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Zagreb, 10. svibnja 2002. 

Proslavljen dan Ivana Merza u Zagrebu i Banjoj Luci 

 
Misnim slavljem koje je 10. svibnja 2002. u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu predvodio 

gospićko-senjski biskup Mile Bogović, obilježena je 74. obljetnica smrti sluge Božjega dr. 

Ivana Merza. Suslavili su promicatelj postupka za Merzovo proglašenje blaženim o. Božidar 

Nagy i oci isusovci. Ivan Merz spada među kršćanske velikane koji su riječ Božju primili u 

život i koji su s njome išli prema drugome čovjeku, istaknuo je u propovijedi biskup Bogović, 

napomenuvši kako je Merz osjetio da je u svijetu slabo razvijen osjećaj ići drugome kad je on 

nas potreban. U Kristovom duhu išao je Merz svakom čovjeku, rekao je biskup Bogović. Kod 

njega je, prema biskupovim riječima, bila izražena otkupiteljska snaga patnje. On je shvatio da 

bez križa ne može donositi veći plod u svom apostolatu. Gospićko-senjski biskup opisao je i 

načinekako je dr. Merz htio evangelizirati javnosti. Banja Luka. – U banjalučkoj župnoj crkvi 

Pohoda BDM, gdje je kršten Sluga Božji Ivan Merz banjolučki biskup Franjo Komarica 

predvodio je danas, 10. svibnja, svečanu koncelebriranu misu u povodu 74. obljetnice blažene 

smrti togkandidata oltara. S biskupom su suslavili 

svećenici Banjolučkog dekanata, a bile su nazočne 

redovnice triju redovničkih družbi iz Banje Luke, te 

veći broj vjernika, štovatelja Sluge Božjega. Biskup 

je na početku misnog slavlja pozvao sve nazočne da 

" zahvalimo Bogu za ovaj jedinstveni dar ovom 

gradu, biskupiji, zemlji, hrvatskom narodu i cijeloj 

Katoličkoj crkvi". U homiliji je biskup Komarica, 

između ostalog, istaknuo da se "ovogodišnje 

Merčevo slavi u posebno radosnom ozračju predvečerja najvećeg dana za Banjolučku biskupiju, 

tj. ako Bog da, skorašnjeg proglašenja blaženim najdičnijeg sina ovoga grada i cijele biskupije". 

Podsjetivši da je proces za proglašenje blaženim Ivana Merza započet u Zagrebu još davne 

1958. godine, za vrijeme blaženoga kardinala Alojzija Stepinca i nadbiskupa, kasnije kardinala, 

Franje šepera, biskup je istaknuo da su u dosadašnjem radu na proglašenju blaženim Ivana 

Merza radili mnogi, ne samo u Zagrebu i mnogim mjestima Hrvatske nego i u Banjoj Luci, 

Bosni, u Rimu, Parizu i u mnogim drugim mjestima. "Upravo u ovoj crkvi njegova krštenja 

proteklih desetljeća se posebno častio lik ovog Božjeg ugodnika, našeg sugrađanina i ustrajno 

se molilo za njegovo proglašenje blaženim. Sada smo doživjeli plodove te molitve i rada", rekao 

banjolučki biskup. Istaknuo je kako "Ivan nije bio ni biskup ni svećenik ni redovnik ni redovnica 

nego izgrađeni, vjerodostojni katolički laik. I zato je za sve nas tim veća radost što na njegovu 

primjeru vidimo da se svetost može postići u svakom staležu u Crkvi. U zadnjem desetljeću o 

Banjoj Luci čulo se po cijelom svijetu, nažalost po lošim vijestima koje su iz nje stizale, o 

progonu katolika i mnogih drugih sugrađana. Današnji dan je, posebno za katolike, tim 

radosniji, jer će se Banja Luka spominjati po dobru a to dobro označava svijetli lik našeg 

sugrađanina, katolika dr. Ivana Merza, ljubitelja Boga i brata čovjeka. On nam doista svima 

može biti uzor i zagovornik". Biskup Komarica je upoznao nazočne da je za ovogodišnje 

Merčevo svim članovima biskupijske zajednice uputio posebno pastirsko pismo u kojemu ih 

obavještava o sadašnjem stanju procesa za proglašenje blaženim Ivana Merza. Dodao je da se 

iz neslužbenih izvora saznaje kako će se idućih dana u Rimu okončati proces za proglašenje 

blaženim Sluge Božjeg Ivana Merza kojega bi papa Ivan Pavao II. mogao proglasiti blaženim 

zajedno sa Službenicom Božjom Marijom Petković, utemeljiteljicom Družbe Sestara Kćeri 

Milosrđa, kada na jesen posjeti Hrvatsku.  
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Osijek, 7. svibnja 2002. 

Predavanje o Merzu  

na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 

 
U povodu obljetnice smrti Sluge Božjega Ivana Merza u Osijeku je 7. svibnja 2002. u 

svečanoj dvorani na Pedagoškom fakultetu postulator kauze o. Božidar Nagy održao predavanje 

o Ivanu Merzu za studente, profesore i građanstvo Osijeka. Svoje predavanje postulator je 

ilustrirao dijapozitivima. Postulator je izvijestio također i o stanju Merzove kauze te o 

pripremama za njegovu beatifikaciju. 

 

 

Vatikan, 8. svibnja 2002. 

Vatikanski liječnici priznali čudesno ozdravljenje Anice Ercegović  

za Merzovu beatifikaciju 

 
8. svibnja 2002. pet liječnika pri Kongregaciji za kauze svetaca u Vatikanu na svome 

konzultu izjavili su da je znanstveno neobjašnjivo čudesno ozdravljenje Anice Ercegović od 

tuberkuloze pluća i drugih bolesti koje se dogodilo 1930. god. Time je učinjen još jedan korak 

u napredovanju Merzovog postupka za beatifikaciju. O čudesnom ozdravljenju trebaju se 

uskoro izjasniti i teolozi i tada je sve spremno za promulgiranje dekreta čime se otvara put za 

beatifikaciju Ivana Merza. Anica Ercegović, rodom iz Sunje šest godina je bolovala od tbc-a 

koji je u ono vrijeme bio neizlječiv. Kad joj liječnici više nisu mogli pomoći počela je moliti 

devetnicu i posljednjeg dana devetnice došla je na grob Ivana Merza i molila mu se iskreno. 

Vratila se kući potpuno zdrava. Poživjela je od tada još 57 godina u punom zdravlju da nikada 

više doktoru nije išla niti je upotrebljavala lijekove. Umrla je u 82 g. života 1987.g.  

 

 

Zagreb, 10. svibnja 2002. 

Bista Ivana Merza u dvorištu Bazilike Srca Isusova 

 
Na Dan Ivana Merza ove godine, 10. V. 2002. svečano je otkrivena brončana bista Sluge 

Božjega Ivana Merza u dvorištu Bazilike Srca Isusova u Zagrebu. Bista je postavljena ispred 

dvorišne zgrade u koju je Merz dolazio za vrijeme svoga života. U toj zgradi stanovao je neko 

vrijeme njegov duhovnik o. Josip Vrbanek, a bilo je i sjedište s vježbaonicom orlovskog društva 

"Kačić", koje je Merz obilazio. Natpis na bisti "apostol hrvatske mladeži" govori o Ivanovu 

životnom usmjerenju. Bistu je izradio još prije dvije godine akademski kipar Mladen Mikulin, 

a blagoslovio ju je papinski nuncij msgr. Giulio Einaudi u Jubilarnoj Godini, 10. svibnja 2000. 

na kraju euharistijskog slavlja koje je predvodio za Dan Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u 

Zagrebu. 

 

 

Zagreb, 23. svibnja 2002. 

Sastanak za duhovnu pripremu  

u povodu beatifikacije Ivana Merza 

 
U četvrtak 23. svibnja 2002. navečer u prostorijama župe sv. Petra u Zagrebu, koja je 

aktor kauze za beatifikaciju Ivana Merza, okupilo se dvadesetak predstavnika ustanova koje su 
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povezane sa Slugom Božjim Ivanom Merzom. Susret je organiziran na poticaj vatikanske 

Kongregacije za kauze svetaca, a održan je u nazočnosti banjalučkog biskupa Franje Komarice 

u vidu priprema za beatifikaciju Ivana Merza. U uvodnom 

nagovora biskup Komarice istaknuo je aktualnost svetačkog 

primjera Sluge Božjega i izrazio je radost da je njegova 

beatifikacija na vidiku, te je govorio o svojim suretima s 

Papom na kojima je često govorio sa Svetim Ocem o našem 

budućem blaženiku; Papa je u tim prigodama pokazivao 

posebno zanimanje za Merza. Potom je postulator, koji se 

upravo vratio iz Rima, ukratko informirao sve nazočne o stanju 

Merzove kauze i naglasio je da je 75% Merzova postupka 

dovršeno, a ostatak se očekuje sljedećih tjedana; promulgacija 

dekreta o herojskim krepostima i o čudu trebala bi biti početkom srpnja što potom otvara put 

za beatifikaciju. Svi nazočni na susretu konstatirali su činjenicu da Ivan Merz nije još dovoljno 

poznat u širim vjerničkim krugovima koliko bi to bilo potrebno za jednog kandidata oltara i da 

bi što prije trebalo započeti duhovnu pripremu u narodu za njegovu skoru beatifikaciju koja se 

očekuje. Nazočni su iznijeli razne prijedloge što bi trebalo učiniti da se potakne i započne 

duhovna priprema i bolje upoznavanje našeg budućeg blaženika. Na kraju sastanka uputili su 

zajedničku molbu zagrebačkom nadbiskupu da što prije uputi poruku svećenstvu i vjernicima 

o potrebi duhovne pripreme za Merzovu beatifikaciju, neovisno o tome kada će ona biti. 

Banjalučki biskup Franjo Komarica izvijestio je nazočne kako je on još prije dvije godine uputio 

prvu poruku svojoj biskupiji kojom ja započela molitvena i duhovna priprema za Merzovu 

beatifikaciju. Ovogodišnja pak njegova poruka za Dan Ivana Merza 10. svibnja bila je čitana u 

svim crkvama ne samo banjalučke biskupije, nego su je kao svoju prihvatile i ostale dvije 

biskupije u Bosni i Hercegovini, vrhbosanska i mostarska, i prenijele su je svojim vjernicima. 

 

 

Zagreb, 1. lipanj 2002. 

Papin pohod Hrvatskoj odgođen zbog Ivana Merza 

 
Apostolska nuncijatura u Zagrebu obavijestila je Hrvatsku biskupsku konferenciju da 

kauza beatifikacije sluge Božjega Ivana Merza ne može biti dovršena do rujna ove godine. Zbog 

toga se pohod pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, koji je bio predviden za rujan 2002. godine, 

odgada do proljeca 2003. godine, javio je Tiskovni ured HBK. 

 

 

Zagreb, 1. lipnja 2002. 

Izjava postulature o odgodi Papinog posjeta  

zbog Ivana Merza 

 
U kratkoj obavijesti koju je Apostolska nuncijatura 31. 5. 2002. uputila Tiskovnom 

uredu HBK, a preko njega našoj javnosti o odgodi Papinog posjeta Hrvatskoj zbog Ivana Merza 

možemo izmedu redaka puno toga procitati: Sveti Otac svakako želi proglasiti Ivana Merza 

blaženim i to upravo u Hrvatskoj. Svoj je treći posjet našoj domovini vezao i uvjetovao upravo 

dovršetkom Merzova postupka za proglašenje blaženim što svakako uključuje duhovnu 

pripremu u domovini. Iz toga se vidi koliko Papa cijeni Merza i koliko mu je na srcu da ga 

uzdigne na oltar; radije ce doći kasnije samo da može hrvatskom narodu podariti novoga 

blaženika prigodom svoga pohoda. O (ne)dovršetku Merzova postupka za beatifikaciju, što je 
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odgodilo Papin posjet, treba imati u vidu ove činjenice. Postupak za proglašenje blaženim 

odvija se na dvije razine. Jedna razina je administrativni proces u Kongregaciji za kauze svetaca 

gdje se dokazuju njegove kreposti i nadnaravnost čuda koje se dogodilo po zagovoru kandidata 

oltara. Taj je dio već skoro dovršen. Druga, veoma važna razina jest pripremanje vjernika i 

mjesne Crkve za taj dogadaj. Beatifikacija jednog Božjeg ugodnika jest veliki dar mjesnoj 

Crkvi. A da se dar može shvatiti kao takav i da ga se može primiti potrebna je priprava. U 

rodnoj biskupiji Ivana Merza u Banjoj Luci to su dobro shvatili. Pod vodstvom mjesnog biskupa 

Franje Komarice cijela banjalučka biskupija vec se dvije godine duhovno sprema, moli i 

upoznaje Božju poruku koju Bog upućuje preko Merzova svetog života. U Hrvatskoj Merz još 

nije niti izdaleka toliko poznat u širim vjerničkim krugovima koliko bi to trebalo za jednog 

Božjeg ugodnika čija je beatifikacija na vidiku. Tri ljetna mjeseca, i to još godišnjih odmora, 

stvarno nisu dostatni da bi se na zadovoljavajući način izvršila duhovna priprema hrvatskih 

vjernika i mladeži za dar beatifikacije. Odgoda Papinog dolaska zbog Merza jest ujedno i 

poruka domovinskoj Crkvi koja će sada na čelu sa svojim pastirima imati više vremena da preko 

svećenika i vjeroučitelja duhovno pripremi vjernike i napose mlade za dar beatifikacije časnog 

sluge Božjega Ivana Merza, katoličkog intelektualca i apostola hrvatske mladeži. 

 

Zagreb, 1.lipnja 2002.       Postulatura za Beatifikaciju Ivana Merza 

 

 

Zagreb, 3. lipnja 2002. 

Emisije posvećene Ivanu Merzu na radiju 

 
U ponedjeljak, 3. lipnja 2002. prije podne od 9 do 10 sati na Hrvatskom radiju emisija 

"Susret u dijalogu" bila je sva posvecćena Ivanu Merzu i upoznavanju njegova lika u vidu 

njegove beatifikacije. U emisiji su pod vodstvom urednice Blaženke Sataić gostovali postulator 

kauze o. Božidar Nagy, i angažirani vjernik laik gosp. Marijan Križić. U srijedu, 5. lipnja 2002. 

na Hrvatskom katoličkom radiju bila je također jednosatna emisija posvećena Ivanu Merzu. 

Urednik Zvonimir Ančić intervjuirao je postulatora o. Božidara Nagya koji je slušateljima 

prikazao lik i aktualnost našeg buduceg blaženika. U emisiji je preko telefona gostovao i 

banjalucki biskup Franjo Komarica. 

 

 

Zagreb, 7. lipnja 2002. 

Merz u Velikoj devetnici  

Za 100. obljetnicu bazilike Srca Isusova 

 
Proslava 100. obljetnice Bazilike Srca Isusova u Zagrebu bila je pripremljena velikom 

devetnicom prije blagdana Srca Isusova 7. lipnja 2002. Svaki dan devetnice gostovao je po 

jedan hrvatski biskup i predvodio je euharistijsko slavlje. Gotovo svi biskupi u svojim 

propovijedima spominjali su Slugu Božjega Ivana Merza i njegovu pobožnost Srcu Isusovu. To 

je napose istaknuo papinski nuncij msgr. Giulio Einaudi u svojoj propovijedi za vrijeme svečane 

sv. mise koju je predvodio u Bazilici na sam blagdan Srca Isusova 7. lipnja: "Po primjeru sluge 

Božjeg Ivana Merza koji je u ovoj bazilici crpio snagu za svoje kršćansko življenje, svjedočenje 

i apostolsko djelovanje, posvetimo i mi svoje živote Srcu Isusovu i zajedno s njim molimo, ‘da 

presveto Srce Isusovo privine što veci broj naše braće u svoj božanski zagrljaj’ (Ivan Merz). 

