. Dan redovnica Zadarske nadbiskupije 
Broj: 1554/2010.  
Zadar, 10. lipnja 2010. 

 

SVIM SESTRAMA REDOVNICAMA U ZADARSKOJ NADBISKUPIJI 

 

 Poštovane i drage sestre redovnice! 
 s radošću Vas pozivam na ovogodišnji 30. DAN REDOVNICA ZADARSKE NADBISKUPIJE, 
koji ćemo proslaviti u ponedjeljak, 21. lipnja 2010. godine u župi Pohođenja BDM – Baške Oštarije, 
zajedno s našim svećenicima, prema sljedećem rasporedu: 

 8.30 sati:  Polazak autobusom sa starog Autobusnog kolodvora u Zadru 

 11.00 sati: Sv. Misa u župnoj crkvi Pohođenja BDM (predvodi o.  

Nadbiskup) 

12.30 sati:  Zajednički objed u hotelu Velebno. Nakon ručka mogućnost rekreacije (šetnja). 
Polazak prema Zadru oko 16 sati. 

 

 S radošću iščekujući naš zajednički susret, u Gospodinu Vas pozdravljam i blagoslivljam. 
       

+ Želimir, v. r., 
nadbiskup 

  

P. s. Molimo Vas da najkasnije, do četvrtka, 17. lipnja 2010. godine prijavite Ordinarijatu (Ured 
Kancelara) svoj dolazak, radi organizacije prijevoza i zajedničkog objeda. 

49. Svećenički dan Zadarske nadbiskupije 
Broj:  1555/2010.      
Zadar, 10. lipnja 2010. 

 

SVIM SVEĆENICIMA ZADARSKE NADBISKUPIJE 

 

 Draga braćo svećenici! 
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 s radošću Vas pozivam na ovogodišnji naš 49. SVEĆENIČKI DAN ZADARSKE 
NADBISKUPIJE, koji ćemo proslaviti u ponedjeljak, 21. lipnja 2010. godine u župi Pohođenja BDM – 
Baške Oštarije, zajedno s našim sestrama redovnicama, prema sljedećem rasporedu: 
  

P r o g r a m: 

 

8.30 sati:  Polazak autobusom sa starog Autobusnog kolodvora u Zadru 
  

 11.00 sati: Sv. Misa u župnoj crkvi Pohođenja BDM (predvodi o.  
Nadbiskup) 

   (Za koncelebraciju treba ponijeti liturgijsko ruho). 
 

12.30 sati:  Zajednički objed u hotelu Velebno. Nakon ručka mogućnost rekreacije (šetnja). 
Polazak prema Zadru oko 16 sati. 

 

 S radošću iščekujući naš zajednički susret, u Gospodinu Vas pozdravljam i blagoslivljam. 
       

+ Želimir, v. r., 
nadbiskup 

 

 

P.s. Molimo Vas da najkasnije, do četvrtka, 17. lipnja 2010. godine prijavite Ordinarijatu (Ured 
Kancelara) svoj dolazak, radi organizacije prijevoza i zajedničkog objeda. 
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Koncerti u crkvama 
Broj:  1586/2010. 
Zadar, 16. lipnja 2010. 
 
 

SVIM  ŽUPNIM  UREDIMA  I  SAMOSTANIMA  U  NADBISKUPIJI 
 
Budući da je crkva kuća Božja i kuća molitve, kanonsko određuje 'neka se u sveto mjesto pripusti samo ono 
što služi vršenju i promicanju kulta pobožnosti i vjere, a neka se zabrani što nije u skladu sa svetošću 
mjesta' (kan 1210). To je temeljni kriterij prema kojem se određuje  koju glazbu dopustiti izvoditi u crkvi, a 
koju ne dopustiti. Klasična glazba visoke umjetničke vrijednosti ne mora po sebi biti i religiozna glazba. 
Narodne ili rodoljubne pjesme, koliko god bile 'plemenite' i 'pristojne', u redovnim prilikama ne pripadaju 
svetom mjestu za izvođenje.  Uz zauzetost za svete prostore Crkva preporučuje neka se 'najvećom brigom 
čuva i promiče blago svete glazbe' (SC 14) koja je sastavljena za liturgiju i koja se nadahnjuje tekstovima 
Svetog Pisma i liturgije, ili je usmjerena čašćenju B D Marije, svetaca i svetih vremena. Takva glazba može 
naći mjesto u crkvama i izvan liturgijskog slavlja. 
 

U to m kontekstu Kongregacija za božanski kult je 5. studenog 1987. izdala Dekret u kojem propisuje kako 
'treba na vrijeme pismeno zamoliti biskupa za održavanje koncerta, naznačiti datum i program s djelima i 
imenima autora'. Nakon dobivene dozvole župnici i rektori crkava mogu 'dopustiti upotrebu crkve korovima 
i orkestrima koji ispunjavaju naznačene uvjete'. 'Izvođači i slušatelji moraju biti odjeveni i ponašati se 
sukladno sakralnom obilježju crkve', a 'ulaz u crkvu mora biti slobodan'. Organizatori pak koncerta gledom 
na obeštećenje korištenja sakralnih prostora ne smiju prodavati ulaznice pred (ili u) crkvama.  
  

Odredbama se želi pomoći očuvati vlastiti značaj crkve koja je namjenjena liturgijskim slavljima, molitvi, 
šutnji i sabranosti. To pak nikako ne znači kao da se Crkva ne zanima za glazbenu umjetnost. Naprotiv, ona 
je stoljećima promicala blago svete glazbe. U koncilskoj poruci umjetnicima (8. 12. 1965) biskupi su 
izričito zamolili kršćanske glazbenike neka 'svoje talente stave u službu božanske istine', jer 'svijet u kojem 
živimo ima potrebu za ljepotom koja unosi radost u srca ljudi'. 
 

U skladu s navedenim odredbama, dakle, potrebno je držati slijedeće:  
 

1. Neka župnik (rektor crkve) popratnim dopisom navedu raz loge zašto se traž i izvođe nje koncerta u 
crkvi. Neka u tom dopisu iz razi i svoje mišljenje  o izvođenju koncerta. Ordinarijat će uzeti u 
razmatranje samo one dopise koji budu stizali preko župnika i rektora crkava. 
 

2. Neka se na vrije me dostavi i preslik molbe naručitelja koncerta s jasno naznače nim podacima o 
vreme nu izvođe nja, o izvođaču koncerta, o djelima koja se  kani izvoditi:  naslov dje la i ime autora. 
 

Po prispijeću dopisa molbu će se razmotriti na Ordinarijatu i nakon toga uputiti odgovor župniku (rektoru 
crkve) koji će onda dalje uredovati sa zainteresiranim strankama.  
 

         + Želimir, v. r. nadbiskup 
 

Povjerenstvo za mandate 
Broj: 1595/2010.                  
Zadar, 17. lipnja 2010. 
                                                                                                                                               
 

SVIM IMENOVANIM ČLANOVIMA POVJERENSTVA 
 
               Radi potreba katehizacije i što uspješnijeg rada Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije za 
članove mandatnog povjerenstva imenujem:  
 

1. Mr. don Gašpara Dodića, predstojnika Katehetskog ureda 
2. Mr. don Marinka Duvnjaka, predstojnika VTKŠ-e 
3. Mons. Ivana Mustaća 
4. Mariju Lukšić, prof. 

 
            Zadaća je Povjerenstva za mandate temeljito i dokumentirano predlagati Nadbiskupu dodjele 
mandata za nastavu vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, mandate za katehizaciju u župama ili za 
vjerski odgoj u predškolskim ustanovama.  
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 Primite moj pozdrav i blagoslov. 
 
 

                                                                                              + Želimir, v. r., nadbiskup 
 
 
 

 
 

Nadbiskupov susret sa studentima 4. godine Visoke teološko-katehetske škole u Zadru, u Samostanu benediktinki sv. 
Marije 
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Don Pavao Šindija – suspendiran a divinis 
Broj: 1614/2010.       
Zadar, 26. lipnja 2010. 
  
 

ŽUPNIM UREDIMA I SAMOSTANIMA 
 

Ovim se priopćava župnim uredima i samostanima da je župnik Zemunika don Pavao Šindija 
suspendiran a divinis. On je, naime, poslije 23. svibnja 2010. napustio svoju župu i otišao u svijet.  Dopisom br. 
1531/2010, od 6. lipnja 2010. objasnio sam mu kako za to Crkveni Zakonik nalaže 'da se kazni pravednom 
kaznom, pa i oduzećem službe tko teško krši obvezu rezidiranja radi crkvene službe' (kan 1396). Odlučio sam, 
ipak, dajući prostora milosrđu zbog Svećeničke godine, ne kažnjavati ga odmah, nego mu dati nešto 
vremena na razmišljanje. Obustavio sam, dakle, 'pro tempore' izricanje kazne i odredio neka se vrati u župu 
do 25. lipnja 2010. Don Pavao se, nažalost, nije vratio pa mu je izrečena spomenuta kaznena mjera, što 
Va m ovim dopisom i priopćavam.  

U kontekstu ovog slučaja novinari su navaljivali i tražili objašnjenje (jedna je novinarka napr. 
pitala: je li 'svjetovna ljubav prema ženi i potomstvu nadjačala Božji poziv' i 'je li don Pavao dobio 
ispisnicu', te 'koji su bili razlozi koje je naveo'?). Na te upite odgovoreno je sljedeće: 'Istina je da je don 
Pavao Šindija otišao iz župe u kojoj je služio. Napuštanje službe, a osobito u ovoj Svećeničkoj godini, tužan 
je događaj za nadbiskupiju gdje je službu obavljao i za vjernike kojima je služio. Nadasve pak to je teška 
odluka za njega koji je to učinio. Napuštanje službe nalik je životnom brodolomu kada treba biti blizu 
čovjeku i pomoći mu ako je moguće. A ne čeprkati po razlozima i motivima takve odluke. Zbog toga, 
molimo, nemojte se ljutiti što ne možemo odgovarati na Vaša pitanja koja pobuđuju duh 'senzacionalizma' i 
zadiru u svijet don Pavine privatnosti za čije objavljivanje nismo ovlašteni. Njegovu sudbinu preporučamo 
Božjem milosrđu i ljudskom razumijevanju, u duhu Isusova savjeta 'Budite milosrdni kao što je Otac vaš 
milosrdan' i 'Ne sudite da ne budete osuđeni' (Lk 6, 36-37). Novinarka je na taj odgovor napisala samo tri 
riječi: 'Užasno neprofesionalno moraliziranje'.  

Dok na kraju Svećeničke godine zahvaljujemo Bogu za dar posvećene službe u Crkvi, ne 
zatvaramo oči pred slučajevima nevjernosti nekih njezinih službenika zbog čega Crkva strašno trpi. Molimo 
stoga za don Pavu, kao i za sve one, koje je svojim ponašanjem sablaznio. Neka nas u našem životu i radu 
nadahnjuju velikodušni pastiri koji poput svetog Arškog župnika služe nesebično Božjem narodu. Uz 
preporuku sv. Pavla: 'tko misli da stoji, neka pazi da ne padne' (1 Kor 10,12), molimo žarko da nas 
Uskrsnuli trajno prati milošću i napaja svojim žarom kako bismo ljudima našeg vremena mogli darivati 
milosnu vodu s Isusovog vrela života.  

 
Svima pozdrav u Gospodinu,  

 + Želimir, v.r.  
                                                     nadbiskup 
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IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
 

1. Don Ante Ivančev razrješen je službe župnika župe Ljubač (Broj: 1356/2010., od 28. svibnja 
2010.); 

2. Don Josipu Lisici produžuje se mandat za službu dekana Pašmanskog dekanata, (Broj: 1374/2010., 
od 10. svibnja 2010.); 

3. Mr. don Zdravku Katuš i produžuje se mandat dijecezanskog sudskog  vikara (Broj: 1375/2010., od 
10. svibnja 2010.); 

4. Mr. don Zdenku Miliću produžuje se mandat branitelja veze u ženidbenim postupcima na 
Dijecezanskom crkvenom sudu (Broj: 1376/2010., od 10. svibnja 2010.); 

5. Don Ivici Jurišiću produžuje se mandat za službu ravnatelja Caritasa Zadarske nadbiskupije (Broj: 
1377/2010., od 25. svibnja 2010.); 

6. Don Čedomilu Šuprahi produžuje se mandat člana Ekonomskog vijeća Zadarske nadbiskupije 
(Broj: 1378/2010., od 10. svibnja 2010.); 

7. Don Šimunu Šindiji produžuje se mandat člana Ekonomskog vijeća Zadarske nadbiskupije (Broj: 
1379/2010., od 10. svibnja 2010.); 

8. Don Mariju Soljačiću produžuje se  mandat člana Ekonomskog vijeća Zadarske nadbiskupije (Broj: 
1380/2010., od 10. svibnja 2010.); 

9. Don Zoran Topalović imenovan je privremenim upraviteljem župe Ljubač, dok ostaje župnim 
vikarom u župi Bl. Alojzija Stepinca u Zadru-Bili Brig (Broj: 1466/2010., od 28. svibnja 2010.); 

10.  Gđi Mirjani Tadić produžuje se mandat za službu pomoćnice Ravnatelja Caritasa Zadarske 
nadbiskupije, (Broj: 1470/2010., od 25. svibnja 2010.); 

11.  O. Andrija Bilokapić, OFM, imenovan je redovitim ispovjednikom benediktinki sv. Marije u 
Zadru (Broj: 1507/2010. od 25. svibnja 2010.); 

12.  O. Ante Badurina, TOR, imenovan je redovitim ispovjednikom benediktinki sv. Marije u Zadru 
(Broj: 1508/2010. od 25. svibnja 2010.); 

13.  Mr. don Marinko Duvnjak imenovan je redovitim ispovjednikom benediktinki sv. Marije u Zadru 
(Broj: 1509/2010. od 25. svibnja 2010.); 

14.  Gđi Ani Škifić produžuje se mandat za službu tajnice Caritasa Zadarske nadbiskupije (Broj: 
1549/2010., od 9. lipnja 2010.). 
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OBAVIJESTI 
 

 
POVJERENSTVO ZA PASTORAL OBITELJI 
 

Zaručnički tečaj  
 

Zaručnički tečaj održavat će se prema sljedećem rasporedu: 
 

RUJAN 2010. – 2., 3., 9. i 10. (* u Župi PRIDRAGA!) 
LISTOPAD 2010. – 7., 8., 14. i 15. (Zadar-Puntamika) 

STUDENI 2010. – 4., 5., 11. i 12. (Zadar-Puntamika) 

PROSINAC 2010. – 2., 3., 9. i 10. (Zadar-Puntamika) 

 

Tečaj se redovito održava u Pastoralnom centru župe Bezgrješnog začeća BDM, A. Šenoe 3, Zadar-
Puntamika, osim u mjesecu rujnu, kako je gore naznačeno, kada će se održati u župi Pridraga. 

Mole se župnici da zaručnicima sami popune prijavnice kako bi bilo razvidno iz kojih župa zaručnici 
dolaze . Zaručnici nisu dužni javljati se, ni dolaziti prije samog tečaja u Pastoralni centar, već doći u gore 
naznačeno vrijeme. 
 

Don Emil Bilaver, 
Nadbiskupijski povjerenik 

za pastoral obitelj 
 
 

 
NAŠI JUBILARCI 

 
DON SREĆKO PETROV – 25. OBLJETNICA SVEĆENIŠTVA 

 
 
Rođen je u Zavidovićima, BiH, 25. listopada 1957. god., a zaređen u Zadru 30. lipnja  1985., u katedrali sv. 
Stošije. Teologiju diplomirao na KBF-u u Zagrebu 1985. Vršio je sljedeće službe: 1985. župnik u 
Jasenicama i Obrovcu; 1987. župni upravitelj Vinjerca; 1991. duhovni asistent Hrvatske vojske; 1993. 
privremeni upravitelj župâ Starigrad-Paklenica, Seline, Tribanj-Krušćica; 1995. župnik Sv. Ante (Zadar-
Smiljevac); od 1997. ekonom Zadarske nadbiskupije i ravnatelj Svećeničkog doma „Zmajević“ te upravitelj 
župâ Veli Iž i Mali Iž; 1998. poslužitelj župâ Sestrunj i Rava; 1999. ravnatelj Nadbiskupijskog ureda za 
uzdržavanje klera; 2001. član Zbora savjetnika; 2002. župnik Islama Latinskog i Smilčića; od 2003. župnik 
župe Crno. 

Čestitamo! 
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DUHOVNE VJEŽBE ZA SVEĆENIKE ZADARSKE NADBISKUPIJE 

 

I. turnus  

Samostan sv. Pavla – Školjić , 
srije da, 30. lipnja –  petak, 2. srpnja 2010. 

Vodite lj: dr. don Ivan BODROŽIĆ 
 

Broj: Ime i prezime sudionika: 

1.  don Ivan KEVRIĆ 

2.  don Čedomil ŠUPRAHA 

3.  don Šime KEVRIĆ  

4.  don Joso KERO 

5.  don Josip LISICA 

6.  don Nikola TOKIĆ 

7.  don Jerko VULETA 

8.  don Tomislav SIKIRIĆ  

9.  don Tihomir VULIN 

10.  don Josip LENKIĆ 

11.  don Matija ŠIMIĆ 

12.  mons. Pavao KERO 

 
 
DUHOVNE VJEŽBE PRIVATNO OBAVILI: 

 
1. Don Emil Bilaver, Lužnica, od 18. do 22. siječnja 2010. 
2. Don Domagoj Kelava, Beč, od 23. svibnja do 1. lipnja 2010. 
3. Don Milivoj Bolobanić, Međugorje, od 26. lipnja do 3. srpnja 2010. 
4. Don Josip Radić, Međugorje, od 26. lipnja do 3. srpnja 2010. 
5. Fra Mario Akrap, Međugorje, od 26. lipnja do 3. srpnja 2010. 
6. Mons. Šime Perić, Međugorje, od 26. lipnja do 3. srpnja 2010. 
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UVJETI UPISA U NADBISKUPSKO SJEMENIŠTE 
„ZMAJEVIĆ“ 

 
    Potrebni dokumenti za upis u Sjemenište su: krsni list, molba za prijam (vlastoručno napisana od strane 
kandidata i naslovljena na Ordinarijat), preporuka župnika (naslovljena na Ordinarijat), potpisana izjava 
roditelja da su suglasni s izborom zvanja svoga sina i njegovim odlaskom u Sjemenište (izjavu dostaviti na 
Ordinarijat s ostalim dokumentima). Kandidati koji budu imali od 36 bodova pa naviše bit će upisani, 
odlukom zadarskog Ordinarija, i u Klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II. Ostali kandidati koji budu imali 
manje od 36 bodova bit će upisani u Strukovnu školu Vice Vlatkovića u četverogodišnji smjer.  
    Broj bodova za upis u gimnaziju određuju slijedeći kriteriji: opći uspjeh na kraju VII. i VIII. razreda 
osnovne škole, te ocjene iz hrvatskog jezika, matematike, stranog jezika, povijesti i zemljopisa na kraju VII. 
i VIII. razreda. Učenik je dužan priložiti za upis sljedeće dokumente: prijavnicu na natječaj (dobiva i 
popunjava u školi na dan prijave), rodni list, domovnicu, svjedodžbe VII. i VIII. razreda osnovne škole. 
 

Ljetni upisni rok: Prvi upisni krug: 
Prijave za upis su u ponedjeljak 28. lipnja, i utorak 29. lipnja, od 8 do 16 sati. Objava rezultata je u 

srijedu 30. lipnja najkasnije do 14 sati. Upis je u četvrtak 1. srpnja od 8 do 16 sati. 
  Svi oni koji žele biti sjemeništarci trebaju se prijaviti svome ordinarijatu najkasnije do ponedjeljka 
21. lipnja, kako bismo im, ako imaju uvjete za Klasičnu gimnaziju, mogli osigurati mjesto. 

Svi koji se prijave ordinarijatu neka sa svojim dokumentima dođu u Nadbiskupsko sjemenište 
Zmajević u ponedjeljak 28. lipnja u 8 sati kako bismo ih mogli prijaviti za upis u školu za koju imaju 
uvjete. 

Sve detaljnije informacije o potrebnim dokumentima za upis vidi na službenim stranicama 
Ministarstva: www.mzos.hrwww.mzos.hr. Sve ostale obavijesti mogu se dobiti kod ravnatelja sjemeništa, 023/251-167; 
023/254-053; ili vidjeti na sjemenišnoj web stranici: www.zmajevic.comwww.zmajevic.com   
 

Ravnatelj: 
Don Marino Ninčević, v. r. 

 
UPIS UČENIKA U KLASIČNU GIMNAZIJU IVANA PAVLA II. U ŠK. GOD. 2010./2011. 

 
1. Škola upisuje 56 učenika, u klasičnom smjeru, četverogodišnji program trajanja, dva razredna 

odjela, bodovni prag je 49 bodova. 
 

2. Zemljopis je peti značajan predmet za upis, uz hrvatski i engleski jezik, matematiku i povijest. 
 
3. U Gimnaziji se uče engleski i talijanski jezik. 

 

4. U slučaju istoga broja bodova, prednost pri upisu imat će kandidati s boljim vladanjem i manje 
neopravdanih izostanaka. 

 

5. Učenici prilažu prijavnicu, koja se dobiva u Školi, svjedodžbe VII. I VIII. razreda te ostale 
dokumente kojima se dokazuje neko od prava za upis. 

 

6. Roditelj ili skrbnik u prijavnici na natječaj potpisom odobrava školi uvid u osobne  podatake 
učenika u Ministarstvu uprave. 

 
Ravnatelj: 

Mons. Joso Kokić, prof., v.r. 
Zadar, 7. lipnja 2010. 

 

www.mzos.hr
www.zmajevic.com
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SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI 
Zadar, 2010. 

 
 

 
 

Mladi za križem kreću na mjesto misnog slavlja na Višnjiku, SHKM, 8. 5. 2010.
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SLUŽBENA POTVRDA HBK O ODRŽAVANJU SUSRETA MLADIH U ZADRU - KORIZMENA 
AKCIJA ZADARS KE NADBIS KUPIJE U PRILOG SHKM-A 

 
Po nalogu đakovačko-osječkog nadbiskupa i predsjednika HBK Marina Srakića, zadarski  Ordinarijat 
primio je u četvrtak 18. veljače i službenu potvrdu o održavanju Susreta hrvatske katoličke mladeži u Zadru 
8. i 9. svibnja, a potpisuje je šibenski biskup Ante Ivas, predsjednik Vijeća HBK za mlade. Nakon smrti 
zadarskog nadbiskupa Ivana Prenđe, kad je mjesna Crkva ostala bez pastira u osobi biskupa, mons. Srakić i 
mons. Ivas zauzeto su podržali održavanje susreta mladih. Mons. Ivas i službeno poručuje: "Don Milivoj 
Bolobanić, dijecezanski upravitelj zadarske nadbiskupije, usmeno je i pismeno obavijestio da je zadarska 
nadbiskupija spremna da se SHKM održi u Zadru. Molimo vas da obavijestite organizatore i sudionike da 
nastave priprave za taj susret prema dogovorenoj dinamici, da bi taj važan i već tradicionalan događaj bio 
na duhovnu korist, kako naših mladih, tako i cijele Crkve i domovine". Dopis je poslan i svim članovima 
Hrvatske biskupske konferencije. Tradicionalna korizmena akcija zadarske nadbiskupije ove je godine 
namijenjena sudjelovanju u troškovima župa povodom održavanja SHKM-a u Zadru. Na provedbu te 
akcije, u kojoj su prilogom vjernika i poduzeća uvijek bila prikupljena znatna sredstva, sve je župnike 
pozvao upravitelj Bolobanić. Proteklih je godina korizmena akcija zadarske nadbiskupije pomagala potrebe 
socijalnih i zdravstvenih ustanova diljem nadbiskupije; čak je i prešla granice pomažući misiju u Kongu, 
vjernike Vukovara i Hrvate u BiH. Za dva mjeseca tisuće mladih Hrvata dolazi u Zadar i jedno od izvora 
financiranja bit će i Korizmena akcija; milostinja petkom i škrabica u župi za uspješno pokriveno 
domaćinstvo. "Kako bi se mogli namiriti troškovi susreta, ove smo godine smatrali ne usmjeriti akciju u 
neke druge humanitarne svrhe; sad nam je najvažnije riješiti materijalne potrebe u svezi susreta mladih. 
Pozivamo vjernike da se odazovu i svoj prilog daju u svojim župama. Predviđamo velik broj mladih, i do 30 
000. Mnogi nam se javljaju i ističu kako im je Zadar osobito privlačan. Treba ih sve smjestiti, prihvatiti, 
nahraniti, niz je popratnih materijala i tehničkih potreba. Veliki su troškovi a korizmena akcija će pomoći 
dijelom podmiriti troškove koje će nadbiskupija imati" rekao je don Milivoj dodavši da je više od 80% 
priprema u smještaju mladih izvršeno. "Svećenici i vjernici će se angažirati i prihvatiti mlade. Kao 
dijecezanski upravitelj pozivam vjernike da budu otvoreni. Duboko sam uvjeren da će naše župe biti 
otvorene. Kao što smo pripremili doček pape Ivana Pavla II., kad je po mišljenju mnogih Zadar bio poseban 
po doživljaju susreta s papom, vjerujem da će tako biti i sa susretom mladih. Hvala svima koji će se 
odazvati" zaključio je don Milivoj Bolobanić. 
 

SASTANAK ORGANIZACIJS KOG ODBORA SHKM-a 
 

Članovi Organizacijskog odbora za pripremu Susreta hrvatske katoličke mladeži 8. i 9. svibnja u Zadru 
održali su u utorak 23. veljače u dvorani Ordinarijata u Zadru sastanak na kojem su izvijestili o učinjenom i 
razmotrili buduće organizacijske potrebe. Izvrsna vijest je da je gotovo 90 % smještaja za prijem mladih u 
obiteljima već popunjen. A ljudi se još uvijek odazivaju te je osobito nakon smrti nadbiskupa Ivana Prenđe 
doživljen snažan impuls kojim obitelji žele pružiti sve potrebno i iznad uobičajenih okvira. Uz voditelje 
odbora, na sastanku su sudjelovali i dijecezanski upravitelj don Milivoj Bolobanić, organizator susreta 
mons. Ivan Mustać, predstavnici Grada Zadra i Zadarske županije: Boris Artić i Ivan Šimunić, te 
predstavnik Hrvatskog svjetskog kongresa Jure Strika koji je veza s mladima koji će doći iz dijaspore. 
"Susret mladih veliki je zadatak za Crkvu u Hrvatskoj i zadarske nadbiskupije. Spremni smo! Neka se 
odvija s Božjom pomoću" sa zadovoljstvom je rekao don Milivoj. Datum zaključnih prijava za sudjelovanje 
mladih na susretu, koje idu preko biskupijskih povjerenika za mlade, je 15. travnja. S tim datumom počinje 
i ispunjavanje plana razmještaja mladih po župama. Na sastanku je razmotreno niz tehničkih detalja 
pripreme u svezi pozornice, dekoracije, volontera, sigurnosnih uvjeta i ostalih službi. Uskoro će župe i 
volonteri dobiti popis konkretnih odredbi i smjernica s točnim itinerarijem za svoje djelovanje. Grad i 
Županija zadarskoj nadbiskupiji izlaze ususret svekolikom pomoći i podrškom, između ostalog ta će dva 
dana i svi muzeji grada i nacionalni parkovi otvoriti svoja vrata mladima. Od 23. - 25. travnja u maloj 
dvorani sportskog centra Višnjik u Zadru predviđen je seminar duhovne obnove za volontere i sudionike 
pripreme kad će se ujedno i tehnički simulirati susret na Višnjiku u skladu sa zaduženjima domaćina. 
 

POHOD ORGANIZACIJSKOG ODBORA SHKM-a DEKANATU ZADAR - ZAPAD 
 
U utorak 23. veljače u pastoralnom centru župe Uznesenja BDM na Belafuži u Zadru održan je susret 
članova Organizacijskog odbora za pripremu SHKM-a sa svećenicima i laicima, sudionicima pripreme 
susreta u dekanatu Zadar-Zapad kojeg čini devet župa. To su velike gradske župe i taj dekanat okuplja velik 
broj vjernika zadarske nadbiskupije. U pohodu su bili dijecezanski upravitelj don Milivoj Bolobanić, 
organizator SHKM-a mons. Ivan Mustać, organizacijski koordinator don Zdenko Dundović, voditelj 
Odbora za smještaj don Šimun Šindija i tajnica Organizacijskog odbora Martina Maričić. "SHKM je veliki 
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duhovni događaj, ponuda Crkve mladima. U pitanju su mladi hrvatskih biskupija i treba biti znak za grad 
domaćin i Crkvu u Hrvatskoj" rekao je mons. Mustać, podsjetivši da se središnje euharistijsko slavlje 
održava 8. svibnja na Višnjiku. Tog dana je rođendan blaženog kardinala Alojzija Stepinca i sv. Ivana 
Maria Vianeya čiji je lik u središtu Godine svećenika, te je mons. Mustać potaknuo sudionike na molitveni 
zagovor tim velikim ljudima Crkve za blagoslov susreta. Susret povjerava i zagovoru pape Ivana Pavla II. 
koji je i inicijator velikih susreta s mladima, te sv. Josipu da blagoslovi svaku obitelj u koju će doći mladi. 
Don Zdenko je istaknuo da sav prijavljeni smještaj podrazumijeva spavanje mladih na ležaju, što svjedoči 
gostoprimstvo i otvoreno srce obitelji zadarske nadbiskupije. Organizacijski odbor preporuča da nedjeljni 
ručak mladih u župama drugog dana susreta nakon misnog slavlja bude zajednički na jednom mjestu u župi, 
jer to treba biti dodatna prilika za njihovo zajedništvo, druženje i upoznavanje. Zadnja tri korizmena tjedna 
u crkvi sv. Marije kod zadarskih benediktinki organizirat će se cjelodnevno klanjanje s utvrđenim 
rasporedom župa, mladih, pokreta i udruga koji će moliti za plodnost susreta i blagoslov svih pridošlih. Don 
Milivoj je blagoslovio prisutne i predmolio molitvu i za blagopokojnog nadbiskupa Ivana Prenđu, 
podsjetivši da se on iznimno radovao tom susretu i živio za njega do zadnjeg dana svoje službe. U srijedu 
24. veljače u dvorani zadarskog Ordinarijata Organizacijski odbor susreo je svećenike Dugootočkog i 
Silbanskog dekanata. Uz ranije utvrđen velik prijem mladih na otoku Ugljanu, osobito župi Preko, te 
župama otoka Pašmana: Pašman, Neviđane, Mrljane, Banj, Dobropoljana, Ždrelac i Tkon, potvrđen je 
prijem i stotina mladih u župe Dugog Otoka: Sali, Žman, Veli i Mali Iž, ali i Ist, udaljeni otok na sjeveru 
zadarskog arhipelaga.  
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Nekima je ovo bio prvi susret sa Zadrom, SHKM, 8. 5. 2010. 
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KONTEMPLATIVNI REDOVI MOLILI ZA USPJEH SUSRETA MLADIH 
 
Pismo Karme lićanki Bož anskog Srca Isusova - Brezovica 

 
Karmel – Brezovica, 04. 03. 2010. 

 
Dragi naši mladi! 
 

Raduje nas vaš susret u Zadru, kao i svi vaši susreti. Oni su znak boljega svijeta koji se preko vas ima 
očitovati. 
Nemojte misliti da vi ne možete ništa učiniti. Zna se čuti: „Što mogu ja sama“? „Što mogu ja sam“? 

Dragi mladi prijatelji, znamo da imate nježno i osjetljivo srce, željno istinskog života i istinske ljubavi. 
Iako ste mladi, vi znate razmišljati, donositi zaključke, iznositi ideje. Znamo da ste željni radikalnosti, željni 
vidjeti one koji su se za svoje ideale spremni žrtvovati, uložiti sve. 
Ne dopustite da vam vaše ponašanje diktiraju oni koji žele na vama zarađivati, oni koji žele uništiti život i 
ljubav vas samih i vaših obitelji. Dobro znate da su mediji moćna sredstva za mijenjanje mentaliteta ljudi. 
Neka vaš mentalitet, vaš način razmišljanja, ne bude  podložan mentalitetu koji propada, nego neka vaše 
misli budu evanđeoske. 
Pogledajte u svoju nutrinu, u središtu vašeg bića prebiva Bog. 
Svakomu od vas dao je prekrasne darove i sposobnosti. U prijateljskom druženju lako ćete ih prepoznati 
jedni u drugima i krenuti u akciju. 

Ne dopustite da se vaša tijela i dalje izlažu ruglu odijevanjem koje ubija najosnovnije čovjekovo 
dostojanstvo. Tijelo vaše hram je Duha Svetoga; kupljeni ste otkupninom, Isusovom Krvlju. Proslavite Boga 
u tijelu svojem. 

Tijelo vaše hram je Duha Svetoga! To je istina iz koje možete obilno crpsti radost i snagu za život. 
Mladići i djevojke, pogledajte jedni druge sa sviješću toga dostojanstva. Koje li tajne! Koje li ljepote! Koje 
li radosti!  

Vi možete graditi novi, Kristov mentalitet. Mentalitet 21. stoljeća. Samo njegov mentalitet je dostojan 
čovjeka, jer je zbog nas čovjekom postao i jedini on zna što je u čovjeku. 
Uzmite stvar u svoje ruke! Vi diktirajte život! Vi dajte ritam! Vjerujte, vi to možete, jer u vama i s vama je 
Bog. 

Mi mislimo na vas. Svaki dan vas pratimo molitvom, postom i žrtvama. Svoje živote smo dale na 
raspolaganje onomu koji nas je stvorio. Onomu koji se  zove Ljubav. Lijepo je pripadati njemu. Ali, 
pripadajući njemu, mi pripadamo i vama. Svi smo samo jedno otajstveno  Kristovo Tijelo. Povezani smo 
njegovim Duhom. U nama kola ista Isusova Krv, istim se Kruhom pričešćujemo, iz istog kaleža pijemo.  
U otajstvenom Kristovom Tijelu želimo biti ljubav. Tu vam ljubav priopćujemo.  
Zabrinute smo za vas. Ne želimo da vam mladost bude uništena, drogom, alkoholom, nemoralom i nasiljem, 
nego da vaša radost bude potpuna. Isus vam po svojim zapovijedima nikada ništa ne oduzima nego uvijek i 
samo daje. Razgovarajte o svemu s njim. 

Mi smo se povukle u samostane, ali vjerujte nam, bdijemo nad vama i znajte, pratimo vas ukorak. 
Vjerujemo da po vama i s vama Bog stvara bolji  svijet koji se već sada nazire. 
 
Uz radostan pozdrav,  
vaše sestre karmelićanke iz Brezovice, osobito 
                                                                         s. M. Alojzija od Krista Kralja, OCD  
 

 
- P. Anto Knežević, župnik svetišta u Remetama, Zagreb:  
"O. Antonio Mario Ćirko, prior karmelskog samostana u Remetama, odredio je da subotom u kapeli 
samostana molimo Večernju molitvu s nakanom za susret mladih u Zadru. Malo sam se iznenadio kad sam 
primio poziv na moltivu, ali drago mi je. Jer i ja ću doći u Zadar s jednim autobusom mladih iz Remeta. Iz 
našeg Remetskog dekanata dolazi još jedna župa".   
 
- Benediktinke sv. Margarite iz Paga:  
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"S radošću se  uključujemo u zajedničke molitve drugih redovničkih zajednica za skori veliki događaj 
SHKM-a u zadarskoj nadbiskupiji. Draga mladež predstavlja budućnost naše drage domovine koju svi 
toliko volimo. Zato želimo i molimo da se učvrsti u vjeri. Neka Duh Sveti i BDM, koju naš narod toliko 
štuje, nadahnjuje i vodi, čuva naše mlade da rastu u vjeri te budu graditelji mira i ljubavi u svome narodu. 
Stvarno ćemo se uključiti, da bude uspjeha i da to Bog blagoslovi."  
 
- Č. M. Anastazija Čizmin, opatica samostana benediktinki sv. Marije u Zadru:  
"Mi smo to uvijek, sada i bit ćemo uvijek: moliteljice i čuvarice duhovnog i općeg, dobrog života u Zadru. 
Bog daje, a mi pomažemo dragom Bogu da mu ljudi dolaze što više i bliže njemu. Cijela zajednica poziv je 
prihvatila i rado primila. Ovo je Marijina crkva, a početak Crkve, čekanja Duha Svetoga bili su apostoli 
okupljeni oko Marije. I to je najlogičnije, da je za molitvenu pripremu susreta u tri korizmena tjedna na 
osobit način određena crkva sv. Marije. Dobar odabir, dobro prihvaćanje i sigurno će biti dobar rezultat i 
dobar uspjeh.  
 

Mi ćemo biti nazočne kad se izloži Presveto otajstvo, a zatim ćemo biti povučene na matroneju u galeriji da 
možemo moliti, a ljudi koji dolaze da budu što bliže Isusu; da im koludrice svojom nazočnošću ne ometaju 
sabranost, pozornost i molitvu zbog koje su došli. Geslo susreta 'Da vaša radost bude potpuna' je izvrsna 
poruka: poruka da radost i grijeh ne mogu biti zajedno. Dakle, oslobodi se grijeha, obrati se i radost će 
nastupiti. Duh Sveti dolazi kad je srce čisto i raskajano.  
 

Početak tog klanjanja podudara se s tradicijom klanjanja u ckrvi sv. Marije. Crkva Sv. Marije je od davnih 
vremena imala trodnevno klanjanje o 3. korizmenoj nedjelji. Drugim svjetskim ratom je to prekinuto, a 
obnovilo se 1970. g. kad su se sestre vratile iz sjemeništa 'Zmajević' u svoj obnovljeni dom. Onda se 
pokrenulo trodnevno klanjanje 3. korizmene nedjelje, ponedjeljak i utorak. Prije Drugog svjetskog rata bila 
je velika organizacija u dolasku na to klanjanje: sve škole, samostanska škola, gimnazije, dolazili su po 
odredbi. Crkva je uvijek bila puna onih koji se klanjaju u duhu i istini. Ovo trotjedno klanjanje za susret 
mladih uklapa se u naše trodnevno klanjanje, s tim da ćemo biti u zajednici s nadbiskupijom, sa svima koji 
dođu. Trebamo moliti za sklad između molitve i rada. To su dva vesla s kojima treba izvesti mlade i lađu na 
pravu pučinu" . 
 

 
Karmelićanke iz Marije Bistrice, Zagreb: 
 
Sve mlade diljem naše Domovine, a osobito mlade Zadarske nadbiskupije srdačno pozdravljamo i želimo 
im svako dobro u Gospodinu. Žao nam je da s vama više nije Nadbiskup Ivan koji vas je iskreno volio. 
Vjerujemo da vas iz vječnosti prati i raduje se svakom vašem napretku i dobru i čeka vas.  
Susret mladih u vašoj Nadbiskupiji sigurno je uz svu brigu i posebni doživljaj i radost. Obećavamo da ćemo 
taj događaj Crkve poduprijeti svojom molitvom, osobito ove korizme, i čitavo vrijeme do održavanja 
Susreta. 
Mladi, za više ste stvari stvoreni, znajte da je u Bogu naša domovina, za njim težite, čeznite, za višim 
darima i milostima. 
Nemojte se oglušiti ako čujete da vas On zove u svoju službu. Otvorite se tom milosnom daru da mognete 
svjedočiti kako je lijepo živjeti s Bogom i u Bogu. Živjeli! 

s. M. Petra 
 karmelićanka iz Marije Bistrice 
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Na Forumu sa svojim pastirima, SHKM, 8. 5. 2010.
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„Da radost vaša bude potpuna“, SHKM, Zadar, 8. 5. 2010. 
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„Prijelaz preko mora“ –  mladi prelaze zadarski most u hodu prema Višnjiku, 8. 5. 2010. 
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MOLITVENA PRIPRAVA ZA SHKM U ZADRU 
 

Katehetsku pripravu mladih u župama u proučavanju kateheza po Katehetskom priručniku temeljem gesla 
Susreta hrvatske katoličke mladeži u Zadru 8./9. svibnja "Da vaša radost bude potpuna" prati molitvena 
priprava vjernika u zadarskoj nadbiskupiji ali i diljem domovinske Crkve. Dijecezanski upravitelj zadarske 
nadbiskupije don Milivoj Bolobanić uputio je poziv  kontemplativnim redovničkim zajednicama u 
Hrvatskoj da mole za hodočasnike u Zadar i susret mladih. To je devet ženskih benediktinskih zajednica u 
Hrvatskoj, benediktinci na Ćokovcu, karmelićani u Remetama, karmelićanke u Brezovici i Mariji Bistrici, 
klarise u Splitu, Požegi i Zagrebu, cisterciti. O. Anti Kneževiću, župniku svetišta u Remetama, drago je 
zbog poziva na molitvu; i sam će doći u Zadar s autobusom mladih iz Remeta. Benediktinke sv. Margarite 
iz Paga poručuju da se rado uključuju u zajedničke molitve drugih redovničkih zajednica za veliki događaj 
SHKM-a. "Draga mladež predstavlja budućnost naše drage domovine koju svi toliko volimo. Zato želimo i 
molimo da se učvrsti u vjeri. Neka Duh Sveti i BDM, koju naš narod toliko štuje, nadahnjuju, vode i čuvaju 
naše mlade da rastu u vjeri te budu graditelji mira i ljubavi u svom narodu. Stvarno ćemo se uključiti, da 
bude uspjeha i da to Bog blagoslovi" poručuju paške benediktinke. Uz to, upravitelj Bolobanić i 
Organizacijski odbor susreta pozvali su i na euharistijsko klanjanje u crkvi sv. Marije u Zadru kod 
benediktinki od 8. do 27. ožujka, kad će svakodnevno za blagoslov susreta od 9,00 do 16,00 sati moliti 
crkvene stvarnosti iz zadarskih župa: svećenici, redovništvo, vjeroučitelji, mladež, zborovi, župni vijećnici, 
Marijina legija, Kursiljo, Zajednica bračnih vikenda, Cenaculum, Neokatekumenski put, Serra club, 
biblijsko liturgijske grupe, Fokolari, Katolička udruga medicinskih sestara i tehničara, molitvena zajednica 
Krvi Kristove i drugi. Raspored zadarskih župa za klanjanje je: ponedjeljak 8., 15. i 22. ožujka župe sv. 
Stošije i sv. Šime, utorak 9., 16. i 23. ožujka Bezgrešno začeće BDM i Gospa od Ružarija, srijeda  10., 17. i 
24. ožujka Uznesenje BDM i sv. Šimun i Juda Tadej, četvrtak 11., 18. i 25. ožujka Presveto Srce Isusovo i 
sv. Josip, petak 12., 19. i 26. ožujka bl. Alojzije Stepinac, Kraljica Mira i Rođenje sv. Ivana Krstitelja; 
subota 13., 20. i 27. ožujka sv. Ante Padovanski, Gospa Loretska i sv. Petar. Opatica samostana 
benediktinki sv. Marije u Zadru č. m. Anastazija Čizmin poručila je: "Mi smo uvijek, sada i bit ćemo: 
moliteljice i čuvarice duhovnog i dobrog života u Zadru. Bog daje, a mi pomažemo da mu ljudi dolaze što 
više i bliže. Zajednica je poziv prihvatila i rado primila. Naša crkva je Marijina crkva, a početak Crkve, 
čekanja Duha Svetoga bili su apostoli okupljeni oko Marije. Logično da je za molitvenu pripremu u tri 
korizmena tjedna na osobit način određena crkva sv. Marije. Dobar odabir, dobro prihvaćanje i sigurno će 
biti dobar rezultat i dobar uspjeh" rekla je opatica Čizmin. Početak tog klanjanja podudara se s tradicijom 
klanjanja u crkvi sv. Marije koja je od davnih vremena imala trodnevno klanjanje o 3. korizmenoj nedjelji. 
Drugim svjetskim ratom je prekinuto, a obnovilo se 1970. g. kad su se koludrice vratile iz sjemeništa 
'Zmajević' u svoj obnovljeni dom. Tada se pokrenulo trodnevno klanjanje treće korizmene nedjelje, 
ponedjeljak i utorak. "Prije Drugog svjetskog rata bila je velika organizacija u dolasku na to klanjanje: sve 
škole, samostanska škola, gimnazije, dolazili su po odredbi. Crkva je uvijek bila puna  klanjatelja u duhu i 
istini. U trotjednom klanjanju za susret mladih ćemo biti u zajednici s nadbiskupijom i svima koji dođu. 
Geslo susreta 'Da vaša radost bude potpuna' je izvrsna poruka: poruka da radost i grijeh ne mogu biti 
zajedno. Oslobodi se grijeha, obrati se i radost će nastupiti. Duh Sveti dolazi kad je srce čisto i raskajano. 
Trebamo moliti za sklad između molitve i rada. To su dva vesla s kojima treba izvesti mlade i lađu na pravu 
pučinu" zaključila je opatica Čizmin.  
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PREDSTAVLJENA HIMNA SHKM-a U ZADRU "DA RADOST BUDE POTPUNA" 
 
Na Konferenciji za medije u Nadbiskupskom ordinarijatu u Zadru u četvrtak 4. ožujka predstavljena je 
himna Susreta hrvatske katoličke mladeži u Zadru naziva 'Da radost bude potpuna', u skladu s geslom 
susreta "Da vaša radost bude potpuna" (Iv 15,11). Autor stihova je don Zdenko Dundović, organizacijski 
koordinator susreta a glazbe i aranžmana Tomislav Pehar. Himnu koja traje 3,33 min može se preuzeti na 
stranici www.mladiwww.mladi-zadar.com. Izvode je Zbor mladih 'Sv. Krševan', solistice iz tog zbora Marija Buturić, 
Martina Grginović i Elizabeta Gospić te klapa Kontrada. Dundović i Pehar autori su i uspješne i rado 
prihvaćene pjesme "U čast Svetom Ocu" skladanoj povodom dolaska Ivana Pavla II. u Zadar. Himna je 
snimana u studiju 'Marijanti' Mile Kršlovića Babića u Zadru te mu je don Zdenko zahvalio za uvijek 
spremnu otvorenost u snimanju za potrebe nadbiskupije. Za autore himne na Natječaj zadarske nadbiskupije 
od 12. ožujka do 15. svibnja 2009. g. prijavljeno je deset skladbi iz  Hrvatske. Tekst himne trebao je pratiti 
logo, znak križa u obliku grozda, geslo susreta, sadržaj pripremnih šest kateheza u Katehetskom priručniku 
po kojem se mladi pripremaju za susret u župama te prispodobu o trsu i lozi iz Ivanova evanđelja koje će se 
navijestiti na misnom slavlju na Višnjiku 8. svibnja. No pristigli radovi nisu teks tualno pratili te smjernice 
te je don Zdenko Dundović rekao: "Ovo nije festival nego natječaj za himnu susreta koji ima svoje geslo, 
kateheze i himna mora ići u tom smjeru. To je bio uvjet. Nažalost, tekstovi pjesama nisu išli u tom pravcu. 
Zato su blagopokojni nadbiskup Ivan Prenđa i Liturgijski odbor pripreme susreta s voditeljem o. Jozom 
Milanovićem odlučili da skladamo himnu koja će zaokružiti tematsku cjelinu susreta, čiji će tekst biti što 
bližu sadržaju kateheza, da uskladimo sve elemente s himnom. Smisao himne nije samo da se pjeva i bude 
zanimljiva, nego da prati cijeli okvir susreta; da se nakon susreta u mladima pojave pitanja što mogu učiniti 
unutar Crkve čiji su članovi i društva u kojem žive. Nadam se da će himna zaživjeti kao duša susreta". 
Denis Juričić iz klape Kontrada je rekao: "Don Zdenko je pjesmi dao dušu, Pehar tijelo a izvođači su je 
oživjeli". 
 

 
Mjesto misnog slavlja, sportski centar Višnjik, Zadar, 8. 5. 2010. 

Glazbenik Mladen Magud iz Splita izveo je dionicu na bas gitari. Tomislav Pehar je rekao da je pjesma 
mladenačkog izričaja. Drugi dio himne, C fraza, prijelaz iz dura u mol, bliži je rokerskom stilu. "Tako su 
tražili mladi i najbliže im pristaje. Bilo mi je malo neuobičajeno skladati tekst koji vrvi tolikom 
simbolikom, no tekst i glazba su se stopili u jednu zajedničku cjelinu" rekao je Pehar. Početkom travnja će 
se promovirati i cijela autorska misa susreta na Višnjiku. Pehar će uglazbiti liturgijski tekst za Slavu, Svet, 
Jaganjče Božji, pa će se mladi na susretu predstaviti i autorskom misom. 
Don Zdenko je potaknuo i na dodatne prijave obitelji za smještaj mladih. Dosad je osigurano 15000 
smještajnih kapaciteta na ležaju, no don Zdenko poziva da se pruži smještaj i na pod. "Molimo ljude dobre 
volje da se ne ustručavaju prihvatiti mlade i na pod u dnevnom boravku, sobi, pričuvnoj prostoriji. Mladi su 
već bili na tim susretima i nose vreće za spavanje, ne traže nikakav luksuz nego radosno druženje. Neki su 
mi rekli da ih je sram primiti mlade jer im kuće nisu dovršene, da nemaju neke posebne uvjete stanovanja. 
No poruka je: i siromaštvo je dio života i nije sramota. Možda će to nekim mladim ljudima biti prigoda da 

www.mladi
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vide kako ljudi žive u realnosti, teškoćama, da ima ljudi koji ne mogu sve osigurati, pa možda i oni postanu 
skromniji i manje zahtjevni. To bi bila vrijedna poruka" rekao je don Zdenko istaknuvši: "Svrha susreta je 
produbljivanje vjere, ne da se samo jednom dogodi, nego da iz njega ostanu plodovi. Želimo senzibilizirati 
trud mladih oko vrednota koje trebaju zastupati i da to bude vidljivo. Tko bude na Isusu kao trsu donijet će 
plod". Himnu susreta zadarska mladež posvećuje blagopokojnom nadbiskupu Ivanu Prenđi koji je jako 
podržavao mlade i sa žarom pripremao susret. Nadbiskup Prenđa je subraći biskupima osobno bio izrazio 
želju da se susret mladih ove godine održi baš u Zadru. Posveta i poruka mladih koja prati himnu susreta 
glasi: "Dragi Oče, nadbiskupe Ivane! U trenucima kad mladica Vaše životne loze najtješnje pije iz trsa 
Očeva vina u Kristu, mladi zadarske nadbiskupije zahvaljuju za vino Vaše ljubavi koje su imali milost 
kušati. Da radost naša bude potpuna. Himnu Susreta hrvatske katoličke mladeži u Zadru posvećujemo 
Va ma. Našem voljenom nadbiskupu Ivanu - radost u zagrljaju nebeskog Oca je potpuna. Hvala Oče 
nadbiskupe što ste nas voljeli. Vaša djeca". 
 

 
 

Mladi iz BIH na SHKM, 8. 5. 2010. 