Molimo danas Božansko Srce za milost da sluga Božji, Ivan Merz, čiji zemni ostaci počivaju u 

ovoj bazilici, bude što prije uzdignut na cast oltara, kako bi poslužio kao uzor današnjoj mladeži 
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i svima nama, da snagu za svoje kršcansko svjedocenje crpimo iz Euharistije i iz ljubavi 

Kristova srca. Amen!" 

 

 

Zagreb,7. lipnja 2002. 

Knjižica “Ivan Merz i Srce Isusovo” 

 
Za 100. godišnjicu proslave Bazilike Srca Isusova u Zagrebu, koja je održana u lipnju 

2002. god. Postulatura Ivana Merza priredila je posebnu brošuru pod naslovom "Ivan Merz i 

Srce Isusovo". Knjižica ima dva dijela. U prvom dijelu prikazuje se Merz kao veliki štovatelj 

Srca Isusova, koji je obavio pobožnost devet prvih petaka, te koji se posvetio Srcu Isusovu, i 

na kraju u svome testamentu zabilježio onu čuvenu rečenicu: "Očekujem milosrđe 

Gospodinovo i potpuno vječno nepodijeljeno posjedovanje Presvetog Srca Isusova." Drugi dio 

brošure posvećen je prikazu veza Ivana Merza i Bazilike Srca Isusova u koju je svaki dan 

dolazio na sv. misu i primao sv. pričest posljednjih šest godina svoga života. U Bazilici je imao 

svoga ispovjednika i duhovnog vođu o. Josipa Vrbaneka. Tu je studirao kroz dvije godine 

privatno kršćansku filozofiju i teologiju pod vodstvom isusovca o. Alfirevića. U Bazilici je bio 

član katoličke udruge Marijine kongregacije gdje je vršio službu tajnika i u kojoj se upoznao s 

budućim nadbiskupom i kardinalom Franjom Šeperom koji je tada bio još srednjoškolac. Ovdje 

je posjećivao i orlovsko društvo "Kačić" koje je djelovalo u okviru Bazilike. Danas se pod 

svodovima Bazilike nalazi i Merzov grob gdje njegovo tijelo od 1977. god. ocekuje uskrsnuće. 

– Za vrijeme velike devetnice uoči Srca Isusova u Bazilici mnogi biskupi u svojim 

propovijedima spomenuli su svetački lik Ivana Merza i njegovu pobožnost Srcu Isusovu. 

 

 

Zagreb, 7. lipanj 2002. 

Papinski nuncij: „Neka Merz napravi čudo da Hrvatska pobijedi Italiju 

na nogometnom prvenstvu!“ I Merz načinio čudo! 

 
U petak, 7. lipnja 2002., na blagdan Srca Isusova istoimena Bazilika u Zagrebu, koju 

vode oci isusovci, proslavila je 100. obljetnicu svoga postojanja. Svečanu sv. misu u 11 sati 

predvodio je papinski Nuncij u Hrvatskoj msgr. Giulio Einaudi. Nakon sv. mise slijedio je objed 

kod oo. isusovaca u Palmi. Na kraju objeda Nuncij, u dobrom raspoloženju izjavljuje: "Treba 

se sada moliti Ivanu Merzu da napravi još jedno čudo za svoju beatifikaciju, i da sutra Hrvatska 

pobjedi Italiju na nogometnom prvenstvu!" Ova je izjava papinskog Nuncija od svih nazočnih 

primljena s velikim odobravanjem i gotovo s oduševljenjem, tim više što je papinski Nuncij po 

narodnosti Talijan! I kao što svi znademo, čudo se dogodilo! Hrvatska je sutradan pobijedila 

Italiju s dva naprama jedan! 

 

 

Italija, 9. lipnja 2002. 

Emisija o Merzu na talijanskoj Radio Mariji 

 
U emisiji talijanske radiopostaje "Radio Maria", 9. lipnja, govorilo se o Sluzi Božjem 

Ivanu Merzu. Emisija, koju je vodio prof. Geiuseppe Ferrari iz Bologne od 21 do 23 sata, bila 

je posvećena Talijanskoj katoličkoj akciji. Proširujući razmišljanje o poznatim i svetim ljudima 

Talijanske katoličke akcije, koja radi na obnovi svojih statuta, bilo je rijeci i o Ivanu Merzu. 

http://ivanmerz.hr/emisija-o-merzu-na-talijanskoj-radio-mariji/
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Dugogodišnji podtajnik Kongregacije za proglašenje svetaca, mons. Fabijan Veraja napisao je 

životopis o Sluzi Božjem naslovljen "Ivan Merz – pionir Katoličke akcije u Hrvatskoj". On se 

osvrnuo na životni put toga hrvatskog mladog laika o kojemu se vodi proces za proglašenje 

blaženim. Poznato je da je ga je Sveti Otac tijekom svog pastirskog pohoda Hrvatskoj želio 

proglasiti blaženim zajedno s Majkom Marijom Petković. Proces za njegovo proglašenje 

blaženim nije dovršen te je Papino putovanje odgođeno. Mons. Veraja je istaknuto kako je Merz 

imao važnu ulogu u vrednovanju hrvatskih laika i u predkoncilskoj obnovi Crkve u Hrvata. 

 

 

Zagreb, 11. lipnja 2002. 

Merz u “Jutarnjem listu” od 11. do 15. VI. 2002. 

 

"Jutarnji list" koji izlazi u Zagrebu, prvi je odgovorio na indirektni poticaj i poruku iz 

Vatikana u vezi upoznavanja budućeg blaženika Ivana Merza, a u povodu odgode Papinog 

pohoda Hrvatskoj zbog Ivana Merza. Od utorka 11. do subote 15. lipnja, list je objavljivao 

seriju članaka o Ivanu Merzu u rubrici "FELJTON" od autora DARKA PAVIČIĆA. Donosimo 

naslove članaka: 

  

PAPA ĆE DOĆI KAD HRVATI VIŠE DOZNAJU O IVANU MERZU. Jutarnji list,  11. VI. 

2002., str. 51 

 

TKO JE S MERZOM MOLIO OSJETIO JE PRISUTNOST BOŽJU. Nepoznanice: Zašto 

hrvatski vjernici ne poznaju svoje nove svece i blaženike. Jutarnji List,  12. VI. 2002., str. 59 

 

IVAN MERZ ČUDESNO OZDRAVIO PET TEŠKO BOLESNIH VJERNIKA. Jutarnji List, 

13. VI. 2002., str. 67 

 

MERZ: LJUBAV PREMA PAPI JE ZA SVAKOGA OD BITNE VAŽNOSTI, Jutarnji List, 

14. VI. 2002., str. 83 

    

CRKVA JE CIJENILA MERZOVO DJELO JOŠ ZA NJEGOVA ŽIVOTA, Jutarnji List, 15. 

VI. 2002., str. 83 

     

 

Vatikan, 22. lipanj 2002. 

Vatikanski dnevnik Osservatore Romano  

o Ivanu Merzu 

 

Vatikanski poluslužbeni dnevnik “Osservatore Romano” od 22. lipnja na str. 4. gotovo 

pola stranice posvetio je Sluzi Božjemu dr. Ivanu Merzu. Euharistija, Crkva, Papa – to su tri 

ljubavi koje je svojim životom Ivan Merz svjedočio hrvatskoj mladeži – čitamo na samom 

početku članka novinara Giampaola Matteija. U članku, Mattei napominje kako ono što doista 

pogađa u životu toga mladoga katoličkoga laika jest njegov uistinu poseban duhovni put, a čitati 

njegov osobni dnevnik jest “uzvišeno iskustvo”. Dnevnikom je želio – kako je govorio dr. Ivan 

Merz – “odgojiti svoju nutrinu, a od svoje duše napraviti umjetničko djelo”. A s vjerom pristupa 

problemima na koje nailazi i rješava ih – stoji u članku. Ivan Merz, laik i “pionir” Katoličke 

akcije u svojoj zemlji, svjedok je koji je u središte stavio unutarnji život, duhovnu dimenziju, te 

svoje poslanje usredotočio na Krista – piše autor članka te citira Slugu Božjega: “Od mladih 

http://ivanmerz.hr/merz-u-jutarnjem-listu-od-11-do-15-vi-2002/
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tražite mnogo jer oni mogu mnogo žrtvovati, i koliko više tražite od njih, toliko će više ostvariti.” 

Ono što je važno, ponavlja Ivan Merz, jest “biti svet”. Za Ivana – stoji dalje u članku – apostolat 

je laika bio “rad za spas duša” koji je valjalo izvršiti sjedinjeni s pastirima i u duhu Katoličke 

akcije. Glas o svetosti Ivana Merza brzo se proširio. Informativni je postupak pokrenuo mons. 

Franjo Šeper, nadbiskup koadjutor “sedi datus”, 8. svibnja 1958. Završen je 1986., unatoč 

preprekama jugoslavenskoga režima. Znakovit je dan početka postupka: toga je dana blaženi 

kardinal Alojzije Stepinac bio zatvorenik u Krašiću i bio je njegov rođendan – naveo je autor u 

članku i to nazvao “Podudarnošću svetosti”. (Hrvatski program Radio Vatikana od 22. VI. 2002.) 

 

  

 

Rim, 27. lipnja 2002. 

Najava proglašenja dekreta  

o herojskim krepostima Ivana Merza 

 

Boraveći u Rimu 27. i 28. lipnja, banjalučki biskup i predsjednik BK 

BiH Franjo Komarica posjetio je Državno Tajništvo Sv. Stolice, Zbor 

za proglašenje svetih i Papinsko Vijeće "Cor unum". U Zboru za 

proglašenje svetih biskupa Komaricu su obavijestili da proces za 

beatifikaciju prvog blaženika iz BiH, Banjalučanina dr. Ivana Merza i 

utemeljiteljice redovničke družbe Kćeri Milosrđa, s. Marije Petković od 

raspetog Isusa, ulaze u završnu fazu i da je svečano proglašenje dekreta 

"o herojskim krepostima" zakazano za petak, 5. srpnja o. g. u 11 sati u 

Apostolskoj palači u Vatikanu. Time će dugi postupak proučavanja i 

dokazivanja njegovih kršćanskih vrlina, koji je započeo još 1958., biti 

dovršen, a sluga Božji Ivan Merz dobit će titulu "venerabilis" tj. "časni", pa će do beatifikacije 

biti nazivan Časni Sluga Božji Ivan Merz. To je još jedan važan pomak prema njegovoj 

beatifikaciji, koja je najavljena za proljeće sljedeće godine.   

 

Vatikan, 5. srpnja 2002. 

Proglašenje dekreta o herojskim krepostima  

sluge Božjega Ivana Merza 

i službenice Božje Marije Petković 

   
U petak 5. srpnja 2002. u 11 sati u Vatikanu, u sali Klementini, u nazočnosti Svetoga 

Oca Ivana Pavla II. proglašeni su dekreti o herojskim krepostima  Sluge Božjega Ivana Merza, 

laika, apostola hrvatske mladeži i pionira Katoličke Akcije u Hrvatskoj, te Službenice Božje 

Marije Petković, utemeljiteljice Družbe Sestara Kćeri Milosrđa. Od sada oni nose naslov 

«Venerabilis» tj. «Časni Sluga, odnosno Službenica Božja». 

Proglašenjem dekreta o «herojskim krepostima» jednoga kandidata za beatifikaciju 

formalno je završen kanonski proces kojim se utvrđuje natprosječni stupanj svetosti dotičnog 

Sluge Božjega, što ga čini dostojnim da ga Crkva službeno stavi vjernicima kao uzor 

kršćanskog života.  Radi se dakle o obznanjivanju Papine odluke kojom Sveti Otac prihvaća 

sud dokaznog postupka o postojanju herojskih kreposti kod kandidata oltara, te daje nalog 

Kongregaciji za kauze svetaca da se objavi dekret o postojanju herojskih kreposti kod Sluge 
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Božjega. No da bi dotični kandidat za beatifikaciju mogao biti i javno štovan u Crkvi, traži se 

jedno čudo postignuto po njegovu zagovoru. U kauzi Ivana Merza već je nadležna vatikanska 

komisija od pet liječnika izrekla svoj sud da je ozdravljenje Anice Ercegović znanstveno 

neprotumačivo, a ono se pripisuje zagovoru Ivana Merza. Kada još teolozi utvrde da se to 

ozdravljenje stvarno ima pripisati zagovoru Ivana Merza, bit će objavljen dekret o «čudu» i 

time će biti otvoren put beatifikaciji Sluge Božjega Ivana Merza koja se očekuje na proljeće. 

Proglašenjem dekreta o herojskim krepostima završen je dugi postupak koji je kod Ivana Merza 

trajao pune 44 godine, tj. od 1958. kad ga je na molbu Suradnica Krista Kralja pokrenuo 

zagrebački nadbiskup Franjo Šeper. Za Mariju Petković proces je započeo 1989. god. u rimskoj 

biskupiji gdje je Službenica Božja provela posljednje godine života i gdje je sveto umrla. 

Na ovom svečanom činu proglašenja dekreta u Vatikanu za Ivana Merza bili su nazočni: 

predsjednik Biskupske konferencije BiH-a, banjalučki biskup Franjo Komarica, mons. Fabijan 

Veraja, relator Merzove kauze i pisac službene Pozicije o životu, krepostima i glasu svetosti 

Sluge Božjega, zatim o. Božidar Nagy, postulator kauze, Kata Bilandžija, voditeljica 

svjetovnog instituta Suradnica Krista Kralja iz Zagreba, Tonka Pandžić  u ime župe sv. Petra iz 

Zagreba, aktora kauze, predstavnici hrvatskih vjernika laika g. Marinko Mikulić, Silvija 

Vuković i g. Mato Martinović, te Vanja Gavrić, predstavnik hrvatske katoličke mladeži.U znak 

zahvalnosti Bogu za dar budućih blaženika biskup Franjo Komarica služio je na dan proglašenja 

dekreta sv. misu zahvalnicu u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu koji nosi naziv po Ivanu 

Merzu u nazočnosti osoblja i onih koji su došli na svečanost. 

 

 

Vatikan, 6. srpnja 2002. 

Iz pozdravnog govora kardinal Jose Saraiva Martinsa,  

pročelnika Kongregacije za kauze svetaca 

na dan proglašenja dekreta 

 

 Sveti Oče! Proglašavanje dekreta predstavlja posebno važan moment u aktivnosti 

Kongregacije za Kauze svetaca, koja danas ima radost okupiti se oko Vaše Svetosti da bi Vam 

izrazila osjećaje svoje sinovske odanosti zajedno s plodovima svoga rada. Dekreti jesu završni 

čin mnogih godina zauzetosti, studija i nade. 