VJESNIK ZADARSKE NADBISKUPIJE  5-6/2010. – SHKM 2010. 
 

 
 

 57

SASTANAK ODBORA HBK ZA MLADE 
 

Odbor HBK za mlade pod predsjedanjem svog predsjednika, šibenskog biskupa Ante Ivasa, u utorak 16. 
ožujka održao je sastanak u dvorani Sjemeništa 'Zmajević' u Zadru. Susret je okupio povjerenike za mlade 
iz svih hrvatskih biskupija te biskupija u BiH. Praksa je da neposredno uoči održavanja Susreta hrvatske 
katoličke mladeži, Odbor svoj sastanak održi u gradu domaćinu susreta. Povjerenike se upoznalo s načinom 
prijavljivanja mladih preko središnjeg elektroničkog sustava u zadarski Ured za mlade koji će nakon 
razmještaja mladih po župama povjerenicima dostaviti liste s popisom smještaja mladih u zadarskoj 
nadbiskupiji. Upoznati su s uputama o parkingu autobusa i kretanju mladih po dolasku u Zadar za koji je 
preporučeno da bude do 11,00 sati. Na sastanku su sudjelovali i tajnica Odbora HBK za mlade Ivana 
Čogelja, upravitelj don Milivoj Bolobanić, organizator SHKM-a mons. Ivan Mustać, organizacijski 
koordinator don Zdenko Dundović, don Šimun Šindija voditelj odbora za smještaj i don Marino Ninčević iz 
Liturgijskog odbora za pripremu susreta. Molitvu krunice na Višnjiku prije početka misnog slavlja 
predvode mladi iz hrvatskih metropolija, a nakon svake desetice mladi će donijeti svijeću pred kip Gospe od 
Zečeva koji će biti na pozornici odakle se predvodi slavlje. Na sastanku se govorilo i o drugim inicijativama 
Odbora za mlade: Uskrs festu, Hodočašću povjerenja Taize u Rotterdam, biskupijskim hodočašćima mladih 
u Rim na Cvjetnicu kad se slavi i Svjetski dan mladih te završnici KMNL-a. Nakon sastanka povjerenici su 
pohodili i crkvu sv. Marije i zajednički molili pred Presvetim na euharistijskom klanjanju koje je priređeno 
uoči održavanja SHKM-a, te su posjetili izložbu crkvene umjetnosti 'Zlato i srebro Zadra' koju vode 
zadarske benediktinke. 
 

 
 

Predprogram uz lik Gospe od Zečeva, SHKM, 8. 5. 2010.
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SUSRET VOLONTERA U PRIPREMI SHKM-a 
 
Susret volontera uključenih u pripremu SHKM-a sa zadarskim župnicima, redovnicama, vjeroučiteljima, 
animatorima, članovima crkvenih pokreta i udruga održan je u nedjelju 14. ožujka u dvorani Sjemeništa 
'Zmajević' u Zadru. O susretu mladih kao katehetsko-evangelizacijskom djelovanju govorio je mons. Ivan 
Mustać, predsjednik Organizacijskog odbora za pripremu SHKM-a. Iznio je načelne upute o djelovanju 
volontera na susretu na kojem se predviđa dolazak 600 autobusa pristiglih do 11,00 sati 8. svibnja. Prva 
točka nastupa i prisutnosti volontera je s policijom na četiri ulaza u Zadar s autoceste iz smjerova Zagreb i 
Split, kad će mladima u autobusu podijeliti kape koje će dobiti svaki sudionik susreta, prigodne materijale i 
vodu. Ovaj tjedan zadarskom nadbiskupijskom Uredu za mlade dostavit će se imena i prezimena 150 
odgovornih volontera susreta koji će koordinirati skupinama ostalih 1500 volontera koji će biti raspoređeni 
uzduž trase dolaska autobusa do parkirnih mjesta, središtu grada na poluotoku te Višnjiku. Polazak 
procesije s poluotoka do Višnjika predviđen je za 14,00 sati, a dolazak na Višnjik do 16,00 sati. "Ova 
generacija mladih se ne odriče križa" rekao je mons. Mustać u svjetlu Križa mladih koji će se nositi u 
procesiji. Podsjetio je da se susret održava 8. svibnja, na rođendan bl. Alojzija Stepinca, rekavši da on moli 
za naše biskupe, te sv. Ivana Maria Vianneya koji moli za svećenike. Istaknuo je da volonteri trebaju moliti 
za susret, za njihovo plodno djelovanje potreban je duh življenja u milosti. Na susretu će sudjelovati i 
volonteri iz Hrvatske Policije i HVIDRE koji će, uz invalide Domovinskog rata, biti na posebno određenom 
mjestu kod oltara. "Kršni momci će čuvati oltar na Višnjiku kao što su nekad čuvali oltar domovine" rekao 
je mons. Mustać.  
 

 
 
Klaudio Vidaić, dopredsjednik zadarske HVIDRE čiji su predstavnici također bili na susretu u Sjemeništu 
je rekao: "Oltar na Višnjiku je jednako bitan kao i oltar domovine, a to je - sačuvati mladog čovjeka od 
lošeg duha vremena. Nažalost, ova borba, s kakvim se problemima mladi susreću, puno je teža od one koja 
je bila u ratu. Nadamo se da će s tog molitvenog skupa otići puni vjere i sigurnosti u bolju budućnost. 
Nadam se da će ojačani vjerom naći snage da ovu zemlju i  narod izvedu iz krize, kao što smo ih mi izveli iz 
rata. Kad smo se mi borili za svoju zemlju naši su snovi bili drugačiji od trenutnog što vidimo. Htjeli smo 
pravedniju Hrvatsku koja će voditi računa o svakom svom čovjeku, pružiti sigurnost  mladima koji su 
osobito ugroženi. U toj borbi lako se skrene. Trebamo dati sve od sebe da ih usmjerimo, sačuvamo da ne 
zađu u zlo, da ojačaju i krenu u bolju budućnost za sebe i domovinu" rekao je Vidaić, izražavajući radost i 
počašćenost što se susret održava u Zadru. "Žao mi je što nije s nama naš veliki prijatelj, otac nadbiskup 
Ivan Prenđa koji je svu svoju energiju dao za susret. Imali smo velikog saveznika na zemlji, ali dobili smo 
velikog na nebu" rekao je Vidaić. Ružica Anušić, vjeroučiteljica i jedna od autorica kateheza, nazočna na 
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susretu u Sjemeništu je rekla: "Osjećam dužnost i radost što se smijem uključiti u pripremu tog prekrasnog 
događaja. To je izvrsna prilika mladima da se upoznaju međusobno, našu domovinu i da upoznaju Kristov 
poziv da budemo jedno, da rod donosimo, da naša radost bude potpuna. U katehezama nismo željeli 
prenijeti samo nauk vjere, nego i izborom tekstova i metoda posvjedočiti vjeru. Trudili smo se pokazati 
živog Krista prisutnog među nama. Doživljavam kršćanstvo kao radost i slobodu Božjeg djeteta, što živi i 
Kursiljo čiji sam član: poziv na radosno kršćanstvo. Najvažnije je da mladi dožive da kršćanstvo nije 
obveza, zapovijed i dužnost, nego poziv da čovjek sebe ostvari, bude sretan u Bogu i  tako dođe do svog 
cilja". 
 

PROUČAVANJE KATEHEZA "DA VAŠA RADOST BUDE POTPUNA" USUSRET SHKM-u 
 
U pripremi SHKM-a 8. i 9. svibnja u Zadru diljem župa u Hrvatskoj i drugdje odakle će mladi hrvatski 
katolici doći, uoči dolaska u Zadar mladi privode kraju višemjesečno proučavanje kateheza "Da vaša radost 
bude potpuna". Katehetski priručnik sadrži šest jedinica koje se dopunjuju, a ključna riječ svakog naslova je 
'radost' koja prati geslo susreta. Kateheze čine skladnu i jedinstvenu cjelinu čija se poruka prenosila 
stupnjevito slijedom liturgijske godine, vodeći se povezanošću rasta i sazrijevanja loze na trsu, kao 
postupan rast čovjeka u vjeri koji  ima životnu nit s  Bogom od početka svog postojanja do zrelosti i 
potpunog ostvarenja. Nakon Radosti izabranja, dozrijevanja, radosti plodonosne, žrtvene i uskrsne, na putu 
do Zadra mladi će razmatrati 'Katehezu u autobusu' a po odlasku sa susreta 'Živjeti radost potpunu'. 
"Gospodine, ti si trs, mi smo loze, a naš nebeski Otac vinogradar: daj nam da na tebi ucijepljeni donosimo 
dostojan i obilat plod koji će donijeti radost našim životima i životima naših bližnjih" jedan je od zaziva 
kojeg su mladi molili proučavajući kateheze, uz želju da plod njihova života donosi radost bližnjima. 
Pritom nas od puno toga nebeski Otac treba očistiti i oplemeniti kako bismo bili slobodni i sposobni donijeti 
plod radosti. Stoga su mladi molili za hrabrost u žrtvi da podnesu 'muku gnječenja' loših osobina, kao što 
vinogradar treba obrezati lozu kako bi urodila plodom. Loza bez čvrste povezanosti s trsom, muke 
okopavanja i rezanja nije plodna. "Gospodine, tvoj je život bio žrtva koja je donijela plod radosti svemu 
svijetu: otvori nam oči da spoznamo i prihvatimo radost žrtvovanja po kojoj postajemo slični tebi" poticaj je 
kateheze potkrijepljene i mišlju pape Benedikta XVI. u Katehetskom priručniku: "Kršćanstvo nam daje 
radost, kao što i ljubav daje radost. Ali ljubav uvijek podrazumijeva samoodricanje. Gospodin nam je 
objasnio što je ljubav: tko sebe izgubi, naći će se. To je uvijek jedan Izlazak te stoga uključuje trpljenje. 
Istinska se radost razlikuje od zadovoljstva, ta radost traje, zrije u trpljenju i zajedništvu s Kristovim križem. 
Samo tu se rađa prava radost vjere". Aktualizirajući kateheze, mladi su promišljajući situacije iz svoje 
stvarnosti razmatrali kako im odsutnošću Boga iz života nedostaje vodstvo, bitno prijateljstvo i radost važna 
za ljudsko sazrijevanje. Kateheze im ujedno žele pomoći da radost doživljenu na susretu u Zadru pronose i 
žive u svakodnevnom životu i konkretnoj ljubavi u služenju. 
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DUHOVNI SEMINAR ZA VOLONTERE SHKM-a  
"DA VAŠA RADOST BUDE POTPUNA" 

 
U nedjelju 25. travnja, prvog službenog dana otkako je preuzeo službu zadarskog nadbiskupa, mons. 
Želimir Puljić susreo je mlade u sportskoj dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku u Zadru. Predvodio je 
svečano misno slavlje na kraju trodnevnog duhovnog seminara kojeg je za 1500 volontera u pripremi 
Susreta hrvatske katoličke mladeži predvodio fra Zvjezdan Linić. "Vi ste prva skupina vjernika s kojom 
sam se službeno susreo nakon uvođenja u službu. Mislim da ste počašćeni vi ali i ja. Vi ste kao mlada 
generacija nada Crkve, grada, nadbiskupije i društva. Želim da vam se to uistinu utisne u srce i da poput 
dvojice apostola pođete kući i pričate o tome što ste na seminaru lijepo čuli i doživjeli. Bogu sam zahvalan 
da mogu s vama slaviti euharistiju" poručio je mons. Puljić mladima i pozvao ih da zahvale za život, taj 
susret, kao i na molitvu za duše troje mladih poginulih na Pagu. "Dragi Oče nadbiskupe! Ovdje su mladi 
većinom angažirani u svojim župama, molitvenim grupama, zajednicama i pokretima. Na Nedjelju Dobrog 
pastira prisutni na Višnjiku obećavamo Vam poštovanje i poslušnost. Obećavamo Vam molitvu i kad Vam 
bude teško, dođite među nas" rekao je nadbiskupu Puljiću uime prisutnih mons. Ivan Mustać, predsjednik 
Organizacijskog odbora SHKM-a, što je bilo popraćeno pljeskom svih. Vrhunac i završetak trodnevnog 
susreta molitve, pjesme i organizacijske pripreme bila je procesija volontera u narančastim majicama s 
logom susreta, od stadiona Višnjik do katedrale sv. Stošije putem kojim će 8. svibnja, u suprotnom pravcu, 
proći tisuće Hrvata na susretu mladih. Tako se ponovio prizor veličanstvenog prijelaza vjerničkog mnoštva 
preko zadarskog mosta kad je bio Ivan Pavao II. - to je bio najdraži prizor blagopokojnom nadbiskupu 
Ivanu Prenđi i nadahnuće za procesiju susreta mladih. Susret je završen u katedrali molitvom i  blagoslovom 
mons. Mustaća i don Igora Ikića, voditelja Odbora za volontere SHKM-a. 
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Volonteri na misnom slavlju u dvorani „Višnjik“, 25. 4. 2010. 
 

Organizacijski odbor upoznao je volontere s konkretnim zaduženjima i djelovanjem na područjima gdje će 
volontirati. Volonteri iz programa HBK Škole animatora 'Mladi za mlade' bit će na izlazima s auto ceste i 
ulazima u grad; framaši na ulazu u sam grad Zadar; vjeroučitelji na parkiralištima; Serra club na info pultu i 
u razgledavanju grada; Zajednica Apostoli Krvi Kristove, Fokolari, Marijina legija, Kursiljo, Zajednica 
četvero i više djece, Vjera i svjetlo, župni volonteri, salezijanski suradnici, Neokatekumenski put, 
Šenštatska zajednica i Zajednica bračnih susreta će voditi procesiju iz centra grada prema Višnjiku. Članovi 
KUD-ova u nošnjama domaćini su mladima na poluotoku sa slasticama. HVIDRA će biti na ulazima u 
stadion na Višnjiku i ispred pozornice. HKUMST s voditeljicom s. Melhiorom Biošić, učenici i profesori 
Medicinske škole predvođeni s. Danijelom Kovačević, te zadarska podružnica HKLD-a, uz stručne 
liječničke ekipe će brinuti o zdravstvenim potrebama. Na stadionu Višnjik bio je dirljiv prizor zajedništva 
generacija i karizmi u rijeci mladih na atletskoj stazi terena kad su se uhvatili za ruke i formirali veliki 
prsten volontera. Teren svježe mekane zelene trave volonteri u narančastom dodatno su zagrijali obrubivši 
ga poput žarke boje sunca. "1500 volontera je naše bogatstvo i nada. Ne sumnjam da će mladi u Zadru 
uistinu biti lijepo dočekani i da će zajedno s vama, s takvim duhom, raspoloženjem i vjerničkim 
entuzijazmom doživjeti nešto lijepo. Osobito mi je drago što će naši biskupi biti nazočni" rekao je mons. 
Puljić. Zahvalio je i svećenicima koji su bili na raspolaganju za ispovijed i fra Zvjezdanu koji je volontere 
hrabrio svjedočanstvom. Susret prvog dana je počeo molitvom krunice, a pokraj oltara je i bila slika Gospe 
od Zdravlja.  
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   Seminar za volontere SHKM-i, 25. 4. 2010. 
 
"Dragi mladi, vi ste aktivisti odnosno apostoli na koje Isus računa - ne samo da budete kao materijalna 
usluga tijekom susreta, već da budete svjetlo u duhu vjere" rekao je fra Zvjezdan i prisjetio se divnih 
trenutaka s nadbiskupom Prenđom koji je sa žarom sudjelovao na seminaru fra Zvjezdana u studenom 
prošle godine a za njegova života je i bio predviđen ovaj susret volontera na Višnjiku. "Mladi imaju 
ambicije i to je pozitivno. Idealan mladić opisan u Evanđelju koji je pitao 'Gospodine, što mi je činiti da 
baštinim život vječni?', a izvršavao je sav zakon i dužnosti, odbio je poći za Isusom kad mu je rekao da 
proda sve što ima. Mladi čovjek se to nije usudio, imao je bogatstvo koje nije mogao ostaviti. A od 
'osrednjih' koji nisu idealni i ne vrše sve od svoje mladosti učinio je svoje učenike - ali ulaze u Isusovo 
društvo, izgrađuju se i ustrajali su. Isus može učiniti da tvoja radost bude potpuna. To je zvanje" rekao je fra 
Zvjezdan. Ohrabrio je mlade u odazivu Božjem pozivu poželjevši da i SHKM u Zadru nekima bude izvor 
klice u rastu duhovnog zvanja te je potaknuo sve prisutne da ostvare  zvanje kao čestiti ljudi. Cijelog 
trajanja seminara skladno i žarko pjevanje svih sudionika predvodio je nadbiskupski zbor mladih sv. 
Krševan sa skupinom iz Zajednice Apostoli Krvi Kristove pod ravnanjem Višnje Klobučar. 

IZRADA KRIŽA MLADIH ZA SHKM 
 
Križ mladih zadarske nadbiskupije kojeg će nositi mladi u procesiji 8. svibnja od poluotoka do Višnjika u 
Zadru gdje će biti postavljen na pozornici s koje će se predslaviti misa poprima profinjenost i ljepotu svog 
konačnog izgleda. Akademski umjetnik Dragan Kwiatkowski  treći tjedan intenzivnog cjelodnevnog rada 
dorađuje križ visok 3,10 m, širok 1,90 m, debljine drva 12 cm. Taj hrastov splav star 5000 godina izvučen 
je iz rijeke Drave, a u križ ga je oblikovao umjetnik Petar Kazija koji je preminuo te njegov rad dovršava 
Kwiatkowski. Pred križem su prošle godine u župama zadarske nadbiskupije molili mladi. Tijelo Krista 
okružuju na krajevima križa reljefi: golub, znak Duha Svetoga, Višeslavova krstionica, lik Gospe od 
Zečeva, središnjeg marijanskog svetišta zadarske nadbiskupije te sv. Krševan, zaštitnik Zadra uoči čije 
svetkovine je Godina mladih otvorena. Križ je bio u lošem stanju, ispucan pukotinama i izložen vlagi te ga 
je Kwiatkowski morao sanirati; zbog 'skupljanja' spojenih greda križa došlo je do razmaka u uzorku pletera 
čije je neravnomjerne razlike u linijama trebalo ujednačiti. Kwiatkowski je iznova klesao lice, stopala, halju 
i ornament na njoj. "Kiparski dio posla je dovršen. Petar i ja pišemo istim pismom, razumijemo se. Kao da 
je bio sa mnom dok sam radio, mislio sam kako bi on razmišljao. U konzultaciji mislima s njim to je 'išlo' 
jer govorimo istim umjetničkim jezikom pa nije bilo problema" kaže Kwiatkowski koji je vrlo istančano i 
fino obradom istaknuo reljef Kristova lica, prsa i ruku. Križ je patinirao vodenim 'pajcom' na bazi špirita i 
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prelakirao bezbojnim mat lakom za zaštitu od vremenskih utjecaja. Slijedilo je prosvjetljavanje površine da 
bi se dobila jača reljefnost i bolje osjetila forma križa u boji trešnje, ne agresivno crvene. Ljepotu križa 
uzdižu i poludraga kamenja oniks i opal plave, zelene i žute boje. Neki su u pozlaćenim limicama kao 
okvirima a neke je direktno ugradio u drvo. Kwiatkowski je uskladio da se dragulji na aureoli razlikuju od 
onih na halji, a crvene je postavio kao znak pet Kristovih rana na rukama, nogama i rebru. Tijelo Krista ima 
pozlatu na halji i aureoli, tragom originalnog uzorka križa iz 12. st. iz zadarske crkve sv. Mihovila. To je 
ujedno bio i predložak za zavjetni Branimirov križ kojim je kardinal Franjo Kuharić prije 30 godina 
blagoslovio hrvatski narod u Ninu na velebnoj proslavi Branimirove godine. Neke je dragulje Kwiatkowski 
zalijepio a neke pričvrstio u metalnom podlošku. Pozlatio ga je tankim 24-karatnim zlatom u listićima 
zalijepivši ga posebnim trajnim ljepilom. Njime se rade i vanjske skulpture poput kipa Majke Božje ispred 
zagrebačke katedrale. To je ljepilo čvrsto a zlato se ne može skinuti i ukrasti. "U početku je bilo treme kad 
sam primio križ, dok se nisam 'okuražio' početi ga raditi. Sad me obuzima fini osjećaj ponosa. Bit' će mi 
drago da se ljudima svidi, da se pojavi u javnosti i još dugo služi u dobrom stanju" kaže Kwiatkowski, 
porijeklom Poljak, čije prezime u prijevodu znači 'Cvitanović' jer kwiata na poljskom znači cvijet. Drvo 
Križa mladih će uistinu zamirisati snažnom porukom okružen cvijećem hrvatske mladeži u Zadru. A Poljak 
Ivan Pavao II. već je za svog pohoda Zadru povezao Kwiatkowskog i Kaziju u radu. Kazija je izradio sedes 
na kojem je sjedio Ivan Pavao II. kad je na Forumu predmolio Šesti čas, a sad će s tog sedesa slavlje 
SHKM-a na Višnjiku 8. svibnja predslaviti zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Kwiatkowski je tada izradio 
kameni reljef Krista Kralja ispred kojeg je papa bio na pozornici te je Ivan Pavao II. na drvenom sedesu 
ispred mramornog reljefa Krista, kad je rekao 'ljubljeni puče hrvatski', trajna uspomena Zadra i Hrvatske u 
zahvalnosti Velikom papi.  
 

 
 

Kipar Dragan Kwiatkowski s križem mladih 
 

KONFERENCIJA ZA MEDIJE O SHKM-u ZADAR 
 
Susret hrvatske katoličke mladeži u Zadru će okupiti 30 000 sudionika iz Hrvatske i svijeta čime je 
potvrđena prvotna procjena organizatora. Taj je podatak na Konferenciji za medije u zadarskom 
Ordinarijatu u četvrtak 29. travnja i službeno rekao don Šimun Šindija, voditelj Odbora za smještaj i glavni 
koordinator prijema prijava povjerenika za mlade iz svih hrvatskih biskupija. Na konferenciji je 
Organizacijski odbor SHKM-a predstavio sadržaj susreta 8. i 9. svibnja; 8. svibnja je ujedno i nacionalni 
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susret hrvatskih sjemeništaraca iz Zagreba, Zadra, Splita i Sinja. Govorili su predsjednik Organizacijskog 
odbora mons. Ivan Mustać, organizacijski koordinator don Zdenko Dundović, voditelj Tehničkog odbora 
don Ivica Jurišić, voditelj Odbora za volontere don Igor Ikić, Eugen Novaković predsjednik zadarske 
županijske organizacije KUD-ova i Tomislav Pehar, skladatelj mise SHKM-a u Zadru. Pozivaju se svi 
mladi i zainteresirani da na stranici susreta: shkm2010.mladi-zadar.com, link 'Materijali', poslušaju i 
preuzmu skladbe dijelova mise koja će se slaviti na Višnjiku s pozornice čija je glavna kulisa pročelje 
zadarske katedrale. U srijedu 28. travnja je zatvoren složeni elektronski sustav prijava po prvi put korišten u 
pripremi ovih susreta. Ured za mlade u Ordinarijatu radi obujma listova i tehnike proširio se na još jednu 
prostoriju čiji su zid radi preglednosti u cijelosti oblijepili listovima s imenima 90 župa koje mlade primaju; 
uz don Šimuna Šindiju, Martina Maričić, Martina Grginović i don Božo Barišić na tim su papirima 
ispisivali župe hodočasnice stvarajući tako lijepu zidnu ploču poimeničnog bogatstva župa hrvatskih 
katolika iz domovine i drugih zemalja. Službeno je prijavljeno 21 523 mladih - od toga njih najviše 4111 iz 
Zagreba i 4200 iz Bosne i Hercegovine. Deset autobusa ostaje samo prvi dan jer su zakasnili s prijavom u 
sustavu. Prijavljenima u sustavu, pridruženih 2000 zadarskih volontera sa župnima, do 5000 mladih i 1200 
članova KUD-ova, brojka je od 30 000 što potvrđuje trend porasta sudjelovanja mladih na svakom 
sljedećem susretu. Don Šimun je zahvalio svećenicima na trudu za smještaj. Župe koje primaju najviše 
mladih su: Puntamika u Zadru 928, Belafuža u Zadru 807 te Privlaka 798. 
 

 
 
Osobiti ukras susreta bit će članovi KUD-ova. Eugen Novaković je izrazio čast, ponos i veliku zahvalnost 
za poziv Organizacijskog odbora te će to povjerenje i opravdati. "Ne znam možete li uopće pretpostaviti 
koliko je to veselje i radost, uz svakodnevna pitanja 'Kad ćemo'. To neće biti parada folklorno umjetničkih 
društava. To će biti svečana i skrušena procesija s bogatstvom naših nošnji. Dosta mladih su i volonteri u 
župama i u KUD-u te sudjelovanje očekuju s velikom radošću. Svaki dan se čujemo, pripremamo, žele 
nastupiti. Bit ćemo prepoznatljivi" rekao je Novaković dodavši da će članovi KUD-ova i osobno donijeti  
dalmatinske slastice i posluživati mlade na poluotoku, uz pjesmu i nastupe na trgovima i ulicama. Tomislav 
Pehar je skladao misu susreta uglazbivši tekstove nepromjenjivih liturgijskih dijelova mise 'Gospodine 
smiluj se', 'Svet', 'Slava' i 'Jaganjče Božji'. Izvodi je Nadbiskupijski zbor mladih 'Sv. Krševan'. 'Jaganjče' je 
u 'a capella' formi uglazbio Mate Mišlov, član zbora sv. Krševan i glazbeno talentirani student. "Imamo 
nešto što zadarska nadbiskupija trajno posjeduje i ta autorska misa ostaje i nakon susreta. Ostvarili smo 
našu davnu želju da mladi zadarske nadbiskupije dobiju svoj jedinstveni glazbeni aranžman mise. To smo 
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vrlo kvalitetnom tehničkom produkcijom ostvarili u zadarskom studiju Marianti Mile Kršlovića i postigli 
smo veliku razinu" rekao je Pehar.  
 

 
 

Postavljanje transparenta dobrodošlice na gradski bedem, SHKM 2010. 
 
Don Zdenko Dundović je predstavio orarij susreta. Pozivaju se mladi da u Zadar dođu do 11,00 sati; do 
14,00 sati će biti otvorene crkve i muzeji da ih posjete i upoznaju Zadar jer mnogi od njih tu prvi put dolaze. 
Parkirna mjesta u Zadru za oko 550 autobusa su kod sportske dvorane Višnjik, Prve policijske postaje (kod 
Kauflanda u Zadru), Novom kampusu te Vip parking ispod dvorane Višnjik. Sa tih mjesta sve pridošle 
prema poluotoku će usmjeravati volonteri. U 14,00 sati mladi će se okupiti na Forumu, odakle s trga gdje je 
2003. g. bio Ivan Pavao II. kreće procesija s Križem mladih i zastavom susreta prema stadionu Višnjik. 
Pravac procesije je: Široka ulica (Kalelarga), Narodni trg, zadarski most, ulica Stjepana Radića te Marka 
Oreškovića. Po dolasku na Višnjik mladi će imati priliku za ispovijed, a prije početka molitve krunice bit će 
poimence pozdrav svih hodočasničkih skupina. U 16,30 sati, budući da je svibanj marijanski mjesec, 
počinje animirana molitva krunice koju predvode mladi Đakovačko-osječke, Riječke, Vrhbosanske, 
Zagrebačke i Splitsko-makarske metropolije. Prije misnog slavlja u 18,00 sati kojeg predvodi zadarski 
nadbiskup Želimir Puljić a pjevanje animira zbor mladih 'Sv. Krševan', pozdravne govore će uputiti 
zadarski gradonačelnik dr. Zvonimir Vrančić i šibenski biskup Ante Ivas, predsjednik Vijeća HBK za 
mlade. Po završetku slavlja na Višnjiku mladi odlaze na parkirna mjesta i s volonterima se upućuju u župe 
gdje će se 9. svibnja na misnim slavljima prigodno predstaviti gosti i domaćini. Poslijepodne je u župama 
zajednički ručak a programe druženja na različite načine osmišljava svaka pojedina župa. 
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CJELOTJEDNI SUSRET VOLONTERA PO SKUPINAMA  
U KATEDRALI SV. STOŠIJE 

 
"O organizaciji i radu volontera SHKM-a u Zadru netko bi mogao napisati radnju i na toj temi diplomirati" 
rekao je mons. Ivan Mustać, predsjednik Organizacijskog odbora SHKM-a u Zadru koji je od 26. do 30. 
travnja u katedrali sv. Stošije u Zadru svake večeri bio domaćin jednosatnog susreta s volonterima 
raspoređenima po skupinama s obzirom na djelokurge njihova djelovanja na susretu mladih. Uz njega, don 
Igor Ikić, voditelj Odbora za volontere, Marija Lukšić iz katehetskog ureda zadarske nadbiskupije koja 
izvršno operacionalizira cijeli sustav i Josip Nikpalj, odgovorna osoba za 1500 prijavljenih volontera iz svih 
župa nadbiskupije u tom su tjednu svakoj skupini volontera dali konkretna zaduženja djelovanja, upoznali 
ih poimence s lokacijama gdje će biti uz prisutnost policije te su svi dobili ruksake i kape. Oni su prvi ljudi 
koje će hodočasnici pri dolasku susresti, uvelike će davati ton i dojam organizacije susreta te su uz 
praktične pripreme, radi duhovnog osnaženja i služenja u milosti, sudjelovali na dva seminara pod 
vodstvom fra Zvjezdana Linića. U hijerarhijskom sustavu 150 odgovornih volontera povjerene su skupine 
po deset volontera; radi koordinacije s listom imena osoba i kontakt telefona predviđeno je da se u svakom 
trenutku zna što tko i gdje radi. Volonteri iz programa Škole animatora 'Mladi za mlade' su na izlazima s 
auto ceste i ulazima u grad: Posedarje, Zadar I, Zadar II i Bibinje; framaši na ulazu u sam grad Zadar; 
vjeroučitelji na parkiralištima: iznad i ispod dvorane Višnjik, pored Prve policijske postaje (kod Kauflanda 
u Zadru) i u Novom kampusu; Serra club na dva info pulta, na Narodnom trgu i na rivi te pri razgledavanju 
grada; Zajednica Apostoli Krvi Kristove, Fokolari, Marijina legija, Kursiljo, Zajednica četvero i više djece, 
Vjera i svjetlo, župni volonteri, salezijanski suradnici, Neokatekumenski put, Šenštatska zajednica i 
Zajednica bračnih susreta će voditi procesiju iz centra grada prema Višnjiku. HVIDRA će biti na ulazu i 
izlazima stadiona Višnjik i ispred pozornice. 
 

 
 

 "Onima čija su srca otvorena za hrvatske branitelje a Hrvatsku ljube iznad svega" piše na plavoj majici 
koju će nositi članovi HVIDRE na susretu, s motivom krunice u ruci, a sami su je osmislili u zahvalnosti što 
ih je Organizacijski odbor pozvao na sudjelovanje, pokazujući da nisu zaboravljeni, da i u mirnodopskom 
vremenu ima načina za njihov angažman, povjeriti im dužnosti da se osjećaju vrijedni i potrebni, izraziti im 
poštovanje i povjerenje. "Možemo li mi donijeti naša obilježja, hrvatske zastave, krunicu oko vrata? Želimo 
izraziti i podršku našem papi! Smijemo li donijeti žuto bijele vatikanske zastavice i njima pozdraviti 
biskupe i svećenike?" zainteresirano je i odgovorno uime svih pitao Klaudio Vidaić, dopredsjednik zadarske 
HVIDRE na susretu u katedrali. Način na koji su slušali zaduženja, zainteresiranost izraženu njihovim 
pitanjima, odlučnost i posluh u primanju svake informacije promatraču sa strane su pokazali: takvim se 
stavovima branila domovina; tako se čuvao njen oltar u ratu i tako će se u miru čuvati i oltar susreta mladih 
na Višnjiku. Na stadionu Višnjik dio volontera će po sredini terena napraviti prolaz za  procesiju biskupa i 
svećenika stojeći u špaliru, a ostali će se rasporediti oko atletske staze stadiona. Svaki volonter s 
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kišobranom susreta će pratiti jednog svećenika i brinuti za svaki ciborij. U VIP prostoru za biskupe i goste 
će volontirati zadarski bogoslovi. "Vi ste srce susreta i važno je da smo svi umreženi. Vaša dužnost prestaje 
kad i zadnji čovjek ode iz župa nadbiskupije. Dionici ste povijesnog susreta i imate prve kontakte s gostima. 
Dajte sve od sebe! Učinimo to i zbog nadbiskupa Ivana Prenđe  koji je volio, hrabrio i žarko živio za ovaj 
susret" poručio je don Igor volonterima odlučnima izvršiti povjerene zadaće i ljubazno poslužiti sve 
pridošle.   
 

POSTAVLJANJE POZORNICE ZA SHKM U ZADRU 
 
U ponedjeljak 3. svibnja počelo je postavljanje pozornice na stadionu Višnjik u Zadru odakle će zadarski 
nadbiskup Želimir Puljić 8. svibnja od 18,00 sati predvoditi euharistijsko slavlje u zajedništvu s 20 
(nad)biskupa na SHKM-u. U pratnji članova Organizacijskog odbora (mons. Ivan Mustać, don Zdenko 
Dundović, don Ivica Jurišić i don Marino Ninčević) u utorak 4. svibnja mons. Puljić je posjetio stadion na 
Višnjiku te je nakon razgledavanja terena i viđene konstrukcije izrazio veliko zadovoljstvo smještajem 
pozornice i položajem terena na kojem će se okupiti 30 000 sudionika SHKM-a. Istaknuo je izuzetnost 
ovalne pozicije stadiona položenog u smjeru istok-zapad koja omogućuje pregledan, direktan i kompaktan 
vizualni kontakt sa središtem liturgijskog događanja na pozornici koja je postavljena na sjevernoj strani 
stadiona gdje se nalaze i tribine. Cijeli prostor stadiona je infrastrukturno, zbog trave i staze na kojoj će biti 
svećenici za ispovijed jako zahvalan za održavanje susreta mladih. Pozornica koja je dijelom montažna 
veličine je 12m x 12m i metalne je konstrukcije s pokrovom. Lijevo i desno od pozornice a oko oltara će 
biti smješteni svećenici. U središnjem dijelu preko tribina se nalazi stepenište koje vodi prema oltaru. Na 
prednjoj strani pozornice će biti stilizirano pročelje zadarske katedrale sv. Stošije, a straga će lepršati žuto 
bijele trake kao simbol vatikanske zastave. Na vrh pozornice čija je visina 11 m mladi će uz pomoć sajli 
podignuti Križ mladih. Kad se sprijeda gleda prema pozornici, s lijeve strane će se nalaziti kip Gospe od 
Zečeva iz Nina, središnjeg marijanskog svetišta zadarske nadbiskupije, a s desne strane će biti ambon i 
uskrsna svijeća jer smo u uskrsnom vremenu. Desno od pozornice će biti smješten 'Sv. Krševan', zbor 
mladih zadarske nadbiskupije. Uz pomoć zadarskog poduzeća 'Nasadi' pozornica će se ukrasiti autohtonim 
dalmatinskim motivima i biljem, poput kamena i loze u skladu s navještajem iz Ivanova Evanđelja 15, 1-11, 
gdje je opisana prispodoba o trsu i lozi. Ulaz na stadion u Višnjiku će biti jedan, u jednoj ulaznoj koloni 
sudionika iz procesije, a osigurano je pet izlaza iz Višnjika. Na stadionu će se nalaziti i hidranti kao izvori 
pitke vode, uz vodu u plastičnim bočicama koju će sudionici dobiti po dolasku na parkiralište. Na atletskoj 
stazi ispod pozornice smjestit će se gosti, invalidi i članovi KUD-ova, a mladi su na travnatom terenu 
stadiona.  
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Pozornica za misno slavlje, SHKM 2010. 
 

 
BROJ PRIJAVLJENIH DOLAZAKA MLADIH PO BISKUPIJAMA NA SHKM-u ZADRU 

 
U elektronički sustav prijava za dolazak na Susret hrvatske katoličke mladeži u Zadar, prvi put korišten u 
organizaciji tih šest nacionalnih susreta, (nad)biskupijski povjerenici za mlade su prijavili dolazak 21 523 
mladih. Broj prijava po (nad)biskupijama je sljedeći: iz Zagrebačke nadbiskupije stiže 4111 mladih 
(povjerenik Domagoj Matošević), iz Đakovačko-osječke nadbiskupije 2424 (Drago Tukara), iz Splitsko-
makarske nadbiskupije 1979 (povjerenik Jenko Bulić), iz Varaždinske biskupije 1175 (Damjan Koren) a iz 
Sisačke 1019 (Branko Koretić); Požeška biskupija 982 (Stjepan Škvorc), Riječka nadbiskupija 921 
(povjerenik Matija Matičić), Dubrovačka biskupija 816 (Krešimir Marković), Porečko-pulska biskupija 770 
(Dalibor Pilekić), Hvarsko-bračko-viška biskupija 503 (Ante Matulić), Bjelovarsko-križevačka biskupija 
499 (Domagoj Matošević), Šibenska biskupija 450 (Marinko Mlakić), Gospićko-senjska biskupija 333 
(Tomislav Rogić) i Krčka biskupija 248 (Saša Ilijić). Iz Zadarske nadbiskupije, domaćina susreta, predviđa 
se sudjelovanje oko 5000 mladih a povjerenik je Zdenko Dundović. Veliko je sudjelovanje i mladih iz 
Bosne i Hercegovine: iz Mostarsko-duvanjske biskupije prijavljeno ih je 2254 (povjerenik Mladen Šutalo), 
iz Vrhbosanske nadbiskupije 1488 (Šimo Maršić) a iz Banjalučke biskupije 693 (Ilija Piličić). Iz Subotičke 
biskupije u Vojvodini i Srbiji dolazi 108 mladih (povjerenik Željko Šipek) a iz Srijemske biskupije čije su 
župe također u Vojvodini i Srbiji prijavljeno je 90 mladih (Ivica Damjanović); iz Zrenjaninske biskupije u 
Srbiji dolazi 50 mladih. Iz Kotorske biskupije i Barske nadbiskupije u Crnoj Gori dolazi 120 mladih Hrvata 
(Dejan Turza).  

Iz Zagreba dolazi i 215 mladih među kojima su studenti Filozofskog fakulteta Družbe Isusove i skupina 
invalida. Mnogi najavljuju individualni dolazak. Iz svijeta dolazi 418 mladih Hrvata, a prijave je 
posredovao Jure Strika iz Hrvatskog svjetskog kongresa. Mladi Hrvati iz svijeta u Zadru će se okupiti i od 
18.-23. srpnja na svojim drugim Hrvatskim svjetskim igrama u organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa. 
Prvo održavanje tih Igara i zajedništvo mlade hrvatske dijaspore 2006. g. svekoliko je, i materijalno, 
osobito podržao blagopokojni zadarski nadbiskup Ivan Prenđa.  
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Hrvatski biskupi u ulaznoj procesiji, SHKM 2010. 
 

 
SUDJELOVANJE HRVATSKIH (NAD)BIS KUPA NA SHKM-U 

 
Na središnjem misnom slavlju Susreta hrvatske katoličke mladeži u Zadru u subotu 8. svibnja sudjeluje 20 
(nad)biskupa, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. 
Mario Roberto Cassari. Drugog dana susreta, 9. svibnja, neki će biskupi misna slavlja predvoditi u 
sljedećim župama: zadarski nadbiskup Želimir Puljić u katedrali sv. Stošije u Zadru s početkom u 11,00 
sati; varaždinski biskup Josip Mrzljak misno slavlje s mladima predvodi u crkvi Gospe Loretske u 
Arbanasima s početkom u 10,30 sati; gospićko-senjski biskup Mile Bogović u župnoj crkvi Rođenja BDM 
u Privlaci predvodi misno slavlje u 11,00 sati; banjolučki biskup Franjo Komarica u 11,00 sati predvodi 
misno slavlje u župnoj crkvi Bezgrešnog začeća BDM na Puntamici u Zadru; zrenjaninski biskup Ladislav 
Nemet misno slavlje s mladima predvodi u župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog na Smiljevcu u Zadru u 
10,30 sati; subotički biskup Ivan Penzeš 9. svibnja predvodi misno slavlje u župnoj crkvi sv. Nikole u 
Kistanjama s početkom u 11,00 sati. To je ujedno i proslava blagdana sv. Nikole, spomen na prijenos 
kostiju sv. Nikole 1087. g. iz Mire u maloj Aziji u Bari u Italiji gdje je 9. svibnja velika svečanost sv. 
Nikole biskupa; ujedno se u Kistanjama 9. svibnja proslavlja i treća godišnjica posvete nove župne crkve 
sv. Nikole kojem se Janjevci koji su naselili tu župu tradicionalno utječu kao svom zaštitniku. 
 

 
KONFERENCIJA ZA MEDIJE UOČI ODRŽAVANJA SHKM-a ZADAR, 2010. 

 
Na zaključnoj konferenciji za medije uoči održavanja Susreta hrvatske katoličke mladeži u srijedu 5. 
svibnja u dvorani Ordinarijata u Zadru govorili su zadarski nadbiskup Želimir Puljić, mons. Ivan Mustać, 
predsjednik Organizacijskog odbora SHKM-a Zadar, Zlatko Sokolar, načelnik Policijske uprave zadarske i 
Božidar Budiša, voditelj Odjela za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave zadarske koji je opisao 
regulaciju prometa u Zadru i ostale nadležnosti policije koja će pomoći rad volontera i sigurnost tog velikog 
događaja s 30000 sudionika. "Čast mi je uime Policijske uprave zadarske i MUP-a priopćiti vam da smo s 
Organizacijskim odborom poduzeli niz opsežnih pripremnih mjera s ciljem održavanja susreta. Nadamo se 
da će zahvaljujući tim mjerama i dobronamjernosti svih stanovnika našeg grada i županije susret proći u 
dobrom duhovnom stanju i općem stanju sigurnosti" rekao je načelnik Zlatko Sokolar izražavajući uvjerenje 
da će uz blagoslov moći sigurno i kvalitetno provesti sve mjere. "Ujedno mi je drago, budući da sam dio 
svog profesionalnog života proveo u Dubrovniku, ponovno se sresti s mons. Puljićem. Mislim da Zadar i ja 
možemo biti sretni što ćemo se družiti s izuzetno m osobom" rekao je Sokolar.  
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Nadbiskup Puljić je rekao: "Od srca zahvaljujem svom predčasniku mons. Ivanu Prenđi koji je uime HBK 
prihvatio i zamolio nas da prihvatimo njegov poziv da se susret mladih organizira u Zadru. Mislimo i ovdje 
na njegov angažman i njegovih suradnika. Od srca mu zahvaljujem za sve što je učinio, kako osjećam ovih 
dana u nadbiskupiji - sve je spremno! I samo upućujemo poziv - Mladi dođite! Ovdje su se mladi i 
svećenici angažirali, organizirali su se svi zaduženi da susret prođe u dobrom redu. Susret mladih je milosni 
događaj za svako mjesto gdje se održava" rekao je mons. Puljić i podsjetio da je ove godine 25 godina kako 
se ti susreti organiziraju na svjetskoj razini. "Te susrete dugujemo intuiciji velikog pape Ivana Pavla II. koji 
je upravo iz Zadra ispraćen nezaboravnim slavljem radosti koje je ponio sa sobom kao dragu uspomenu iz 
naše domovine. Prije 25 godina sazvao je kardinale i rekao im 'Moramo se osobito posvetiti brizi za naše 
mlade'; 1985. g. je ujedno bila proglašena međunarodnom Godinom mladih. Napisao je Pismo mladima 
kojima je zaista otvorio srce i pokazao koliko mu je stalo do mladih. Posvetio je osobitu brigu svećenicima, 
umjetnicima, obiteljima, ali mladi mogu reći da ih je osobito volio, da je njima pokazivao svoju osobitu 
naklonost. I u staračkim godinama kad nije mogao hodati davao je znakove kako mu je stalo do mladih. 
Tada je napisao i Pismo svim biskupima svijeta, te im je izložio svoj plan i želju da u pastoralu osobitu 
brigu i pozornost posvetimo mladima.  

 
 
I od tada se uvijek nešto događa na razini župa, biskupija i svijeta. I susret u Zadru je dio programa koji je 
počeo Ivan Pavao II." rekao je mons. Puljić. Osobito je zahvalio mons. Mustaću, predsjedniku 
Organizacijskog odbora SHKM-a i njegovim suradnicima, te volonterima s kojima je dan poslije 
preuzimanja službe slavio misu na Višnjiku. 
"Tada sam osjetio njihov polet, entuzijazam, radost i nestrpljivo očekivanje kad će nam braća, kolege, mladi 
doći da ih u Zadru poslužimo i pokažemo im sve što imamo i želimo" rekao je mons. Puljić. Osobito je  
zahvalio i brojnim obiteljima koji su otvorili svoje srce prema mladima i potrebama susreta te 
Organizacijskom odboru koji je susret organizirao i vodio pripremu.  
 

Mons. Mustać je istaknuo značaj Križa mladih, teškog 115 kg, kojeg će u procesiji naizmjence nositi šest 
mladića, "ali žele ga nositi i djevojke i mijenjat će se s mladićima" rekao je mons. Mustać. "Htjeli smo da se 
križ povede ulicama grada kao nada ove generacije. Kad smo mi bili mladi nama se govorilo da Boga nema, 
a ovoj generaciji se kaže da im Bog ne treba. Mi kao Crkva, s mladima koji su aktivni i angažirani u Crkvi, 
ti mladi i taj skup žele pokazati Zadaru svjedočansto vjere u Krista koji je nada čovječanstva, umro je i 
uskrsnuo; Krista u kojeg mladi vjeruju i kojeg Crkva želi navijestiti" poručio je mons. Mustać. 
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PISMO ZADARSKOG NADBISKUPA ŽELIMIRA PULJIĆA MJESNOJ CRKVI UOČI 

ODRŽAVANJA SHKM-a 
 
Uoči održavanja SHKM-a u Zadru pod geslom 'Da vaša radost bude potpuna', zadarski nadbiskup Želimir 
Puljić poslao je Pismo svim župnim uredima, upraviteljima crkava,  redovničkim zajednicama, crkvenim 
pokretima, zajedni-cama i udrugama u zadarskoj nadbiskupiji u kojem upućuje zaključne poticaje i poziva 
vjernike svih staleža i dobi mjesne Crkve da budu sudionici tog velikog duhovnog događaja, da sudjeluju u 
zajedniš tvu  svećenstva i nad/biskupa, cijele domovinske Crkve i hrvatskih katolika iz svijeta. Pismo glasi: 
"Draga braćo svećenici, redovnici, sestre redovnice, dragi mladi, dragi Kristovi vjernici! Neposredno nakon 
što sam preuzeo službu pastira ove Nadbiskupije, zajedno sa svima Vama radosno očekujem Susret 
hrvatske katoličke mladeži u Zadu 8. i 9. svibnja. Dragi mladi! Od srca Vam zahvaljujem za sve š to ste 
uč inili u pripremi ovog susreta. Stoga Vas kao Nadbiskup ove Crkve pozivam da svi dođete na susret 8. 
svibnja, najprije u centar grada Zadra gdje ćemo pokazati svoju vjernost Kristu i njegovu križu, na način da 
ćete Vi ponijeti križ Susreta ulicama našega Grada. Procesija poč inje u 14 sati od Foruma prema Višnjiku. 
Pozivam i sve članove crkvenih pokreta, zajednica i udruga da se pridruže ovoj procesiji i slavlju sv. Mise 
na Višnjiku. Na taj način posvjedoč it ćete svoju vjernost Kristu, Crkvi i zajedništvo sa svojim 
Nadbiskupom. Pozivam i Vas mlade obitelji i sve koji želite sudjelovati, osobito članove župnih pastoralnih 
i ekonomskih vijeća, sve suradnike u župnom pastoralu, učitelje, profesore i sve koji rade s djecom i 
mladima, da u zajedniš tvu sa svim hrvatskim nad/biskupima dođete do 16.30 sati na Višnjik kad ćemo 
moliti Gospinu krunicu, a nakon toga u 18,00 sati slaviti sv. Misu. Želja mi je da ovaj Susret bude znak za 
ovaj Grad, Nadbiskupiju i cijelu Hrvatsku - znak nade i vjere koju nose mladi ove generacije. U Gospodinu 
Vas pozdravljam i blagoslivljam" piše zadarski nadbiskup Želimir Puljić koji je i predvoditelj misnog 
slavlja na Višnjiku 8. svibnja. 
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IZRAZI DOBRODOŠLICE NA SHKM-u 
 
"Susret hrva tske katoličke mladeži, Zadar 2010. Dobrodošli!" natpis je na višemetarskim transparentima 
koji krase jezgru zadarskog poluotoka u izrazu dobrodošlice tisućama mladih koji će doći u Zadar. 
Ljubičastim slovima, s dvije oznake loga SHKM-a, križ u obliku grozda te uzorkom hrvatskog pletera, 
transparenti osvježavaju poglede građana uoči SHKM-a  dirljivo se uklapajući u ljepotu zadarskih ulica, a 
na kalelargi su između lepršavih hrvatskih i zadarskih zastavica. Transparenti u pogledu prema zadarskom 
zvoniku, katedrali sv. Stošije i plavom nebu nakon kišnih dana bude optimizam, radost i uzbuđenje u 
iščekivanju do održavanja susreta za kojeg mjesna Crkva želi da bude znak gradu i domovini. Njima je to 
banalno, a nama zahtjevno - postaviti transparente na visini i do deset metara - učinili su to u četvrtak 6. 
svibnja šestorica pripadnika zadarske stanice Gorske službe spašavanja predvođeni pročelnikom Nevenom 
Zrilićem. "Ne bi valjalo kad bi to nama bilo zahtjevno. Na molbu Zadarske nadbiskupije postavili smo dva 
velika transparenta na Kalelargi, jedan se spušta niz gradski sat s balkona u Gradskoj straži na Narodnom 
trgu u središtu grada, na bedemima kod gradskih vrata i zadarskg mosta te dva na Višnjiku" rekao je Zrilić. 
GSS-ovci će na pozornici postaviti i sistem tzv. sv. Bernarda za podizanje Križa mladih kojeg će mladi 
donijeti u procesiji od grada. Oni će složiti 'sistem kolutura' tako da mladi mogu lakše podići križ koji će 
biti uzdignut do vrha pozornice. "Uključujemo se u sve humanitarne i akcije od javnog interesa. Rado se 
odazivamo. Akcije spašavanja i obuka nam uzimaju puno vremena, a to su primarne zadaće GSS-a. Kad 
god imamo vremena odazvati se sličnim situacijama poput ove rado to učinimo" kaže Zrilić, pročelnik 
zadarske stanice koja ima 28 članova. Jesu i prije čuli za susret mladh u Zadru? "A naravno, Bože dragi, 
čuli smo. To je izvrsno, velik događaj. Nadam se da će se mladi lijepo osjećati u našem gradu, biti dobro 
prihvaćeni, da će proživjeti sve to u duhu i da će događaj lijepo proteći" rekao je Zrilić. 
 