Radosti ovog događanja pridružuju se obitelji slugu i službenica Božjih, njihove 

biskupije, njihove redovničke ustanove ili udruge pripadnosti, postulature njihovih kauza i 

njihovi štovatelji. Crkveni i civilni svijet gleda sa zanimanjem na kauze svetaca, i prema tome 

svako proglašavanje novih dekreta pobuđuje široki odjek… Ovoga dana gledaju sa zahvalnošću 

i radošću na objavljivanje dekreta razne krajevne Crkve Austrije, Hrvatske, Indije, Italije, 

Madagaskara, Poljske, Španjolske i Mađarske. Trinaest dekreta koji će biti pročitani u 

nazočnosti Vaše Svetosti, odnose se na pet muževa i osam žena… Svatko od 

njih  nasljedovao  je vrhunski model svetosti, Isusa Krista. Osam dekreta odnose se na čudesa, 

a pet na herojske kreposti.» Potom je Kardinal Martins naveo imena osam časnih slugu Božjih 

čiji su dekreti o čudesima koja su se zbila po njihovu zagovoru bili pročitani. Nakon toga prešao 

je na drugi dio svoga govora u kojem je riječ o petero Slugu Božjih čije se herojske kreposti 

sada proglašuju. Među njima je i Ivan Merz i s. Marija Petković. O Ivanu Merzu kardinal 

Martins je rekao: «Mladi Ivan Merz postigao je veoma brzo kršćansku zrelost i heroizam u 

vršenju kreposti. Rođen je u Banjoj Luci 1986. u Bosni koja je tada bila okupirana od 

Austrougarske carevine. U obitelji je dobio solidna moralna načela. U mladosti počeo je 

produbljivati kršćanski nauk i svoj odnos s Bogom i s Crkvom. Postigao je doktorat iz filozofije 

i predavao je na nadbiskupskoj gimnaziji u Zagrebu. Intenzivno je sudjelovao u životu 

hrvatskog katoličkog laikata, trošeći svoje brojne talente za Katoličku Akciju, čiji je bio apostol, 
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prema učenju Pape Pija XI. U «Hrvatskom Orlovskom Savezu» brinuo se za odgoj mladeži, 

naglašavajući život milosti, euharistijsku pobožnost, i vjernost Papi. Bio je pionir liturgijskog 

pokreta u Hrvatskoj i mnogi mladi su od njega naučili službiti Bogu i  Crkvi. Umro je od bolesti 

1928.». 

Svoj pozdravni govor pred Papom Kardinal Martins je završio ovim riječima. 

«Sveti Oče! U enciklici «Veritatis Splendor – sjaj istine» Vaša Svetost je napisala da 

‘svi sveci u Crkvi, rječitim i privlačivim primjerom  jednog života potpuno preobraženim 

sjajem moralnih istina, osvjetljuju svako razdoblje povijesti, budeći moralni osjećaj. Dajući 

potpuno svjedočanstvo dobru, oni su živi prijekor onima koji krše zakon.» (br. 93). Trinaest 

slugu i službenica Božjih, koje smo spomenuli u poniznosti njihova svakodnevnog života i u 

najkompleksnijim i najtežim situacijama odbili su svaki kompromis sa zlom i dali su dokaz 

potpune vjernosti Božjoj istini i svetom zakonu Evanđelja. Njihov primjer koji je živ u njihovim 

vlastitim i apostolskim  zajednicama jest dar Duha našem vremenu.» 

Nakon što je Kardinal završio svoj pozdravni govor Svetom Ocu slijedilo je čitanje 

dekreta. Naizmjenično su ih pred Papom i nazočnim postulatorima i njihovom pratnjom 

pročitali biskup Edward Novak, tajnik Kongregacija, i mons. Sandro Corradini, promotor fidei 

(čija se funkcija nekad zvala advocatus diaboli.) Po završetku čitanja dekreta Papa je započeo 

molitvu Anđeo Gospodnji koju su svi s njime izmolili. Potom je svatko od nazočnih osobno 

pristupio Svetom Ocu od kojega je dobio osobni blagoslov i za poklon krunicu. Za mnoge je to 

bilo prvi puta da su se iz bliza vidjeli i pozdravili sa Svetim Ocem što će biti trajna životna 

uspomena i doživljaj. 

 

 

Vatikan, 5. srpnja 2002. 

Važniji dijelovi iz dekreta o herojskim krepostima  

časnog sluge Božjega Ivana Merza 

Vatikanski dekret o herojskim krepostima Ivana Merza ima šest stranica. U njemu se 

ukratko opisuju njegove herojske kreposti. Donosimo ovdje početak i završetka dekreta: «Meni 

je život Krist a smrt dobitak. Ove riječi koje je Sluga Božji Ivan Merz htio da mu budu napisane 

na grobu, mogu se smatrati sažetkom njegova života koji je sav bio ispunjen ljubavlju prema 

Kristu, svjedočenjem za Evanđelje i služenjem Crkvi.  On je, potpuno vođen Kristovim Duhom, 

žurno išao putem svetosti, te je riječju i djelom svijetlio svojoj okolini svjetlom Božanskog 

Otkupitelja, pa je tako ostvario ono što će kasnije reći 2. Vatikanski Sabor: «Zapovijed ljubavi 

koja je najveći Gospodinov nalog, sili sve kršćane da rade za slavu Božju koja se ostvaruje 

dolaženjem njegova kraljevstva, a tako i za vječni život svih ljudi, kako bi spoznali jedinoga 

pravoga Boga i onoga koga je poslao Isusa Krista. usp. Iv 17,3). Svim je kršćanima časno breme 

da porade kako bi božansku poruku spasa spoznali i primili svi ljudi posvuda na zemlji.» (AA, 

br. 3)U nastavku se u Dekretu opisuje ukratko život Ivana Merza, njegove kreposti i svetost 

njegova života po čemu je zaslužio čast oltara. Dekret završava ovim riječima: «Nakon što je 

Kardinal prefekt Papi izložio u ime Kongregacije za kauze svetaca  sve gore spomenuto  Sveti 

Otac je prihvaćajući želje i prijedloga kongregacije odredio da se o herojskim krepostima Sluge 

Božjega napiše i objavi dekret. To je učinjeno prema propisima i pošto je danas pozvao k Sebi 

dolje potpisanog kardinala prefekta kao i ostale koji su po službi uključeni u postupak 

beatifikacije, Sveti Otac svečano izjavljuje: Potvrđuje se da je Sluga Božji Ivan Merz, vjernik 

laik, u herojskom stupnju posjedovao teološke kreposti vjere, nade i ljubavi prema Bogu i 

bližnjemu, kao i stožerne kreposti razboritost, pravednost, umjerenost i jakost, kao i kreposti s 

njima povezane.Vrhovni Svećenik odredio je da se ovaj dekret objavi i stavi u akta 

Kongregacije  za kauze svetaca. Dano u Rimu, 5. dana mjeseca srpnja godine Gospodnje 2002. 
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Dekret je potpisao kardinal pročelnik Josip Saraiva Martins  i tajnik Kongregacije msgr. Eduard 

Nowak 

 

 

 

Zagreb, 7. srpnja 2002. 

Intervju s postulatorom kauze o. Božidarom Nagyom za radio Vatikan 

prigodom proglašenja dekreta  o herojskim krepostima 

 

RV: Kao što smo javili jučer su u Vatikanu u nazočnosti Pape Ivana Pavla II. objavljeni 

dekreti o herojskim krepostima dvoje budućih hrvatskih blaženika koje od sada zovemo 

venerabiles; tj. časni sluga Božji Ivan Merz i časna službenica Božja Marija Petković. Pred 

našim mikrofonom nalazi se o. Božidar Nagy, postulator kauze Ivana Merza koji je po službenoj 

dužnosti jučer sudjelovao na proglašenju dekreta zajedno s ostalih 12 postulatora o čijim su 

kandidatima također bili objavljeni dekreti. Oče Božidare, nakon trideset godina Vašega rada vi 

ste sada sigurno veoma radosni? 

 

BN: Bez daljnjega da je to velika radost, spojena sa zahvalnošću Bogu. No to treba biti 

radost za cijelu domovinsku Crkvu, svi se moramo radovati i Bogu zahvaljivati. No potpuna 

radost bit će tek onda kad naš sada već časni sluga Ivan Merz bude proglašen blaženim, a potom 

i svetim što je onaj konačni cilj cijelog procesa i ovog našeg rada. Jučerašnji događaj objave 

dekreta o herojskim krepostima jest pretposljednja stepenica do proglašenja blaženim. Posljednja 

stepenica, odnosno preduvjet prije beatifikacije bit će proglašenje dekreta o čudu koji će biti 

objavljen u jesen. Ali već jučerašnji dekret o krepostima jest službena Papina potvrda da je Merz 

uzor kršćanskih vrlina i kršćanskog života. 

 

RV: Možete li nam jednostavnijim riječima objasniti što to znače “herojske kreposti”? 

 

BN: Jednostavnijim i slikovitim rječnikom pojam “herojske kreposti” mogli bismo opisati 

ovako: kandidat oltara ima u očima Boga i pred Crkvom ocjenu “odličan” iz svih “predmeta” tj. 

na svim područjima kršćanskog ponašanja i djelovanja. Na temelju brojnih svjedočanstava iz 

njegova života potvrđuje se da je najprije imao i vršio tri bogoslovske kreposti vjeru, ufanje i 

ljubav i to u natprosječnom (herojskom stupnju), zatim da je posjedovao i vršio u herojskom 

stupnju ostale četiri stožerne kršćanske kreposti: pravednost, razboritost, umjerenost, jakost, kao 

i sve ostale vrline koje su s njima povezane, a to su poniznost, poslušnost, moralnu čistoću, ljubav 

prema bližnjemu, strpljivost itd. S takvim vrlinamakoje su uprocesu pokazane i dokazane može 

od sada stvarno biti uzor kršćanskog života svakom vjerniku kršćaninu. 

 

RV: Oče Božidare što sada slijedi za Postulaturu, i za Crkvu u domovini nakon ovoga 

čina proglašenja dekreta o herojskim vrlinama! 

 

BN: Treba sada započeti najprije jedna velika akcija upoznavanja budućih blaženika koji, 

iskreno rečeno još nisu dovoljno poznati u širim vjerničkim krugovima a što je potrebno kao 

daljnja i neophodna priprava za beatifikaciju. Postulatura stoga predlaže da cijela sljedeću 

školska odnosno pastoralno-vjeronaučna godina bude u znaku naših budućih dvoje blaženika te 

da bude posvećena njihovom upoznavanju. Moramo biti veoma svjesni da su sveti ljudi veliki 

dar Božji određenom narodu a onda i cijeloj Crkvi. Preko svetih ljudi Bog nam upućuje određenu 

poruku. Kad to Crkva potvrdi, kao što je to jučer učinila proglašavajući herojski stupanj njihovih 
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vrlina, onda nas to sve obvezuje, da se potrudimo upoznati Božju poruku koju nam upućuje preko 

svjedočanstva njihova uzornog života. 

 

RV: Ovo sigurno uključuje veću zauzetost svećenika i vjeroučitelja?  

 

BN: Bez daljnjega! Dapače to se sada od njih i očekuje. Stoga Postulatura upućuje poziv 

i molbu svim svećenicima i vjeroučiteljima da s početkom vjeronaučne školske godine započnu 

sistematski upoznavati vjernike i mladež s našim budućim blaženicima. U tu će svrhu Postulatura 

Ivana Merza preko ljeta pripremiti tiskane materijale i razaslat će ih svim župnim uredima. 

 

RV: A da se svećenici i vjeroučitelji spremnije odazovu ovoj inicijativi vjerujemo da bi 

veoma pomogao poticaj i posebna poruka hrvatskih biskupa u tome smislu. 

 

BN: Nakon zajedničkog pisma koje su prošle godine naši biskupi pisali Svetom Ocu za 

što skorije proglašenje blaženim Ivana Merza i Marije Petković, sada javnost očekuje, kako su to 

mnogi dali do znanja Postulaturi, da crkveni pastir upute zajedničko pismo našoj vjerničkoj 

javnosti o potrebi pripreme za beatifikaciju i napose za upoznavanje budućih blaženika. U tome 

smislu jednoglasno su se izjasnili svi sudionici pripremnog sastanka za Merzovu beatifikaciju 

koji je održan još u mjesecu svibnju u Zagrebu na poticaj Kongregacije za kauze svetaca s kojega 

su uputili molbu zagrebačkom nadbiskupu. Nakon jednog takvog službenog poticaja vjerujemo 

da će se pastoralni djelatnici spremnije angažirati. Proglašenjem dekreta o herojskim krepostima 

naših časnih slugu Božjih sada je sam Papa svojim autoritetom stao iza njih. Na nama je sada da 

to ozbiljno shvatimo. 

 

RV: Oče Božidare čini se da u tome smislu Crkva u Bosni i Hercegovini prednjači? 

 

BN: Veoma nas raduje da se vjernici katolici u Bosni i Hercegovini, napose u Banjalučkoj 

biskupiji, rodnoj biskupiji Ivana Merza pod vodstvom svojih pastira već drugu godinu ozbiljno 

pripremaju molitvom i raznim drugim načinima na ovaj veliki čin proglašenja blaženim. Upravo 

nam je jučer priopćio biskup Komarica da će Biskupska Konferencija BiH zasjedati polovicom 

ovoga mjeseca i jedan od točaka dnevnoga reda jest upoznavanje naših časnih slugu Božjih Ivana 

Merza i Marije Petković i s tim u svezi planiranje sasvim konkretnih akcija u vidiku priprema za 

njihovu beatifikaciju na području BiH-a. Ova spremnost Crkve u BiH tim više zadivljuje jer je 

Ivan Merz u Banjoj Luci rođen i odrastao ali je svoju svetost preko svoga apostolata razvio i 

postigao u Hrvatskoj. Isto tako sestre Kćeri Milosrđa, kao duhovne kćeri buduće blaženice tek 

su nedavno otvorile dvije kuće na teritoriju Bosne. Dakle Crkva u Bosni i Hercegovini doživljava 

naše buduće blaženike kao svoje jer je to hrvatska svetost koja nam je svima na ponos bez obzira 

gdje su naši budući blaženici živjeli i djelovali. 

 

RV: Zahvaljujemo o. Božidaru Nagyu, postulatoru Merčeve kauze na ovom razgovoru i 

dao Bog da se svi potrudimo čuti poruku koju nam Bog upućuje preko svetih života naših budućih 

blaženika. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Subotica, 8. srpnja 2002. 

Subotica u znaku časnih slugu Božjih 

 
U subotičkoj župi sv. Roka nedjelja je prošla u znaku Ivana Merza i Marije Propetog 

Isusa Petković, u povodu dekreta o njihovim herojskim krepostima koji su proglašeni u petak 

u Rimu. Njihove slike bile su izložene i ukrašene pred oltarom, a u uvodu u sv. misu župnik 

Andrija Anišić je s radošću priopćio vijest da njih dvoje sad već doista stigli tako blizu oltaru 

da ih nazivamo časnim slugom odnosno časnom službenicom Božjom i preostao im je još samo 

jedan korak do oltara. On je prozvao sve prisutne da se mole da ih doista što prije mognemo 

častiti i na našim oltarima. Umjesto propovijedi župnik je pročitao dijelove dekreta o herojskim 

krepostima sluge Božjega Ivana Merza i u cijelosti dekret o herojskim krepostima službenice 

Božje Marije Petković. Ovo je obrazložio činjenicom da je u toj crkvi Marija Petković kao 

časna majka i utemeljiteljica sestara Kćeri Milosrđa također više puta bila i molila, da je na 

području ove župe otvorila poslije kuće Matice u Blatu na Korčuli prvi samostan svojih sestara 

te da i danas u toj župi njezine sestre djeluju Bogu na slavu i služeći župljanima. A i sluga Božji 

Ivan Merz u ovoj župi se od prije nekoliko godina posebno časti osobito na dan njegove smrti, 

napose među mladima.Poslije pročitanih dekreta župnik je potaknuo vjernike da se ovim 

časnim slugama Božjim utječu u svojim potrebama ističući da oni potječu iz našeg hrvatskog 

naroda te bolje razumiju i naše potrebe i mogu kod Boga posredovati za nas.Na koncu mise 

okružen ministrantima, sestrama Kćeri Milosrđa i mladima župnik je pred izloženim likovima 

Marije Petković i Ivana Meza, predmolio molitve za njihovo proglašenje blaženima i svetima i 

preporučio im u molitve preporuke okupljenih vjernika. /A.A./  

 

 

Zagreb, 11. srpnja 2002. 