VJESNIK ZADARSKE NADBISKUPIJE  5-6/2010. – SHKM 2010. 
 

 
 

 73

OLTAR, LITURGIJSKO POSUĐE I RUHO NA SHKM-u 
 
Oltar koji će se nalaziti na pozornici odakle se 8. svibnja predvodi misno slavlje inače se nalazi u zadarskoj 
katedrali sv. Stošije. Njegov reljef je kopija Antipendija sv. Nediljice u Zadru. Motive na njemu 
predstavljaju istaknute trenutke iz povijesti spasenja, od vremena iz Starog zavjeta do rođenja Isusa Krista, 
te Krista Svevladara, zadarskog biskupa Donata i zadarske nadbiskupijske zaštitnice sv. Stošije. Oltar je 
2000. godine povodom održavanja nadbiskupijskog Euharistijskog kongresa u Zadru izradio akademski 
umjetnik Dragan Kwiatkowski, koji je i za SHKM doradio Križ mladih. U nabavi crkvenog ruha i posuđa 
kojim će se služiti na misnom slavlju na Višnjiku posredovao je Poljak don Stanislav Wielinski, duhovnik 
Nadbiskupskog sjemeništa Zmajević u Zadru. Don Marino Ninčević, rektor sjemeništa 'Zmajević' i 
nadbiskupijski ceremonijar osmislio je izgled liturijskog ruha. U godini 25. obljetnice susreta mladih na 
svjetskoj razini koje je inicirao papa Ivan Pavao II., duh njegove poljske domovine prisutan je na 
zadarskom SHKM-u u uporabi ruha i posuđa. U specijaliziranoj tvornici u Poljskoj izrađene su 62 misnice; 
jedna je zlatne boje za predvoditelja slavlja a 61 je bijela. Na poleđini misnice izvezen je logo susreta, križ u 
obliku grozda, a na prednjoj strani Kristov monogram, klas žita, list vinove loze i grozd, u skladu s 
prispodobom iz Ivanova evanđelja o trsu i lozi. Nabavljeno je i 600 štola koje su dvostrane, u ljubičastoj 
boji za ispovijed i bijeloj za misu. Posuđe čini 150 ciborija koji su od nikla a iznutra pozlaćeni, šest kaleža i 
šest pala. "U Godini svećeništva ponudio sam se da mogu sudjelovati i posredovati u izradi ruha i posuđa u 
Čenstohovi gdje poznajem ljude koji se time bave. Ponosan sam da sam mogao pomoći kod liturgijskog 
ruha i posuđa u slavljenju Boga. U Poljskoj se puno toga proizviodi jer se puno upotrebljava, zato je i 
jeftinije. Može se reći da i to potvrđuje pobožnost poljskog naroda; ali ja u Poljskoj govorim i o pobožnosti 
hrvatskog naroda. Tvornica u kojoj se ruho i posuđe izradilo je u Čenstohovi. Svetište Jasna Gora je dio 
mene i moje prošlosti i najvažnije mjesto u mo m srcu. Jasnogorska Crna Madona je zaslužna da sam 
svećenik. Tamo sam izmolio i potvrdio svoje zvanje. I Susret mladih je povezan s Čenstohovom i Jasnom 
gorom. To je duhovna stolica Poljske i svijeta" kaže Wielinski. Kad iz Hrvatske putuje u Poljsku na putu do 
rodne kuće uvijek prođe i kroz Čenstohovu gdje zahvali za zvanje i moli za daljni život. Kao bogoslov i još 
prije kao dječak uvijek bi 600 km pješice hodočastio od svog doma na sjeveru Poljske do Jasne Gore.  
 
 

PJEVANJE NA SHKM-u PREDVODI ZBOR MLADIH  
ZADARS KE NADBISKUPIJE 'SV. KRŠEVAN'  

 
Pjevanje na misnom slavlju i u predprogramu SHKM-a u Zadru predvodi 'Sv. Krševan' - Zbor mladih 
zadarske nadbiskupije predvođen dirigentom i voditeljem Tomislavom Peharom. Taj Zbor, osnovan zbog 
SHKM-a u Zadru, godinu i pol dana redovito se okupljao na vježbama i uvježbavao himnu susreta 'Da 
radost bude potpuna' (tekst Zdenko Dundović, glazba i aranžman To mislav Pehar) koju sv. Krševan izvodi s 
klapom Kontrada, autorsku misu Pehara skladanu za susret koja se može poslušati na stranici susreta 
shkm2010.mladi-zadar.com, te cjelokupni repertoar pjesama koje će izvesti. Na misnom slavlju na Višnjiku 
od 18,00 sati pjevaju se sljedeće pjesme: Uđite s hvalama, Gospodin je pastir moj, Prinosimo kruh, Isus 
Emanuel, Mi želimo uzdić Isusa, On dolazi da spasi vas, Tvoja krv i Velik si. Slavlje susreta završava 
izvedbama himne Lijepa naša i himne susreta 'Da radost bude potpuna'. U 16,30 na Višnjiku započinje 
molitva krunice u kojoj će se između otajstava pjevati sljedeće pjesme: Aleluja onom koji uskrsnu, Ti si 
Bog, Daj nam svima Duha svog, Kao Marija i Kraljice neba. Zbor će cijelo vrijeme pratiti orkestar iskusnih 
glazbenika u sastavu: na gitarama Mladen Magud, Hrvoje Marcelić, Ivica Kero i Vedran Bukulin; za 
klavirom Saša Miočić, bubnjevi Ante Plavčić, bas Danijel Sekula i Josip Mustać perkusije. Nakon redovitih 
tjednih probi, neposredno uoči susreta mladih Zbor se danima sastajao svaku večer i do kasnih večernjih 
sati zauzeto i s velikim žarom uvježbavao pjesme kojima žele proslaviti Gospodina, uveličati misno slavlje 
na Višnjiku i pozdraviti sve pridošle u Zadar.   
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Raspjevani zbor mladih „Sv. Krševan“.
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PISMO IZ SVETIŠTA U ARSU 
 

 
Ars, 8. svibnja 2010.  

Obljetnica rođenja Ivana Marije Vianneya 
 

 
U prigodi održavanja Susreta hrvatske katoličke mladeži u Zadru, svetište u Arsu želi izraziti svoju 

sjedinjenost s Vašom molitvom. Iz župe gdje je sveti Ivan Maria Vianney živio, propovijedao, molio, 
žrtvovao i svjedočio Evanđelje više od 40 godina, pozdravljam Vas svim svojim srcem.  

 

Sveti župnik arški, čiji rođendan danas slavimo, sigurno je radostan vidjeti Vas u ljubavi i molitvi 
Gospodinu, 'dobrom Bogu', kako je on volio reći. Sveci su naša velika braća u svetosti, oni nam pokazuju 
put: "Ti si meni pokazao put u Ars, a ja ću tebi pokazati put u nebo" , kako je sveti Ivan Maria Vianney 
odgovorio malom pastiru.  

 

Budite sigurni da su danas moje molitve sjedinjene s Vama - sa svima Vama mladima i svim Vašim 
biskupima, osobito mons. Želimirom Puljićem, zadarskim nadbiskupom. Predajem sve Vaše nakane svetom 
arškom župniku, kao i nakane Vaših obitelji i Vaših župa. Molite također i Vi za nas, za svakog pojedinog 
hodočasnika, osobito za brojne svećenike koji dolaze u Ars.  

 

Udjeljujem Vam blagoslov svim mojim srcem. Neću Vas zaboraviti pokraj groba svetog arškog 
župnika, u svetištu svetog Ivana Marije Vianneya.  

 
otac Jean Philippe Nault 
upravitelj Sve tišta u Arsu 

Zadar, 8. svibnja 2010. 
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Početak ulazne procesije, SHKM 2010. 

 

 
 

Predslavitelj nadbiskup Puljić sa suslaviteljima, SHKM 2010. 
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PORUKA PAPI BENEDIKTU XVI. 
 
Njegova Svetost 
Papa Benedikt XVI. 
VATIKAN 
 
 
 
 Sveti Oče! 
 
 
 Zahvalni za Vaše očinske riječi pozdrava, 30.000 mladih hrvatskih vjernika katolika iz svih 
krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, različitih dijelova Europe i svijeta, okupljeni 
na susretu Hrvatske katoličke mladeži oko svojih biskupa i svećenika, žele Vam ovim putem iskazati 
izraze svoje ljubavi, poštovanja i odanosti. 
 Okupljeni smo u nadbiskupiji zadarskoj, u gradu Zadru, u čijoj se blizini nalazi starohrvatski 
grad Nin, u kojem su stolovali hrvatski vladari i odakle su ponizno molili blagoslov Petrovih nasljednika 
za narod hrvatski i Domovinu našu, obećavši ljubav i poštovanje Apostolskoj Stolici. 
 To isto želimo učiniti danas i mi, mladi hrvatski katolici, proseći ponizno Vaš blagoslov! 
 Vaš blagoslov prosimo i Vaše molitve trebamo tim više, jer smo svjesni da živimo u vremenu u 
kojemu nam se nude razne lažne vrijednosti kao put ostvarenja naših mladenačkih želja i traženja. 
 Današnjim susretom želimo posvjedočiti da svoju budućnost želimo graditi na vrednotama 
kršćanstva, te da svoju istinsku radost pronalazimo jedino živeći prema načelima Isusove Radosne vijesti. 
 Ujedno, u ovim turbulentnim vremenima i trenutcima kušnje za Vašu osobu i cijelu Crkvu, 
želimo zajamčiti svoju usrdnu molitvu i podršku Vama, Sveti Oče, da i dalje ostanete čvrsti poput Stijene, 
u kojoj gledamo jamac sigurnosti i opstanka Crkve Kristove. 
   
 Sveti Oče, svoje molitve udružujemo s Vašima za sretnu i svjetlu budućnost Crkve i jamčimo 
Vam da Vas mladi hrvatski katolici vole, poštuju i cijene. 
 
 Blagoslovite sve nas, blagoslovite našu domovinu Hrvatsku! 
 
 
 

Mladi hrvatski katolici 
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PORUKA PREDSJEDNIKA HBK MONS . MARINA SRAKIĆA 
 SUDIONICIMA SHKM-a NA VIŠNJIKU 

 
Sljedeći susret hrvatske katoličke mladeži održava se u Sisku 2012. godine - priopćio je to na kraju misnog 
slavlja SHKM-a na Višnjiku 8. svibnja đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić, pozdravivši kao 
predsjednik HBK u ime biskupa HBK više od 30 000 mladih hrvatskih katolika. Više od tisuću Siščana u 
prepoznatljivim plavim majicama zahvalili su i uzvratili gromkim pljeskom i radošću što su domaćini 
sljedećeg susreta, nakon razilaženja zajedno su se fotografirali na stepenicama pozornice na Višnjiku, a kraj 
susreta u Zadru protekao je u povicima 'Idemo u Sisak! Idemo u Sisak!' svih sudionika. Mons. Srakić je 
zahvalio svima koji su organizirali susret, Odboru za mlade HBK s mons. Antom Ivasom, Uredu za mlade 
HBK, biskupijskim povjerenstvima i povjerenicima, te je sve pozvao na sljedeći susret u Sisku. Zadrom je 
prolazila mladost i odjekivala radost, rekao je mons. Srakić dodavši da je tog dana nadbiskupija s Izaijom 
klicala: «Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite», a molitva se stapala u vapaj 
«Bože, udijeli svome narodu svetu radost». Radost je, ne samo na dan SHKM-a, osnovni sadržaj života, 
stav otvorenosti prema neograničenom, rekao je mons. Srakić. „To nije radost koja unosi gorčinu i kida 
prijateljstva, o kojoj se pjeva: "Za jedan časak radosti tisuću dana žalosti". To nije radost koju jamče 
pijanstvo, droge, sumnjiva društva, jer kaže narodna  «Tko na pogrešnom mjestu traži radost, kući se vraća s 
tugom». Ta radost dolazi iz bistra izvora, od Boga, izvora prave radosti. Od njega dolazi spasenje, zato se 
čovjek raduje njegovoj ljubavi i uživa u njegovoj prisutnosti. Usprkos mraku povijesti, razočaranju, 
nesigurnosti za budućnost, sačuvajte pouzdanje i uvjerenje: uvijek je moguće početi od početka život, 
zajednicu, svijet, domovinu” poručio je mons. Srakić. Unatoč tome što se čini da sve ide protiv nutarnje 
radosti za kojom čeznemo, budućnost može biti drugačija i čovjek je sposoban pisati nove stranice; nijedna 
situacija nije bez horizonta, rekao je mons. Srakić. “Vjerujemo u Božja iznenađenja jer je Uskrsli s nama i 
snaga njegova uskrsnuća. Materijalnu i duhovnu obnovu našeg narodnog, obiteljskog i osobnog bića ćemo 
ostvariti ako sačuvamo nutarnju radost koju nam Bog daruje kao plod Duha Svetoga da ga podijelimo s 
drugima. Čovjek može biti u nutrini radostan samo ako radost dijeli s drugima i drugima pomogne da je 
dožive. Radost cvjeta u onome tko ljubavlju pomaže braći i sestrama, tko je plemenit, dobrostiv, 
velikodušan, pokazuje strpljivost, razumijevanje, obazrivost. Radost je cvijet ljubavi, zraka kršćanske 
ljubavi koja stvara zajedništvo” rekao je mons. Srakić poželjevši mladima da ponesu plodove te radosti 
svojim kućama, obiteljima, svojim knjigama i skriptama, Crkvi i Domovini. 
 

PROCESIJA OD POLUOTOKA DO VIŠNJIKA I MOLITVA KRUNICE U PREDPROGRAMU 
 
'Snaga Crkve nije u brojnosti nego u vjernosti Evanđelju“ bio je jedan u nizu natpisa na barjacima župa, 
zajednica i udruga sudionika šestog SHKM-a u Zadru. Mladi su se u jutarnjim satima okupili u gradskoj 
jezgri na poluotoku i ni kiša ih nije omela u iskazivanju radosti zbog održavanja Susreta hrvatske katoličke 
mladeži. Kad se oko podneva ražarilo sunce, radost se još i više pojačala zbog mogućnosti neometanog 
sudjelovanja u procesiji sa zastavom susreta koju su nosile djevojke u narodnoj nošnji i Križem mladih koji 
su naizmjence nosile skupine mladića i postavili ga na pozornicu. Uz zvona zadarske katedrale u 14,00 sati 
počela je procesija, a na Narodnom trgu nakon nastupa Gradske limene glazbe krenula je višemetarska 
kolona mladih u pjesmi. Mnogi su sa svojih balkona i prozora ohrabrivali mlade i u suzama ih pozdravljali 
mahanjem i pjevanjem. Mladi su došli na Višnjik i već postavili križ, a kilometrima unatrag na poluotoku je 
još uvijek bila masa ljudi te je i nakon sat vremena u središtu grada bilo toliko mladih kao da procesija tek 
kreće. 'Želimo da mladi vide Zadar ali i da Zadar vidi snagu mlade Crkve' ostvarena je želja predsjednika 
Organizacijskog odbora SHKM-a mons. Ivana Mustaća čiju je realizaciju pomoglo i 1500 volontera u 
narančastim mjesecima. S bež kapama, za razliku od plavih koje su dobili pridošli u Zadar, ruksacima, 
osmijehom, raspoloživošću za služenje i gostoprimstvo, volonteri su poput špalira stajali uz rub pravca 
procesije: Forum, Kalelarga, Narodni trg, zadarski most, ulica Stjepana Radića. Prije povijesnog prijelaza 
zadarskog mosta, na bedemu iznad gradskih vrata kod mosta, one za koje se po natpisu ili pjesmi nije znalo 
odakle su, volonteri su pitali 'Odakle ste' želeći skandirati ime njihovog mjesta, mašući im i  pjevanjem 
pozdravljajući njihovo sudjelovanje. Ostvarila se želja blagopokojnog zadarskog nadbiskupa Ivana Prenđe 
kojem je dupkom ispunjen zadarski most u prijelazu ljudi za Papinog pohoda Zadru bio najljepši prizor, a 
na SHKM-u je udeseterostručen. Mlade je animirao i prelet helikoptera iz zraka radi snimanja i 
fotografiranja. Volonteri su bili na usluzi i posluživali slas tice koje su za mlade donirali zadarski pekari i 
slastičari. 'Kad idemo u koloni lijepo je laicima koji gledaju a kako ne tek meni', 'Lijepo je da se mladi 
druže. Kiša nas nije pokolebala, samo najuporniji i najodlučniji dolaze', 'Toliko mladih na jednom mjestu – 
to je Kristova ljubav. Nastavimo se i ubuduće družiti u istom svjetlu i s istim porukama'. 'To je ipak susret 
katoličke mladeži. Morate ići pozitivnim duhom! Samo pozitivno!', ‘Držimo se i budimo jedni; iako 
iseljeni, da smo uvijek vjerni svojoj Crkvi, vjeri i predaji djedova' poruka je iz hrvatske misije. Susret je 
obogatio i baptistički sastav 'Kristina' iz Rijeke koji su dvosatnom izvedbom duhovnih pjesama u katedrali 
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sv. Stošije slavili Boga. 'Ti susreti učvrste vjeru i čovjek se osjeća preporođen. Vidi se koliko mladih 
zapravo vjeruje, a kaže nam se da je vjerovati 'out'. Potiču nas doći Krist i mladi koji se osjećaju odlično u 
Crkvi. SHKM je svjedočanstvo da je Krist temelj našeg života. Neka vide kako se mladi znaju zabaviti bez 
alkohola, droge i cigareta. Skupa se moli, skupa se pleše i skupa se pjeva' svjedočili su mladi utvrdivši kako 
svaki susret ima svoje draži. U Mariji posvećenom mjesecu svibnju prije mise na Višnjiku molitvu krunice 
su predmolili predstavnici Đakovačko-osječke, Riječke, Vrhbosanske, Splitsko-makarske i Zagrebačke 
metropolije. Nakon svakog otajstva prinijeli su svijeću pred zavjetni kip Gospe od Zečeva iz Nina, 
središnjeg marijanskog svetišta nadbiskupije. Mladi su sabrano molili da je mnoge i iznenadilo kako tako 
dostojanstvena molitva krunica pri takvom okupljanju mladima može biti prihvatljiva i privlačna.  
 

Ponos i ljubav spram rodnog kraja 'podgrijana' je i prije slavlja na Višnjiku kad su mons. Ivan Mustać i 
organizacijski koordinator Zdenko Dundović mislima i pjesmom tipičnima za svaki dio Lijepe naše 
poimence pozdravili biskupijske zajednice. „Ponosna zemlja je moja, Hercegovina“ diglo je na noge stadion 
u pozdravu 2500 Hercegovaca, „Ne dirajte mi ravnicu, A sa Srđa vila viče, živio nam Dubrovniče, Ništa 
kontra Splita, Oj ti vilo, vilo Velebita u pozdravu ponosne Like, podsjetilo je na raznoliku ljepotu naše 
domovine i bogatstvo duha Hrvata koji su toliko puta branili slobodu i zemlju, te je don Zdenko pozdravio i 
hrvatske generale. Zaorilo se i 'Samo anđeli znaju kako je u raju a i svi što su jednom bar, Istru vidjeli' te 
'Sad sem tu i pak sem tvoj, servus dragi Zagreb moj' čime je pozdravljena najveća skupina mladih, 4200 
njih iz Zagrebačke nadbiskupije. Pet tisuća domaćina zadarske mladeži pozdravljeno je 'Kalelargom' koja 
nikad kao 8. svibnja na takav način nije bila ispunjena tolikom mladošću i radošću hrvatskih katolika. 

PAPINO PISMO SUDIONICIMA SHKM-a 
 
Sudionicima 6. susreta hrvatske katoličke mladeži u Zadru pismom se obratio papa Benedikt XVI., 
udijelivši im apostolski blagoslov kako bi bili glasnici Božje ljubavi i istine u svijetu. Na misnom slavlju na 
Višnjiku 8. svibnja nakon navještenog Evanđelja Pismo je pročitao zagrebački nadbiskup kardinal Josip 
Bozanić, pridruživši se Papinim mislima i željama. Pismo potpisuje državni tajnik Svete Stolice Tarcisio 
Bertone. Mladima Sveti Otac poručuje da je s radošću primio vijest da se susret održava u Zadarskoj 
nadbiskupiji te pozdravlja sve sudionike: biskupe, svećenike, redovništvo, katehete a osobito mlade katolike 
iz Hrvatske, BiH i svijeta pristigle slaviti Gospodina. „Mladenački polet već ovdje na zemlji odražava onu 
nebesku radost svetih“, poručuje Papa, obraćajući im se: „Dragi mladi prijatelji, geslo vašeg susreta 'Da 
vaša radost bude potpuna' je želja Krista i Crkve za sve mlade. Najčešće se mladost i povezuje s radošću. 
Na više mjesta Sveto pismo svjedoči da se Isus rado susretao s djecom i mladima kako bi s njima podijelio 
svoju radost i nadu. U njima je vidio bolju budućnost, a oni su u njemu prepoznali istinskog prijatelja i 
pratioca za cijeli život koji ih nikad ne osuđuje, nego iskreno voli. Vjerna svom Gospodinu i Bogu, Crkva 
se danas s vama raduje, s vama moli i za vas moli“, piše Papa i potiče ih da mole za pastire i nova duhovna 
zvanja, te da se odazovu pozivu u posvećenom životu jer „radost je neopisiva“.  
 

Odgovorni svih volontera Josip Nikpalj na kraju mise pročitao je pismo koje su mladi hrvatski katolici 
poslali papi Benediktu XVI. zahvalni za njegov očinski pozdrav, okupljeni oko biskupa i svećenika, želeći 
mu iskazati ljubav, poštovanje i odanost. Podsjetivši da su mladi u Zadarskoj nadbiskupiji gdje su iz 
starohrvatskog grada Nina hrvatski vladari molili blagoslov Petrovih nasljednika za hrvatski narod i 
domovinu, obećavši ljubav i poštovanje apostolskoj stolici, mladi kliču: „To isto želimo učiniti i mi, mladi 
hrvatski katolici, proseći ponizno Vaš blagoslov! Vaše molitve trebamo tim više jer živimo u vremenu u 
kojem nam se nude lažne vrijednosti kao put ostvarenja mladenačkih želja i traženja. Ovim susretom želimo 
posvjedočiti da budućnost želimo graditi na vrednotama kršćanstva te da istinsku radost pronalazimo živeći 
prema načelima Isusove Radosne vijesti. Ujedno, u turbulentnim trenucima kušnje za Vašu osobu i cijelu 
Crkvu, želimo zajamčiti usrdnu molitvu i podršku Vama, Sveti Oče, da i dalje ostanete čvrsti poput stijene u 
kojoj gledamo jamac sigurnosti i opstanka Crkve“, pišu mladi papi Benediktu XVI. i zaključuju: „Sveti 
Oče, svoje molitve udružujemo s Vašima za sretnu i svijetlu budućnost Crkve i jamčimo Vam da Vas mladi 
hrvatski katolici vole, poštuju i cijene. Blagoslovite sve nas, blagoslovite našu domovinu Hrvatsku!“ – 
Mladi hrvatski katolici, potpis je Pisma upućenog Svetom Ocu, što je prvi put učinjeno u praksi održavanja 
ovih susreta u Hrvatskoj. Drugo čitanje na misi susreta (1 Iv 1, 1-4) o apostolskom svjedočenju i navještaju 
uklopilo se u Godinu svećenika čiji su uzori arški župnik Ivan Maria Vianney i blaženi Alojzije Stepinac, 
rođeni 8. svibnja na dan SHKM-a. Na rođendan svetog arškog župnika sudionicima SHKM-a u Zadru don 
Zdenko Dundović u predprogramu je pročitao poruku sadašnjeg arškog župnika o. Jeana Philippea Naulta, 
upravitelja svetišta. Izrazio je sjedinjenost s molitvom na susretu iz župe gdje je Vianney živio, 
propovijedao, molio, žrtvovao se i svjedočio Evanđelje više od 40 godina. „Pozdravljam vas svim svojim 
srcem. Sveti župnik arški sigurno je radostan vidjeti vas u ljubavi i molitvi Gospodinu, 'dobrom Bogu', kako 
je volio reći. Predajem vaše nakane svetom arškom župniku, kao i nakane vaših obitelji i župa. Molite i vi 
za nas, za hodočasnike, osobito za brojne svećenike koji dolaze u Ars“, piše Nault, udjeljujući blagoslov i 
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poručujući da nas neće zaboraviti pokraj groba svetog arškog župnika u francuskom svetištu svijeta koje je 
8. svibnja na Vianneyev rođendan pohodilo tisuće hodočasnika.  
 

U predprogramu na Višnjiku mladima su se obratili zadarski župan Stipe Zrilić i zadarski gradonačelnik dr. 
Zvonimir Vrančić, koji je od ranog jutra kao pravi domaćin u pratnji poglavarstva šetao gradom želeći 
izbliza susresti hrvatsku mladež. „Dok sam po kiši pratio vaše ponašanje, mogu reći da ste na diku i ponos 
svima nama. Nekad su stariji kritični prema mladima, ali taj susret pokazuje da naša zajednica ima 
perspektive i budućnosti. Pozdravlja vas Zadar pun spomenika, hrvatskog nacionalnog ponosa i identiteta“, 
rekao je mladima Vrančić i uskliknuo: „Sretni smo i ponosni što smo domaćini molitvenog susreta. Zadar 
vas prihvaća otvorenog srca i ljubavlju. Želimo da svojim domovima iz Zadra ponesete najbolje i da susret 
bude poticaj da nam češće dolazite“.  
 

 
 
 

6. SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI U ZADRU POD GESLOM „DA VAŠA 
RADOST BUDE POTPUNA“ – MISNO SLAVLJE NA VIŠNJIKU 

 
Na 6. Susretu hrvatske katoličke mladeži 8./9. svibnja u Zadru pod geslom „Da vaša radost bude potpuna“ 
(Iv 15,11) okupilo se više od 30 000 sudionika. Središnje misno slavlje na Višnjiku 8. svibnja predvodio je 
zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Uime povjerenika za mlade, svećenika i biskupa, na početku mise 
pozdravio šibenski biskup Ante Ivas, predsjednik Vijeća HBK za mlade. “Draga naša hrvatska katolička 
mladeži! Imam samo jednu poruku: volimo vas. Vi ste naša utjeha. I imam samo jednu želju: Pomozite nam 
da vas volimo još više –  kao Rabbi, Isus, kapetan naše lađe, trs naše loze, vino Očeva vinograda – da naša 
radost bude potpuna i čaša prepuna Njegova vina, vina ljubavi“ kliknuo je mons. Ivas, te je solistički poveo 
sve da zapjevaju himnu susreta 'da radost bude potpuna' autora Zdenka Dundovića i Tomislava Pehara. 
„Mladi, budite nositelji radosti, nade i povjerenja!” obratio se sudionicima nadbiskup Puljić u homiliji u 
kojoj je pozdravio sudjelovanje 20 hrvatskih nad/biskupa, apostolskog nuncija u RH Maria Roberta 
Cassarija, biskupijske povjerenike za mlade, 400 svećenika, redovništvo, bogoslove i sjemeništarce koji su 
taj dan sa svojim rektorima u Zadru proslavili i godišnji susret sjemeništaraca iz Zagreba, Splita, Sinja i 
Zadra. Mladi su došli iz nad/biskupija u Hrvatskoj, BiH, Srijema, Subotice, Zrenjanina, Kotora, Bara te 
posredstvom Hrvatskog svjetskog kongresa iz Europe i Argentine. „Iz srca mi dolazi još jedan pozdrav: 
nadbiskupe Ivane, tu smo, u zajedništvu, onako kako si i ti želio! Čvrsto vjerujemo da si i ti sada s nama!” 
uskliknuo je mons. Puljić. Organizacijski odbor je za darove dva pastira zahvalio i višemetarskim 
transparentom na zidu zgrade na stadionu, gdje ispod nasmijanog portreta Ivana Prenđe piše ‘Hvala’, a 
Želimira Puljića ‘Dobro nam došli!’.  
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Usporedbom iz Ivanova Evanđelja 'Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar' Isus nam želi otvoriti oči za 
stvarnost koja nam često izmiče a može se prepoznati i otkriti  čistim srcem, osjetiti u darivanju i spremnosti 
na žrtvu i nudi nam se u slici vinograda, trsa i loze, rekao je u homiliji mons. Puljić podsjetivši da je subota, 
dan kad se slavila misa SHKM-a, povlašteno vrijeme izlaska mladih. “Mnogi vaši vršnjaci i prijatelji koji 
nisu s nama i tu će večer provesti na raznim mjestima i pokušati u buci glazbe, plesa, alkohola ili droge 
tražiti smisao, zapravo bježeći od stvarnosti, sebe, života. Nude im se razna mjesta i vinogradi, lažni i 
neplodni, za ostvarenje života i mladenačkih snova. Ja vas zbog toga pozivam, dragi mladi prijatelji, da 
iziđemo večeras svi zajedno s Isusom. Neka nas on povede u avanturu, u svoj rodni i plodni vinograd. 
Dopustimo mu da nas napoji vinom svoje ljubavi. Otvorimo mu svoja srca. Otvorimo svoje uši kako bismo 
čuli i razumjeli njegovu poruku. Isus je riječi iz usporedbe o vinogradu, trsu i lozi izrekao da njegova radost 
bude u nama i da naša radost bude potpuna“ rekao je nadbiskup istaknuvši: radost nije puki prolazni osjećaj 
koji se rodi u čovjeku kad su zadovoljene sve njegove potrebe. „Koliko smo puta mislili da smo postigli 
najveću radost, da će nam netko ili nešto priuštiti radost, a ipak smo na kraju osjetili prazninu? Isus nam želi 
priuštiti pravu i istinsku radost. On nas poziva da budemo radosni. On nam želi darovati radost po svojoj 
Riječi koja nas oslobađa. Isus nas čini radosnima i jakima kad nas hrani svojim Tijelom, a onda ohrabrene 
riječju i ojačane svojim tijelom šalje u svijet. Šalje vas, dragi mladi, kako bi u tužnim okolnostima vaše 
rodbine i prijatelja, po vašoj vjeri u pobjedu dobra te po vašim životima i licima izlio radost. Šalje vas da se 
u društvu s tragovima patnje i trpljenja po vašim rukama koje su spremne pomagati proširi radost. Šalje vas 
da u Crkvi, koja radi nedosljednosti nekih svojih članova ponekad gubi vjerodostojnost, po vašem 
mladenačkom oduševljenju i iskrenom prianjanju uz Krista, učvrsti radost” rekao je mons. Puljić 
upozorivši: da se ne može svjedočiti niti biti pravi nositelj radosti ako ne ostane u Kristu.  
 

“Dragi mladi prijatelji, često vas zbunjuju sumnje mladenačkih godina. Ali ne bojte se! Isus može i želi 
vašu sumnju pretvoriti u jaku i čvrstu vjeru ako ustrajete u uvjerenju da vas On ljubi, da je trpio, umro i 
uskrsnuo radi vas, svih nas. Ne dopustite da sumnje, brige i tjeskobe slome i odvoje lozu vašeg života od 
trsa, Krista. Poznato mi je da vas nekad zbunjuju padovi, izraz vaših mladenačkih traženja i nesnalaženja. 
Ne bojte se! Krist po sakramentu svoje ljubavi, ispovijedi, diže vaše srce i duh te vaše korake čini 
postojanima kako biste hodili putem radosti” rekao je nadbiskup a mladi potvrdili u dirljivim prizorima 
susreta sa svećenikom pod stablom, na travi ili tribinama u sakramentu ispovijedi. “Sigurno vas katkad 
uplaši neizvjesna budućnost! Ne bojte se, jer Isus želi da njegova radost bude u vama kako bi time naša 
radost bila potpuna. On je Emanuel, s nama Bog! On je Uskrsnuli koji želi ostati s nama kako bismo 
donijeli mnogo roda i bili njegovi učenici” poručio je nadbiskup; naš život treba uroditi plodovima istine, 
pravednosti, poštenja, ljubavi, tolerancije, razumijevanja. “Ne osjećamo li kako nam toga nedostaje? Vi ste, 
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dragi mladi prijatelji, pozvani biti nositeljima te radosti. Zato želim jasno reći kako vam mi, vaši biskupi i 
svećenici, želimo biti podrška na tom putu. Želimo biti podrška vašoj radosti. Ako vas i mi ponekad ne 
razumijemo, ako vaši vapaji ponekad i do nas ne dopiru u buci ovog vremena, ne gubite nadu i ustrajnost. 
Budite nositelji i promicatelji radosti, nade i međusobnog povjerenja” potaknuo je mons. Puljić mlade. 
Rekao je i da svećenici žele biti blizu mladima, pomoći im u traženjima. “Molite za svoje biskupe i 
svećenike. Molite da vaši župnici, župni vikari, vjeroučitelji dostojno izvrše poslanje koje im Krist i Crkva 
povjeravaju. A kad netko od vas osjeti da ga Krist zove, odazovite se spremno i odvažno. Isus treba vaše 
mladenačko oduševljenje za navještanje Radosne vijesti. Neka Vas ne straše napadi na Crkvu i na 
svećenike. Kao vjernici s pouzdanjem i bez straha kročimo prema budućnosti kako je pjevano i u 23. 
pslamu susreta 'Gospodin je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudijevam'” poručio je nadbiskup istaknuvši da 
SHKM i slični susreti nisu puka manifestacija brojnosti. 
 

“Njima želimo posvjedočiti postojanost u nauku apostolskom, jedni druge ohrabriti i pokazati da postoji 
toliko mladih ljudi, toliko obitelji, pojedinaca i zajednica koje žele iskreno i odgovorno živjeti vjeru, slušati 
Svetog Oca i nauk Crkve, žele biti vjerni vjeri predaka. Takvim susretima želimo posvjedočiti i naše 
zajedništvo. U svijetu u kojem individualizam i nezdrave ambicije nagrizaju vrednote zajedništva, pozvani 
smo svjedočiti ljepotu zajedništva. Od prvih kršćana kojima sve bijaše zajedničko želimo učiti i nasljedovati 
ih” istaknuo je mons. Puljić dodavši da su iskustvo kršćanskog zajedništva pokazale i brojne obitelji u 
zadarskoj nadbiskupiji otvorivši vrata svog doma za prijem. “Njegujte duh zajedništva i ne dopustite  
razdore i nesnošljivosti među vama. Želimo li doista ostati u Kristovoj ljubavi i tražiti prave izvore iz kojih 
ćemo crpiti radost, to moramo činiti slaveći spomen njegove ljubavi, euharistiju. Nigdje kršćani ne mogu 
naći prave izvore radosti nego slaveći euharistiju. I nigdje ne mogu bolje osjetiti svoju povezanost s 
Kristom nego hraneći se Isusom u euharistiji. Zbog toga je nedjeljna euharistija središte i sidrište života 
Crkve. Ona je prepoznatljiv znak Hrvata katolika, naše kulture i identiteta, naše duhovnosti“ poručio je 
mons. Puljić istaknuvši da i euharistijskim slavljem SHKM-a Bogu kažemo hvala. “U toj vjeri možemo 
pjevati ‚Tvoga vina ljubavi, prepuna je moja čaša, kada je sa braćom dijelim, potpuna je radost naša’, iz 
himne susreta. Dao Gospodin da nikad u srcima našim ne ponestane Kristova vina ljubavi i radosti”.  
 

Za vrijeme dolaska biskupa do oltara na pozornici koj0a je sprijeda imala stilizirano pročelje zadarske 
katedrale sv. Stošije i poletjelo je sto golubova sorte ‘zadarski prevrtač’ koje uzgaja Zrinko Ceranja, član 
zadarske HVIDR-e koja je bila ispred pozornice. Ti visoki letači kao rijetko koji se lijepo prevrću i izvode 
akrobacije, što su učinili pozdravljajući početak mise i biskupe dok su pristizali na pozornici koju je idejno 
osmislio i realizirao don Ivica Jurišić, voditelj Tehničkog odbora. Poduzeće ‘Nasadi’ pod vodstvom Dore 
Maštorvić Pavičić u prilazu pozornici uredilo je vinograd sa suhozidom poput starih dalmatinskih 
vinograda. Zasađene trsovi loze i mediteransko bilje poput lovora i masline oplemenio je kamen prave 
mocire sazidan samo za SHKM a sakupljan u Diklu i Suhovarama. U pozadini pozornice bila su bijelo žuta 
platna kao znak vatikanske zastave, koja se uz hrvatsku i zastavu susreta vijorila s jarbola. Ukras na 
tribinama pokraj pozornice i u prvim redovima na stazi bili su članovi KUD-ova i 1500 zadarskih volontera, 
nova snaga mjesne Crkve raspoređena na zaduženjima. Na kraju mise mons. Puljić je zahvalio svećenicima 
i redovništvu nadbiskupije, osobito Odboru SHKM-a za organizaciju, sa zauzetim i vrijednim 
predsjednikom mons. Ivanom Mustaćem, te članovima svećenicima: Zdenko Dundović, Srećko Petrov, 
Ivica Jurišić, Šimun Šindija, Jozo Milanović, Gašpar Dodić, Igor Ikić, te Ines Grbić i Martina Maričić. 
Zahvalio je i volonterima, vlastima, medijima i Policijskoj upravi zadarskoj. Zahvala ide i ceremonijaru 
Marinu Ninčeviću, Tomislavu Peharu voditelju Zbora sv. Krševan i mariji Lukšić iz odbora za volontere. 
„Hvala vama, dragi mladi! Vi ste Zadar i nadbiskupiju pretvorili u grad mladih. Došli ste da zajedno 
pjevamo, slavimo i molimo i na taj način pokažemo da je Isus Krist naš Put, Istina i Život, da znamo komu 
vjerujemo. Pokazali smo kako je zajedništvo s Isusom i naše međusobno zajedništvo izvor naše radosti, te 
da je jedino s Njim i u njemu naša radost potpuna” rekao je mons. Puljić poželjevši da Ukrsli na sve izlije 
svog Duha za hrabro i odvažno svjedočenje Radosne vijesti. 
 

 

ZAHVALA ZADARSKOG NADBISKUPA SVEĆENICIMA, ŽUPNIM SURADNICIMA, 
MLADIMA I OBITELJIMA ZA USPJEŠAN 6. SHKM U ZADRU 

 
Zadarski nadbiskup Želimir Puljić poslao je svim župnim uredima i samostanima u zadarskoj nadbiskupiji u 
srijedu 12. svibnja Pismo zahvale namijenjeno svećenicima, župnim suradnicima, mladima i obiteljima te ih 
potiče da ga pročitaju na nedjeljnim misama 16. svibnja. Pismo potpisuje nadbiskup Puljić a glasi: 
"Poštovani gospodine župniče! Na kraju svete Mise na Višnjiku zahvalio sam svima koji su nazočili šestom 
susretu Hrvatske katoličke mladeži u Zadru gdje su se okupljeni mladi osjećali kod kuće. Kao nadbiskup 
predvodio sam liturgijsko slavlje u zajedništvu s dvadeset biskupa i 400 svećenika pred više od 30 000 
zauzetih mladih predstavnika brojnih župa iz Hrvatske i inozemstva. Bila je to prava manifestacija Isusove 
žive i pomlađene Crkve. Bio je to događaj za pamćenje o kojem će se još dugo među nama govoriti. Uz 
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članove nadbiskupijskog Odbora za organizaciju susreta, kojima sam već zahvalio, htio bih još jednom reći 
hvala svećenicima, župnicima i župnim vikarima naše nadbiskupije, redovnicima i redovnicama, 
vjeroučiteljima, bogoslovima i sjemeništarcima, obiteljima i zauzetim vjernicima laicima, članovima župnih 
i ekonomskih vijeća, animatorima i volonterima, kao i članovima različitih pokreta i udruga koji su se 
uključili i dali svoj osobni doprinos. Bili su osigurani svi potrebni tehnički, sigurnosni, medicinski, 
liturgijski i medijski uvjeti kako bi susret protekao u najboljem redu. A naši nebeski zaštitnici pobrinuli su 
se da nas je Gospodin obradovao lijepim vremenom. Slava mu i hvala! Zahvalni smo i na podršci naših 
županijskih, gradskih i općinskih vlasti, kao i policije u organizaciji susreta u Zadru i diljem nadbiskupije 
gdje su mladi bili smješteni. Lijepo je bilo slušati izvješća hrvatske policije kako je sve prošlo bez ikakvog 
incidenta. Hvala im za pomoć u organizaciji prometa i sigurnosti susreta. Neka ih sveti Mihovil, njihov 
zaštitnik, prati i svojim zagovorom štiti. Osobitu zahvalnost dugujemo našim obiteljima koje su nakon 
euharistijskog slavlja na Višnjiku otvorile vrata svojih domova i svoga srca. Preko 22 000 mladih te večeri 
osjetilo je i doživjelo ljepotu gostoprimstva i kršćanskog zajedništva. Zbog toga, drage obitelji, vama 
osobito zahvaljujem i povjeravam vas našoj Gospi, Majci obitelji. Ona neka vas štiti i pomaže da budete i 
ostanete 'intimna zajednica života i ljubavi' (GS 48) i škola društvenih vrlina gdje se uči poštovanju, 
solidarnosti, prijateljstvu i gostoljubivosti. Na kraju zahvaljujem vama, dragi mladi. Vi ste naša nada. Vi ste 
kroz dva dana naš grad Zadar i nadbiskupiju pretvorili u grad mladosti. Svojom pjesmom i molitvom 
pokazali ste da je Isus Krist vaš Put, Istina i Život i da znate kome ste povjerovali. Neka vas on prati svojim 
blagoslovom na vašem životnom putu. I neka u zajedništvu s njime vaša radost bude potpuna. Svima 
pozdrav i blagoslov od Gospodina". 
 

 
 

Predsjednik Organizacijskog odbora mons. Ivan Mustać  
i don Zdenko Dundović animiraju mlade pred euharistijsko slavlje 

 

Tekstovi: Ines Grbić 
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IZ ŽIVOTA ZADARSKE CRKVE 
 

ZAVJETNA SVETKOVINA GOSPE OD ZEČEVA 
 
Mi smo narod svetog Petra i Marijin narod koji s posebnim veseljem slavi njene svetkovine jer Marija nam 
donosi radost i utjehu, poručio je zadarski nadbiskup Želimir Puljić predvodeći večernje misno slavlje 
zavjetne svetkovine Gospe od Zečeva u Ninu u ponedjeljak 10. svibnja. U starohrvatskom gradu Ninu koji 
je u 7. stoljeću postao prvo hrvatsko kulturno i vjersko središte, a za vrijeme hrvatskih narodnih vladara 
prijestolnica i važna ratna i trgovačka luka, nadbiskup je podsjetio na proslavu Branimirove godine prije 31 
godinu u Ninu, kad je papa Ivan VIII. priznao državu Hrvatsku te je ušla u krug samostalnih zemalja 
kršćanskog zapada. Kralj Petar Krešimir IV. upravo u  Ninu 1069. g. Jadransko more nazvao 'našim morem' 
(mare nostrum croaticum). Nadbiskup je podsjetio da je 1989. g. na desetu obljetnicu Branimirove godine 
bio imenovan dubrovačkim biskupom. Zato je na dubrovački grb utisnuo Branimirov zavjetni križ 
poručujući da je povijest Dubrovačke biskupije obilježena kršćanstvom hrvatskog tropleta. Mons. Puljić se 
pridružio povorci Marijinih štovatelja, te je Gospi ribara, težaka i mornara i majci svećenika povjerio 
svećenike i redovništvo, bogoslove i sjemeništarce, da vjernošću izgrađuju puk koji u njima prepoznaje glas 
Dobrog Pastira. Potaknuo je na molitvu Majci obitelji za očeve i majke, jer je obitelj prva škola vrlina i u 
službi je izgradnje kraljevstva Božjeg. Poželio je da budu dostojni svog poziva i ostvare ninsko geslo od 
prije trideset godina: 'Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom Misu slavi!' Nadbiskup je zahvalio 
za 6. SHKM i dar mladih koji su nadbiskupiju pretvorili u festival mladosti. "Prinosim ti, Gospe, našu 
mladež, da ostane uz tvog Sina Isusa, jedinog i pravog njihovog prijatelja. Neka ih on povede u svoju 
avanturu, u svoj rodni i plodni vinograd. A oni neka mu otvore srca i duše kako bi čuli i razumjeli njegovu 
poruku" rekao je nadbiskup poželjevši da ih Marija zaštiti od zavodljivosti svijeta. Prinio je Gospi od utjehe 
molitve i žrtve staraca i bolesnika, jer je ona iskusila bol i trpljenje gledajući patnje svog Sina. "Ustani 
Gospe i pohiti k nama. Onako kako si hitila svojoj rođakinji Elizabeti. Pohiti u naša sela, gradove i župe. 
Neka tvojim pohodom zaigraju čeda u utrobama naših majki i obitelji. Neka srca i duše naših mladih kliču 
od radosti i veličaju Spasitelja" rekao je nadbiskup Puljić koji je nakon mise predvodio i procesiju kroz Nin. 
 

GOSPIĆKO-SENJSKI BISKUP MILE BOGOVIĆ U ZADARSKOJ NADBISKUPIJI 

 
Gospićko-senjski biskup Mile Bogović nakon sudjelovanja na SHKM-u u Zadru, 9. svibnja predvodio je 
svečano misno slavlje u župi Privlaka s mladima, a u ponedjeljak 10. svibnja središnje prijepodnevno 
slavlje na svetkovinu Gospe od Zečeva u Ninu, središnjem marijanskom svetištu zadarske nadbiskupije. 
Baš se u Ninu nalazi trag i temelj onoga što zajednički gradimo na Udbini za crkvu Hrvatskih mučenika, 
rekao je biskup Bogović, dodavši da je ninski biskup Juraj Divinić pisao papi što se dogodilo hrvatskom 
narodu 9. rujna 1493. g. na stratištu Krbavskog polja. "Postoji poveznica između suza koje su pale zbog te 
bitke i suza Gospe od Zečeva koja se javlja nekoliko godina poslije udovici Jeleni. Tu smo našli nadahnuće 
za crkvu hrvatskih mučenika koja želi biti mjesto koje će nas poticati da budemo zahvalni svima koji su 
žrtvovali svoje živote da bismo danas imali više slobode i mira na svojim ognjištima. Čast mi je i 
zadovoljstvo da mogu u Ninu predvoditi misu na proslavi Gospe od Zečeva koja je stoljećima okupljala 
mnoge ljude pa i one iz kršne Like, otkud ja dolazim" rekao je biskup Bogović. Crkva sv. Križa u Ninu uzor 
je za izgradnju crkve hrvatskih mučenika na Udbini, a iz Nina je i Višeslavova krstionica koja će biti u 
središtu crkve. Biskup se prisjetio i Godine velikog zavjeta 1976. kad je kardinal Franjo Kuharić predmolio 
zavjetnu molitvu Hrvata. Mons. Bogović je istaknuo da Gospa želi poručiti da vratimo molitvu u svoje 
domove, život, obitelji, da nije bogatstvo u novcu, oružju, ljudskoj mudrosti i tehnici, već u praštanju, 
obraćanju i ljubavi među narodima. "Gospa traži da se obratimo od grijeha, psovke, nevjere, nepoštenja, 
nepoštivanja starih i nemoćnih, neprijateljstava i svađa" rekao je mons. Bogović upitavši što bi bilo s 
hrvatskim narodom kroz njegovu tešku i mukotrpnu povijest da ga Crkva po svećenicima i redovništvu nije 
pratila do danas. "Gospe od Zečeva, koja si u velikim povijesnim kušnjama bila uz svoj narod, s njim trpjela 
i osmišljavala njegove patnje, neka i današnji naraštaj nauči kako je supatiti s ugroženima, ponijeti križ 
svog brata, biti spreman žrtvovati se za njega, kako je to spasonosan put za vlastito spasenje i to 
spasonosniji što uključuje veću žrtvu" rekao je mons. Bogović koji je nakon mise ulicama Nina predvodio 
procesiju s Gospinim kipom. U štovanje Gospe od Zečeva od njenog ukazanja 1516. g. na mjestu sadašnje 
crkvice na otočiću Zečevo u ninskoj laguni utječu se u nadbiskupiji brojni vjernici te su od ranih sati 
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hodočastili u Nin, mnogi i pješice, iz svih dijelova nadbiskupije. U 13. st. na otočiću Zečevu redovnici su 
izgradili samostan i crkvu na čast Majke Božje. Početkom 16. st. Turci su pobili redovnike i spalili 
samostan. Gospi od Zečeva na otočić hodočasti se 5. svibnja na dan Gospina ukazanja i 5. kolovoza, Dan 
domovinske zahvalnosti, brodicama i pješice, kad se u procesiji lađama kip nosi na Zečevo.  
Biskup Bogović je u nedjelju 9. svibnja, drugog dana susreta mladih, u Privlaci slavio misu za vanjskim 
oltarom pokraj župne crkve Rođenja BDM. Župa Privlaka je sa 800 smješ tenih mladih, među kojima i 
stotinjak iz Gospićko-senjske biskupije, među onima koja je smjestila najviše mladih u nadbiskupiji. 
Privlački župnik Ante Sorić rekao je da je njemu i župljanima velika čast š to su ugostili toliki broj mladih 
kršćana te da će se tog događaj dugo sjećati. 