Hrvatski tjednik Fokus o Ivanu Merzu 

 
Od 11. srpnja 2002. hrvatski tjednik Fokus koji izlazi u Zagrebu pokrenuo je niz članaka 

o Ivanu Merzu za njegovo bolje upoznavanje u hrvatskoj javnosti. U prvom nastavku objavljuje 

opširan prikaz proglašenja dekreta o herojskim krepostima Ivana Merza. Broj od 18. srpnja 

donosi u središnjem dijelu na duplerici mnoge fotografije s proglašenja iz Vatikana i sa 

svečanosti zahvalnica za proglašenja dekreta oboje naših kandidata oltara Ivana Merza i s. 

Marije Petković. Po želji vlasnika lista g. Marinka Mikulića uredništvo Fokusa najavilo je da 

će sve do beatifikacije po jednu stranicu posvetiti časnom slugi Božjem Ivanu Merzu za njegovo 

bolje upoznavanje. G. Marinko Mikulić bio je na proglašenju dekreta u Vatikanu i osobno se 

susreo tom prigodom sa Svetim Ocem kao i ostali hrvatski predstavnici koji su bili nazočni na 

ovoj svečanosti. 

 

 

Zagreb, 14. srpnja 2002. 

Služene svete mise zahvalnice u Zagrebu  

u povodu proglašenja Dekreta o herojskim krepostima 

  
U nedjelju 14. srpnja 2002. služile su se u Zagrebu sv. mise zahvalnice u povodu 

proglašenja dekreta o herojskim krepostima časnog sluge Božjega Ivana Merza. U zagrebačkoj 

župi sv. Petra, koja je aktor kauze, u 10,30 s. koncelebriranu sv. misu zahvalnicu predvodio 

je  vicepostulator kauze dr. Stanko Vitković. U sv. misu uveo je mons. Matija Stepinac kao 

aktor kauze i domaćin slavlja naglasivši kako je današnja svečanost važan čin jer se njome  u 
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Zagrebu proglašuje dekret o herojskom stupnju kreposti časnog sluge Božjega Ivana Merza. 

Kod sv. mise je postulator kauze o. Božidar Nagy predstavio vatikanski dekret o herojskim 

krepostima i objasnio je njegovo značenje, jer je proglašenje dekreta  pretposljednji i najvažniji 

čin prije same beatifikacije. Na početku vatikanskog dekreta ističe se činjenica kako je Ivan 

Merz već prije Koncila živio i prakticirao ono što je Drugi vatikanski sabor objavio u 

dokumentu o apostolatu laika. Ovim dekretom  Papa kao vrhovni autoritet Crkve potvrđuje da 

je Ivan Merz stvarno posjedovao i živio kršćanske vrline u natprosječnom, herojskom stupnju 

i da s pravom može biti uzor svakom kršćanskom vjerniku.  

Na kraju sv. mise vicepostulator u kauzi dr. Stanislav Vitković zahvalio je svima  koji 

su kroz protekle 44 godine radili na procesu za beatifikaciju Ivana Merza. Bio je to najprije 

Kardinal Šeper koji je 1958. g. kao nadbiskup koadjutor pokrenuo proces, zatim suradnice 

Krista Kralja čijoj se molbi kard. Šeper odazvao  da  postupak započne. Na procesu su radili 

kao predsjednici crkvenog sudišta sa suradnicima biskup Josip Lach i biskup Mijo Škvorc, čijim 

je zalaganjem 1986. biskupijski postupak završen i poslan u Vatikan. Za proces je  zaslužan i 

Kardinal Kuharić koji je često govorio o č. sl. B. Ivanu Merzu i sve do pred svoju smrt se 

zanimao za odvijanje postupka. Vicepostulator je posebno istaknuo zaslugu mons. Fabijana 

Veraje koji je napisao poziciju, temeljni dokument koji je omogućio studij kreposti Ivana Merza 

i koji je doveo do proglašenja dekreta; također je zahvalio i postulatoru koji na kauzi radi već 

punih trideset godina. Na kraju svete mise otpjevana je pjesma zahvalnica Tebe Boga hvalimo. 

Istoga dana navečer u 19 sati  u Bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, 

gdje se nalazi grob časnog sluge Božjega, u nazočnosti brojnih štovatelja Ivana Merza svetu 

misu zahvalnicu služio je postulator kauze o. B. Nagy u koncelebraciji s rektorom Bazilike o. 

Mijom Nikićem. U propovijedi nakon prikaza dekreta naglasio je kako je svaki sveti čovjek 

kojega nam Crkva postavlja za uzor jedna Božja poruka koju trebamo nastojati poslušati. 

Citirao je riječi kardinala Martinsa, pročelnika kongregacije za kauze svetaca, iz njegova govora 

pred Svetim Ocem prigodom proglašenja dekreta 5. srpnja o. g. u Vatikanu "kako su i ovi časni 

sluge Božje čiji su dekreti bili proglašeni dar Duha našem vremenu".  Svečanost je završila 

molitvom i pjevanjem Tebe Boga hvalimo kod groba Ivana Merza.   

I u župi sv. Petra i u Bazilici Srca Isusova na kraju svečanosti zahvale nazočnim 

vjernicima bio je podijeljen tekst biskupa Mije škvorca o Ivanu Merzu  pod 

naslovom "SVETAC ZAGREBAČKOG ASFALTA" koji je još 1966. god. u mjesecu lipnju 

bio objavljen u Glasu Koncila. Postulator je najavio skoro objavljivanje nove knjige pod 

naslovom "Papa, kardinali i biskupi o Ivanu Merzu" u kojoj su skupljeni svi govori i ostali 

tekstovi što su ih crkveni pastiri posvetili Časnom sluzi Božjem. 

U jesen bi trebalo biti još proglašenje dekreta o čudu koje se dogodilo po zagovoru Ivana 

Merza (čudesno ozdravljenje Anice Ercegović 1930.g. na grobu Ivana Merza) i time će biti 

ispunjen i posljednji uvjet za beatifikaciju koja se očekuje na proljeće prilikom Papinog trećeg 

pohoda Hrvatskoj. 

 

 

Banja Luka, 15. srpnja 2002. 

Proslava zaštitnika Banjalučke katedrale i biskupije u znaku Ivana Merza 

 
Ovogodišnja proslava zaštitnika katedrale i cijele biskupije, Sv. Bonaventure, 15. srpnja, 

proslavljena je u Banjoj Luci uobičajeno svečano, ali u ozračju radosnog događaja proglašenja 

herojskih kreposti sluge Božjega Ivana Merza, rodom Banjolučanina. Naime, kako je poznato, 

upravo je prije deset dana, 5. srpnja, u Rimu proglašen dekret o herojskim krepostima Ivana 

Merza, što je još jedan krupan događaj na putu prema njegovu proglašenju blaženim. Ta je 

vijest među malobrojnim preostalim banjolučkim katolicima izazvala veliku radost, jer oni već 
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dulje vrijeme svakodnevno mole uz misna slavlja na tu nakanu. Za njih je to znak da ih Bog, 

unatoč mnogim nevoljama, ne zaboravlja.   

Misno slavlje u dvorištu katedrale predvodio je nadbiskup Vrhbosanski Vinko kard. 

Puljić uz suslavlje apostolskog nuncija u BiH, Sloveniji i Makedoniji, nadbiskupa Giuseppea 

Leanze iz Sarajeva, biskupa iz Mostara mons. Ratka Perića, iz Kotora mons. Ilije Janjića, iz 

Gospića mons. Mile Bogovića, te domaćeg biskupa i predsjednika Biskupske konferencije BiH 

mons. Franje Komarice, koji je propovijedao. Među 

50-tak dijecezanskih i redovničkih svećenika u 

koncelebraciji su sudjelovali i brojni gosti od kojih 

je bio i o. Hans Tschiggerl, rektor isusovačkog 

kolegija Canisianum iz Innsbrucka u kojemu je 

nekoć studiralo više banjolučkih svećenika 

Uz domaće vjernike u slavlju u dvorištu 

katedrale sudjelovali su i brojni bivši Banjolučani, 

koji su za ovu priliku stigli s raznih strana svijeta. 

Biskup je u homiliji progovorio najprije o zaštitniku 

sv. Bonaventuri da bi onda posebno naglasio, kako 

je dobro napredovanje postupka časnog sluge Božjega Ivana Merza za nas još jedan znak koliko 

su neobični putevi Gospodnji, ali da on u svojoj Crkvi uvijek postavlja nove znakove i primjere 

da bi ohrabrio "malo stado". Očekivano skoro proglašenje blaženim Ivana Merza doista je jedan 

takav znak i izvor nade i utjehe nakon svih stradanja Ivanove rodne biskupije. 

Za blagdan svoga zaštitnika vjernici su se pripravljali uobičajenom trodnevnicom, koja 

je unatoč velikoj sparini bila dobro posjećena. Međutim, i ona je bila u znaku Merza. Naime uz 

večernje mise nastupila je po biskupovoj želji jedna vjernica iz redova laika, kao što je to bio i 

sam Ivan, nagovorom i meditacijom i tako je dala novu dimenziju ovom slavlju. To je 

voditeljica duhovno-pastoralnog centra Sv. Josip u Lištanima kod Livna gđica Marija Jurković. 

Ona je u tri večeri govorili o mjestu i ulozi laika u Crkvi, zatim o ulozi žene u njoj, te o liku 

časnog sluge Božjega Ivan Merza. Da se i u Banjoj Luci stvari postupno mijenjaju nabolje 

svjedoči i izvještaj o slavlju u mjesnim Nezavisnim novinama s velikom slikom blagoslova kipa 

Krista Uskrsloga. Nadamo seda je ovo cjelokupno radosno slavlje naznaka da je prošao 

banjolučki Veliki petak i da ova ranjena, ali živa Crkva ide prema svome 

uskrsnuću.(KTA/A.O.) 

 

 

Banja Luka,16. srpnja 2002. 

Iz priopćenja s 25. redovnog zasjedanja BK BIH 

 
U Banjoj Luci je od 16. do 18. srpnja 2002. godine održano, pod predsjedanjem 

banjalučkog biskupa Franje Komarice, 25. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i 

Hercegovine. Osim članova BK BiH u radu su uzeli udjela apostolski nuncij u BiH nadbiskup 

Giuseppe Leanza, biskupi delegati: mons. Mile Bogović iz Hrvatske, mons. Ilija Janjić iz 

Jugoslavije i mons. Franc Rodé iz Slovenije. U petoj točki priopćenja stoji: Biskupi su s radošću 

primili vijest o pozitivnom razvoju kauza Časnog sluge Božjega dr. Ivana Merza, Banjalučanina 

i Časne službenice Božje s. Marije Petković od Propetoga s Korčule. Biskupi smatraju korisnim 

i potrebnim da se svi članovi Crkve na području BiH još bolje upoznaju s ovim svijetlim 

likovima iz hrvatskog naroda. Drugog dana zasjedanja biskupi su u katedrali sv. Bonaventure 

slavili svečanu misu zahvalnicu u povodu proglašenja dekreta o herojskim krepostima Časnog 

sluge Božjeg dr. Ivana Merza, prvog blaženika s područja Bosne i Hercegovine. Misu je 

predvodio i propovijedao Vinko kardinal Puljić, nadbiskup i metropolit vrhbosanski. 
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Osijek, 21. srpnja 2002. 

Misa zahvalnica za Dekret o herojskim krepostima Ivana Merza u 

nazočnosti  vicepostulatora iz Francuske prof. Ivanke Jardin 

 
U nedjelju, 21. srpnja 2002. u svetištu Srca Isusova u Osijeku, služena je u večernjim 

satima misa zahvalnica prigodom proglašenja dekreta  o herojskim krepostima 

časnog  sluge  Božjega IVANA MERZA (1896.-1928.). Svetu misu predvodio je  postulator 

kauze o. Božidar Nagy koji je tijekom propovijedi  pročitao dijelove vatikanskog dekreta. 

Naglasio je da je to najvažnija i pretposljednja stepenica prije beatifikacije. Time je završen 

postupak za dokazivanje herojskih vrlina koji je trajao 44 godine, a pokrenuo ga je još 1958. g. 

kardinal Franjo šeper, rodom inače iz Osijeka; on je Merza osobno poznavao i bio potpuno 

uvjeren u njegovu svetost. Postulator je još istaknuo kako je sada najviši autoritet Crkve tj. sam 

Papa stao iza našega Ivana Merza i potvrdio je, kako to piše u dekretu, da je «Sluga Božji Ivan 

Merz, vjernik laik u herojskom stupnju posjedovao teološke kreposti vjere, nade i ljubavi prema 

Bogu i bližnjemu, kao i stožerne kreposti razboritost, pravednost, umjerenost i jakost, kao i 

kreposti s njima povezane.»         

Prije beatifikacije  svima nam je dužnost, naglasio je dalje postulator, ne samo upoznati 

život i djelo našeg časnog Sluge Božjega Ivana Merza, nego i poslušati poruku koju nam Bog 

upućuje preko njegova svetoga života. 

U jesen se očekuje još proglašenje posljednjeg dekreta o čudesnom ozdravljenju Anice 

Ercegović koje se dogodilo po zagovoru Ivana Merza još 1930. To je čudesno ozdravljenje već 

potvrdila vatikanska komisija od pet liječnika. U prethodnoj pripremi postupka za proučavanje 

ovoga ozdravljenjasudjelovala su i  dva osječka liječnika dr. Mladen Pajtler i dr. Branko 

šegec.       

Na ovoj sv. misi zahvalnici sudjelovala je i vice-postulator Ivana Merza prof. Ivanka 

Jardin iz Pariza gdje postoji vice-postulatura budući da je Ivan Merz dvije godine studirao u 

Parizu i ondje završio svoju profesionalnu formaciju. Prof. Jardin  je na kraju mise izvijestila 

sve nazočne o tome što je do sada učinjeno i što se radi u Parizu i u Francuskoj na promicanju 

poznavanja našega kandidata za oltar koji je bio usko povezan s Francuskom, a bio je po 

profesiji profesor francuskog jezika. Nakon održanog simpozija o Merzu na Sorboni i 

Katoličkom institutu 1996. prigodom proslave 100. obljetnice njegova rođenja, Francuzi su se 

počeli sve više zanimati za Merza. 

 

 

Toronto, 25. srpnja 2002. 

Na svjetskom danu mladih u Kanadi Papa pitao da li je Ivan Merz poznat 

 
Na Svjetskom danu mladih u Kanadi koji se održavao u Torontu od 25. do 28. srpnja 

2002. sudjelovala je Ana Maria Čagalj rodom iz Mostara. Imala je posebnu čast da je zajedno 

s predstavnicima mladih iz drugih zemalja bila na objedu sa Svetim Ocem. O svome susretu i 

razgovoru sa Svetim Ocem dala je izjavu za Glas Koncila (br. 32-33, 11-18., VIII. 2002, str. 7) 

u kojoj među ostalim čitamo: 

«Papa me je pitao jesam li čula za Ivana Merza, na što sam mu odgovorila da jesam i da 

ćemo ga doći pozdraviti kad posjeti Hrvatsku u povodu proglašenja Ivana Merza blaženim.» 

Ovo Papino pitanja odaje iskrenu zainteresiranost Svetog Oca za našega Ivana Merza, 

ali istovremeno pokazuje da Papa znade da Ivan Merz nažalost još nije dovoljno poznat u 

vlastitoj domovini, posebno kod mladih. Ovo pitanje upućeno je u stvari svakom mladom 

Hrvatu, kao i svima onima koji su dužni da mlade upoznaju i informiraju sa uzornim likom 

našeg budućeg blaženika i sveca Ivana Merza. 
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Đakovo, 15. kolovoza 2002. 