 

ZAVJETNA SVETKOVINA GOSPE LORETSKE U ARBANASIMA 

 
Na zavjetnu svetkovinu Gospe Loretske u Arbanasima u ponedjeljak 10. svibnja svečano misno slavlje u 
župnoj crkvi Gospe Loretske predvodio je varaždinski biskup Josip Mrzljak, koji je u Arbanasima 
predvodio i misu s mladima drugog dana SHKM-a 9. svibnja . "Čujemo da bi se suvremenom vremenu 
Crkva trebala prilagoditi. No kršćani su pozvani čuvati i biti odani riječi Božjoj. Bog može č initi čudesa u 
životima onih koji mu se otvore. Čovjek je pred nizom pitanja tko je, kamo ide i odakle dolazi. Isus je 
odgovor na sva naša životna pitanja" poruč io je mons. Mrzljak na svetkovinu u puku zvanoj 'Arbanaško 
čudo' u kojoj sudjeluje tisuće vjernika iz cijele nadbiskupije. Gospa nas je okupila oko svog sina Isusa i to je 
njena zadaća, rekao je mons. Mrzljak dodavši da Marija okuplja na euharistijskoj gozbi da bismo proslavili 
rođenje, muku i uskrsnuće njenog Sina te da bismo s njom dočekali silazak Duha svetoga na svetkovinu 
Duhova. "Najbolji test naše vjere je stajati pred Marijom, prvom vjernicom. Marija je okupljala prvu 
zajednicu vjernika. Marija je povjerovala da je Isus sin Božji i kad se izgubio u hramu jer mu je biti u domu 
oca njegova i kad je bio razapet na križ. Znala je da smrt nije kraj već samo prolaz i da će se ispuniti što je 
Bog obećao" rekao je biskup Mrzljak dodavši da i nama Bog može činiti divne i velike stvari ako mu se 
otvorimo. "Na vjernicima je da Bogu uzvratimo Marijinim riječima 'Evo službenice Božje'" poručio je 
mons. Mrzljak i upozorio da nije lako hoditi Božjim putem. Čovjeka pritišću križevi bolesti, starosti, 
nemoći te mu se učini da život nema smisao, počne razmišljati da takav život nije kvalitetan pa odlučuje o 
vlastitom i tuđem životu, bilo da je u majčinoj utrobi ili u poodmakloj starosti, upozorio je mons. Mrzljak. 
Nakon mise je predvodio procesiju s kipom Gospe Loretske kroz mjesto, a zaustavila se na tri postaje gdje 
su navještena Evanđelja. Gospin kip nosili su članovi Bratovštine Gospe Loretske.  
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"Procesija nije samo tradicionalni običaj kojim su nas naučili preci, već predstavlja put vjere, sliku našeg 
života. Taj put ima svoj početak i kraj. Idemo onome koji je darivatelj života i koji nas čeka na kraju našeg 
životnog puta" istaknuo je mons. Mrzljak. Arbanaški župnik Josip Bunić pozvao je uvodno na molitvu za 
zadarskog nadbiskupa Ivana Prenđu koji je svake godine predvodio slavlje Gospe Loretske. Zahvalio je 
Mariji za isprošene molitve i preporučio joj mlade, obitelji da odgajaju djecu u skladu s naukom Crkve, te 
dobročinitelje. Dinko Marin uručio je biskupu Mrzljaku dar župe , sliku Svete Obitelji. Misno pjevanje 
predvodio je župni zbor 'Vicko Zmajević' pod vodstvom Žana Morovića.  
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GODIŠNJI SUSRET HRVATSKIH SJEMENIŠTARACA U ZADRU 
 

Godišnji susret hrvatskih sjemeništaraca predvođenih njihovim odgojiteljima održan je za vrijeme  SHKM-a 
u Zadru 8. i 9. svibnja, a u nedjelju 9. svibnja 80 sjemeništarca okupilo se na misnom slavlju u katedrali sv. 
Stošije u Zadru koje je predvodio zadarski nadbiskup Želimir Puljić želeći osobito pozdraviti sjemeništarce, 
mlade koji su u svom srcu čuli Gospodinov glas i odazvali se na njegov poziv da ga slijede. Tragom čitanja 
iz Djela apostolskih o zajednici u Antiohiji u kojoj su se Isusovi učenici prvi put prozvali kršćanima, kamen 
spoticanja bilo je pitanje mora li onaj koji želi biti kršćanin najprije postati Židov. Jer pobožni Židovi kao 
izabrani narod tvrdili su da je put do spasenja moguć jedino preko izraelskog naroda. Pavao i Barnaba su 
tvrdili da nije odlučujuće obdržavanje židovskih propisa nego vjera u Krista. Tada je prva zajednica učinila 
ono što u Crkvi postaje pravilom. Odlazi po mišljenje u Jeruzalem gdje je Petar u zajedništvu s apostolima. 
"Petru je povjerena zadaća biti stijenom, jamstvom jasnoće i tumačenja Isusova nauka. To je prvi opći 
crkveni sabor i početak svih kasnijih sabora , skupova na kojima Petar –  Papa, u zajedništvu s apostolima – 
biskupima donosi važne odluke za Crkvu. 'Duh Sveti i mi odlučismo' – tvrdnja je kojom Apostoli okupljeni 
oko Petra donose odluku. U tom obrazloženju stoji najprije Duh Sveti" istaknuo je mons. Puljić poručivši: 
"Duh Božji je, prije svih, odluka. U tom i po tom Duhu živi i danas u Crkvi. Na njega se apostoli pozivaju. 
Duh Sveti ne napušta Crkvu. On je Duh mudrosti, savjeta, jakosti, pobožnosti, razuma, znanja, straha 
Božjeg. Taj Duh je pomogao prvoj kršćanskoj zajednici pronaći pravi put do istine. Taj Duh, kojeg 
primamo po potvrdi, pomaže i nama danas pronaći pravi put u životu, da i mi danas u papinoj riječi i nauku 
Crkve prepoznamo govor Krista i njegovog Duha koji i danas govori i djeluje u Crkvi" rekao je mons. 
Puljić. Da bi se čuo i prihvatio njegov glas treba otvoriti srce i u molitvi dopustiti djelovanje Duha Isusova, 
rekao je nadbiskup potaknuvši na uvijek iznova otvaranje srca u molitvi, po njoj dati prostor Kristovu Duhu 
da nas osposobi za prihvaćanje njegove riječi i življenje po njoj. "Ljubav je prvi i bitan preduvjet 
zajedništva s Kristom. Vjerujem, dragi sjemeništarci, da vas je ljubav prema Kristu potaknula da želite 
nasljedovati Isusa i poput njega svijetu donositi utjehu, radost, mir, samog Isusa" rekao je nadbiskup. Kao 
dugogodišnji odgojitelj i profesor zna da na tom putu susreću poteškoće. "Nemojte se nikad obeshrabriti u 
hodu za Kristom. Ako Vas je Krist odabrao a vi se odazvali, Krist će oblikovati vašu osobu da budete 
spremni služiti svijetu kao svećenici. Budite hrabri, zagledani u Krista koračajte naprijed! Poznavajući našu 
grešnost i nedosljednost Isus nam obećava Duha Branitelja, Odvjetnika. Branitelj se zauzima za nas, 
odvjetnik se zauzima za svoju stranku, opravdava je i brani" rekao je nadbiskup podsjetivši da starohrvatska 
riječ 'parac', kako Dubrovčani nazivaju svog zaštitnika, znači odvjetnik, vodi njihovu parnicu, zagovara, 
štiti ih. Krist nam želi darovati i mir, milost po kojoj čovjek ima sklad srca, uma, volje s Bogom. S 
euharistije sjedinjeni s Isusom i ojačani njegovim Duhom vraćamo se gdje živimo kako bismo bili svjedoci 
da je Uskrsnuli s nama. "To je zadaća i poslanje biskupa, svećenika, sjemeništaraca i svih koji Kristu 
vjeruju" zaključio je mons. Puljić. U sjemeništu 'Zmajević' sjemeništarci su se predstavili duhovno-
kulturnim programom. Posjetili su i izložbu Zlato i Srebro Zadra kod benediktinki. Kod sportskih natjecanja 
u košarci i nogometu pobijedili su zadarski, a u stolnom tenisu zagrebački sjemeništarci. Sjemeništarce su 
pratili rektor i duhovnik zadarskog sjemeništa Marino Ninčević i Stanislav Wielinski, rektor i prefekt 
Međubiskupijskog sjemeništa na zagrebačkoj Šalati Ivan Gretić i Marko Zadravec, rektor i duhovnik 
Franjevačkog sjemeništa u Sinju fra Ivan Udovičić i Mijo Šabić, te prefekt splitskog sjemeništa Darijo 
Ćorić. Zadarski sjemeništarci primili su zahvalu za sve što su marljivo učinili i bili raspoloživi u pripremi 
susreta mladih i kao domaćini u svom domu u kojem su dočekani i ispraćeni brojni sudionici SHKM-a. 

 

PREDSTAVLJEN ZBORNIK "KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC - SVJEDOK 
VREMENA I VIZIONAR ZA TREĆE TISUĆLJEĆE"  

 
Povodom 50. obljetnice smrti blaženog Alojzija Stepinca, Zmajski stol u Zadru Družbe "Braća Hrvatskog 
Zmaja" i Zadarska nadbiskupija organizirali su u srijedu 19. svibnja u Sjemeništu 'Zmajević' u Zadru 
predstavljanje Zbornika "Kardinal Alojzije Stepinac – svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće" u 
izdanju Ordinarijata Varaždinske biskupije i Glasa Koncila. Pravni i povijesni kontekst mučeništva 
Stepinca predstavili su dr. Željko Horvatić, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske i dr. Josip 
Jurčević s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Njihovi su radovi objavljeni u Zborniku kojeg je 
predstavila njegova suurednica Jasna Pavelić Jureško, a brojnim posjetiteljima obratio se i zadarski 
nadbiskup Želimir Puljić. Susret je moderirao prof. Ive Livljanić, prvi veleposlanik RH pri Svetoj Stolici, a 
prikazan je i kratki dokumentarni film sa suđenja blaženiku. Zbornik sabire izlaganja istaknutih stručnjaka 
društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti koji su na znanstvenom skupu u Lepoglavi 5. prosinca 2008. 
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g. u svojoj Izjavi pozvali Vladu i Hrvatski sabor da omoguće reviziju političkog procesa protiv nadbiskupa 
Stepinca te klera i laikata koji je zlouporabom političke moći osuđen pred sudovima Jugoslavije od 1945. 
do 1990. g.. O realizaciji lepoglavske inicijative zakonskom regulativom i pravnom značaju, značenju i 
održivosti presude Stepincu iz 1946.g. govorio je dr. Horvatić. Ključno pitanje je treba li tu presudu kao 
odluku kaznenog pravosuđa nepostojeće države danas smatrati postojećom. Hrvatski Sabor je u Deklaraciji 
od 14. veljače 1992. g. osudio proces i presudu Stepincu, da je nepravedno osuđen nevin u montiranom 
sudskom procesu, te da hrvatski narod nikad nije priznao tu osudu. Time Hrvatski Sabor ispravlja povijesnu 
nepravdu. Zahtjev Lepoglavskog skupa je ostvaren amandmanom Vladimira Šeksa, potpredsjednika Sabora, 
koji je u hrvatsko kazneno pravo vratio mogućnost revizije bez ograničenja roka, s mogućnošću da osim 
zakonskih nasljednika taj postupak pokrene bilo koja udruga koja se zalaže za zaštitu ljudskih prava. 
Djelovanje sudbene vlasti radi poništenja presude iz 1946. g. nema praktični utjecaj na dokaze o nevinosti i 
mučeništvu Stepinca i na daljnje postupanje za njegovo proglašenje svecem. Dr. Jurčević je istaknuo da 
Stepincu pripada stožerno mjesto u hrvatskom identitetu zbog njegovog djelovanja na univerzalnim 
vrijednosnim načelima i pomoći ugrožavanima nasiljem totalitarnih sustava. Odricao se pogodnosti 
crkvenog položaja i izlagao pogibelji i progonu totalitarnih režima. U vrijeme moći fašizma, 
nacionalsocijalizma i komunizma, vrijednosna dosljednost Stepinca bila je izuzetnost u hrvatskim, 
europskim i svjetskim razmjerima, rekao je dr. Jurčević. Smatra da je identitetsko značenje Stepinca u 
sadašnjim hedonističkim izazovima u Hrvatskoj potrebno kao i onda: "Stepinac je kriterij naše odgovornosti 
za hrvatsku budućnost. Jer mi smo odgovorni da Stepinac osim života u pojedinačnim srcima većine naroda 
postane i vrijednosni temelj koji će zaživjeti i u našim društvenim i državnim institucijama". To potvrđuju i 
vizionarske i nadvremenske misli kardinala Stepinca koje je rekao u Velikom tjednu prije 71 godine a 
citirala ih je Jureško - kako s katedrale boljševizma slušamo da samo neke klase imaju pravo na život, s 
katedrale rasizma to imaju samo neke rase, s katedrale političkih stranaka slušamo da samo pripadnici nekih 
stranaka imaju pravo na život: "S tih i drugih katedrala ovog svijeta slušamo nauku sile i prijetnje, osvete i 
mržnje, tlačenja slabih i nemoćnih, dok u isto vrjeme s katedrale 'Kristova križa' odzvanja riječ: Oče, 
oprosti im jer ne znadu što čine. Kako je malo danas prave radosti na zemlji. Malo je, jer se čovjek udaljio 
od Boga. Naslušali smo se vike raznih ideologa, ali mira i veselja još nismo našli na zemlji. Nagledali smo 
se borba za uređenje odnosa među narodima, ali mir i sreća sve više izmiče s očiju ljudi" poručio je 
Stepinac koji ni po cijenu prijetnje smrću nije pristao na odcjepljenje od Svete Stolice i stvaranje nacionalne 
hrvatske Crkve, te je doprinio odnosu Hrvatske i Svete Stolice koja je odstupila od svog načela i priznala 
Hrvatsku prije drugih zemalja.  

 

 
Prof. Ive Livljanić govori na predstavljanju 
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Uspomene na Stepinca od svojih uzničkih do veleposlaničkih dana opisao je prof. Livljanić. Vijest o smrti 
Stepinca uz komunističke komentare čuo je preko zvučnika u logorskom krugu na otočiću sv. Grgur. God. 
1970. osporeno mu je napredovanje u poslu jer je u stanu imao sliku 'ratnog zločinca' Stepinca. Prigodom 
predaje vjerodajnica papi Ivanu Pavlu II. 1992. g. papa je Livljaniću rekao: "Klanjam se pred svima koji su 
trpjeli zbog vjernosti obećanjima danih na krštenju, zbog pripadnosti Crkvi i kao što ste i Vi učinili, s 
ganutošću obnavljam uspomenu na veliki lik kardinala Stepinca". Taj je dio papina govora objavljen na 
naslovnoj stranici 'L' Osservtore Romana'. Za vrijeme službe pri Svetoj Stolici Livljanić je susretao i 
kardinala Silvia Oddija, otpravnika poslova nuncijature u Beogradu, kad je 29. studenog 1952. g. objavljeno 
da je Stepinac imenovan kardinalom. Sjećanja na te dane Oddi je opisao u knjizi svojih uspomena 'Nježni 
Božji ovčar'. Na Dan Republike 29. 11. stigao je brzojav iz Vatikana o imenovanju zagrebačkog nadbiskupa 
kardinalom. Tito nije skrivao bijes, a 16. prosinca mons. Oddiju su rekli da zatvori nuncijaturu i napusti 
Beograd, što je učinio 26. prosinca 1952. g. "Bez uvijanja su mu rekli da papinu odluku smatraju teškom 
uvredom za jugoslavensku vladu, jer osoba proglašena krivom i osuđena od državnog suda za teška djela 
postaje herojem Crkve. 'Sve zašto  je osuđen, sve su čiste laži', rekao je mons. Oddi" podsjetio je Livljanić 
citirajući Oddija da mu 'više nije bilo stalo do diplomatskih finesa, to je konačno prekid'. Tito je kardinalu 
Oddiju poručivao da nagovori Stepinca da napusti Jugoslaviju, da mu je spreman dati na raspolaganje brod, 
vlak, zrakoplov, sve što treba, samo neka ode. Oddi je susretao Stepinca u Krašiću jer u Lepoglavi nije 
smio. Opisuje ga kao simpatičnog, komunikativnog, sklonog šali, snažnog temperamenta, poput stijene. 
Livljanić je opisao kako je saznao za beatifikaciju Stepinca. Na Uskrs, 12. travnja 1998. g., poslije mise 
koju je predvodio Ivan Pavao II., prišao mu je mons. Giovanni Battista Ré, tada potpredsjednik vlade Svete 
Stolice i rekao: 'Veleposlaniče, imam za Vas lijepu vijest koju do daljnjeg smijete priopćiti samo 
predsjedniku države i ministru vanjskih poslova. K tome, odluka još nije konačna: kardinal Stepinac će 
vjerojatno biti beatificiran, i to u Hrvatskoj, početkom listopada'. Rekao mu je i da su u kuriji bili skloniji da 
to bude u Rimu, uz jake argumente, 'ali ima naznaka da će se vjerojatno popustiti upornim inzistiranjima 
hrvatskih biskupa'. Za tjedan dana u Državnom tajništvu Svete Stolice mons. Re je Livljaniću potvrdio 
najavljeni papin posjet i beatifikaciju kardinala Stepinca u Mariji Bistrici.  

 

ZADARSKI NADBISKUP BLAGOSLOVIO  
DOM ZA STARE I NEMOĆNE U PREKU 

 
Zadarski nadbiskup Želimir Puljić blagoslovio je u petak 21. svibnja novoizgrađeni Dom za stare i nemoćne 
u Preku na otoku Ugljanu. O značenju te socijalne ustanove za otočko stanovništvo govori i sudjelovanje 
brojnih predstavnika vlasti te je Dom otvorio ministar Božidar Kalmeta. "Nisam dvoumio kad sam čuo za 
taj događaj. Svakako sam želio doći, dijeliti radost s prisutnima i priključiti se lijepim željama" rekao je 
mons. Puljić blagoslovivši prostorije Doma i osoblje. Pastirsku brigu iskazao je i osobnim pozdravom 
svakog štićenika Doma te je stiskom ruke i znakom križa na čelu na sve njih zazvao Božji blagoslov, 
ohrabrivši ih u bolesti. Od svoje prve Poruke i pozdravnog Pisma vjernicima zadarske nadbiskupije, te u 
svim ho milijama na slavljima koje predvodi kao novi zadarski nadbiskup, uključivo i homiliju pred 
hrvatskom mladeži na Višnjiku, mons. Puljić ne propušta priliku osobito se obratiti starima i nemoćnima. 
Razumijevajući njihovu bol i nemoć, nadbiskup ih je i u prigodi posjeta u Preku ohrabrio da svoja trpljenja 
prinose Bogu kao zadovoljštinu za grijehe mnogih, jer Bogu prinesena žrtva ujedinjena s njegovim 
spasonosnim križe m rađa milosnim plodovima u životu njih, obitelji i cijelog društva. Nadbiskup Puljić se 
pridružuje podršci svih struktura koje ulažu u poboljšanje kvalitete života otočana, te je i gradnja Doma u 
vrijednosti 9,2 milijuna kuna dio programa Vlade RH za razvoj otoka. Kapacitet Doma u Preku je 20 
korisnika a ravnatelj je Grga Šoša. Stanovništvo treće dobi prevladava na svim otocima a smještaj u Domu 
im olakšava dane starosti i nemoći. "Ali ne samo to, nego se i zapošljava određeni broj ljudi, što je garancija 
da će mladi ljudi ostati na otoku" rekao je načelnik Općine Preko Ante Jerolimov, podsjetivši da su Dom, 
kao i druge investicije u Općini, ostvareni u zajedništvu Općine Preko, Zadarske Županije i Vlade RH.  
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Mons. Puljić je izrazio podršku razvojnim projektima otoka koji su ostali bez velikog broja žitelja. Tome 
može doprinijeti resorno Ministarstvo, Zakon o otocima te drugi zakoni koji jamče ulaganja u otoke. Prošle 
godine u otoke je uloženo gotovo milijardu i pol milijuna kuna, rekao je ministar Kalmeta, no to još nije 
dovoljno i ulaganja treba nastaviti. "Ako kažemo da su naši otoci biseri, a taj im status daje i hrvatski Ustav, 
onda se svi moramo prema njima tako odnositi" rekao je Kalmeta. Zgrada Doma u Preku nekad je bila 
škola. Sad djeca idu u novu školu, a stara zgrada je prilagođena za ljude treće životne dobi. To je dobar 
pokazatelj brige o životu na otoku, o otočanima i ljudima izvan otoka kojima je olakšana povezanost 
izgradnjom puteva, rasvjete i druge infrastrukture. Ustanovu poput Doma u Preku ima svaki veliki hrvatski 
otok. "Nastavit ćemo s brigom i razvojem otoka za najmlađe, ljude srednje i najstarije dobi, a na kraju želim 
reći: "Grgo, zapiši i mene, kad mi dođe vrime za ovaj Dom" rekao je Božidar Kalmeta. 
 

SUSRET STUDENATA VTKŠ-a, BENEDIKTINKI SV. MARIJE I ZADARSKOG 
NADBISKUPA  

 
Oproštajni susret studenata Visoko teološko katehetske škole u Zadru pri kraju akademske godine, njihovih 
profesora i djelatnika sa zadarskim nadbiskupom Želimirom Puljićem upriličen je u petak 21. svibnja u 
crkvi sv. Marije u Zadru kod benediktinki čija je koludrica s. M. Rafaela Dominis apsolventica VTKŠ-a. 
Susret je počeo molitvom Svečane Večernje u crkvi, a potom je mons. Puljiću u dvorani ženskog 
benediktinskog samostana sv. Marije prigodne riječi uputila opatica Anastazija Čizmin. Izrazila je radost 
zbog njihovog prvog susreta s nadbiskupom te njegovog pohoda toj najstarijoj redovničkoj obitelji u 
Hrvatskoj i drugoj najstarijoj ženskoj benediktinskoj zajednici u svijetu. Uime studenata i profesora 
nadbiskupa je pozdravila s. Rafaela: "Dobro nam došli kao svoj među svoje, da s našom generacijom 
proslavite poseban dan u našem životu, naš oproštaj, ali ujedno i početak jer Bog Vas je postavio za pastira i 
učitelja koji će bdjeti nad nama u našem radu ra dobro Crkve". VTKŠ u Zadru djeluje 18 godina a trenutno 
je pohađa 31 student; treba nešto dovršiti da bi se započelo, te i mi stojimo pred jednim završetkom, ali 
ujedno i početkom, kao prije četiri godine, poručili su studenti koji su mons. Puljiću darovali lijepo 
ukrašenu maketu lađe, poželjevši mu blagoslovljeno kormilarenje mjesnom Crkvom.  
I studentske okolnosti su nekad pratile teškoće u plovidbi, no s. Rafaela je poručila da im se nakon četiri 
godine čini da i nije bilo tako teško, jer se s Božjom pomoću drugačije plovi; a u toj lađi su bili i iskusni 
mornari, njihovi profesori. Podsjetili su i na rastanak njihove generacije s nadbiskupima Marijanom 
Oblakom i Ivanom Prenđom, zahvalivši Bogu za njihove uloge u njihovom školovanju. Potaknut Duhom 
mons. Oblak je osnovao VTKŠ u teškom, patničkom i stradalničkom vremenu, a mons. Prenđa im je bio 
profesor koji ih je uveo u otajstvo Krista i povijest spasenja. "Stavio nam je u srce, razum i svijest 
pripadnost Crkvi, ljubav i osobnu odgovornost za nju. Svi smo mi Crkva i ako trpi jedan ud, zajedno trpe 
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svi udovi" rekla je s. Rafaela. Obratila se i profesorima rekavši da su im prenijeli znanje i dali dio svoje 
duše, vjere i ljubavi svog pedagoškog zvanja: "Pokazali ste nam da postoje veće vrijednosti koje se cijene i 
za koje se ispalti i treba boriti". Zahvalili su i tajnici škole Ariani Mračić te ravnatelju VTKŠ-a mr. don 
Marinku Duvnjaku koji im je uvijek govorio da ne mogu veslati samo jednim veslom. "Znanje teologije bez 
molitve i čitanja Svetog pisma neće imati punog smisla. Samo s proživljenom vjerom i molitvom može se 
spoznati nadspoznatljivo otajstvo Crkve i Krista.  

 
Sestra Rafaela pozdravlja nadbiskupa Puljića 

 

Don Marinko, veliko Vam hvala za naše molitvene susrete, molitve časova, za naše Večernje u sv. Ivana" 
rekla je s. Rafaela uime studenata zaključivši: "Naša budućnost, bez obzira što i gdje ćemo raditi, bit će 
osvijetljena onim što smo u školi naučili. Svjesni smo izazova budućnosti, ali sigurni da nas naši profesori 
neće ostaviti same, da će nam pomoći savjetom, podrškom, prijateljstvom i suradnjom. U duhu sv. Pavla, 
možemo reći da je netko zasadio dobro sjeme, drugi je zalio, a Gospodin neka dade da u našim životima 
uzraste kako bi mogli u jedinstvu s našim nadbiskupom Želimirom, u slobodi djece Božje, s ljubavlju i 
predanošću izgrađivati našu dragu Crkvu katoličku". 
 

SVETKOVINA DUHOVA 

 
Na svetkovinu Duhova u nedjelju 23. svibnja u katedrali sv. Stošije u Zadru zadarski nadbiskup Želimir 
Puljić predvodio je svečano misno slavlje za vrijeme kojeg je podijelio sakrament potvrde krizmanicima 
katedralne župe sv. Stošije, sv. Šime i sv. Šimuna i Jude Tadeja s Bokanjca. Uskrsli Gospodin kroz 
zatvorena vrata ulazi do mjesta gdje su bili učenici te ih pozdravlja Mir vama! "Mi uvijek zatvaramo naša 
vrata i želimo se osigurati da nam drugi ne mogu smetati. Potrebno je moliti Gospodina neka dođe k nama 
nadilazeći našu zatvorenost i donese nam svoj pozdrav mira. Gospodinov pozdrav 'Mir vama' pravi je most 
kojim povezuje nebo i zemlju. Tim mostom mira, kojim on silazi k nama i mi možemo do njega uzići. Na 
tom mostu, s njim moramo stići i do naših bližnjih i onih kojima smo potrebni" rekao je nadbiskup. Nakon 
Isusova pozdrava mira slijede dva znaka, gesta i odredba, koji obilježavaju Duhove. Riječ 'Primite Duha 
Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se...' je gesta, a odredba i poslanje 'Kao što mene posla Otac 
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i ja šaljem vas'. U tom činu prepoznaje se izvješće iz knjige Postanka o stvaranju čovjeka u kojeg Bog 
utiskuje dah života, rekao je mons. Puljić i poručio: "Uskrsnuli to isto čini nad učenicima na novi i 
uzvišeniji način. A Duh Sveti kadar je ujedinjavati, rušiti granice i voditi ljude jedne prema drugima. To je 
sila Svevišnjega koja otvara i čini sve novo". Nadbiskup je istaknuo da Duh Sveti daruje sposobnost 
razumijevanja, otvara i širi granice. On nadilazi podjelu iz Babilona koja je pomutila srca ljudi i 
suprotstavila ih međusobno. U Starom Zavjetu je Pedesetnica bila blagdan žetve kad se spominjalo 
sklapanje sinajskog saveza a Bog je narodu darovao deset zapovijedi. Na Pedesetnicu su u Jeruzalemu bili 
ljudi svih naroda. Vjetar i oganj koji su obuhvatili Kristove učenike u Dvorani posljednje večere 
predstavljaju daljnji razvoj sinajskog događaja i daju mu novu širinu. "Tu se pokazuje karakterističan dar 
Duha Svetoga: svi su oni razumjeli riječi apostola na svom jeziku" rekao je nadbiskup Puljić.  Tragom 
pitanja što krizmanici mogu učiniti u okolini, mogu li unijeti optimizam, kako prožimati život ozračjem 
vjere i morala, nadbiskup je rekao: "To su pitanja o kojima Isus želi s vama razgovarati. On želi progovoriti 
vašem razumu, srcu, slobodi i savjesti. Otvorite mu se i osluškujte njegove nagovore. Povjerite mu se i 
pitajte ga što vas zanima i muči. Razgovarajte o tome i sa svojim roditeljima. Pitajte ih gdje oni vide izvore 
vaše sreće, na što vas potiču i upozoravaju? Od čega vas čuvaju i zašto? Kakve tiskovine kupuju i literaturu 
čitaju? I kad čujete mamino ili tatino upozorenje 'pazi sine, nemoj kćeri moja', zamolite ih neka vam 
objasne svoje strahove" rekao je nadbiskup.  