Na vjeronauku treba upoznavati  

lik i djelo Ivana Merza 

 
Predsjednik Vijeća za katehizaciju HBK đakovački i srijemski biskup Marin Srakić 

uputio je s nadnevkom od 15. kolovoza poruku svim vjeroučiteljima u Hrvatskoj na što bolje 

upoznavanje lika i djela skorašnjih hrvatskih blaženika časnog sluge Božjeg Ivana Merza i 

časne službenice Božje Marije Petković. "Na poseban način vama vjeroučiteljima 

preporučujem da upoznate lik časnog sluge Božjeg Ivana Merza, prvog laika Crkve u Hrvata, 

koji će biti podignut na čast oltara. Ivan Merz bio je prosvjetni djelatnik, kao što ste i vi. Premda 

izravno nije predavao vjeronauk, bio je profesor francuskog jezika i književnosti, svojim je 

načinom rada kao profesor i odgajatelj, a napose svojim dobrovoljnim angažmanom u svoje 

slobodno vrijeme u tadašnjim katoličkim udrugama, mnogo učinio za kršćanski odgoj mladeži", 

ističe biskup Srakić te dodaje kako je Ivan Merz u svojim brojnim spisima ostavio bogatu 

duhovnu baštinu. Nadalje, istaknuo je kako Ivan Merz kao zauzeti vjernik laik može biti primjer 

svakom vjerniku laiku, a poglavito vjeroučiteljima koji su izravno uključeni u pastoral Crkve, 

jer Merz pokazuje kako se živi duhovni život, kako se po liturgiji sjedinjen s Kristom uspinje 

prema svetosti iz čega ondaproizlaziapostolski žar u radu za proširenje Kristova Kraljevstva u 

dušama. Pri tome dodaje kako je Merz također primjer kako vjernik laik svoje slobodno vrijeme 

može plodno upotrijebiti u odgoj katoličke mladeži unutar katoličkih udruga. Stoga poručuje 

vjeroučiteljima da nakon što upoznaju život i djelo Ivana Merza, nastoje kao vjeroučitelji 

upoznati i svoje vjeroučenike s tim "divnim likom, koji je jednako uzor i za mlade i za odrasle", 

te bar jednu katehezu u nadolazećoj vjeronaučnoj godini posvete upoznavanju Ivana Merza. Za 

upoznavanje njegove osobnosti, njegova lika i djela postoji obilna literatura, a brojno od toga 

već je dostupno na njegovoj Internet stranici www.ffdi.hr/ivan-merz, naveo je u poruci biskup 

Marin Srakić, predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju. Cjelovitu poruku čitatelj može naći na 

ovoj našoj Internet stranici u direktoriju «Biskupi o Merzu». 

 

 

Split, 26. kolovoza 2002. 

Merz na katehetskoj ljetnoj školi u Splitu 

 
Od 26. do 31. kolovoza održavala se u Splitu redovna godišnja Katehetska ljetna škola 

za sve vjeroučitelje Crkve u Hrvata. Prva tri dana bila su određena  za vjeroučitelje u osnovnim 

školama, ostala tri dana za vjeroučitelje u srednjim školama. Za svaku skupinu vjeroučitelja 

održao je postulator  Merčeve kauze, o. Božidar Nagy predavanje o časnom sluzi Božjemu 

Ivanu Merzu. Vjeroučitelji su imali mogućnost također da si nabave i literaturu o našem 

budućem blaženiku. Također je svim vjeroučiteljima bilo podijeljeno pismo predsjednika 

Vijeća HBK za katehizaciju biskupa Marin Srakić koje je za Veliku Gospu uputio svim 

vjeroučiteljima u vezi priprema za beatifikaciju Ivana Merza. Svečano euharistijsko slavlje za 

vjeroučitelje srednjih škola predvodio je biskup Srakić. Za vrijeme slavlja biskup je još jednom 

upozorio vjeroučitelje na svoje pismo koje im je uputio i ponovno im je preporučio  da se 

upoznaju s Ivanom Merzom i da s njime upoznaju svoje vjeroučenike. 
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Postire, 28. kolovoza 2002. 

Otkriće: Merz je bio  i  na otoku Braču! 

 
Na poziv župnika iz Postira, Don Ante Jelinčića, postulator Ivana Merza o. Božidar 

Nagy održao je u tom poznatom bračkom mjestu predavanje o Ivanu Merzu za vjernike župe. 

Tom je prigodom otkriveno da je Ivan Merz osim Hvara pohodio i otok Brač i to mjesta Postire 

i Dol. Došao je u ljeto 1926. g. zajedno s Ivanom Protulipcem i sudjelovao je na jednom 

orlovskom sletu orlovske mladeži Postira. Merz je pohodio i župnu crkvu u Postirima u kojoj 

je sudjelovao na nedjeljnoj sv. misi. Dvojica mještana koji su tada bili dječaci još se dobro 

sjećaju toga pohoda Ivana Merza njihovu mjestu. Prvi je Don Mirko Matulić a drugi Nikola 

Jelinčić Mučito. Gosp. Nikola, koji je bio na predavanju na kraju je svima nazočnima pokazao 

mjesto u crkvi gdje je Ivan Merz zajedno s djecom pribivao nedjeljnoj sv. misi. Kad ga je župnik 

zvao da dođe u prezbiterij na časnije mjesto, Merz nije htio nego je rekao kako on želi biti 

«među svojim pilićima». Tom istom prigodom Ivan Merz je pohodio i mjesto Dol jer ga je 

posebno zanimala crkva u tome mjestu. O tome imamo svjedočanstvo gospara Ive Arnerića iz 

Dubrovnika. 

 

Split, 30. kolovoza 2002. 

Nova pjesma o Ivanu Merzu 

 

Novu pjesmu u čast časnom sluzi Božjemu Ivanu Merzu spjevala je u Splitu 30. kolovoza 

2002. poznata hrvatska pjesnikinja duhovne lirike splitska klarisa, s. Marija od Presv. Srca (Anka 

Petričević). Pjesma nosi naslov «Ukrasu divni hrvatskoga roda» a ima sedam kitica. Boraveći u 

Splitu, postulator Merčeve kauze održao je sestrama klarisama i predavanje o Ivanu Merzu. 

Početna i završna kitica pjesme glasi: 

 

Uresu divni hrvatskoga roda,   

Ivane mili, uzore pun sjaja 

Sada nam svijetli sred nebeskog svoda;  

Naraštaj vodi putem vječnog Raja. 

 

Split, 1. rujna 2002. 

Slobodna Dalmacija o Ivanu Merzu 

 
Splitski novinar Ivo Ugrin objavio je u dnevniku Slobodna Dalmacija od 1. rujna 2002. 

na cijeloj stranici razgovor s postulatorom Ivana Merza o. Božidarom Nagyom o budućem 

hrvatskom blaženiku. Naslov intervjua glasi: «Merzova beatifikacija dar je hrvatskom narodu.» 

U intervjuu postulator među ostalim naglašava: «Merz nije svojina niti jedne udruge nego po 

svome formatu i karizmi pripada cijeloj Crkvi, njegov primjer je za svakoga. Njegova karizma 

može nadahnjivati razne udruge, kao i one vjernike koji nisu članovi niti jedne od njih.» 
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Zagreb, 16. rujna 2002. 

Ivan Merz u dokumentu Hrvatske biskupske konferencije  

“Na svetost pozvani” 

 
Na blagdan Velike Gospe 2002. hrvatski su biskupi potpisali dokument «Na svetost 

pozvani» koji sadrži pastoralne smjernice na početku trećeg tisućljeća kao početak ostvarenja 

programa što ga je Papa Ivan Pavao II. dao cijeloj Crkvi na završetku godine Velikog jubileja 

u svome apostolskom pismu «Ulazeći u novo tisućljeće». Dokument HBK je predstavljen 

javnosti u mjesecu rujnu ove godine. U poglavlju koje nosi naslov «Vjernici laici u ostvarivanju 

pastirskog poslanja Crkve» br. 92 spominje se i časni sluga Božji Ivan Merz ovim riječima: 

«Radosni smo i Bogu zahvalni što je naša Crkva u daljoj i bližoj prošlosti imala tolike 

svete vjernike laike koji su na raznim razinama, u različitim prilikama i mjestima ostvarivali 

kršćansko poslanje… Dok se nadamo da će doskora sluga Božji Ivan Merz, jedan iz redova 

naših vjernika laika, biti uzdignut na oltar, moramo također konstatirati da je dugo razdoblje 

komunizma…ostavilo dubok negativan trag s obzirom na prisutnost apostolata laika u našoj 

Crkvi, pa je stoga, jedan od naših velikih i neodgodivih zadataka njegovo ponovno oživljavanje 

i razvijanje na svim razinama.» (br. 92) 

 

 

Varaždin, 16. rujna 2002. 

Održan “Tjedan Ivana Merza”  

u organizaciji Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika 

 
Misnim slavljem u varaždinskoj katedrali Uznesenja Marijina i predavanjem postulatora 

kauze za beatifikaciju Ivana Merza o. Božidara Nagya u Biskupskom ordinarijatu u subotu 21. 

rujna te nedjeljnim misama i izlaganjima o Merzu u varaždinskoj budućoj župnoj crkvi Dobrog 

Pastira završio je “Tjedan Ivana Merza”. Tjedan je u sklopu priprema za beatifikaciju toga 

Časnog sluge Božjeg od 16. do 22. rujna organiziralo Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih 

djelatnika. O. Nagy izlagao je o temi “Časni sluga Božji Ivan Merz – prosvjetni djelatnik, 

ususret beatifikaciji”. Svetu misu predvodio je u katedrali varaždinski biskup Marko Culej. 

Nakon misnog slavlja o. Božidar je u Biskupskom ordinarijatu 

govorio o samoj kauzi koja je trajala pune 44 godine te proglašenju 

dekreta o herojskim krepostima dr. Ivana Merza 5. srpnja ove godine. 

Istaknuvši važnost pripreme za dar beatifikacije I. Merza Svetog Oca 

te sveopće Crkve našem narodu i mjesnoj Crkvi, o. Božidar je nazočne 

članove Hrvatskoga katoličkog društva prosvjetnih djelatnika 

Varaždinske biskupije te ostale nazočne upoznao sa životom i radom 

budućeg blaženika, koji je rođen 1896. g. u Banjoj Luci, a umro vrlo 

mlad 1928. g. u Zagrebu. “Merz je bio čovjek duboke vjere potpuno 

prožet Bogom, a kao angažirani laik ostvarivao je svetost u 

svakodnevnom životu. Upravo su na to pozvani svi članovi Crkve što 

je posebno naglašeno nakon II. vatikanskog koncila. U Merzu se kao intelektualcu spajaju 

znanost i vjera, a kao angažirani laički apostol bio je odgojitelj ondašnje mladeži što je aktualno 

i u današnje vrijeme”, istaknuo je o. Božidar, pozvavši nazočne na pomoć i podršku kako bi lik 

i djelo Časnog sluge Božjega Ivana Merza upoznalo što više ljudi, posebno djece i mladeži. 

Izlaganja o dr. Ivanu Merzu postulator kauze o. Božidar Nagy održao je i 22. rujna u tijeku 

prijepodnevnih misa u budućoj župnoj crkvi Dobrog Pastira varaždinske župe sv. Fabijana i 

Sebastijana. 
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Tjedan Ivana Merza započeo je u Osijeku i nastavljen je raznim gradovima gdje djeluje 

HKDPD. Gradovi koje je posjetio postulator Merzove kauze gdje je održao predavanje i služio 

sv. mise za beatifikaciju bili su ovi: Osijek, Slav. Brod, Zagreb, Sisak, Bjelovar i na kraju 

Varaždin 

 

Sarajevo, Banja Luka, 17. rujan 2002. 

Poslanica biskupa Bosne i Hercegovine  

za pripremu proglašenja blaženim Ivana Merza  

 
Biskupi BiH-a, banjolučki biskup i predsjednik BK BiH Franjo Komarica, vrhbosanski 

nadbiskup i metropolit kardinal Vinko Puljić, biskup mostarsko-duvanjski i trajni upravitelj 

trebinjsko-mrkanski Ratko Perić te pomoćni biskup vrhbosanski Pero Sudar, uputili su 17. rujna 

ove godine vjernicima pastirsko pismo uz proglašenje blaženim časnog sluge Božjega Ivana 

Merza (1896-1928). Pismo nosi naslov “U susret proglašenju blaženim člana Katoličke crkve 

rođenom na području Vrhbosanske metropolije”. Merzovo specifično podrijetlo, njegova široka 

kultura, stjecana od rodne Banje Luke preko Beča i Pariza do Zagreba i Rima, različita životna 

iskustva i njegov duboki kršćanski osjećaj, čine ga ne samo modernim hrvatskim, nego 

europskim svecem bliskim slavenskom, latinskom, germanskom i francuskom mentalitetu. 

Premda je živio relativno kratko, svojim apostolskim žarom, zapaljenim na božanskom ognju 

Kristove nazočnosti u Crkvi,obasjao je životne staze mnogim svojim suvremenicima, kao 

igeneracijama koje dođoše iza njega, sve do ove naše generacije katolika”, ističu 

bosanskohercegovački biskupi. Na početku pisma ističe se kako za mladoga katoličkog laika 

Ivana Merza, osobe na vrlo odgovornom mjestu u Crkvi nedavno rekoše, da je "suvremeni 

svetac europskog formata, koji daleko nadilazi granice svoje domovine”. Biskupi stoga sve 

vjernike pozivaju da se molitvom, ali i na druge načine što temeljitije duhovno pripreme za 

proglašenje blaženim časnog sluge Božjega Ivana Merza. Uz to biskupi sve potiču da uznastoje 

“bolje upoznati ovaj divni svetački lik”. U nastavku opširnog pisma progovara se o liku i djelu 

sluge Božjega Ivana Merza. Ističući izvanrednu osobnost dr. Ivana Merza, u pismu se ističe 

kako je ona “privlačila i privlači svakog tko se trudi u svome životu ideal kršćanskog življenja 

dovesti do savršenosti, do svetosti”. Podsjećajući na kraju kako je Merz svojim zagovorom 

pomogao mnogima, koji su mu se utekli u svojim duhovnim i tjelesnim potrebama te na čudesno 

ozdravljenje od neizlječive bolesti Anice Ercegović, biskupi potiču sve vjernike da se u svojim 

potrebama obraćaju njemu za zagovor, preporučujući posebno Merzovu zagovoru “naše mlade 

i sve naše katoličke laike u javnom životu Crkve i zemlje”.            

Cjelovit tekst poslanice Biskupa Bosne i Hercegovine može se naći na web stranici 

Ivana Merza  u direktoriju «Kardinali i Biskupi o Ivanu Merzu». 

 

 

Sisak, 5. listopada 2002. 

Ivan Merz u gimnaziji u Sisku 

 
U povodu dana učitelja koji se u svijetu obilježava 5. listopada, u sisačkoj gimnaziji, 

postavljena je prigodna izložba o Ivanu Merzu. Pod vodstvom vjeroučiteljica Maje Mojsinović 

i Đurđice Friš vjeroučenici su pripremili tekstove i fotografije koji su bili izvješeni na velikom 

panou. Tom prigodom podijeljene su učenicima i sličice časnog sluge Božjega s molitvom i 

njegovom kratkom biografijom. 
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Dubrovnik, 9. listopada 2002. 

Tribina o Ivanu Mezu i Mariji od Propetog Petković 

 
Tribina o Ivanu Mezu i Mariji od Propetog Petković održana je 9. listopada u 

novootvorenoj dvorani bl. Alojzija Stepinca u Dubrovniku. O životnom putu Marije od 

Propetog Petković, utemeljiteljice izvorne hrvatske franjevačke Družbe Kćeri Milosrđa, 

govorila je članica Družbe s. Ksenija Režić. Inž. Branko Korbar iz Zagreba govorio je o životu 

aktivnoga katoličkog laika Ivana Merza, koji se rodio 1896. godine u Banjoj Luci, gdje je 

završio gimnaziju. U tijeku šestogodišnjeg boravka u Zagrebu aktivno radi na odgoju hrvatske 

mladeži u organizacijama, ali i u privatnim susretima. Iz njegove bogate pisane ostavštine 

vidljiva je njegova ljubav prema euharistiji, Mariji, Crkvi, Papi. Svoje znanje i ljubav nesebično 

je darivao drugima, ističući kako je katolička vjera njegov životni poziv. Dr. Ivan Merz umro 

je u 32. godini života, 10. svibnja 1928. godine u Zagrebu. Dekret o njegovim herojskim 

krepostima proglašen je zajedno s Dekretom o Mariji Petković. 

 

 

Banja Luka, 17. listopada 2002. 

Četvrti svećenički sabor banjolučke biskupije posvećen Ivanu Merzu  

i pripremi njegove beatifikacije 

 
U prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banja Luci u srijedu 16. listopada održan je 

četvrti po redu Svećenički sabor svećenika Banjolučke biskupije. Na saboru je uz domaćeg 

biskupa Franju Komaricu sudjelovalo pedesetak redovničkih i dijecezanskih svećenika koji su 

u pastoralnoj službi. Budući da se bliži dan proglašenja blaženim časnog sluge Božjega Ivana 

Merza, rođenog u toj biskupiji, to je i Sabor svećenika Banjolučke biskupije bio posvećen 

razmišljanju i dogovaranju svećenika o aktivnostima koje treba poduzeti kao pripravu na taj 

radosni događaj. Glavni predavač bio je postulator Merčeve kauze o. Božidar Nagy, isusovac. 

Na početku susreta biskup Komarica je podsjetio na 40. obljetnicu početka Drugog vatikanskog 

sabora istaknuvši kako je Ivan Merz u neku ruku bio preteča Koncila. Drugo je predavanje 

održao dr. fra Velimir Blažević na temu “Crkvenost Ivana Merza”, istaknuvši Merčevu 

nepokolebljivu ljubav prema Crkvi i papinstvu, te njegovu odanost hijerarhiji i veliko 

poštovanje koje je gajio prema svećenicima i njihovoj službi. Treće je izlaganje održao o. Nagy 

koji je najprije govorio o stanju Merčeve kauze, istaknuvši da je 5. srpnja potpisan dekret o 

herojskim krepostima časnog sluge Božjega Ivana Merza, a da se do Božića očekuje 

potpisivanje dekreta o čudesnom uslišanju koje se traži za proglašenje blaženim. Zatim je sažeto 

iznio “Aktualnost poruke Ivana Merza za naše vrijeme”, osobito naglasivši činjenicu da je Merz 

svoju svetost ostvario kao katolički laik, vrhunski intelektualac, koji je u trenutku svoje prerane 

smrti bio dovoljno mlad da bi mladima bio uzor, a dovoljno zreo da bi ga i odrasli mogli kao 

takvog prihvatiti. Iznijevši na kraju što Postulatura sve poduzima u pripravi na očekivanu 

beatifikaciju, koja bi možda mogla uslijediti koncem svibnja ili početkom lipnja iduće godine, 

potaknuo je raspravu među svećenicima, osobito vezano uz konkretne aktivnosti koje treba 

poduzeti: još intenzivniju molitvu na tu nakanu, upoznavanje s Merčevim likom putem 

tiskovina, filma i interneta, te pouke vjernika i natjecanja školske djece i mladeži u vidu 

kateheza i kviza. 
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Vancouver, Kanada, 21. listopada 2002. 

Nova pjesma u čast Ivanu Merzu 

 
Hrvatska pjesnikinja Vera Valčić Belić, rodom iz Osijeka, koja već dugi niz godina živi 

u inozemstvu, u Vancouveru u Kanadi, nedavno je boravila u domovini gdje je predstavila svoju 

zbirku pjesama pod naslovom «Zapaljene svijeće». Sve su njezine pjesme nastale daleko od 

domovine, na obalama Tihog oceana (Vancouver) i ispunjene su ljubavlju i čežnjom za svojom 

domovinom. Vrativši se natrag u Kanadu svojim lijepim pjesmama koje se mogu naći na 

adresi   http://www.ffdi.hr/mep/vera/index.htm   dodala je još jednu, najnoviju, posvećenu 

časnom slugi Božjemu Ivanu Merzu. Donosimo je u cijelosti: 

  

I v a n u    M e r z u 

Mlad, tražio si put 

i susreo Krista. 

Upalio si svijeću 

svoje ljubavi 

za Crkvu i Gospodina 

i poklonio je hrvatskoj mladeži. 

A kad se tvoj život 

prerano ugasio 

tvoj primjer 

kao neugasiva svijeća 

Božjeg Voska 

svijetli i dočekuje 

nova pokoljenja mladih 

da ostvare i prenesu 

tvoje ideale 

na sva vremena. 

Blaženi uzore 

Hrvatskog Zavjeta.     

VVB 

 

 

Krk, 20. listopada 2002. 

Najavaljeno pastirsko pismo hrvatskih biskupa  

o Ivanu Merzu i s. Mariji Petković 

 
Od 20. do 23. listopada 2002. g. u prostorijama Biskupskog dvora u Krku održano je 

jubilarno, dvadeset i peto, plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije. Uz sve članove 

HBK zasjedanju su prisustvovali i mons. Giulio Einaudi, apostolski nuncij u RH; delegat 

Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, mons. Franjo Komarica, biskup banjalučki i 

predsjednik BKBiH; delegat BKJ mons. Ivan Penzes, biskup subotički te mons. Ilija Janjić, 

biskup kotorski. Na zasjedanju je zaključeno da se, polazeći od posljednjeg dokumenta HBK – 

pastoralnih smjernica na početku trećeg tisućljeća “Na svetost pozvani”, pripremi pastirsko 

http://www.ffdi.hr/mep/vera/index.htm
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pismo kojim će se vjerničkoj javnosti predstaviti aktualnost likova časnih slugu Božjih Ivana 

Merza i s. Marije od Propetoga Petković. 

 

 

Sarajevo, 28. listopada 2002. 

O časnom sluzi Božjem Ivanu Merzu  

na redovnom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine 

 
U prostorijama nadbiskupskog Ordinarijata u Sarajevu održano je 28. do 30.  listopada 

26. redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Predsjednik BK BiH 

banjolučki biskup Franjo Komarica pozdravljajući nazočne izrazio je radost što će Papa u 25. 

godini svoje papinske službe proglasiti prvog blaženika iz BiH, Banjolučanina, časnog slugu 

Božjeg dr. Ivana Merza. Posebna pozornost bila je posvećena pastoralnim planovima za 

razdoblje od 2002. do 2005. 

"Najavljeno proglašenje blaženim časnog sl. Božjega dr. Ivana Merza potiče nas da 

planiramo dodatne potrebne duhovno-pastoralne akcije, kako bi se vjernici naše metropolije što 

bolje pripremili za taj jedinstveni događaj u našoj Crkvi", istaknuo je biskup Komarica. 

Prvoga dana zasjedanja Biskupi su u sarajevskoj katedrali slavili misno slavlje sa 

svećenicima i vjernicima grada Sarajeva. Misno slavlje predvodio je vrhbosanski nadbiskup 

kardinal Vinko Puljić zajedno s biskupima Marinom Srakićem, Ratkom Perićem, Franjom 

Komaricom, Perom Sudarom, dvadesetak svećenika i uz sudjelovanje brojnih vjernika. 

Predsjednik BK BiH banjolučki biskup Franjo Komarica obratio se okupljenima prigodnom 

homilijom u kojoj je govorio o poslanju Isusovih učenika u današnjem svijetu. "Čovjek je 

pozvan odgovoriti Božjem pozivu na svetost. Pozvani smo također biti vjerodostojni i neumorni 

radnici na širenju Kraljevstva Božjega.» Potom je nazočnima progovorio o liku Časnog sluge 

Božjega dr. Ivana Merza čije se proglašenje blaženim uskoro očekuje. 

U službenom priopćenju za zasjedanja BK BiH-a koje je objavljeno 31. listopada 2002. 

među ostalim stoji: «U očekivanju proglašenja blaženim Časnog Sluge Božjega Ivana Merza, 

prvog kandidata za oltar iz BiH i to iz redova laika, biskupi su saslušali izvješće biskupa Franje 

Komarice o pastoralnim akcijama koje se poduzimaju i koje se planiraju na području 

Banjolučke biskupije, čitave Metropolije i od strane Postulature za što bolju i  sveobuhvatnu 

pripremu Crkve u hrvatskom narodu za njegovo proglašenje. Istaknuli su, da u kontekstu te 

priprave, posebnu brigu treba posvetiti formaciji katoličkog laikata kod nas. Biskupi su također 

odlučili uputiti pismo zahvale i molbe Svetom Ocu Ivanu Pavlu II.» – stoji u priopćenju za 

zasjedanja BK BiH-a. 

 

 

Vatikan, 5. studenoga 2002. 

U Vatikanu definitivno potvrđeno čudo  

po zagovoru Ivana Merza 

 
Danas, 5. studenog 2002. prije podne u Kongregaciji za kauze svetaca u Vatikanu 

održana je redovita skupština Kardinala i Biskupa, članova iste Kongregacije na kojoj je 

definitivno potvrđeno čudesno ozdravljenje koje se dogodilo po zagovoru časnog sluge Božjega 

Ivana Merza, a koje je predstavljeno u postupku za beatifikaciju Ivana Merza. O čudesnom 

ozdravljenju Anice Ercegović i njegovoj znanstvenoj neobjašnjivosti dali su još 23. svibnja 

2000. svoje mišljenje najprije hrvatski liječnici dr. Mladen Pajtler i dr. Branko Šegec. 8. svibnja 

2002. komisija od pet vatikanskih liječnika nakon što je proučila slučaj i popratnu 



39 
 

dokumentaciju jednoglasno se izjasnila da se ozdravljenje Anice Ercegović ne može objasniti 

prirodnim putem te da je znanstveno neobjašnjivo. Potom je prije dva mjeseca, 13. rujna 2002. 

komisija vatikanskih teologa proučila ovo ozdravljenje i potvrdila da se čudo stvarno dogodilo 

u povezanosti s časnim slugom Božjim Ivanom Merzom i da ga se ima pripisati njegovu 

posredovanju i zagovoru. Ovo čudesno ozdravljenje po zagovoru  Ivana Merza danas je 

potvrdila i posljednja instanca Kongregacije, tj. skupština Kardinala i Biskupa i time je u 

potpunosti završen kanonski postupak za utvrđivanje čuda. 

Nakon što je 5. srpnja ova godine proglašen dekret o herojskim krepostima Ivana Merza, 

dekret o ovom čudesnom ozdravljenju bit će svečano proglašen u Vatikanu u Papinoj 

nazočnosti idućeg mjeseca prosinca. Time će postupak za beatifikaciju Ivana Merza s pravno 

kanonske strane biti u potpunosti  dovršen i bit će ispunjeni svi uvjeti za proglašenje blaženim 

časnog sluge Božjega koje se očekuje u svibnju iduće godine prigodom trećeg Papinog pohoda 

Hrvatskoj. 

           Anica Ercegović, rođena 1905. u Gradusi kraj Sunje u svojoj 19. godini teško je oboljela 

od tuberkuloze pluća koja je u ono vrijeme bila neizlječiva bolest. Kroz šest godina uzalud je 

pokušavala razna liječenja, ali bez ikakvog uspjeha. U srpnju 1930. počela je moliti devetnicu 

Ivanu Merzu za ozdravljenje. Posljednjeg dana devetnice došla mu je na grob u Zagreb, gdje se 

ponovno iskreno molila. Vratila se kući potpuno zdrava. Nakon tri mjeseca dr. Vladimir 

Čepulić, specijalista za plućne bolesti, koji ju je bezuspješno liječio, dao joj je svjedodžbu da 

je potpuno zdrava. U punom zdravlju Anica Ercegović proživjela je više od 50 godina da nije 

više išla liječniku niti trošila bilo kakve lijekove. Umrla je 1987. god. u 82. godini života. 

Cijeloga života bila je  trajno zahvalna Bogu koji joj je po zagovoru časnog sluge Božjega Ivana 

Merza udijelio dar zdravlja. 

 

 

Velika Gorica, 11. studenoga 2002. 

Predavanje o Merzu u srednjoj školi u Velikoj Gorici 

 
Na poziv ravnateljice srednjoškolskog centra u Velikoj Gorici postulator o. Božidar 

Nagy održao je u ponedjeljak 11. studenog predavanje za profesore i učenike škole o liku Ivana 

Merza kao prosvjetnog djelatnika i budućeg sveca katoličke Crkve. Na predavanju su 

sudjelovali gotovo svi profesori koji su sa zanimanjem pratili izlaganje i prikaz života i djela 

ovog srednjoškolskog profesora koji će biti uzdignut na čast oltara da bude uzor također i 

svojim kolegama prosvjetnim djelatnicima. 

 

 

Zagreb, 16. studenoga 2002. 

Natjecanje za vjeroučenike zagrebačke nadbiskupije o Ivanu Merzu 

 
Katehetski ured Zagrebačke nadbiskupije organizira tijekom školske godine 

2002./2003. za vjeroučenike osnovnih i srednjih škola natjecanje iz poznavanja «Života, misli 

i djela Ivana Merza». Natjecanje će se održavati regionalno, a pobjedničke ekipe okupit će se 

na proljeće prigodom beatifikacije. Do sada se prijavilo oko 100 ekipa. 
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Varaždin, 16. studenoga 2002. 

Merz za vjeroučitelje u Varaždinu 

 

Stručni skup za vjeroučitelje varaždinske biskupije održan je u subotu 16. studenog u 

Biskupskom ordinarijatu u Varaždinu. Okupilo se oko 120 vjeroučitelja iz osnovnih i srednjih 

škola. Sve je okupljene na početku pozdravio biskup Marko Culej. Nakon predavanja mr. 

Damjana Korena koji je govorio o temi «Doprinos vjeroučitelja navjestiteljskom poslanju Crkve 

u školi i u župi», postulator kauze dr. Božidar Nagy održao je predavanje o Ivanu Merzu njegovu 

životu i odgojnom radu među katoličkom mladeži. Mnogi vjeroučitelji o Ivanu Merzu su malo 

znali pa im je ovo predavanje otkrilo duhovnu veličinu lika našega budućeg blaženika. Na kraju 

predavanja vjeroučiteljima su podijeljeni materijali o Merzu kao pomoćno sredstvo za 

informiranje mladeži o časnom sluzi Božjem Ivanu Merzu. 

 

 

Velika Gorica, 17. studenoga 2002. 

Ivan Merz u Velikoj Gorici 

U glavnoj župi «Marijina navještenja» u Velikoj Gorici, u nedjelju 17. studenog na poziv 

mjesnog župnika vlč. Josipa Frkina, postulator kauze za beatifikaciju Ivana Merza o. Božidar 

Nagy upoznao je vjernike župe s likom našeg budućeg blaženika. Kod svih pet misa održao je 

propovijed o Ivanu Merzu te je istaknuo njegovu duhovnu veličinu i njegovu svetost. Vjernicima 

su nakon sv. mise podijeljene sličice Ivana Merza, a mnogi su si nabavili i literaturu o njemu. 

 

 

Krk, 23. Studenoga 2002. 