 

 
 

Potaknuo je mlade da poštuju roditelje, ljube ih strpljivo, podnose njihove male nesavršenosti te se trude 
doprinijeti da obiteljska kuća postane oazom mira, ljubavi i povjerenja. Ustvrdio je da je žalosno i pomisliti 
kako ima ideologija koje tzv. 'naprednim učenjem' razaraju svetost obitelj i zagovaraju razvod. Obitelj je 
božanska ustanova i put Crkve. 
"Vašem uspjehu i napretku raduje se Crkva, hrvatski narod, roditelji i prijatelji. No, netko se tome ne raduje 
- 'zavodnik ljudskog roda' od početka, đavao. On bi vas najradije vidio među ovisnicima o drogi i alkoholu, 
među sektašima upropaštenih i zavedenih. On kao 'ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se 
čvrsti u vjeri'. Nažalost, ima i ljudi koji se ne raduju vašoj vjernosti Crkvi i prijateljstvu s  Isusom. Njih 
svojim ponašanjem nikad nemojte obradovati. Budite vjerni kućnim običajima, hrvatskoj vjerničkoj praksi 
da obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu. I budite ponosni na svoje katoličke i hrvatske korijene" 
ohrabrio je nadbiskup mlade potaknuvši ih da prijateljuju s Isusom jer je on jedini otkupitelj čovjeka. "On 
ima odgovore za vaše probleme i pitanja. On nosi ključeve povijesti. Njegova su vremena i vjekovi" 
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zaključio je nadbiskup Puljić poželjevši da im Isus donese mir kako bi oni mogli biti mir i blagoslov svima 
koje susreću.  
 

"VEČER U KNJIŽARI" - GOST IVAN ARALICA 

 
Akademik Ivan Aralica, istaknuti i najčitaniji suvremeni hrvatski književnik gostovao je 19. svibnja u 
knjižari Verbum u Zadru na događaju "Večer u knjižari" koji je moderirala Ines Grbić. Nakladnička kuća 
"Školska knjiga" upravo priređuje izdanje šest kola Sabranih djela Ivana Aralice u 35 svezaka, a u Verbumu 
je otkrio niz značajki svoje osobnosti i stvaralaštva koje ga svrstavaju u hrvatske klasike. U vrijeme izlaska 
svoje prve knjige 'Svemu ima kraj' 1967. g. smatrao je da će se kao književnik u Zadru teško afirmirati. No 
uspio je izdati svoju prvu knjigu kod renomiranog izdavača u Zagrebu. Zato je ostao u Zadru i iz te se 
sredine afirmirao na cijelom književnom hrvatskom prostoru. Istaknuo je da su tada za afirmaciju na 
nacionalnoj razini bila dva ograničavajuća faktora. Hrvatska književnost je bila centralizirana u Zagrebu 
gdje su nastajali pokreti, nakladničke kuće i središnji listovi. A i generacija 'krugovaša' je bila isključiva 
prema onima koji su se pojavili izvan njenog kruga. On se mogao afirmirati kad je centralizam splasnuo, 
kad su se pojavili Split, Zadar, Rijeka, Osijek kao novi književni centri s časopisima i ljudima koji su se 
time bavili, te kad se krugovaška generacija raspala. Onda su se pojavljivali i drugi pisci, npr. Fabrio iz 
Rijeke i Paljetak iz Dubrovnika. Istaknuo je važnost educiranosti u književnosti. Aralica je stjecao znanja u 
literaturi franjevaca i djelima Ive Andrića koji je također bio stilski učenik franjevaca. Prije nego počne 
pisati knjigu, ima nekoliko fascikli pripreme s bilješkama. Kako napiše tekst, te bilješke uništava da ne bi 
netko po njima tragao za tim kako je radio. "Osim zanosa i duha, u književnosti postoji zanat kojeg nitko 
nije mogao napisati. Svaki čovjek koji piše mora ga za sam sebe pronaći" rekao je Aralica. Karakterizira ga 
velika mirnoća pripovijedanja, a on kaže da je i to zanat. "Epika voli tišinu u riječima, ali pulsiranje u 
smislu tih riječi. Kad počnete čitati narodnu pjesmu, klasične epove, tu ima zakonitosti, to je mirnoća; ali 
slike, misli, podaci, to mora vrvjeti novinom. Svi pokušaji kod epika da probiju mirnoću završili su 
neuspjehom. Zato to nisam htio raditi. To stoji u mojoj naravi ophođenja, ali to je i dio zanata. Kad se pitam 
što ljude sili da to čitaju, često se zapitam nije li to epska mirnoća i uzavrelost sadržaja" rekao je Aralica. 
Ne može se odreći da nakon ispričane priče ne kaže neku lapidarnu misao koja se može ponijeti u 
pamćenje. Prigovore koji ga od  početka prate da to odstrani nije mogao prihvatiti. Jer je ta misao koja 
dolazi na kraju često sukus onoga što je pričao. Bez te misli vodilje ne bi se ni prihvatio pričanja te priče. 
Samo pisanje mu ne bi bilo zanimljivo da nema perioda istraživanja povijesne i osobne građe. Istraživanje 
mu pričinja zadovoljstvo kao i kad dodirne korice dogotovljenog rukopisa. Kao dijete su ga prozvali Misle, 
što znači čudak, jer se često povlačio u osamu i puno razmišljao. 
"Da biste imali što ispisati u periodu kad ste Misle, osamljeni, morate u dijelu kad ste aktivist mnogo što 
doživjeti. Malo kasno sam spoznao da je jedno i drugo blagodat. Uvijek sam mislio da mi malo prostora 
ostaje da budem Misle, da pišem, a da mi previše život oduzima. Danas pri kraju života mislim da je 
blagodat i ono što sam proživio i pisao. Bez jednog i drugog, kod mene ne bi bilo to što je sad tu" rekao je 
Aralica. Gubom sadašnjeg vremena u domovini, jer smatra da bi spomen s. Domine u romanu 'Sunce' u 
komunizmu bio poput 'gube', Aralica smatra: "To što mi još nismo preživjeli komunizam. To je najbitnija 
stvar. Kad sam upoznao predsjednika Tuđmana, promovirao je duhovnu obnovu. Rekao sam mu tada nije li 
to eterično, neulovljivo. Kako su vremena prolazila i postalo je očitije, spoznao sam da je pogađao u bit 
stvari. Komunizam je ostavio toliki trag u mentalitetu da je duhovna obnova prijeko potrebna. Ako vidite 
što govori Dnevnik, vidjet ćete da je to sve neproživljeni komunizam. Kod nas je to kobno. Da smo nakon 
tih početnih deset godina imali smjer duhovne obnove, vjerojatno ne bismo komunizam sasvim savladali, 
ali ne bismo došli u taj težak klinč, savladati ga ili ne savladati" rekao je Aralica. Njegova fascinacija 
temo m prolaznosti položaja i vlasti je i zato što je živio vijek u kojem se nije moglo izbjeći opservaciji 
vlasti. Ona se nametala i odlučivala mu je sudbinu. O sadašnjem trenutku našeg društva kaže: "Sad kad 
gledam iz svoje perspektive od 80 godina, mogu misliti da su teškoće ekonomske naravi. Nemojte misliti da 
to podcjenjujem. Ali u usporedbi s onim što smo sve proživjeli, to mi se doima vrlo sitnim. To ćemo mi i 
preživjeti" rekao je Aralica. Kaže da se pokazalo kako su svi koji mu prigovaraju politiziranost jako dobro 
politizirani, ali na drugoj strani. "Ništa me nije tako povrijedilo da ne bih oprostio. Imam čitav niz povreda 
ali sve sam oprostio. Nikad nisam pomislio da bih za nanesenu povredu nešto uzratio" kaže Aralica. 
Najuzvišeniju krepost smatra pobožnost jer iz nje izlaze sve kreposti. Više voli biti prisutan kao predmet 
čitanja, nego medijski: "Jedno je kad vas povlače po novinama a drugo kad ste zbog onoga zbog čega ste 
poznati, što je Vaše djelo, dosta prisutni među ljudima" kaže.  
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Večer je zaključena čitanjem Pisma s. Dolores Matić iz kuće sestara dominikanki na Korčuli. Zajednica se 
ponosi što je s. Domina, redovnički s. Bogoljuba, u njihovom samostanu na Čiovu u lječilištu mjesecima 
skrbila o desetogodišnjem Aralici kad je bio zaražen, što je opisao u romanu 'Sunce'. "Kad je nekoj od 
sestara teško, kad joj ponestane ulja u svjetiljci života, ponudimo joj knjigu Ivana Aralice. Ponosne smo na 
to djelo, na ideale koje je naša sestra živjela i to nam daje još više poleta za djelovanje danas. U relativno 
kratkom periodu života, 47 godina, ostavila je veliki trag ljubavi i svetosti. Bila je odsjaj Vječnog Sunca, 
Krista. Mnoge živuće sestre je poznaju. Kada želimo prijateljski i sa zahvalnošću obradovati nekog, 
poklonimo mu knjigu 'Sunce'. Nikog tko je pročita ne ostavlja ravnodušnim. Njen sadržaj nenametljivo 
staje u obranu brojnih redovnica koje su svoje fizičke i intelektualne sile nesebično razdavale čitav život. 
Danas kad se Crkvu 'razapinje', ponižava, osuđuje, upravo takva zraka, takvo osobno svjedočanstvo našeg 
domoljuba, svjetski priznatog i poznatog pisca Ivana Aralice, neprocjenjiv je i dragocjen biser na strani 
Istine, na strani Evanđelja" piše s. Dolores i zahvaljuje Aralici na tom veličanstvenom djelu. 
 

Tekstovi i fotografije: Ines Grbić 
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KRONIKA 
 

SVIBANJ 2010. 

 

2. 5. KRIZMA U JASENICAMA – O. Nadbiskup je preko svete Mise podijelio sakramenat sv. potvrde mladima u 
župnoj crkvi sv. Jeronima u Jasenicama.  

6. 5. NADBISKUP PRIMIO DRUŠTVO ARBANASA – O. Nadbiskup je primio predstavnike Društva zadarskih 
Arbanasa uoči predstojećeg blagdana i danâ Gospe Loretske u zadarskoj župi Arbanasa.  
7. 5. PROSLAVA SV. DUJE U SPLITU – O. Nadbiskup je, u pratnji kancelara, don Josipa Lenkića, sudjelovao na 
svečanom euharistijskom slavlju i procesiji u Splitu, povodom blagdana zaštitnika splitsko-makarske nadbiskupije sv. 
Dujma, mučenika.  
8. 5. SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI – O. Nadbiskup je predvodio svečano misno slavlje Susreta 
hrvatske katoličke mladeži na Višnjiku u Zadru, u koncelebraciji s kardinalom Bozanićem i drugim biskupima Crkve u 
Hrvata i iz inozemstva, te Apostoslkim nuncijem u RH, uz sudjelovanje preko 30.000 mladih  iz cijele Hrvatske i 
inozemstva, te je na slavlju održao homiliju i na kraju zahvalnu riječ svim organizatorima i sudionicima.  

9. 5. MISNO SLAVLJE S MLADIMA U KATEDRALI – U nedjelju poslije Susreta hrvatske katoličke mladeži, 
Nadbiskup je predvodio nedjeljno misno slavlje u Katedrali sv. Stošije, na kojem su se okupili brojni mladi koji su u 
prigodi Susreta boravili u gradu Zadru i župi sv. Stošije.  
10. 5. GOSPA OD ZEČEVA – Nadbiskup je predvodio poslijepodnevno misno slavlje i procesiju u Ninu na zavjetni 
blagdan Gospe od Zečeva.  
13. 5. PRIMIO RAVNATELJA GIMNAZIJE „IVANA PAVLA II – Nadbiskup je prije podne primio mons. Josu 
Kokića, ravnatelja Klasične gimnazije „Ivana Pavla II.“ u Zadru povodom predstojećega Dana škole. 

13. 5. SUSRET NA BELAFUŽI – Navečer se o. Nadbiskup susreo s ovogodišnjim kandidatima za sv. potvrdu, te 
njihovim roditeljima i kumovima u župi Uznesenja Marijina, Zadar- Belafuža.  
14. 5. ODVJETNICI KOD NADBISKUPA – O. Nadbiskup je primio odvjetnika Mišu Papića i Ivana Tadića  koji 
zastupaju Nadbiskupiju u postupcima povratka crkvene imovine. 

15. 5. KRIZMA NA BELAFUŽI – O. Nadbiskup je preko misnog slavlja podijelio sakramenat sv. potvrde mladima 
župe Uznesenja Marijina, Zadar-Belafuža.  
16. 5. KRIZMA U ARBANASIMA – O. Nadbiskup je prije podne podijelio sakramenat sv. potvrde mladima u župi 
Gospe Loretske, Zadar-Arbanasi.  

16. 5. NASTUP NA TELEVIZIJ VOX – O. Nadbiskup se u poslijepodnevnim satima susreo s glavnom urednicom 
zadarske televizije Vox , Ivanom Vukić, te gostovao u večernjoj emisiji 1 na 1 koju je vodio Šenol Selimović.  
17. 5. RAVNATELJ VTKŠ-A I PREDSTAVNICI ZMAJSKOG STOLA – O. Nadbiskup je primio mr. don Marinka 
Duvnjaka, ravnatelja Visoke teološko-katehetske škole u Zadru, te delegaciju Zadarskog ogranka „Braće hrvatskog 
zmaja“. 
17. 5. AKADEMIJA POVODOM DANA ŠKOLE – Navečer je O. Nadbiskup sudjelovao na svečanoj akademiji u 
Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. u povodu dana škole.  
18. 5. NADBISKUP U OBILASKU NADBISKUPIJE  - O. Nadbiskup je u pratnji ekonoma don Srećka Petrova i 
kancelara don Josipa Lenkića obišao župe Ražanac, Povljana, Pag, Slivnica, Posedarje, Starigrad, Islam Latinski, 
Poličnik, Visočane i Bokanjac gdje se susreo sa župnicima i redovničkim zajednicama. U Pagu je pohodio i 
benediktinke sv. Margarite.  

19. 5. PRIMANJA – O. Nadbiskup je prije podne primio projektanta Josipa Grškovića u svezi radova na 
Nadbiskupskoj palači, zatim provincijalku Školskih sestara franjevaka s. Leonku Bošnjak Čovo, provincijalku 
Klanjateljica Krvi Kristve s. Ceciliju Milković, te mr. don Gašpara Dodića, predstojnika Katehetskog ureda Zadarske 
nadbiskupije.  

19. 5. TRIBINA POSVEĆENA STEPINCU – O. Nadbiskup je u večernjim satima sudjelovao na tribini posvećenoj 
blaženom Alojziju Stepincu o 50. obljetnici njegove smrti, koja se u organizaciji Zadarskog ogranka „Braće hrvatskog 
zmaja“ održala u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa „Zmajević“.  
20. 5. NADBISKUP POHODIO CARITAS – O. Nadbiskup je pohodio Caritas Zadarske nadbiskupije te se susreo s 
djelatnicima i upoznao s radom te ustanove. 
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21. 5. POHOD UGLJANU – O. Nadbiskup je prije podne boravio u Preku, gdje je blagoslovio novi Dom za stare. 
Također je tom prigodom pohodio i neke župe ugljanskoga dekanata.  

21. 5. VEČERNJA I SUSRET SA STUDENTIMA VTKŠ-A – O. Nadbiskup je navečer u crkvi 
benediktinki sv. Marije predvodio Večernju kojoj su nazočili studenti 4. godine Visoke teološko-katehetske 
škole u Zadru (posljednja generacija koja studira po starom sustavu studija u trajanju od 4 godine). 

22. 5. NADBISKUP NA VELIKOM RUJNU – O. Nadbiskup je pohodio Gospinu crkvu na Velikom Rujnu 
(Velebit) u sklopu svibanjskih pobožnosti podgorskih župa koje hodočaste u to Gospino svetište.  
23. 5. SVETKOVINA DUHOVA  - O. Nadbiskup je predvodio svečano euharistijsko slavlje svetkovine 
Duhova u katedrali sv. Stošije i tom prigodom podijelio sakramenat sv. potvrde kandidatima iz župa sv. 
Stošije, sv. Šime i Bokanjca.  
 

 
Svetkovina Duhova, 2010. 

 

SVIBANJ 2010. 

 

30. 5. NADBISKUP U ŠVICARSKOJ - O. Nadbiskup je u Birnau, u Švicarskoj, sudjelovao na godišnjem 
hodočašću tamošnjih hrvatskih vjernika i tom prigodom podijelio sakrament sv. potvrde. 
31. 5. NADBISKUP NA PROSLAVI MAJKE BOŽJE OD KAMENITIH VRATA -  O. Nadbiskup je u 
Zagrebu sudjelovao na svečanom misnom slavlju u Katedrali i potom u procesiji s likom Majke Božje od 
Kamenitih vrata, zaštitinice Zagreba. 
 

LIPANJ 2010. 

 

1. 6. SUSRET KARDINALA RÉ S HRVATSKIM BISKUPIMA - O. Nadbiskup je u Zagrebu sudjelovao 
na Susretu pročelnika Kongregacije za biskupe kardinala Giovannija Battiste Rea s biskupima Hrvatske 
biskupske konferencije u dvorani Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu.  Poslije podne, predvodio je 
misno slavlje u crkvi sv. Antuna Padovanskog na Sv. Duhu. 

2. 6. SUSRET S REKTOROM KBF-a - O. Nadbiskup se, u nazočnosti mr. don Marinka  Duvnjaka, 
ravnatelja VTKŠ-a u Zadru, susreo s rektorom KBF-a dr. Josipom Oslićem i njegovim bližim suradnicima u 
Rektoratu, u Zagrebu. 

3. 6. SVETKOVINA TIJELOVA - O. Nadbiskup je na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove u 
katedrali sv. Stošije predvodio sv. Misu i potom tijelovsku procesiju Kalelargom do svetišta sv. Šime. 
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5. 6. KRIZMA U BIOGRADU - O. Nadbiskup je u župi Biograd n/m, u župnoj crkvi,  predvodio sv. Misu i 
podijelio sakrament sv. Potvrde. 

5. 6. PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA O BENEDIKTINKAMA U PAGU - O. Nadbiskup je navečer 
sudjelovao na predstavljanju Zbornika radova sa znanstveno–stručnog skupa Crkva i samostan paških 
benediktinki u Pagu. 

6. 6. KRIZMA U ZADRU-STANOVI - O. Nadbiskup je predvodio sv. Misu i podijelio sakrament sv. 
Potvrde u župi Marije Kraljice Mira u Zadru–Stanovi. 

9. – 13. 6. NADBISKUP U RIMU NA SVRŠETKU SVEĆENIČKE GODINE - O. Nadbiskup je boravio u 
Rimu u prigodi završetka Svećeničke godine i sudjelovao na bdijenju uoči svetkovine Srca Isusova, kao i na 
svečanoj Misi koju je na Trgu svetoga Petra predvodio papa Benedikt XVI. 

14. 6.  NADBISKUP PRIMIO DEFINITORA PAVLINA I DIREKTORA RADIO ZADRA - O. Nadbiskup 
je primio u posjet o. Piotra Poleka, OSPPE, definitora oo. Pavlina, zajedno sa župnikom o. Marijom 
Fundakom, OSPPE. Istog dana primio je i g. Tonija Pajkina, direktora HR Radio Zadra. 

15. 6. SASTANAK ODBORA HBK ZA MLADE - O. Nadbiskup je nazočio sastanku Odbora za mlade 
HBK pod predsjedanjem š ibenskog biskupa Ante Ivasa u dvorani Nadbiskupskog sjemeniš ta „Zmajević“  u 
Zadru. 

15. 6. PROSLAVA SV. VIDA U RIJECI - O. Nadbiskup je u Rijeci sudjelovao na proslavi sv. Vida, 
mučenika i naslovnika katedrale u Rijeci te se tom prigodom susreo s bogoslovima Zadarske nadbiskupije. 

17. 6. SJEDNICA ZBOR DEKANA - O. Nadbiskup je predsjedao sjednici Zbora dekana u Nadbiskupskom 
ordinarijatu u Zadru. 

17. 6. TRIBINA „VJERA I KULTURA“ - O. Nadbiskup je u večernjim satima  sudjelovao na tribini „Vjera 
i kultura“ u sveučilišnoj crkvi sv. Dimitrija u Zadru u organizaciji Braće hrvatskog zmaja –  Zmajski stol 
Zadar. Na tribini su govorili mons. dr. Mile Bogović i akademik Ivan Aralica, a o. Nadbiskup je predstavio 
knjigu papinskih dokumenata 'Vjera i kultura'. 

18. 6. NADBISKUP PRIMIO PREDSTAVNIKE OPĆINE VRSI – O. Nadbiskup je primio načelnicu 
Općine Vrsi sa suradnicima. 

18. 6. NADBISKUP PRIMIO PREDSJEDNICU HKUMST-a - Istog dana o. Nadbiskup je primio č. s. 
Melhioru Biošić, predsjednicu Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara – Zadar, sa 
suradnicama. 

20. 6. BLAGOSLOV NOVE CRKVE U ŽERAVI - O. Nadbiskup je blagoslovio novoizgrađenu filijalnu 
crkvu sv. Petra i oltar u mjestu Žerava , župa Poljica. 

21. 6. SVEĆENIČKI DAN I DAN REDOVNICA - O. Nadbiskup je predvodio misno slavlje u crkvi 
Pohođenja BDM u Baškim Oštarijama u prigodi proslave 49. svećeničkog dana i 30. dana redovnica 
Zadarske nadbiskupije te predstavio Pismo koje je uputio zadarskom prezbiteriju povodom završetka 
Svećeničke godine u Zadarskoj nadbiskupiji. 

23. 6. NADBISKUP POSJETIO ŽUPANIJU, GRAD I SVEUČILIŠTE - O. Nadbiskup je u pratnji 
kancelara don Josipa Lenkića  službeno pohodio Poglavarstvo Županije i Grada te rektorat Sveučilišta u 
Zadru, te se tom prigodom susreo sa zadarskim županom g. Stipom Zrilićem, gradonačelnikom dr. 
Zvonimirom Vrančićem i rektorom dr. Antom Uglešićem. 
24. 6. ROĐENJE SV. IVANA KRST ITELJA - O. Nadbiskup je predvodio sv. Misu u crkvi Rođenja sv. 
Ivana Krstitelja u Zadru–Relja i krstio peto dijete u obitelji Vedrana i Zrinke Frkin. 

25. 6. NADBISKUP U DUBROVNIKU - O. Nadbiskup je sudjelovao na otvaranju Visia Dubrovnik 5D 
Museuma, prvog virtualnog muzeja u ovom dijelu svijeta, u Dubrovniku. 

27. 6. NADBISKUP PODIJELIO KRIZMU U BABINOM POLJU – O. Nadbiskup je podijelio sakrament 
sv. Potvrde u župi Babino polje u Dubrovačkoj biskupiji. 
29. 6. REĐENJE U DUBROVNIKU - O. Nadbiskup je na svetkovinu sv. Petra i Pavla, u katedrali 
Uznesenja Marijina u Dubrovniku, podijelio svećenički red đakonima don Hrvoju Katušiću i don Marinku 
Šljiviću. 
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SADRŽAJ 
 

Nadbiskupova riječ, 3 
 

SVETA STOLICA 

Poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski dan molitve za zvanja 2010., 6 

Poruka pape Benedikta XVI., za Svjetski dan sredstava društvene komunkacije 2010, 9 
 

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA 

Priopćenje sa sjednice Stalnog vijeća HBK, 12 

Priopćenje s XII. redovnog godišnjeg zajedničkog zasjedanja BK BIH i HBK, 12 

Poruka uz Nedjelju turizma, 14 
 

ZADARSKA NADBISKUPIJA 

Susret hrvatske katoličke mladeži u Zadru, 8. i 9. 5. 2010., 16 

Pismo zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića u povodu završetka svećeničke godine,  
 

ODREDBE, 25 

Imenovanja i razrješenja, 27 

Obavijesti, 
 

SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI U ZADRU, 28 

IZ ŽIVOTA ZADARSKE CRKVE, 73 

KRONIKA, 86 