Merz na kolokviju o biskupu Mahniću na Krku prigodom prijenosa 

njegovih posmrtnih ostataka u Krčku katedralu 

 
Prigodom prijenosa posmrtnih ostataka krčkog biskupa Antuna Mahnića iz Zagreba na 

Krk, gdje je veliki biskup vršio svoju pastirsku službu, bio je organiziran u Malinskoj kolokvij 

o životu i djelu ovog velikog biskupa koji je među brojnim inicijativama pokrenuo također i 

Hrvatski katolički pokret kojemu je pripadao i časni sluga Božji Ivan Merz. Na kolokviju je 

govorio i o. fra Vice Blekić i to o svjedočanstvima suvremenika. Među ostalim spomenuo je i 

časnog slugu Božjega Ivana Merza koji je biskupa Mahnića označio kao jednog od 

najznačajnijih crkvenih osoba. Biskup Mahnić prema Merzu bio je “jeka Rima” i “trublja 

papinstva”. Ivan Merz je o biskupu Mahniću napisao dva članka. Prvi članak na francuskom za 

francusku publiku, jer ga je smrt biskupa Mahnića zatekla na studiju u Parizu; članak je 

objavljen pod naslovom: «La vie et l’oeuvre d’un grand prelat de Yougoslavie», u časopisu 

«Les Amities francaises, br. 2, 1921, br. 8-10. Drugi članak o Mahniću Merz je napisao kasnije 

pod naslovom «Mahnićevim putem» (Orlovska misao, 1927./28., br. 3-4, str. 33-36.) 
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Zagreb, 23. studenoga 2002. 

Merz na skupu vjeroučitelja 

 

«I VJEROUČITELJU JE ŽIVOT KRIST» 

Stručni skup vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije 

23. studenoga 2002. godine u Velikoj dvorani Dječačkog sjemeništa na šalati, 

Voćarska 106, Zagreb 

  
Oko  500 vjeroučitelja  Zagrebačke nadbiskupije okupilo se u subotu 23. studenog na 

stručni skup u Dječačkom sjemeništu na šalati. Na početku skupa sve nazočne pozdravio je 

predstojnika Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije dr. Josip Jakšić ovim riječima: «Ovaj 

se naš susret održava u ozračju časnog sluge Božjega Ivana Merza, na što nas podsjeća i moto 

ovog susreta: ” I VJEROUČITELJU JE ŽIVOT KRIST!”  s njegovom umjetničkom slikom  i 

kraj nje raspetim Kristom. Znamo da je to lozinka svetoga Pavla, koju si je časni sluga Božji 

Ivan Merz uzeo za cilj u životu, a također ju je u testamentu stavio kao epitaf za svoj grob: 

MENI JE ŽIVOT KRIST, A SMRT DOBITAK. Ova lozinka vrijedi i za svakog pravog 

vjeroučitelja koji je svjestan da je prije svega pozvan svjedočiti i nasljedovati svoga Spasitelja, 

ako želi biti autentični vjeroučitelj. U tome nam želi pomoći i tome doprinijeti i ovaj naš 

današnji susret vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije. Svojim naslovom već prvo predavanje, 

koje ima mr. Damjan Koren, govori o doprinosu vjeroučitelja  odgojno – navjestiteljskom 

poslanju Crkve u školi i župnoj zajednici. Toga poslanja nema bez nasljedovanja Isusa Krista 

u svagdašnjem životu. To će nam konkretno još više osvijetliti drugo predavanje, koje će održati 

pater dr. Božidar Nagy, postulator kauze za proglašenje blaženim časnog sluge Božjega Ivana 

Merza o velikom liku profesora, katehete u praksi i našeg budućeg blaženika pod naslovom: 

”Život, djela i misli dr. Ivana Merza”.  Pod zaštitu našeg budećeg blaženika stavljamo ovaj naš 

susret i sve ono što će u ovom našem susretu izići na vidjelo kao potreba nasljedovanja onoga 

što je Merz živio i svjedočio u svom životu prije Drugog vatikanskog koncila, a što bismo mi 

na njegov način kao vjeroučitelji danas trebali ostvarivati.” Nakon predavanja mr. Damjana 

Korena slijedilo je predavanje postulatora o. Božidara Nagya o Ivanu Merzu, njegovom životu 

i djelu. Vjeroučiteljima je predočena jedinstvenost i originalnost budućeg blaženika koji im je, 

zbog svetosti života i predanosti u naviještanju i odgajanju u vjeri, dan za primjer. 

Vjeroučiteljima su podijeljeni i prigodni tiskani materijali koji će im pomoći u informiranju 

vjeroučenika o budućem blaženiku. 

 

 

Vatikan, 28. studenoga 2002. 

Kardinal Puljić zamolio papu da Merza proglasi blaženim u Banjoj Luci 
 

Papa Ivan Pavao II. primio je 28. studenoga u posebnu audijenciju vrhbosanskog 

nadbiskupa kardinala Vinka Puljića, koji je ovih dana boravio u Rimu. Papa se, prema 

kardinalovim riječima, posebno zanimao za beatifikaciju Ivana Merza, jer će to biti prvi 

blaženik iz BiH. Prema pisanju talijanske informativne agencije Adnkronos, kardinal Puljić 

zamolio je Papu da na proljeće dođe proglasiti blaženim Ivana Merza u njegovo rodno mjesto 

Banju Luku, jer bi to bilo veliko duhovno ohrabrenje za vjernike ne samo tog područja, već i 

cijele Bosne i Hercegovine, koja je i u nedavnoj prošlosti dala Crkvi više mučenika i mučenica. 
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Đakovo, 3. prosinca 2002. 

Ivan Merz na duhovnoj obnovi  

svećenika đakovačke biskupije 

  

Na početku Došašća bila je organizirana u Đakovu duhovna obnova za svećenike 

đakovačke biskupije kojoj je prisustvovalo 120 svećenika. Tom prigodom postulator za 

beatifikaciju Ivana Merza  o. Božidar Nagy ukratko je informirao nazočne svećenike o stanju 

Merčevog procesa  i svima su bili podijeljeni upravo izašli materijali i slike Ivana Merza 

namijenjeni za vjernike. Također su svi svećenici dobili i upravo izašlu  zbirku  govora, 

propovijedi i izjava koje je izrekao Kardinal Franjo Kuharić o Ivanu Merzu od 1973. do 2002. 

 

 

Zagreb, 4. prosinca 2002. 

Hrvatski katolički radio o Ivanu Merzu 

  
Hrvatski katolički radio posvetio je 4. prosinca u poslijepodnevnom terminu jednoipo 

satnu emisiju posvećenu budućim hrvatskim blaženicima časnim slugama Božjim Ivanu Merzu 

i s. Mariji Petković. Gosti emisije bili su banjalučki biskup Franjo Komarica, koji je za tu 

prigodu došao iz Banja Luke, zatim postulator kauze Ivana Merza, o. Božidar Nagy, te 

provincijalka sestara Kćeri Milosrđa. 

 

 

Zagreb, 5. prosinca 2002. 

Objavljen prvi svezak materijala za pripremu  

proglašenja blaženim Ivana Merza 

 
U povodu priprema za proglašenje blaženim časnog sluge Božjega Ivana Merza, 

Katehetski ured Zagrebačke nadbiskupije u suradnji s Postulaturom Ivana Merza objavio je prvi 

svezak Materijala o Ivanu Merzu koji su namijenjeni za svećenike, vjeroučitelje i voditelje 

katoličkih udruga kao pomoćno sredstvo za održavanje propovijedi, kateheza i predavanja o 

budućemu hrvatskom blaženiku. Tako je u prvom svesku odmah 

na početku doneseno pismo predsjednika Vijeća HBK za 

katehizaciju đakovačkoga i srijemskog biskupa Marina Srakića 

svim vjeroučiteljima uoči početka nove vjeronaučne godine 

2002./2003. o potrebi pripreme djece i mladih za proglašenje 

blaženim Ivana Merza. Tu su potom ostali dokumenti: izjave Pape 

Ivana Pavla II. i kardinala Franje Kuharića o Ivanu Merzu, poruka 

bosansko-hercegovačkih biskupa u povodu priprema za 

proglašenje blaženim, te članak biskupa Mije škvorca “Svetac 

zagrebačkog asfalta” objavljen u “Glasu Koncila”. U drugom 

dijelu prvoga sveska doneseni su materijali iz života i djelovanja časnog sluge Božjega, koji 

mogu poslužiti za izradu kateheza za djecu i mladež. Na kraju su dodani i tekstovi za kviz-

tombolu o liku i mislima Ivana Merza. Brojni svećenici i vjeroučitelji već su primili taj prvi 

svezak, a ostalima će biti dostavljeni prije Božića. U planu je još nekoliko svezaka u kojima će 

biti obrađeni svi vidovi svetačke osobe i duhovnosti časnog sluge Božjega Ivana Merza. 
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5. prosinca 2002. 

U stvari: “blaženi nemar” 

 
U listu “Slobodna Dalmacija” od 5. prosinca 2002. na str. 9. objavljen je članak pod 

gornjim naslovom   “BLAŽENI NEMAR”. Napisao ga je Ivan UGRIN novinar istoga lista, 

dobitnik nagrade “Marija Jurić Zagorka” za 2001. g. Hrvatskog novinarskog društva koja mu 

je dodijeljena u studenom 2002..  Ivan Ugrin je također i član Hrvatskoga društva katoličkih 

novinara. Članak donosimo u cijelosti kako ga je objavila Slobodna Dalmacija: 

„Bolje je da Papa proglasi Merza blaženim u Banjoj Luci kad u Hrvatskoj nema interesa 

za to. Boraveći ovih dana u Rimu, vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, zamolio je 

papu Ivana Pavla II. da na proljeće dođe proglasiti blaženim Ivana Merza u njegovo rodno 

mjesto Banju Luku, "jer bi to bilo veliko duhovno ohrabrenje za vjernike ne samo tog područja 

nego i cijele Bosne i Hercegovine". Osim toga, Papu je u ime državnoga Predsjedništva u posjet 

BiH pozvao i Ivan Mišić, novoizabrani veleposlanik susjedne države pri Svetoj Stolici. 

Vatikanski državni tajnik kardinal Angelo Sodano, potvrdio je da se osmišljavaju planovi za 

mogući Papin drugi dolazak u BiH, koji bi bio vezan uz beatifikaciju Ivana Merza, rođenoga 

Banjolučanina. Još prije nekoliko mjeseci tek se stidljivo najavljivalo da bi se Merčeva 

beatifikacija umjesto u Hrvatskoj mogla dogoditi u susjednoj Bosni i Hercegovini. Kao jedan 

od onih koji se najviše zalagao za tu ideju bio je banjolučki biskup Franjo Komarica, koji je i 

proteklih godina najčešće od svih hrvatskih biskupa, uz časnu iznimku blagopokojnog kardinala 

Franje Kuharića, podržavao Merčevu kauzu i javno govorio u prilog ubrzavanja puta prema 

časti oltara apostola hrvatske katoličke mladeži s početka 20. stoljeća. Komarica još uvijek nije 

službeno pozvao Svetog Oca da posjeti Banju Luku, ali po svemu sudeći, predsjednik 

Biskupske konferencije BiH učinit će to ovih dana u Rimu, kada Papa i svečano proglasi dekret 

o čudu na zagovor Ivana Merza, Marije Petković i drugih kandidata za oltar. To će biti zadnji 

korak prije beatifikacije, koja se nakon toga očekuje u proljeće iduće godine. Zanimljivo je 

ipak, kako već duže vrijeme hrvatski biskupi kao da ne mare za to što se Ivan Merz i Marija 

Petković približavaju časti oltara. Istini za volju, dubrovački je biskup nedavno uputio pismo 

vjernicima u povodu priznavanja čuda po zagovoru Marije Petković, a đakovačko-srijemski 

biskup, ujedno i predsjednik Vijeća za katehizaciju HBK, na početku vjeronaučne godine uputio 

je poruku svim vjeroučiteljima i katehetama u pripravi za proglašenje blaženim Ivana Merza. 

Međutim, zajedničke poruke hrvatskih biskupa još uvijek nema. Za razliku od njih biskupi BiH, 

Komarica, Perić, Sudar, na čelu s kardinalom Puljićem, uputili su još 17. Rujna opsežnu 

poslanicu o časnom Sluzi Božjemu za pripremu njegove beatifikacije. I dok je Merz najveći 

trag za života i djelovanja ostavio u Zagrebu, gdje je i umro, i tijelo mu počiva u bazilici Srca 

Isusova, neshvatljivo je toliko ignoriranje zagrebačkog nadbiskupa koji o Merzu šuti kao da 

nije riječ o velikanu duha koji je bio pionir Katoličke akcije u Hrvatskoj. 

 

U svakom slučaju, Papa će uskoro Merza proglasiti blaženim, a kad se sve zbroji i 

oduzme, možda je i bolje da to učini u Banjoj Luci, kad već u Crkvi u Hrvatskoj mnogima nije 

osobito stalo do toga. Uostalom, poznata je činjenica da o tolikim svojim velikanima duha ne 

vodimo dovoljno računa, i da nije intervencija sa strane mnogi od njih nikada ne bi bili uzdignuti 

na čast oltara.“                         Ivan Ugrin 

 

 

 

 

 

http://ivanmerz.hr/u-stvari-blazeni-nemar/
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Zagreb, 12. prosinca 2002. 

Ivan Merz u pismu biskupa zagrebačke metropolije  

u povodu 150. obljetnice te crkvene pokrajine 

 
U povodu 150. obljetnice utemeljenja zagrebačke metropolije, devet  biskupa ove 

crkvene pokrajine kojoj pripadaju zagrebačka, varaždinska, požeška i đakovačka i srijemska 

biskupija, uputili su pismo svećenicima, redovničkim zajednicama i vjernicima Zagrebačke 

metropolije. U pismu biskupi spominju kako slaveći tu obljetnicu žele vidjeti i vrednovati sve 

one osobe i sve one događaje koji su obilježili proteklo razdoblje te crkvene i narodne povijesti. 

“štoviše, ne želimo zaboraviti ništa od dobra koje smo kao Crkva baštinili od prijašnjih minulih 

stoljeća kršćanstva na ovome tlu, osobito baštinu svetosti, primjer mnogih mučenika i 

svjedočanstva tolikih muževa i žena koji su ugradili sebe, svoj život i rad, svoje patnje i 

stradanja, svoje radosti i nade u sve ono što smo mi naslijedili i za što osjećamo odgovornost 

da primljeno čuvamo, unapređujemo i predamo budućim naraštajima”. 

Nakon što su naveli svece, blaženike i ostale duhovne velikane crkvenog života biskupi 

spominju također i Ivana Merza ovim riječima: «Naša se Crkva ponosi i slugama Božjim: 

Ivanom Merzom, koji je na glasu svetosti umro u Zagrebu 10. svibnju 1928, a čije proglašenje 

blaženim uskoro očekujemo; fra Antom Antićem (umro u Zagrebu 1965) i fra Vendelinom 

Vošnjakom (umro u Zagrebu 1933).» 

 

 

Zagreb, 13. prosinca 2002. 

Najavljeno proglašenje dekreta o čudu budućih hrvatskih blaženika 

 
U petak 20. prosinca 2002. u Vatikanu u nazočnosti Svetoga Oca Ivana Pavla II. bit će 

proglašeni dekreti o čudesima koja su se dogodila po zagovoru časnog Sluge Božjega Ivana 

Merza i časne službenice Božje Marije Propetog Petković. Proglašenjem ovih dekreta bit će u 

potpunosti dovršeni njihovi postupci za beatifikaciju i time će biti ispunjeni svi uvjeti za njihovo 

proglašenje blaženima čemu se nadamo u proljeće 2003. godine. Dok s radošću i u zahvalnosti 

Bogu očekujemo taj dogadjaj molimo za zdravlje Svetoga Oca!   

 

 

Požega, 14. prosinca 2002. 

O Ivanu Merzu na susretu vjeroučitelja laika u Požegi 

 
U subotu 14. prosinca 2002., održan je u Požegi u biskupskom dvoru adventski susret i 

duhovna obnova za vjeroučitelje laike požeške biskupije. Duhovnu obnovu vodio je 

dehonijanac o. Zvonko Serment. U drugom dijelu susreta govorio je postulator o. Božidar Nagy 

o budućem hrvatskom blaženiku Ivanu Merzu. Svim nazočnim vjeroučiteljima kojih je bilo 

preko šezdeset, podijeljene su sličice i tiskani materijali za upoznavanje života i djela časnog 

sluge Božjega. Susret je zaključen svetom misom koju je u kapeli sv. Lovre predvodio požeški 

biskup Antun Škvorčević. U svojoj propovijedi biskup Škvorčević je istaknuo lik Ivana Merza 

i postavio ga je za uzor vjeroučiteljima. To je naglasio još jednom na kraju svete mise prije 

blagoslova rekavši kako Ivan Merz  kao vjerni sin Crkve svijetli svima, a napose vjeroučiteljima 

svetošću svoga života i apostolskim angažmanom te nam svima treba biti uzor. 
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 Zagreb, 16. prosinca 2002. 

Obilježena 106. obljetnica rođenja Ivana Merza 

 
U ponedjeljak 16. prosinca 2002. u 19 sati u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, gdje 

počiva tijelo časnog sluge Božjega Ivana Merza koncelebriranom euharistijom obilježena je 

106. obljetnica njegova rođenja. Ivan Merz rođen je na taj dan 1896. god. U Banjoj Luci. Misno 

slavlje predvodio je vlč. Zvonimir Matijević, župnik glavne banjalučke župe Pohođenja 

Marijina u kojoj je časni sluga Božji rođen, kršten i upisan u maticu krštenih. Propovijedao je 

postulator kauze o. Božidar Nagy koji je u propovijedi naglasio da će u petak 20. o.mj. 

proglašenjem dekreta o čudu biti potpuno dovršen kanonski postupak za Merčevu beatifikaciju 

i time će biti ispunjeni svi uvjeti za njegovo proglašenje blaženim koje se očekuje na proljeće 

iduće godine. Postulator je još naglasio kako se časni sluga Božji upravo u ovoj Bazilici uzdizao 

prema svetosti dolazeći u nju svakodnevno na molitvu i sudjelujući na sv. misi i pričesti. Nakon 

završene sv. mise izmoljena je molitva na grobu Ivana Merza a vjernicima su potom ponuđeni 

najnoviji tiskani materijali za upoznavanje osobe i svetosti časnog sluge Božjega. Među tim 

materijalima posebnu pozornost pobudila je upravo ovih dana nova knjiga propovijedi i govora 

Kard. Franje Kuharića o budućem blaženiku pod naslovom «Ivan Merz čudo milosti Božje». 

Istoga dana u Nadbiskupskoj gimnaziji na šalati u Zagrebu održana je duhovna obnova 

za đake i profesore koju je predvodio o. Bonaventura Duda. U svome govoru prigodom 106. 

Merčevog zemaljskog rođendana o. Duda je posebno istaknuo svetački lika Ivana Merza, koji 

je bio šest godina profesor na ovoj gimnaziji i koji je svojim đacima bio ne samo profesor nego 

i odgojitelj i to u prvom redu primjerom svetosti svoga života. 

 

 

Požega, 16. prosinca 2002. 

Biskup Škvorčević o Ivanu Merzu  

i s. Mariji Petković u svojoj Božićnoj poslanici 

  

Dana 16. prosinca 2002., koji je i dan rodenja Ivana Merza, požeški biskup Antun 

Škvorčević uputio je vjernicima svoje biskupije božićnu poruku u kojoj medu ostalim biskup 

piše: «Spominjuci se minule jeseni pete obljetnice uspostave Požeške biskupije a ovih dana 150. 

godišnjice Zagrebačke crkvene pokrajine, bili smo na tragu velike istine, da usred mijena, 

nevolja, stradanja i neuspjeha ima neka snažna dubina našeg postojanja koja sve nosi, daje smisao 

i čvrstinu našem trajanju. To iskustvo posebno nam je dohvatljivo u Crkvi kao Božjem djelu te 

ima svoje osobito očitovanje u pojedinim duhovnim velikanima naše prošlosti. U tom smislu 

papa Ivan Pavao II. ovih dana uz bl. Alojzija Stepinca stavlja nam pred oči Ivana Merza i s. 

Mariju od Propetog Petković, koje će uskoro proglasiti blaženima. Ta dubina i snaga povijesti i 

svemira jest ljubav Božja, neuništivi temelj života i ljudskog postojanja, očitovana u Isusu Kristu 

kao središtu ljudske povijesti.» 

 

Vatikan, 20. prosinca 2002. 

U Vatikanu završeni procesi za beatifikaciju č. sl. B. Ivana Merza  

i č. sl. B. Marije Petković: objavljeni Dekreti o čudesima 

  
U petak 20. prosinca 2002. u 11 sati u Vatikanu, u nazočnosti Svetoga Oca Ivana Pavla 

II. proglašeni su dekreti o čudesima koja su se dogodila po zagovoru  č. sluge Božjega Ivana 

Merza, laika, apostola hrvatske mladeži  te časne službenice Božje Marije Petković, 



46 
 

utemeljiteljice Družbe Sestara Kćeri Milosrđa. Ivan Merz je rođen u Banjoj Luci 1896., a umro 

u Zagrebu 1928.g. S. Marija Petković je rođena u Blatu na Korčuli 1892. a umrla u Rimu 1966. 

Nakon što su 5. srpnja ove godine bili proglašeni dekreti o njihovim herojskim krepostima, 

proglašenjem ovih dekreta o čudu u potpunosti su dovršeni vatikanski procesi za njihovu 

beatifikaciju čime su ispunjeni svi uvjeti za njihovo proglašenje blaženim. 

Na ovom svečanom činu završetka kanonskog postupka za beatifikaciju u Vatikanu bili 

su nazočni: predsjednik Biskupske konferencije BiH-a, banjalučki biskup Franjo Komarica, 

dubrovački biskup Želimir Puljić, mons. Fabijan Veraja, prelator Mečeve kauze i pisac pozicije, 

te postulator o. Božidar Nagy. Institut suradnica Krista Kralja koji je pokrenuo postupak za 

Merčevo proglašenje blaženim predstavljala je Milka Zubčić. Iz Pariza bila je nazočna 

vicepostulatorica prof. Ivanka Jardin. Sadašnjeg aktora kauze, župu sv. Petra iz Zagreba 

zastupao je Marijan Perica, a u ime hrvatskih vjernika laika nazočan je bio direktor tvornice 

Pana Marinko Mikulić sa suradnicima iz Zagreba, te predstavnici vjernika laika iz Osijeka i iz 

Splita Pavle Osekovac, Cvitko Maleš, Ivan Ugrin. Nakon pročitanih dekreta svi nazočni osobno 

su se susreli sa Svetim Ocem i primili su od njega apostolski blagoslov. Čudesno uslišanje koje 

se dogodilo po zagovoru Ivana Merza, i koje je prihvatila i potvrdila Kongregacija za kauze 

svetaca dogodilo se još 1930. g. Donosimo kratki  opis događaja: Anica Ercegović, rođena 

1905. u Gradusi kraj Sunje, u svojoj 19. godini teško je oboljela od tuberkuloze pluća koja je u 

ono vrijeme bila neizlječiva bolest. Kroz šest godina uzalud je pokušavala razna liječenja, ali 

bez ikakvog uspjeha. U srpnju 1930. počela je moliti devetnicu Ivanu Merzu za ozdravljenje. 

Posljednjeg dana devetnice došla mu je na grob u Zagreb, gdje se ponovno iskreno molila. 

Vratila se kući potpuno zdrava. Nakon tri mjeseca dr. Vladimir Čepulić, specijalista za plućne 

bolesti, koji ju je bezuspješno liječio, pošto ju je detaljno pregledao dao joj je svjedodžbu da je 

potpuno zdrava. U punom zdravlju Anica Ercegović je proživjela više od 50 godina da a nije 

više trebala liječničku pomoć niti je trošila bilo kakve lijekove. Umrla je 1987. god. u 82 godini 

života. Cijeloga života bila je  trajno zahvalna Bogu koji joj je po zagovoru časnog sluge 

Božjega Ivana Merza udijelio dar zdravlja. 

O čudesnom ozdravljenju Anice Ercegović i njegovoj znanstvenoj neobjašnjivosti dali 

su još 23. svibnja 2000. svoje mišljenje najprije hrvatski liječnici dr. Mladen Pajtler i dr. Branko 

Šegec. 7. svibnja 2002. komisija od pet vatikanskih liječnika nakon što je proučila slučaj i 

popratnu dokumentaciju jednoglasno se izjasnila da se ozdravljenje Anice Ercegović ne može 

objasniti prirodnim putem te da je znanstveno neobjašnjivo. Potom je 13. Rujna 2002. komisija 

vatikanskih teologa proučila ovo ozdravljenje i potvrdili da se čudo stvarno dogodilo u 

povezanosti s časnim slugom  Božjim Ivanom Merzom i da ga se ima pripisati njegovu 

posredovanju i zagovoru. Ovo čudesno ozdravljenje po zagovoru  Ivana Merza potvrdila je 

skupština Kardinala i Biskupa Kongregacije za kauze svetaca a 20. prosinca službeno je 

objavljen dekret o ovom čudesnom ozdravljenju. Više o Anici Ercegović klik ovdje. 

 

 

Rim, 21. prosinca 2002. 

U Rimu prva misa zahvalnica za završetak  

procesa beatifikacije Ivana Merza i s.Marije Petković 

 

U znak zahvalnosti Bogu za sretan završetak procesa beatifikacije, te za dar budućih 

blaženika, u hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu sinoć je svečanu koncelebriran sv. Misu 

zahvalnicu s Te Deum-om služio dubrovački biskup Želimir Puljić zajedno s banjalučkim 

biskupom Franjom Komaricom te sa šestoricom svećenika. Na misi su sudjelovale obje 

delegacije nazočne na proglašenju dekreta, zatim sestre Kćeri milosrđa iz Rima, hrvatski vjernici 
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koji žive u Vječnom Gradu i hodočasnici iz Splita koji su se zatekli u Vjačnom Gradu. Na kraju 

sv. mise nazočnima su bila predstavljena  čudsena uslišanja o kojima su bili objavljeni 

dekreti. Govorili su za s. Mariju Petković vrhovna glavarica s. Berislava Žmak, a za I. Merza 

postulator o. B. Nagy. Slavlje proglašenja dekreta uveličano je i činjenicom da su istoga dana bili 

proglašeni dekreti o herojskim krepostima i o čudu po zagovoru Majke Terezije koja je također 

bila spomenuta na misi zahvalnici u hrvatskoj rimskoj crkvi sv. Jeronima koju je pohodila za 

svoga boravka u Rimu 1984. 

 

 

Banja-Luka, 21. prosinca 2002. 

Zvona i mise zahvalnice u Banjalučkoj biskupiji 

 
Nakon što je bila završena svečanost čitanja dekreta u Vatikanu 20. XII. 2002. sva zvona 

u banjalučkoj biskupiji po odredbi biskupa Franje Komarice najavila su vjernicima taj radosni 

događaj. U  nedjelju 22. prosinca u svim crkvama banjalučke biskupije, također po odredbi 

biskupa, služit će se sv. mise zahvalnice s Te Deumom za sretan završetak postupka 

beatifikacije časnog sluge Božjega Ivana Merza; četvrt sata prije toga zvona crkava u 

banjalučkoj biskupiji  naviještat će taj radostan događaj. 

 

 

Zagreb, 23. prosinca 2002. 

Papinski nuncij blagoslovio u Zagrebu  

novu tiskaru s imenom “Ivan Merz” 

 
U ponedjeljak, 23. prosinca u 11 sati papinski nuncij u Hrvatskoj, msgr. Giulio Einaudi 

blagoslovio je novu tiskaru koja je otvorena u sklopu tvrtke «PAN – papirne industrije» u 

Zagrebu. Tiskara će nositi ime po budućem hrvatskom blaženiku  Ivanu Merzu. Na blagoslovu 

tiskare bio je nazočan banjalučki biskup msgr. Franjo Komarica, postulator o. Božidar Nagy, te 

brojni uzvanici i gosti. Vlasnik tiskare g. Marinko Mikulić, koji je prije tri dana zajedno sa 

suradnicima bio u Vatikanu na završetku procesa beatifikacije Ivana Merza,  u pozdravnom 

govoru opisao je razvoj tvrtke «PAN-a», te istaknuo suvremenost lika i poruke Ivana Merza 

čije će ime od sada nositi ova tiskara. Ivan Merz je svojim životom i učenjem promicao one 

vrijednosti koje su temeljne za zdravi razvoj društva, čemu ova tiskara želi pridonositi svojim 

radom. Postulator o. B. Nagy istaknuo je kako se časni sluga Božji Ivan Merz sam bavio 

novinarskim radom objavljujući u tisku brojne članke i koristeći se suvremenim medijima za 

promicanje kršćanskih i moralnih vrijednosti u društvu; čak je ozbiljno radio ne programu 

pokretanja jednog hrvatskog katoličkog dnevnika po uzoru na francuski «La Croix» za čije 

urednike je već bio napisao i pravila. Biskup Franjo Komarica u svome govoru među ostalim 

posebno je zahvalio vlasniku i njegovim suradnicima na ovoj lijepoj inicijativi i na svemu što 

su i što će u buduće učiniti na području promicanja kršćanskih vrijednosti, a napose  na njihovoj 

pomoći u tiskanju materijala za beatifikaciju Ivana Merza.  Zanimljivo je spomenuti da je prvi 

rad ove tiskare, nakon što je nedavno proradila, bilo upravo tiskanje sličica za beatifikaciju 

Ivana Merza. 
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24. prosinca 2002. 

Kardinal Puljić u božićnoj čestitci papi  

ponovno pozvao Svetog Oca u BiH  

da proglasi Ivana Merza blaženim 

 
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić uputio je 24. prosinca u ime biskupa, 

svećenika, redovnika, redovnica i svega naroda Božjega kao i svih ljudi dobre volje božićnu 

čestitku papi Ivanu Pavlu II. "Dok Vam čestitam Božić, želim Vam reći hvala za proglašenje 

ove godine Godinom krunice. Hvala Vam na Očinskoj brizi za sve što činite za malog čovjeka 

i male narode i sve obespravljene i napaćene. Posebno hvala na borbi za mir. Mi Vas očekujemo 

u Novoj Godini ponovno u našoj zemlji Bosni i Hercegovini da nam proglasite našeg zemljaka, 

časnog slugu dr. Ivana Merza, blaženim te nam ga stavite za uzor svim kršćanima, posebno 

laicima. U ovoj Novoj Godini obilježavamo 800 godina kako je naš narod obnovio vjeru i 

vjernost na Bilinom Polju, današnjoj Zenici, pa bi Vaš dolazak bio ohrabrenje nama današnjim 

katolicima, učvršćenje vjere i liječenje ratnih rana. U toj godini želimo se učvrstiti u našemu 

katoličkom identitetu proslavljajući Dan katolika, zajedno sa zemljama Srednje Europe. Dok 

Vam puni odanosti i vjernosti upućujemo uz Božićnu čestitku iskrene pozdrave, molimo da nas 

blagoslovite i narod i zemlju u kojoj živimo”, kaže se u božićnoj čestitki koju je kardinal Puljić 

uputio Papi. 

 
 


